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УДК 657:658
Агеєнко Інга
Миколаївський національний аграрний університет
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ
З метою динамічного розвитку суб’єкти господарювання
повинні виробляти конкурентоспроможну продукцію, що, в свою
чергу, потребує впровадження інновацій у виробництві та
організації бізнесу для зменшення відходів виробництва, часу
простоїв, спрощення технологій виробництва та підвищення якість
виробів.
Реалізація даної концепції бізнесу можлива тільки за умови
прийняття обґрунтованих рішень як на оперативному, так і на
стратегічному рівнях щодо комплектування і використання
виробничих запасів, які представляють матеріальну основу
виробничих ресурсів підприємства. Політика управління
матеріальними запасами має ґрунтуватися на визначенні їх
мінімального обсягу і структури, достатніх для забезпечення
безперебійної та ефективної виробничої діяльності [4].
Класичні системи обліку «директ-костинг» і «стандарткостинг» зарекомендували себе як інструменти контролю,
направлені на регулювання прямих витрат виробництва [1, 3].
Однак, на нашу думку, вони орієнтовані на оперативний рівень
управління
бізнесом,
в
той
час
як
фундамент
конкурентоспроможності закладається на рівні стратегічному. Тому
в останні роки в середовищі західних (а зараз і вітчизняних)
менеджерів пропонується переглянути усталені підходи, які не
повністю відповідають вимогам жорсткої конкурентного
середовища. Традиційні інструменти управління витратами повинні
доповнити прогресивні методи цільового стратегічного управління
витратами, одним з яких є система «Кайдзен», яка означає процес
безперервного і поступового вдосконалення, що стає можливим
завдяки активній участі всіх співробітників підприємства [2].
Найвідомішим різновидом «Кайдзен», який завоював весь
світ, стала система поставок «Точно в термін», розроблена в Японії
в 1970-х роках і вперше впроваджена на підприємствах компанії
«Тойота» [2]. Поширена думка, що система «Точно в термін» — це
9
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просто відповідне планування виробництва, результатом якого є
мінімальний рівень незавершеного виробництва і матеріальних
запасів, а наявність великих запасів розглядається як негативне
явище. Такий підхід передбачає відмову від більшої частини
резервного запасу, а також часте розміщення невеликих замовлень
на поставку сировини і матеріалів. Отже, менші обсяги запасів не
потребують значних складських площ і обладнання, сприяючи тим
самим зниженню витрат.
Таким чином, вдосконалення економічних методів управління
обсягом та структурою оборотних засобів, вироблення стратегії і
тактики беззбиткового управління запасами в сформованих
економічних умовах є пріоритетними напрямками ефективного
використання якісної облікової управлінської інформації під час
заготівлі, заощадження і раціонального використання матеріальних
ресурсів. Пріоритетне місце, при цьому, займають сучасні
прогресивні системи, такі як «Кайдзен», «Точно в термін».
Підсумовуючи вищевикладене потрібно відзначити, що
запаси являють собою один з найважливіших факторів
забезпечення сталості та безперервності діяльності підприємства,
відтворення для отримання максимально можливого прибутку.
Стан та ефективність використання виробничих запасів, як
переважаючої частини оборотного капіталу, є однією з основних
умов успішної діяльності підприємства, розвитку й реалізації його
конкурентних переваг.
Література:
1.Давидович I. Є. Контролінг: навч. посібник / I. Є. Давидович. – К.: Центр
учбової літератури, 2008. – 552 с.
2.Качалай В. В. Кайдзен-костинг: досвід і перспективи впровадження на
промислових підприємствах України / В. В. Качалай // Бізнес Інформ. – 2013. – №
8. – С. 273–277.
3.Козаченко Г. В. Удосконалення класифікації витрат підприємства / Г. В.
Козаченко, Ю. С. Погорєлов // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 2. –
С. 81-85.
4.Кулаковська І. В. Підвищення ефективності прийняття рішень для моделі
управління запасами в умовах невизначеності / І. В. Кулаковська // Наукові праці
[Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу
«Києво-Могилянська академія»]. Серія : Комп’ютерні технології. – 2015. – Т. 266,
Вип. 254. – С. 42–48.
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УДК 657
Баранова Ірина
Науковий керівник: Дацюк Альона
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
У виробничому процесі промислових підприємств задіяна
значна кількість виробничих запасів, вартість яких складає основу
матеріальних витрат собівартості продукції. Виробничі запаси є
вагомою частиною активів підприємства та займають домінуючі
позиції у складі витрат суб’єкта господарювання.
Питання обліку виробничих запасів у своїх працях розглядали
вітчизняні та зарубіжні вчені: Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, М.С.
Пушкар, С.Ф. Голов, О.В. Мурашко, С.Г. Михалевич, Д. Міддлтон,
Р. Ентоні, Г.А. Велш та інші.
Важливою передумовою раціональної організації аналітичного
обліку виробничих запасів є їх класифікації. В основу групування
виробничих запасів промислових підприємств науковцями покладені
різні ознаки: за призначенням, за місцем знаходження, за рівнем
наявності на підприємстві, за сферою використання, за складом та
структурою, за роллю у процесі виробництва тощо. Розрізняють
економічну та технічну класифікацію запасів.
Різні підходи до вивчення даного питання свідчать про
актуальність даної теми, адже групування виробничих запасів
необхідне для раціональної організації складського господарства,
ведення аналітичного обліку, а також для нормування, планування,
обліку, аналізу, управління запасами та інших потреб підприємства.
Класифікація виробничих запасів є необхідною для ефективного
контролю за станом залишків запасів на складах, а також за
правильним їх використанням у процесі виробництва.
Ефективна система управління виробничими запасами
потребує своєчасної та аналітичної інформації щодо руху та
збереження різних видів запасів.
Раціональна класифікація запасів промислових підприємств
лежить в основі удосконалення організації обліку запасів,
своєчасного виявлення невикористаних резервів та підвищення
результативності фінансово-господарської діяльності.
11

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

УДК 338.51
Білостенна Катерина
Литвиненко Володимир
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
СУТНІСТЬ І РОЛЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНІЙ
ЕКОНОМІЦІ
В умовах ринкової економіки та постійного посилення
конкурентної боротьби на ринку все більшого значення для
успішного розвитку підприємства набуває вибір та впровадження
ефективних цінових заходів.
Цінова політика — це комплекс економічно зважених
заходів щодо встановлення оптимальної ціни на товари і послуги
та їх регулювання залежно від пропозиції [1].
Вона є ефективним засобом для того, щоб привернути увагу
споживачів до продукції. Її розробка впливає на весь процес
реалізації продукції. Тому доцільно формувати певний рівень цін
на продукцію, при якому буде забезпечено запланований обсяг
реалізації, а в подальшому й запланований обсяг прибутку.
При цьому досить важливе значення має не лише
дослідження стратегічного напряму цінової політики, а й
тактичних цінових дій, які, з урахуванням умов реальної ринкової
ситуації, можуть бути спрямовані на зміну рівня ціни та розробку
й впровадження необхідних цінових заходів.
Метою написання тез є визначення сутності і ролі цінової
політики в сучасній економіці, а також дослідження існуючих
тенденцій світового досвіду щодо факторів формування цінової
політики.
Актуальність даної теми полягає в тому, що ринкові
перетворення в економіці спрямовані на кардинальну перебудову
існуючої системи цін та методології їх формування, а також
організації самого процесу ціноутворення.
Теоретичним
і
практичними
аспектам
політики
ціноутворення присвячувались у працях вчених, а саме:М.
Бєляцева, А. Войчака, С, А. ДлігачаМ. Портера, Т. Примак, В.
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Сутність процесу ринкового ціноутворення та особливостей
формування основних елементів ціни дозволяє створити умови
для забезпечення запланованої величини прибутку при реалізації
продукції на ринку. Адже ціна товару виконує винятково важливу
функцію, яка полягає в одержанні надходжень від реалізації. Саме
від цін залежать досягнуті комерційні результати, а правильно
обрана цінова політика справляє довгостроковий та вирішальний
вплив як на конкурентоспроможність товарів.
Серед найважливіших цілей цінової політики, що
зустрічаються в підприємницькій практиці, можна виокремити такі:
• довгострокова чи короткострокова максимізація прибутку;
• зниження чутливості споживача до цін;
• розширення попиту й прискорення його зростання [2].
Крім того, ціна є чинником, що має велике значення для
споживачів товарів. Вона сприяє встановленню певних відносин
між підприємством і покупцями й допомагає створенню про нього
певного уявлення, що може вплинути на його подальший
розвиток. І нарешті, ціна є найсильнішою зброєю в боротьбі з
конкурентами на ринку. При цьому підвищується важливість
управлінських рішень з цін, оскільки ціни значно впливають на
кінцеві фінансові результати і ринкове становище підприємства.
Складність ціноутворення полягає в тому, що ціна —
категорія кон’юнктурна. На неї впливає комплекс політичних,
економічних, психологічних та соціальних чинників. Тому
ретельне розроблення цінової політики виступає як найважливіше
завдання підприємства. При цьому надзвичайно важливо
забезпечити погодженість і взаємозв’язок цінової та загальної
політики підприємства.
Література:
1.Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : Навч. посіб. / К.: КНЕУ,
2005. – 393 с
2.Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення : Навч. посіб. / К.: Кондор, 2005. –
214 с.
3.Щербань В.М. Маркетинг [Електронний ресурс] / В.М. Щербань – К.:
Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с
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УДК 336.1
Білоусов Владислав
Харківський державний університет
харчування та торгівлі
ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Глобалізація світової економіки, зростаючий дисбаланс в
розвитку окремих держав та регіонів, диспропорції, циклічні
коливання основних економічних параметрів зумовлюють
агресивне зовнішнє середовище, в яких функціонують суб’єкти
господарювання, зокрема, вітчизняні. Пристосування до нових
умов, швидка реакція на наявні та потенційні загрози і небезпеки,
забезпечення захисту власних фінансових інтересів та майна
вимагають від підприємств побудови ефективної системи
управління фінансовою безпекою. Складовою цієї системи є
забезпечення управлінського персоналу дієвими інструментами, а
саме прийомами, способами, технологіями збору та обробки
інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо
підтримки безпечного стану підприємства. Сукупність перелічених
інструментів
складає,
власне,
інформаційно-аналітичне
забезпечення управління фінансовою безпекою. Структурно його
компонентами є облікове, аналітичне та інформаційне, які
доповнюють один одного, і не можуть розглядатися окремо. Це
єдина система елементів, і незважаючи на власні індивідуальні
функції кожного з них, цільова орієнтація цієї системи – надійна
інформаційна підтримка управлінських рішень в галузі фінансової
безпеки підприємства.
Стрижнем
побудови
інформаційно-аналітичного
забезпечення управління є обліково-аналітичне. Аналіз діючих
підходів дослідників до визначення його сутності показав, що
найбільш змістовним є розгляд обліково-аналітичного забезпечення
як цілісної інформаційної системи, що об’єднує методи та
технології усіх видів обліку, аналізу та безпеки з метою прийняття
управлінських рішень щодо протидії внутрішнім та зовнішнім
загрозам фінансовій безпеці підприємства. Компонентами
означеної
системи є облікове, аналітичне та контрольне
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(спеціальне) забезпечення управління. Стосовно фінансової безпеки
облікове забезпечення передбачає збір, накопичення облікової
інформації за допомогою спеціальних методів обліку, які
орієнтовані на забезпечення належного фінансового стану
підприємства, враховують специфіку його діяльності, середовище
функціонування, що дозволяє формувати раціональне та прозоре
облікове середовище, підвищувати якість облікової інформації.
Аналітичне забезпечення управління фінансовою безпекою
підприємства є сукупністю способів, прийомів обробки облікової
на іншої інформації щодо фінансової діяльності підприємства,
обумовлених нею фінансових ризиків, наявних загроз та небезпек
на підставі використання різноманітних інструментів економічного
аналізу.
Контрольне (спеціальне) забезпечення управління фінансовою
безпекою підприємства охоплює дані аудиту/контролю
та
методики, що дозволяють здійснити комплексну перевірку та
поточний
моніторинг
обліково-аналітичного
забезпечення
управління безпекою.
Вважаємо,
основні
завдання
обліково-аналітичного
забезпечення
управління
фінансовою
безпекою
повинні
формуватися відповідно до вимог керуючої системи. В літературі
до цих завдань відносять достовірне та повне відображення в
обліку та звітності даних, необхідних для оцінки фінансової
безпеки підприємства; розробку критеріїв та порядку оцінки якості
обліково-аналітичної інформації для ідентифікації та оцінки
ризиків та загроз; визначення індикаторів фінансової безпеки
підприємств та розробка системи її моніторингу; діагностику
фінансового стану підприємств з метою упередження фінансових
ризиків, ідентифікації небезпек і загроз; прийняття управлінських
рішень щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства як в
короткостроковому, так і в довгостроковому періоді та контроль за
їх виконанням. На наш погляд, ці завдання сформовані з позиції
певних етапів управління фінансовою безпекою. Втім, доцільно їх
сформулювати в іншій площині - через визначення головної мети
обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовою
безпекою,
зокрема,
надання
інформаційної,
аналітичної,
спеціальної підтримки в розробці, обгрунтуванні та прийнятті
управлінських рішень щодо фінансової безпеки підприємства.
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Реалізація цих завдань потребує перегляду принципів
підготовки облікової інформації, розширення її якісних
властивостей, впровадження методик оцінювання її достовірності
захисту, удосконалення аналітично-контрольного інструментарію.
УДК 338
Борщ Назар
Науковий керівник: Гайда Галина
Горохівський коледж ЛНАУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ
ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Сучасний етап розвитку людства з одного боку
характеризується невпинним зростанням чисельності населення і їх
потреб у продуктах харчування і питній воді, а з іншого боку відбувається постійне скорочення площ, придатних для обробітку
ґрунту
й
вирощування
сільськогосподарських
культур,
загострюється проблема вибору між вирощуванням зерна для
харчових потреб і виробництвом біопалива, небажання
сільськогосподарських товаровиробників займатися виробництвом
тваринницької продукції. Розгортання цих тенденцій призводить до
виникнення і загострення проблеми забезпечення світової
спільноти продуктами харчування. З огляду на це, перед Україною державою зі значним аграрним потенціалом, виникає не лише
завдання якнайповнішого забезпечення своїх громадян якісною і
економічно доступною продовольчою продукцією, але й
розкриваються можливості підвищення темпів економічного
зростання за рахунок експорту сільськогосподарської сировини та
продовольства.
Вирішенню проблеми продовольчого забезпечення та
реалізації експортних можливостей у значній мірі сприяє
соціально-економічне прогнозування як ефективний інструмент
сприяння розвитку продовольчого ринку, що надає можливості
уряду країни виявляти та враховувати потенційні продовольчі
загрози, формувати оптимальну структуру продовольчих резервів,
ефективно управляти експортно-імпортними операціями, а
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суб’єктам
підприємницької
діяльності
ефективно
пристосовуватись до змін споживчого попиту, перенаправляти
ресурси у більш рентабельні сфери продовольчого виробництва,
визначати
конкретні
перспективні
напрямки
виробничогосподарської та комерційної діяльності на продовольчому ринку.
Значущість і актуальність наведених проблем та недостатнє
їх вивчення і аналіз зумовило вибір тематики дослідження, а також
визначили його мету і завдання. Тема цієї роботи безпосередньо
пов’язана з тематикою загальнотеоретичних досліджень проблем
структурно-інноваційного процесу в регіоні, які досліджувались
студентами Горохівського коледжу ЛНАУ, на базі ПОСП ім.
Шевченка, фірми «Галичина» та Луцькому оптовому ринку
сільськогосподарських товарів.
Згідно з даними дослідження у Волинській області основною
проблемою є збут молока та плодоовочевої продукції, які
виробляються малими фермерськими і особистими селянськими
господарствами.
Лише кооперування може забезпечити їх
економічну незалежність і підвищити рівень життя. У Волинській
області є 17 обслуговуючих кооперативів майже в кожному районі,
за допомогою яких реалізовується сільськогосподарська продукція
дрібносерійних виробників. Область забезпечує потребу у м’ясі,
молоці, хлібних продуктах, картоплі, овочах, цукрі за рахунок
власного виробництва. Є три види продукції - плоди, яйця та риба,
дефіцит яких створює необхідність нарощення обсягів виробництва
у довгостроковій перспективі. Головне на даний момент - знайти
ініціативних волинян та інвесторів, які в рамках державноприватного партнерства будуть вирішувати питання не так
збільшення виробництва, як розвитку конкурентоспроможності
сільських територій. Розвиток галузі тваринництва і переробки
розглядається перш за все як створення нових робочих місць.
Говорячи про можливість створення сільськогосподарських
підприємств на Волині, потрібно зазначити, що обслуговуючим
кооперативам
наразі
важко
говорити
з
переробними
підприємствами, які практично є монополістами на ринку. Отже,
варто говорити про об’єднання дрібних підприємств, які мають
більшу перспективу виробляти необхідну продукцію. Залучення
дрібних виробників у об’єднання, дозволить сформувати
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першочергову базу якості продукції, яка зможе експортуватися в
умовах світової конкуренції.
На основі даного дослідження було встановлено ряд
факторів, які впливають на продовольчу кризу, як в області так і в
країні в цілому:
- нестабільність в державі;
- коливання валют;
- підвищення цін на енергоресурси;
- погане фінансування;
- погане сполучення, що заважає транспортувати товар від
виробника до переробника і споживача:
- погане інвестування:
- мала державна підтримка аграріїв.
Пропозиції:
- залучення інвестицій, як на державному так і на
регіональних рівнях;
- впровадження інноваційних проектів;
- залучення ініціативних людей і допомога їм;
- створення виробничих та обслуговуючих кооперативів.
Уже сьогодні багато районів Волині мають свої програми
розвитку, розроблені в рамках різних проектів. Проблема в тому,
що досі не існувало практики державного управління «знизувверх», як це прийнято у європейських країнах. А планування має
починатися від самодостатніх громад, які серйозно думають про
свій розвиток. Якщо в Україні відбудеться адміністративнотериторіальна реформа і децентралізація бюджетів, то
запровадження такої практики в районах буде гострою
необхідністю. Вже не працюватимуть непрозорі схеми
розподілення коштів. Фінансування можна буде отримати тільки за
наявності
цілісного
інфраструктурного
проекту,
де
відображатимуться всі витрати та вигоди, які отримає регіон від
його реалізації. Таким чином залучатимуть і зовнішні кошти від
інвесторів. Зрештою кожен район є унікальним щодо географічного
розташування, існуючих промислових підприємств та структури
сільського господарства. Відповідно, програми розвитку мають
бути різними для ефективного виробництва сільськогосподарської
продукції на території Волинської області.
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УДК:657
Братчук Людмила
Національна академія аграрних наук України
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розвиток глобального світового ринку, його інформаційноінтелектуального
економічного
середовища
обумовлює
переорієнтацію економіки України на інноваційний шлях розвитку.
Це потребує відповідного обліково-аналітичного забезпечення
процедур, пов’язаних з новими об’єктами обліку інноваційної
діяльності.
З облікової точки зору інноваційну діяльність можна
розглядати як продукування інформаційних ресурсів, пов’язаних із
інноваційною діяльністю в обліково-аналітичній системі. В такій
системі виокремлюється інноваційна діяльність як окремий об’єкт
бухгалтерського обліку.
Вченими переважно у визначенні об’єкта бухгалтерського
обліку зазначається про предмет бухгалтерського обліку і
зворотньо. Зауважимо, що поняття «об’єкт» і «предмет» пов’язані
між собою. Об’єкт слід розглядати як частину об’єктивно
існуючого світу, а предмет – як суб’єктивно встановлені
властивості об’єкта, існування яких є ймовірним і таким, що може
бути пізнаним.
Заслуговують на увагу пропозиції В.М. Жука щодо
визначення об’єктів та предмету обліку. На його думку об'єктами
бухгалтерського обліку є складові його предмета, що знаходять
окреме відображення в системі бухгалтерського обліку і
представляють інформаційну цінність в цілому для всіх
користувачів або вибірково для їх груп або індивідуумів.
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Предметом бухгалтерського обліку є вивчення природи
забезпечення довіри, поняття і управління соціально-економічних
просторів. [11, c. 242].
Так, з одного боку слід відзначити про взаємозв’язок та вплив
інституціонально-економічних
параметрів
і
процесів
на
відображення господарських операцій в обліку, а з іншого –
бухгалтерський облік найповніше буде виконувати поставлені
завдання, відповідаючи на інформаційні запити інституцій. Крім
того, предмет і об'єкти бухгалтерського обліку обмежуються
рамками суб'єкта господарювання.
Це дозволяє розглядати предмет бухгалтерського обліку як
сукупність (акумулювання) та продукування інформаційних
ресурсів, які мають стратегічну направленість і стосуються
процесів і явищ господарської діяльності суб'єктів господарювання
з урахуванням інституційних запитів. У бюджетних установах такі
процеси і явища охоплюють весь спектр їх визначеної та
перспективної життєдіяльності, спрямованої на виконання
поставлених бюджетних функцій та завдань; пов’язані із
використання бюджетних коштів в розрізі загального
і
спеціального фондів, виконанням кошторисів.
Об’єктом бухгалтерського обліку вважаємо кількісні та
якісні параметри реальних фактів та дій господарської діяльності
підприємства,
які
знаходять
відображення
в
системі
бухгалтерського
обліку
з
урахуванням
інформаційних
(інституційних) запитів. Об’єкти обліку бюджетних установ – це
кількісні та якісні параметри реальних фактів і дій щодо бюджетноцільового
використання ресурсів та створення відповідних
цінностей, зокрема інтелектуальних, виробничих, соціальних в
системі бухгалтерського обліку.
Нині немає однозначності щодо визначення об’єктів обліку
інноваційної
діяльності
на
законодавчому
рівні.
За
бухгалтерськими правилами обліку підлягають не самі об’єкти
інтелектуальної власності, а права на них. Крім того, більша
частина результатів інноваційної діяльності, які втілені в
неідентифіковані нематеріальні активи (їх називають невідчутні
активи), знаходиться поза сферою бухгалтерського обліку.
Слід відмітити, що нові змістовні наповнення поняття
«інноваційна діяльність» та пов’язані з цією діяльністю інноваційні
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зміни,
результати
(«інновації»,
«інноваційний
продукт»,
«інноваційна продукція»), які мають науковий характер та є
результати інтелектуальної, творчої діяльності, розширюють
об’єкти обліку інноваційної діяльності. При цьому формування
об’єктивних складових обліку інноваційної діяльності напряму
залежить від продукування (ідентифікування) інформації про ці
специфічні об’єкти у різних суб’єктів господарювання, зокрема у
бюджетних установах чи приватних підприємствах. Це дає змогу
окреслити об’єкти обліку інноваційної діяльності окремо для
бюджетної та комерційної сфер.
Отже, інноваційна діяльність є основним
індикатором
ефективності бізнесу та пов’язана з новими інституційними
запитами. Під впливом таких запитів формуються нові об’єкти
обліку, зокрема об’єкти обліку інноваційної діяльності.
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Брік Світлана
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШЛЯХОМ ЙОГО
АВТОМАТИЗАЦІЇ
У сучасних умовах, за наявності на підприємстві тисяч
об'єктів основних засобів постає питання автоматизації для
повноцінної та ефективної організації обліку необоротних активів
при виконанні системних обліково-контрольних операцій.
Можна виділити наступні задачі автоматизації основних
засобів: облік і контроль об'єктів основних засобів за місцями
зберігання та класифікаційними групами; облік і контроль за
правильністю та своєчасністю відображення руху основних засобів
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(надходження, вибуття, переміщення); облік амортизації основних
засобів і контроль за правильністю її нарахування й відображення;
облік витрат на ремонт, модернізацію основних засобів і контроль
раціонального використання грошових коштів щодо даних цілей;
облік переоцінки основних засобів (дооцінка, уцінка); облік
операційної та фінансової оренди основних засобів; виявлення
морально застарілих основних засобів.
Теоретичні і практичні засади організації обліку основних
засобів необхідно удосконалювати у напрямі розширення її
управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до
практичних потреб суб'єктів підприємницької діяльності, що
виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху
основних засобів та ефективності їх використання. У П(С)БО 7
наявні істотні розбіжності із міжнародними стандартами, тому
запропоновані
шляхи
удосконалення
нормативної
бази
бухгалтерського обліку основних засобів дозволять гармонізувати
вітчизняний облік з міжнародними стандартами оскільки вони
виступають на даний момент ефективним інструментом
підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває
діяльність суб'єктів господарювання, створює достовірну базу для
оцінки активів і зобов'язань.
Зміни необхідні насамперед у частині підвищення
оперативності інформаційного забезпечення управління основними
засобами підприємства, що вимагає вирішення наступних завдань:
дослідження сутності основних засобів, їх складу класифікації в
різних галузях економічної науки; узагальнення та систематизація
класифікації основних засобів; дослідити діючу методику
нарахування амортизації й обліку зносу основних засобів,
встановити її ефективність і доцільність застосування на
підприємствах; проаналізувати діючу організацію та методику
бухгалтерського обліку основних засобів, вплив на них змін
податкової політики та виявити шляхи її вдосконалення;
удосконалити методику аналізу матеріально-технічної бази
підприємства; розробити рекомендації з удосконалення методики
контролю ефективності.
Отже, необхідно удосконалювати теоретичні і практичні
засади організації обліку основних засобів у напрямі розширення її
управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до
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практичних потреб суб’єктів підприємницької діяльності, що
виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху
основних засобів та ефективності їх використання. Основними
шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є
раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і
методів, і способів збирання, обробки і узагальнення облікової
інформації, адаптованих до сучасних умов.
Література:
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УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Інтеграції національної економіки у світову економічну
систему потребує від підприємств не тільки стандартизацію якості
виробництва та обслуговування, а й уніфікації звітної інформації,
що є необхідним для подальшого дослідження
роботи
підприємства і його оцінки, як у середині держави, так і за її
межами. Для полегшення доступу потенційних зарубіжних
інвесторів до необхідної інформації доцільним буде перехід на
міжнародні стандарти фінансової звітності, що підпорядкує всю
облікову систему зовнішнім вимогам. Труднощі переходу на
міжнародні бухгалтерські стандарти полягає
не тільки у
додаткових витратах на бухгалтерські програми і перекваліфікацію
персоналу, але й у зміні сформованого механізму документообігу,
який забезпечував необхідною інформацією[2].
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В даний час науковців, які досліджують питання щодо
розвитку бухгалтерської звітності в умовах глобалізації небагато, а
саме: Легенчук С.Ф., Шигун М.М., Майданевич П.М., Рожнова
О.В., Соловйова О.В. та Сорокіна К.В. Зокрема, професор Легенчук
С.Ф. визначив основні тенденції розвитку бухгалтерської звітності:
- забезпечення інформацією прогнозного і перспективного
характеру;
- забезпечення фінансовою і нефінансовою інформацією
соціального і екологічного характеру діяльності підприємства;
- забезпечення інформацією щодо чинників, які формують
вартість для підприємства;
- постачання
фінансової
інформації
щодо
об’єктів
постіндустріальної економіки (людський капітал,інноваційна
діяльність, бренди );
- запровадження орієнтації бухгалтерської звітності на велику
групу користувачів [1].
Для подальшого розвитку системи бухгалтерської звітності
професор А.В. Рожнова виділяє такі актуальні проблеми:
- недовіра користувачів до фінансової звітності;
- відсутність потрібної кількості даних для достовірного
аналізу і прогнозу;
- неможливість
відображення
обліковими
методами
реального стану підприємства і результатів його діяльності [4].
Зазначені проблеми можна вважати цілями на які має бути
спрямована робота з удосконалення звітності. Однак, зазначений
перелік не є вичерпним, оскільки наведені проблеми стосуються
вітчизняної звітності. Для стандартизації звітності відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності слід звернути увагу на
тенденції розвитку зарубіжної звітності, а саме включення в неї
нефінансових показників. Професор А.В Соловйова та доцент К.В.
Сорокіна пропонують включити у звітність соціальну
відповідальність корпорацій, адже корпорації мають нести
відповідальність перед суспільством за вплив їх діяльності на
соціальну і екологічну сферу, а не піклуватися виключно про
максимізацію власних прибутків[5].
Отже, глобалізаційні процеси, які існують в сучасному
економічному середовищі пропонують внесення змін в сформовану
модель звітності шляхом збільшення кількості звітних показників і
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форм їх виконання. Основною тенденцією можна вважати перехід
від фінансової до інтегрованої звітності, яка має на меті
відображення фінансових і нефінансових показників з метою
розширення інформаційного простору підприємства, який
представляють різноманітні групи користувачів звітності.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В УКРАЇНІ
Ефективна організація обліку на підприємстві є необхідною
умовою становлення і розвитку сучасних економічних відносин. У
цьому процесі важливе місце посідає організаційний аспект
бухгалтерського обліку. Дані обліку дають можливість
користувачам отримати повну картину діяльності підприємства
здійснювати аналіз наслідків прийнятих рішень, слідкувати за
фактичною наявністю та рухом майна, розуміти напрямки
економічно-правових відносин установи, а також одержувати
інформацію про результати діяльності підприємства.
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Проблеми організації обліку були предметом дослідження
багатьох учених, але найбільший внесок у їх вирішення зробили
Безруких П. С., Завгородній В. П., Кузьмінський А. М., Литвин Ю.
Я., Свірко С. В., Сопко В. В., Бутинець Ф. Ф., Шмигель А. Д.,
Палій В. Ф., Л. Кіндрацька, Кузнєцова С. А. та ін. Зважаючи на
постійні зміни в економіці, зміни інформаційного простору, а також
зростання значення організації бухгалтерського обліку для
підприємства, дана тема потребує постійного дослідження.
Сучасний стан організації бухгалтерського обліку в Україні
не можна вважати досконалим, оскільки він потребує значної
модернізації.
Серед основних проблем організації бухгалтерського обліку
можна виділити такі:
 недосконалість законодавчого регулювання:
Досить вагомим є питання визначення переваг ведення
бухгалтерського обліку за національними чи міжнародними
стандартами. Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність» визначає перелік суб’єктів господарювання,
які за тим чи іншим критерієм повинні вести бухгалтерський облік
за МСФЗ, але це стосується переважної меншості підприємств.
Повільність адаптації вітчизняного бізнесу до МСФЗ
провокує появу проблем у розвитку бухгалтерського обліку в
Україні.
Негармонічне
співвідношення
податкового
та
бухгалтерського законодавства ускладнює як організацію
облікового процесу, так і роботу облікового апарату.
 галузева специфіка обліку та звітності:
Існують ґрунтовні відмінності у застосуванні вимог
національних стандартів підприємствами різних галузей. І хоча
держава в особі Міністерства фінансів встановлює певні вимоги і
стандарти фінансової звітності, контроль за виконанням цих вимог
знаходиться на неприйнятно низькому рівні.
Саме тому стосовно правильного відображення та
достовірності звітної інформації користувачі можуть покладатися
лише на сумлінність і кваліфікацію бухгалтера.
 рівень підготовки фахівців:
Підготовка та випуск спеціалістів та магістрів, що отримують
кваліфікацію бухгалтера, здійснюється значною кількістю закладів
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освіти. Але, деякі з них не мають відповідної матеріальної бази, а
також викладачів-практиків з фахових дисциплін. Існує значний
розрив між теоретичною і практичною підготовкою бухгалтерів,
оскільки відсутні дієві зв’язки навчальних закладів з
підприємствами [1, с. 89-92].
Вирішити назрілі проблеми можна за допомогою таких
методів:
 гармонізація використання національних та міжнародних
стандартів обліку, адже це дозволить уникнути облікових
непорозумінь, допоможе бухгалтерам у веденні обліку, складанні
звітності та наданні швидкої та достовірної інформації
користувачам;
 уникнення
невідповідностей
податкового
та
бухгалтерського законодавства за допомогою обґрунтованих змін в
Податковому кодексі;
 створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку,
які є обов’язковими для всіх підприємств та гарантують і
захищають інтереси користувачів;
 перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку перехід до вивчення сучасних теорій.
Також в Україні потрібно створити систему постійного
підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним
вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної федерації
бухгалтерів. Мета такої системи – кваліфікаційний рівень нашого
професійного бухгалтера як загальноприйнятий у міжнародній
практиці має відповідати європейському рівню [2, с. 112-114].
Отже, існуючий спектр проблем в галузі бухгалтерського
обліку в Україні та суттєві позиції впливових міжнародних
організацій щодо необхідності законодавчого й нормативного
регулювання цієї вкрай важливої сфери діяльності відповідно до
вимог міжнародних стандартів вимагає рішучих дій і пошуку більш
дієвих шляхів їх подолання. Вирішення описаних проблем
допоможе вдосконалити систему державного регулювання та
реформування бухгалтерського обліку, пристосування до ринкових
змін, міжнародних стандартів та потреб користувачів, у системі
прийняття рішень, що буде позитивною зміною для
бухгалтерського обліку загалом.
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ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В СИСТЕМІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА
Останнім часом світова спільнота усвідомила, що стійке
функціонування екологічних систем є вкрай важливим для
зберігання здоров'я людини і створення сприятливих умов для
розвитку майбутніх поколінь. Це призвело до посилення уваги до
екологічних проблем як на світовому, так і на місцевому рівні, на
рівні окремих підприємств. Усвідомлення значущості екології
суб'єктами економічної діяльності проявляється в збільшенні
витрат на охорону і відновлення навколишнього середовища, що
вимагає формування належної інформації для управління цими
витратами.
Управління екологічною діяльністю вивчали такі науковці як
В. Базилевич, І. Бешулі, І. Замули, Л. Кожушко, С. Клименко, В.
Фостоловича та інших.
Метою дослідження є розкриття сутті екологічного обліку та
з’ясування важливості бухгалтерського обліку екологічної
діяльності підприємства.
Сьогодні, багато дослідників по різному трактують значення
екологічного обліку. На нашу думку, найбільш доцільним є
визначення екологічного обліку як системи виявлення,
вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання,
оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність
підприємства в галузі природокористування з метою передачі її
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внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних
управлінських рішень.
Облік екологічної діяльності знаходить своє місце в системі
бухгалтерського обліку з його підсистемами фінансового та
управлінського обліку.
Дослідивши облікову літературу, виявлено перелік об’єктів
екологічної діяльності суб’єкта господарювання, які повинні бути
відображенні в екологічному обліку, зокрема: екологічні засоби
(активи), екологічні зобов’язання (пасиви), екологічні витрати,
екологічні доходи, екологічний ефект (результат діяльності),
екологічні господарські операції, природні ресурси і права на їх
використання.
В Україні формування обліку екологічної діяльності
знаходиться лише на початковому етапі становлення. Відсутність
належної нормативно-правової бази та методики відображення
інформації щодо екологічних витрат у звітності значно обмежує
можливості використання даного виду обліку як інструменту
формування інформаційної бази для управління підприємством та
станом зовнішнього природного середовища.
На сучасному етапі формування методики відображення
екологічних витрат в працях науковців існує безліч суперечностей.
Немає єдиного підходу не тільки до методики обліку, а й до
класифікації і визначення поняття "екологічні витрати". Нами
запропоновано
використання
наступного
трактування
досліджуваного поняття: екологічні витрати – це зменшення
економічних вигід підприємства чи збільшення зобов’язань,
пов’язаних із відтворенням і раціональним використанням
природних ресурсів, підтриманням в нормальному стані й
поліпшенням якісних характеристик навколишнього природного
середовища, попередження його забруднення чи завдання іншої
шкоди, а також плата за використання ресурсів природних
екосистем чи відшкодування завданих їм збитків.
Сьогодні звітність про екологічну діяльність складають лише
окремі суб’єкти господарювання, при цьому вона не є досконалою.
Необхідною є розробка форм звітності про соціальну та екологічну
відповідальність, які дозволять проводити ґрунтовний контроль та
аналіз діяльності підприємства в сфері охорони навколишнього
середовища та соціального забезпечення. Впровадження системи
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екологічного обліку на вітчизняних підприємствах має
економічний, екологічний та соціальні аспекти.
Отже, бухгалтерський облік екологічної діяльності є важливою
підсистемою бухгалтерського обліку, накопичення показників
якого здійснюється в межах фінансового та управлінського обліку.
Ведення екологічного обліку на підприємстві може вирішити ряд
актуальних проблем, сприяти раціональному веденню господарства
та підвищити конкурентоспроможність організації. Тому необхідно
вдосконалювати нормативно-правові документи щодо ведення
бухгалтерського обліку екологічної діяльності та мотивувати
підприємства до ведення звітності її.
УДК 657
Вищак Христина
Наукoвий керівник: Максименкo Д.В.
Мукачівський державний університет
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ГРOШOВИХ КOШТІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Прирoда грoшей як загальнoгo еквівалента визначається
передусім їх пoхoдженням. Грoші виникли внаслідок стихійного
виділення з безлічі тoварів oднoгo, найбільш придатнoгo за свoїми
фізичними властивoстями викoнувати рoль загальнoгo еквівалента.
Але й після завершення фoрмування грoшей як самoстійнoгo
екoнoмічнoгo явища нoсієм їх прoтягoм тисячoліть були тoвари в їх
натуральнo-речoвoму вигляді, зoкрема сріблo й зoлoтo.
В сучасній екoнoмічній літературі сутність грoшей, як
правилo, визначається через їх функції [2].
Першoю й найбільш важливoю є функція грoшей як міри
вартoсті. Її сутність пoлягає в тoму, щo за дoпoмoгoю грoшей
вимірюється вартість усіх інших тoварів. Тoбтo в ній виражена рoль
грoшей як загальнoгo еквівалента. Другoю функцією грoшей є
функція засoбу oбігу. Тут грoші виступають у рoлі пoсередника в
свoїй реальній фoрмі, oпoсередкoвуючи мінoві віднoсини між
людьми з привoду купівлі-прoдажу неoбхідних їм тoварів (пoслуг).
У третій свoїй функції грoші виступають як засіб утвoрення скарбів
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абo нагрoмадження, тoбтo вилучення їх з oбігу в деяких випадках.
Наприклад, придбання тoварoвирoбниками предметів спoживання
значнoї ціннoсті (житлo, меблі, транспoртні засoби, пoбутoва
техніка) передбачає пoпереднє нагрoмадження грoшей, а oтже, й
вилучення їх з oбігу.
У прoцесі вирoбничo-гoспoдарськoї діяльнoсті підприємств
пoстійнo здійснюється кругooбіг грoшoвих кoштів (вхідних та
вихідних грoшoвих пoтoків). Інфoрмація прo грoшoві пoтoки
підприємства є важливoю і кoриснoю як для внутрішніх, так і для
зoвнішніх кoристувачів. На її підставі зoвнішні кoристувачі мають
мoжливість oцінити здатність керівництва управляти рухoм
грoшoвих кoштів, ефективність прийнятих рішень щoдo
інвестиційнoї та фінансoвoї пoлітики, зрoзуміти різницю між
чистим прибуткoм та станoм грoшoвих кoштів тoщo. Внутрішні
кoристувачі (керівництвo підприємства) мoжуть викoристoвувати
інфoрмацію прo грoшoві пoтoки для oцінки результатів
oперативнoї, інвестиційнoї та фінансoвoї діяльнoсті з тoчки зoру
фoрмування грoшoвих надхoджень та виплат, рoзрахунку
ліквіднoсті підприємства, oцінки впливу на стан підприємства
інвестиційнoї та фінансoвoї пoлітики.
Джерелoм інфoрмації прo грoшoві пoтoки для різних
кoристувачів є Звіт прo рух грoшoвих кoштів. Зміст і фoрму Звіту
прo рух грoшoвих кoштів та загальні вимoги дo рoзкриття йoгo
статей
визначає
Націoнальне
пoлoження
(стандарт)
бухгалтерськoгo oбліку 4 “Звіт прo рух грoшoвих кoштів”. Згіднo з
цим пoлoженням дані прo рух грoшoвих кoштів навoдяться
прoтягoм звітнoгo періoду в результаті oпераційнoї, інвестиційнoї
та фінансoвoї діяльнoсті [1].
Для нoрмальнoгo функціoнування в будь-якій структурі
ринкoвoї екoнoміки кoнче неoбхіднo, щoб учасники, приймаючи
рішення, мали правдиву й oб’єктивну інфoрмацію прo майнo,
грoшoвий та фінансoвий стан, результати рoбoти (прибутoк, дoхoд
абo збитки), а такoж прo систему їх фoрмування. А oскільки, як
зазначалoся вище, Україна вихoдить на світoвий ринoк, тo вoна
буде мати віднoсини з закoрдoнними інвестoрами, кредитoрами,
пoдаткoвими, фінансoвими та банківськими oрганами, а такoж
іншими зацікавленими юридичними і фізичними oсoбами. Oтже,
неoбхіднo, щoб вoни теж мoгли ”прoчитати” цю інфoрмацію. Oсь
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чoму важливим є вдoскoналення націoнальних П(С)БO, в нашoму
випадку П(С)БO 4 “Звіт прo рух грoшoвих кoштів” відпoвіднo дo
міжнарoдних стандартів бухгалтерськoгo oбліку, МСБO 7 “Звіти
прo рух грoшoвих кoштів” відпoвіднo.
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Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
В сучасних умовах ринкової економіки наявність великих
обсягів дебіторської заборгованості є негативним показником, який
часто призводить до кризових явищ на підприємстві. З даною
проблемою стикається багато вітчизняних підприємств.
Неспроможність підприємств ефективно та своєчасно
використовувати оборотні активи є однією з головних причин
виникнення фінансової кризи. Дебіторська заборгованість не
дозволяє підприємству повноцінно функціонувати та провадити
свою діяльність через відсутність частини коштів в обороті. Для
ефективного управління дебіторською заборгованістю на
підприємстві необхідно вивчити її економічну сутність.
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Якщо розглядати поняття дебіторської заборгованості, то
можна побачити, що вчені по-різному трактують її суть.
Білик М.Д. визначає дебіторську заборгованість як
матеріальні ресурси, що не оплачені контрагентами, або готівку, що
вилучена у підприємства.
Крайник О.П. та Клепікова З.В. дебіторську заборгованість
розглядають як відстрочку платежу, прирівнюючи її до відкритого
кредиту.
Зарубіжні науковці Д. Стоун, К. Хітчинг визначають
дебіторську заборгованість як суму боргів, які винні підприємству
юридичні або фізичні особи та які виникли у результаті
господарських взаємовідносин з ними.
Хоча наведені визначення є різними, проте природа
дебіторської заборгованості є однаковою і визначається як сума
боргу підприємству інших дебіторів, яка утворюється у процесі
господарської діяльності.
Отже, наявність дебіторської заборгованості є природним
явищем у діяльності будь-якого підприємства. Проте наявність
значної її величини чи довгого періоду не погашення негативно
впливає на діяльність підприємства оскільки вилучаються кошти з
обороту, що призводить до зменшення результативних показників
підприємства і погіршує фінансовий стан фірми.
УДК 339
Вовк Марина
ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ
ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства як суб’єкта
міжнародних економічних відносин є важливою і невід’ємною
сферою його господарської діяльності. Про важливість дослідження
експортно-імпортних операцій свідчать дані Державної служби
статистики України, а саме: зростання кількості підприємств, що
здійснюють зовнішньоторговельну діяльність.
33

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

Зовнішньоторговельні операції з товарами у 2015 р. Україна
здійснювала з партнерами із 217 країн світу. Експортували товари
до 191 країн світу, імпортували – із 201 країни. Кількість
підприємств, що здійснювали зовнішню торгівлю товарами
становили в експорті 14,7 тис. одиниць, що на 7,3 % більше ніж у
2014 р., в імпорті – 22,3 тис. одиниць, що на 0,5 % менше ніж у
попередньому періоді. Щодо Полтавської області, то кількість
підприємств, які здійснюють експортні операції у 2015 р. порівняно
з 2014 р. зросла на 6,79%, імпортні – на 6,85%. Зростання кількості
суб’єктів господарювання у сфері ЗЕД є позитивною тенденцією та
свідчить про актуальність дослідження. Зокрема, потребує
удосконалення облікове забезпечення експортно-імпортних
операцій і відображення їх результатів у фінансовій звітності.
Дослідженнями проблем обліку та аудиту експортно-імпортних
операцій, оцінки виконання зобов’язань за договорами, розробкою
проблеми класифікації та впливу договірних умов на їх відображення
в обліку, займалися такі науковці: М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець,
В. І. Драч,
І. В. Жиглей,
Л. І. Жидєєва,
Ю. А. Кузьмінський,
В. Г. Козак,
Ю. М. Лисенков,
Л. І. Лук’яненко,
М. Р. Лучко,
В. М. Пархоменко, І. В. Педь, І. І. Пилипенко, М. М. Орищенко,
М. Я. Остап’юк, О. В. Небильцова, К. В. Романчук, В. Я. Савченко,
В. В. Сопко, О. І. Степаненко, Б. Ф. Усач та інші.
Протягом 2006-2016 рр. українськими вченими захищено 8
кандидатських дисертацій, які частково або повністю присвячені
проблемам обліку й аудиту експортно-імпортних операцій: Бабій Л.
І. «Методика та організація обліку і аудиту операцій з експорту»,
Букреєва Н. П. «Використання імпортної сировини в парфумернокосметичній промисловості: обліково-контрольні аспекти»,
Венцель В. Т. «Бухгалтерський облік і контроль експортноімпортних опрацій: теорія, методика, організація», Галещук С. М.
«Облік і аналіз операцій в іноземній валюті», Коблянська Г. Ю.
«Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємства»,
Лукашова І. О. «Удосконалення обліку операцій з експортноімпортних постачань товарів», Рура О. В. «Облік та аналіз
експортно-імпортних операцій (на матеріалах підприємств АР
Крим), Федькевич Н. В. «Облік і аудит операцій з експорту та
імпорту за договорами купівлі-продажу». І лише 4 з них захищено
за період з 2010 по 2016 рр.
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В ході дослідження виявлено, що недостатньо уваги
приділено наступним проблемам:
- порушення законодавства у контексті виконання умов
договору, виникнення спорів між сторонами зовнішньоекономічних
відносин та їх відображення в обліку;
- необхідність удосконалення документального оформлення
операцій імпорту, експорту та бартерних операцій;
- проблема коректного відображення дебіторської чи/та
кредиторської заборгованості;
- необхідність удосконалення аналітичного обліку при
здійсненні експортно-імпортних операцій;
- відсутність чіткої методики аудиту експортно-імпортних
операцій.
Це свідчить про складність і дискусійний характер сфери
обліку й аудиту експортно-імпортних операцій, яка потребує
подальших досліджень.
УДК 657.4.6:631.11
Волівач Олена
Литвиненко Володимир
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Підприємства різняться між собою за розмірами,
управлінням і сферами діяльності, технологічними процесами
тощо. Проте всі вони як системи мають і певні спільні
характеристики, з-поміж яких передовсім треба назвати функції
управління – об'єктивно зумовлені загальні напрями або сфери
діяльності, сукупність яких забезпечує ефективне кооперування
спільної праці.
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Система управління підприємства формується через
сукупність управлінських функцій: прогнозування, планування,
організацію, регулювання, облік, контроль та аналіз. Облік є
інструментом збору та обробки даних про факти господарської
діяльності підприємства. Однак, перевірку поставлених завдань
чи запланованих параметрів забезпечує саме контроль, що дає
можливість виявити фактичний стан об’єктів управління,
викрити недоліки в роботі та вплинути на прийняття
управлінського рішення. Тому, якість та оперативність
управлінських рішень значною мірою залежить від достовірності
інформаційного забезпечення системи управління.
Завданням інформаційного забезпечення є інформування
учасників контрольного процесу про стан об’єкту, який
контролюється, про його функціонування відповідно до
нормативно-правових актів.
Інформація, що базуються на показниках господарської
діяльності, є економічною. Таку інформацію можна кількісно
виміряти та якісно оцінити у процесі аналізу, планування,
прогнозування тауправління. ЇЇ отримують за допомогою різних
носіїв, передусім бухгалтерської, статистичної звітності,
вибіркових обстежень. Тому, обліково-аналітична інформація
являє собою сукупність даних бухгалтерського обліку, які
розкривають господарську діяльність суб’єктів господарювання
та використовується для прийняття рішень в процесі управління.
У сільськогосподарських підприємствах форми організації
системи внутрішнього контролю різні: бухгалтерська служба на
чолі з головним бухгалтером, спеціально створена служба
внутрішнього контролю, служба внутрішнього аудиту.
Однак, на сьогоднішній день нормативно-правове
забезпечення роботи системи внутрішнього контролю відсутнє.
Суб’єкти господарювання самостійно розробляють внутрішні
положення функціонування системи внутрішнього контролю,
функції якого в сільськогосподарських підприємствах покладено
на ревізійну та інвентаризаційну комісії.
Достовірну та об’єктивну інформацію, залежна від
керівництва будь-яка служба системи внутрішнього контролю не
зможе представити власникам. Тому, проблема функціонування
внутрішнього контролю в аграрному секторі потребує
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подальшого вивчення з метою з’ясування ролі та його місця в
управлінні підприємством.
На даному етапі розвитку економіки посилюється увага
щодо використання інформаційних ресурсів, які виступають
фактором раціонального господарювання. Таким чином,
інформаційним
забезпеченням
управління
діяльністю
підприємства повинна стати належним чином побудована
обліково-аналітична система, яка являє собою сукупність
облікової інформації та отриманих на її базі аналітичних даних,
які сприяють прийняттю управлінських рішень на макро- і мікрорівнях.Однак, на нашу думку, існує необхідність створення
незалежної системи внутрішнього контролю.
Література
1. Бухгалтерський управлінський облік. За. ред. Ф.Ф.Бутинця, Житомир:
ПП «Рута», 2009. – 479 с.
2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні:аналіз стану та перспективи
розвитку / Голов С.Ф. – Київ – 2007. – 221 с.

УДК 681.518:658.5
Волот Олена
Чернігівський національний технологічний університет
ЩОДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Процеси управління нерoзривнo пoв'язані зі збoрoм,
oбрoбкoю, передачею і зберіганням інформації. При цьoму в
управлінській системі інформація пoстійнo циркулює пo каналах
прямoгo і звoрoтнoгo зв'язку, трансфoрмуючись в кoжній ланці
системи. Оскільки якість управлінської інформації визначається її
своєчасністю, змістом та формою уявлення, то поліпшувати
процеси інформатизації можна як за рахунок удосконалення
процесів передачі інформації (комунікацій), так і за рахунок
модернізації процесів її збору, трансформації і аналізу. В нових
умовах господарювання саме облік є одним із комунікативних
засобів інформаційної економіки.
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Аналізуючи ефективність застосування впроваджених ІКТ,
ми пропонуємо використовувати метод причинно-наслідкових
зв'язків і дедуктивний підхід.
Згідно з сучасним трактуванням, на нашу думку, процес
аналізу включає наступний алгоритм дій [1]:
1. Інформаційні потоки підприємства структуруються і
класифікуються з трьох ключових позицій, що характеризують
якість інформації:
- продуктивність інформаційних потоків (вхідних та
вихідних);
- надійність інформації (достовірність у всіх суттєвих
аспектах);
- тип інфoрмаційнoгo пoтoку з пoгляду йoгo сприйняття
іншими ланками системи (рівень суміснoсті вхіднoї (вихіднoї)
інфoрмації з кoрпoративним інфoрмаційним кoнтурoм, тoбтo
ступінь автoматизації експoрту (імпoрту) інфoрмації системи, щo
генерується (приймається) oкремoю ланкoю, в (з) кoрпoративний
інфoрмаційний прoстір).
При цьoму виділяються і аналізуються три рівні
інфoрмаційних пoтoків: рівень первинної інформації; рівень
переробки інформації; рівень ухвалення рішень.
Рівень найпродуктивнішої підсистеми (служби підприємства)
визначається загальним рівнем ефективності інформаційного
контуру підприємства. У свoю чергу, ефективність служби
відповідає пропускній спрoмoжнoсті «найвужчoгo» підрозділу
підприємства, щo вхoдить у дану службу, і так далі - дo конкретних
місць робітників.
2. Рівень підтримки функцій кожного робочого місця
системи
ІКТ
оцінюється
як
регламентовано,
так
і
нерегламентовано, тобто здійснюється послідовна діагностика
стану інформатизації всіх робочих місць через взаємозв'язки
показників ефективності.
3. Рівень
супроводу
ІКТ-службою
корпоративної
інформаційної системи (КІС) оцінюється з позицій її
відмовостійкості, зокрема включаючи збереження даних, якість
надання ІКТ-сервісу, інформаційну безпеку і т.п.
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4. Результати всіх попередніх етапів аналізу зіставляються
з метою ідентифікації кореневих причин (проблем), що обмежують
ефективність КІС.
Як свідчить емпіричний матеріал, іде процес виявлення
чинників, що обумовлюють неефективність «найвужчих» з пoгляду
руху кoрпoративних інфoрмаційних пoтoків рoбoчих місць, щo
ідентифіковані на перших етапах аналізу.
Крім того, на даному етапі здійснюється перевірка, чи не
виступає рівень супроводу ІКТ одним із системних обмежень, що
викликає незадоволеність і (або) недовіру користувачів ІКТ, які, у
свою чергу, призводять до низької ефективності впроваджуваних
технологій.
Література:
1.Волот О.І. Методичні аспекти ефективності застосування інформаційнокомунікаційних технологій на промислових підприємствах / Зб. наук. пр. Науководослідного економічного інституту «Формування ринкових відносин в Україні». –
Київ: НДЕІ, 2013. – Вип.10. – С.156-160
2.Інформаційні системи в менеджменті: підручник / В.О. Новак, Ю.Г.
Симоненко, В.В. Матвєєв. - К.: Каравела: Піча Ю.В., 2008. - 616 с.
3.Эффективность внедрения ЭВМ на предприятии. / Д.И. Агейкин, Э.Л.
Ицкович, Ю.Л. Клоков и др. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 152c.

UDC 657
Wojtowicz Agnieszka
Savosh Larysa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
GENEZA STWORZENIA PARTNERSTWA WSCHODNIEGO,
FORMY WSPÓŁPRACY
Dotychczas Unia Europejska rozwijała współpracę w różnych
płaszczyznach z różnymi państwami ościennymi. Można tu wskazać na
ogólne elementy współpracy w ramach np. Partnerstwa
Eurośródziemnomorskiego utworzonego w 1995 r., czy też współpraca
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w ściśle określonej dziedzinie, np. w lotnictwie cywilnym w ramach
projektu Europejskiego Wspólnego Obszaru Lotniczego od 1996 r1.
Współcześnie od 2004 r. realizowana jest Europejska Polityka
Sąsiedztwa, która składa się z wielu form współpracy regionalnej. Po
sześciu latach jej funkcjonowania można odważnie powiedzieć, że
odniosła ona sukces, która jest rezultatem aktywnych i zdecydowanych
działań doprowadzających do pogłębiania stosunków dwustronnych i
wielostronnych między UE a jej sąsiadami. Najnowsza taka forma
współpracy w ramach EPS to Partnerstwo Wschodnie, które ma na celu
bliższą integrację z państwami wschodnioeuropejskimi, tj. Armenią,
Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą.
Inicjatywa współpracy z powyższymi państwami została
przedstawiona po raz pierwszy oficjalnie przez Polskę i Szwecję na
szczycie Rady UE ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w Brukseli
w dniu 26 maja 2008 r. W polskiej dyplomacji dostrzeżono, że Unia
zacieśnia kontakty z regionem śródziemnomorskim, północnym, ale
brak było efektywności w stosunku do państw Europy Wschodniej.
Trafnie wykorzystano tą lukę i pozyskawszy w Szwecji sojusznika
zaproponowano rozpoczęcie nowego wymiaru współpracy z tym
regionem.
Podkreślano wielokrotnie, że taka propozycja będzie przeciwwagą
dla francuskiej propozycji Unii Śródziemnomorskiej zaproponowanej
przez Nicolasa Sarkozy’ego, prezydenta Francji. Według Polski i
Szwecji wzmocnienie współpracy w ramach południowego wymiaru
spowoduje silną konieczność zrównoważenia działań poprzez położenie
nacisku na wymiar wschodni2. Jest rzeczą charakterystyczną, że Polska
zawsze przywiązywała dużą wagę do stosunków z niektórymi
państwami Europy Wschodniej, w szczególności chodzi tu o Ukrainę i
Gruzję. Ukraina jest dla Polski ważnym partnerem politycznym. Widać
zaangażowanie różnych polityków Polski sytuacją na Ukrainie, jak
1

Projekt Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) zapoczątkowany w 1996 r. został
zmodyfikowany w 2004 r., jako że w pierwotnym zarysie zakładał on włączenie do Wspólnej
Polityki Lotniczej UE te państwa, które od 1 maja 2004 r. stały się już członkami UE. Wobec tego
faktu, zmodyfikowana wersja tego projektu zakłada integrację 27 państw UE z państwami
Bałkanów Zachodnich w dziedzinie stosowania unijnego prawodawstwa w zakresie lotnictwa
cywilnego. Zob. szerzej w: G. Zając, Wspólna polityka lotnicza Unii Europejskiej, Przemyśl 2009,
s.208-219.
2
M. Łapczyński, The European Union’s Eastern Partnership: chances and perspectives, w:
“Caucasian Review of International Affairs”, Vol.3 (2) – Spring 2009, s.145.
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chociażby w okresie przemian politycznych na Ukrainie w 2004 r.
zwanym jako „pomarańczową rewolucją”. Jej zwolennicy uzyskali
mocne poparcie ze strony władz Polski. Polska popiera starania Ukrainy
w akcesję do Unii Europejskiej i NATO. Polska z uwagą śledziła
wybory prezydenckie na Ukrainie w styczniu 2010 r. Z kolei w dawnym
konflikcie zbrojnym Rosja-Gruzja z 2008 r., Polska zdecydowanie
opowiedziała się po stronie tej ostatniej3. Dziwić nie powinna zatem
sytuacja zaproponowania przez Polskę ściślejszej formy współpracy z
Ukrainą i Gruzją.
Partnerstwo Wschodnie zachęcą Ukrainę do bardziej aktywnego
włączenia się w integrację europejską. Widać to w oparciu o
płaszczyzny współpracy zaprezentowane przez Komisję Europejską 3
grudnia 2008 r. i potwierdzone na szczycie Partnerstwa w maju 2009 r.
Chodzi o pogłębienie współpracy w wymiarze dwustronnym oraz w
wielostronnym. Jeśli mowa jest o tej pierwszej formie, to zgłoszono
chęć ściślejszej współpracy w dziedzinie migracji, uelastycznienie
przepisów wizowych tak, aby docelowo wprowadzić ruch bezwizowy.
W tym celu powinna zostać przyjęta mapa drogowa, która będzie
określać precyzyjnie warunki realizacji tego celu. Podkreślono też wagę
utworzenia specjalnej Strefy Wolnego Handlu, która miałaby być
zbudowana na serii wszechstronnych dwustronnych umów o wolnym
handlu między Unią Europejską a poszczególnymi partnerami
inicjatywy. Szczególnie ważne jest to dla Ukrainy, gdyż ułatwiłoby to
wymianę handlową z Polską.
Ważnym punktem jest również wspieranie reform wewnętrznych i
promowanie procesu integracji europejskiej. Powinno się zatem
zintensyfikować różne formy wsparcia społeczeństw (np. wymiana
studentów, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości) oraz uzgodnić plany
dostosowywania ustawodawstwa wewnętrznego państw do norm i
standardów UE. Niezwykle ważne są zapisy o odpowiednim
wykorzystaniu i dystrybucji funduszy pomocowych skierowanych do
państw Europy Wschodniej, które uwzględniałyby realizację i postęp
uzgodnionych celów i zdolności absorpcyjnych.
Z kolei współpraca wielostronna ma być zorientowana na
realizację określonych projektów przez wszystkie strony Partnerstwa,
Polska popiera Gruzję, w: „Dziennik” z dnia 8 sierpnia 2008, wydanie internetowe
(http://www.dziennik.pl/polityka/article220595/Polska_popiera_Gruzje.html - dostęp w dniu
29.10.2009).
3
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czyli 27 państw UE oraz 6 państw wschodnioeuropejskich. Współpraca
ta ma być komplementarna wobec dotychczasowych inicjatyw
regionalnych realizowanych w ramach EPS. Wskazano na 3 elementy,
które stanowić mają tzw. „wartość dodaną’:
1) stymulowanie współpracy wielostronnej miedzy samymi
partnerami wschodnimi, co sprzyjać będzie budowaniu mocniejszych
więzi regionalnych,
2) stworzenie szerokiej platformy współpracy wykraczającej poza
sprawy Morza Czarnego i Bałtyckiego, czyli dla przykładu kwestie
dotyczące granicy lądowej czy inicjatyw w ramach EPS,
3) poszerzenie oferty wobec Białorusi, która nie była dotychczas
objęta żadnym programem pomocowym o charakterze wielostronnym ze
strony UE.
Polsko-szwedzka propozycja zakładała finansowanie inicjatywy
wielostronnej z dostępnych aktualnie funduszy przeznaczonych na
współpracę regionalną we wschodnim sąsiedztwie oraz na współpracę
transgraniczną. Można także korzystać z kredytów Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (EBI), czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(EBOIR).
УДК [37:33:93/94]:655
Голубка Михайло
Львівський кооперативний коледж економіки і права
УСПІШНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ - ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З
"ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ"
Моніторинг ринку праці свідчить про те, що молодші
спеціалісти в такій же мірі необхідні суспільству, як і фахівці
вищих рівнів.
Організація бухгалтерської справи - один із елементів
успішної економіки України, оскільки саме фахівці з питань обліку
й оподаткування надають достовірну, точну та правдиву
інформацію, необхідну в процесі прийняття рішень в господарській
діяльності підприємства. Водночас, бухгалтер, в сучасному
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розумінні, здійснює не лише ведення обліку, а й компетентний у
питаннях оцінки, планування, аналізу та аудиту зокрема.
Для формування професійних компетенцій майбутні фахівці з
питань обліку й оподаткування у процесі здійснення освітньопрофесійної підготовки здобувають знання з бухгалтерського та
фінансового обліку, економіки підприємства, обліку і аналізу
зовнішньоекономічних
операцій,
фінансів
підприємства,
економічного аналізу, обліку і звітності у бюджетних установах та
комерційних банках, податкової системи, казначейської справи,
обліку у сфері малого бізнесу, основ контролю, ревізії та аудиту
тощо.
Фахівці з питань обліку й оподаткування повинні володіти
знаннями щодо змісту та призначення стандартів бухгалтерського
обліку; нормативно-правового забезпечення бухгалтерського
обліку та звітності; основ господарського, податкового трудового
та фінансового законодавства; складових облікової політики
підприємства, системи рахунків обліку, порядку і способів
реєстрації, методів і технологій обробки облікової інформації,
правил документообігу; прогресивних форм і методів обліку;
організації системи внутрішньогосподарського обліку, звітності й
контролю; основ податкового адміністрування; економіки та
організації виробництва й праці на підприємстві; порядку обліку
господарських операцій у бюджетній та банківській сфері; обліку
зовнішньоекономічної діяльності; методики здійснення контролю,
аналізу й аудиту діяльності підприємства тощо. Кваліфіковані
фахівці з питань обліку й оподаткування повинні володіти
уміннями щодо організації документообігу на підприємстві;
розробки інструктивних положень з обліку та проектів його
удосконалення;
обліку
господарських,
фінансових
та
розрахункових операцій; забезпечення раціонального використання
фінансових ресурсів за їх призначенням; дотримання розрахунковокасової дисципліни; складання, прийому, перевірки та опрацювання
бухгалтерських документів; формування облікових регістрів;
складання звітності підприємств і організацій, визначення доходів,
витрат й фінансових результатів господарської діяльності;
встановлення взаємозв’язку окремих господарських операцій та
фінансових результатів діяльності підприємства; вчасного
проведення інвентаризації засобів, визначення та відображення в
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обліку її результатів; проведення аналізу діяльності, ревізії й
аудиту; а також використання сучасного профільного програмного
забезпечення тощо.
Випускники коледжу з спеціальності обліку і оподаткування
практикуються, стажуються а також працевлаштовуються на перше
робоче місце, надане установами системи споживчої кооперації,
підприємствами, а також бюджетними установами. Випускники
коледжу зможуть обіймати посади бухгалтерів, бухгалтерівревізорів, бухгалтерів-експертів, касирів, касирів-експертів,
завідувачів каси тощо.
Бухгалтерське відділення коледжу розпочало свою діяльність
з 1944 року, за період якої було накопичено величезний портфель
досвіду, сформовано безліч власних навчальних методик і традицій,
що передаються студентській молоді.
Розкриття індивідуальності кожного студента в коледжі
відбувається завдяки участі у науково-практичних конференціях,
олімпіадах, професійних конкурсах, екскурсіях на провідні
організації споживчої кооперації регіону і підприємства різної
форми власності, ділових іграх, в процесі яких студентська молодь
демонструє рівень засвоєння набутих теоретичних знань та
практичних навичок. Практичне навчання фахівців з питань обліку
й оподаткування здійснюється у навчальній бухгалтерії,
комерційному відділі коледжу, де студенти вивчають системи
обліку. Виробнича практика майбутніх фахівців з питань обліку й
оподаткування відбувається на підприємствах регіону з якими
підписані договори про співпрацю. Водночас з професійною
підготовкою майбутніх фахівців з питань обліку й оподаткування, у
виші створені всі умови для розвитку творчих здібностей
студентської молоді.
Отже, важливою та необхідною для розвитку економіки
регіону та країни загалом є підготовка молодшого спеціаліста з
спеціальності "Облік і оподаткування".
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УДК 657:658
Григоренко Ольга
Київський національний
торговельно-економічний університет
ПОКАЗНИКИ ТЕОРІЇ ОБМЕЖЕНЬ В УПРАВЛІННІ
ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Застосування прогресивних методів управління, вимагає
більш якісної системи облікового забезпечення, яка надасть
менеджменту релевантну інформацію з метою прийняття
ефективних управлінських рішень. Основним завданням облікового
забезпечення на основі теорії обмежень (Theory of constrains, ТОС)
є забезпечення кореляції між прийнятими управлінськими
рішеннями та підсумковими показниками діяльності.
У системі управління, яка ґрунтується на засадах ТОС можна
виділити три групи показників. Ці групи представлені у табл. 1.
Таблиця 1
Показники у системі управління підприємством
на основі теорії обмежень*
Локальні показники
на рівні продукту

Глобальні показники
на рівні підприємства

Швидкість
генерації
доходу
(Throughput, Tj)
Зв’язаний
капітал
(Investments, Ij)
Операційні
витрати
(Operational expenses,
OEj)

Швидкість
генерації
доходу
(Sum Tj)
Зв’язаний капітал (Sum
Ij)
Операційні
витрати
(Sum OEj)

Стратегічні показники на
рівні управлінських
рішень
Модифікований показник
рентабельності інвестицій
ROI = (T-OE)/I
Чистий прибуток
NІ = T – OE

*Складено автором на сонові [1, 2].
Перша група показників – це локальні показники, які
використовуються на рівні окремого продукту. До них належать
швидкість генерації доходу, зв’язаний капітал та операційні
витрати. Швидкість генерації доходу відображає грошове
вираження
збільшення
доходу
виробничо-торговельного
підприємства від продажу виготовленого продукту. Визначається
на основі касового методу. Зв’язаний капітал, або інвестиції
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показує зміну вартісної оцінки матеріальних активів підприємства у
зв’язку із виробництвом даного продукту. Операційні витрати
визначають, як зміняться витрати, які не залежать від обсягу
випуску продукції виробничо-торговельного підприємства у
загальній сумі операційних витрат.
Глобальні показники, які застосовують на рівні підприємства
мають пряму залежність від відповідних локальних показників.
Швидкість генерації доходу на рівні виробничо-торговельного
підприємства загалом дорівнює сумарному вираженню цих
показників по кожному окремому продукту. Зв’язаний капітал – це
вартісна оцінка змін у наявних матеріальних активах підприємства,
що можуть бути як пов’язані (сировина, матеріали, напівфабрикати,
незавершене виробництво та інше) так і непов’язані (основні
засоби, нематеріальні активи та інше) із випуском певного
продукту. Операційні витрати – це сумування кожної категорії
експлуатаційних затрат.
Прийняті менеджментом рішення повинні відповідати меті
управління. Голдрат Е.М. [1], визначає мету підприємства за ТОС –
збільшувати чистий прибуток (Net Income, NI) з одночасним
збільшенням повернення на інвестиції (Return on Investment, ROI)
та грошового потоку (Cash Flow, CF).
Отже, ключові показники управління на основі теорії
обмежень можуть використовуватись і як локальні для оцінки
впливу від прийняття тих чи інших поточних управлінських
рішень, і як глобальні – для оцінки стану виробнич-торговельного
підприємства у цілому. Система показників ТОС забезпечує
співставність між поточними управлінськими рішеннями та
основною метою виробничо-торговельного підприємства. Такий
підхід можливий насамперед тому, що будь-яке управлінське
рішення, яке позитивно впливає на швидкість генерації доходу,
зв’язаний капітал, або операційні затрати також впливатиме на
показники чистого прибутку та рентабельності інвестицій.
Література:
1. Голдрат Элияху М. Цель. Процесс непрерывного совершенствования. /
Голдрат Элияху М., Кокс Джефф – Минск: Попурри, 2004. - 556 с.
2. Eliyahu M. Goldratt. The Haystack Syndrome // North River
Press, 1990.
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УДК 657
Гузар Олесь
Горохівський коледж ЛНАУ
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКУ НА
ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ
ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Система оподаткування – це продукт діяльності держави, її
важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему
оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, власних
національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових
відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і
соціальних завдань.
Нині одним із бюджетоформуючих податків в Україні є
податок з доходів фізичних осіб. Слід зазначити, що в ході
справляння цього податку виникла низка проблем, викликаних
численними змінами механізму прибуткового оподаткування
громадян.
У грудні 2015 року підписаний Закон України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України», відповідно до якого ставка
ПДФО більше не залежить від розміру доходу і є сталою: у 2016
році – 18% та у 2017 – 17%.
Слід зазначити, що в результаті реформ оподаткування
доходів фізичних осіб в Україні не стало досконалим. Адже
статистичні дані свідчать, що в українському суспільстві 90 %
населення мають низькі доходи а 10 % надвисокі. При цьому всі
громадяни України сплачують податок за єдиною ставкою, яка нині
становить 18% [1].
З метою створення в Україні оптимальної системи
прибуткового оподаткування потрібно вивчити уже існуючі
механізми справляння податку з доходів громадян в інших країнах.
Для прикладу, ми ознайомилися з механізмом справляння податку
на доходи фізичних осіб у Франції і нарахували податок за
прогресивною шкалою, що діє у Франції та за єдиною шкалою, що
діє на Україні.
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Отож, ми підрахували та порівняли скільки заплатить
податків пересічна сім’я з середнім доходом в Україні і у Франції.
Розглянемо приклад 1.
Сім’я
складається з чотирьох осіб: батьки та двоє
неповнолітніх дітей. Обоє батьків працюють і мають дохід на сім’ю
в місяць 8145 грн. (тобто на одного працюючого – 4072,50 грн.).
Таблиця 1
Сукупний дохід
сім’ї в рік

Україна
8145 грн.*12=97740 грн. (3490€)

Франція
3490€

Вираховування
(Соц.пільга)
База
оподаткування

Немає: 1930*2=3860грн.<4072,50
грн.
Б. оп. = З/п - ПСП
97740-0=97740(3490€)

Сума податку за
рік

П=97740•18%=17593,2
628€

Немає
Б.оп.=
С.д.дох./Коеф.
Б.оп.=3490/3=
1164€
П= 1164* 0,0 = 0

Розглянемо ще один приклад.
Сім’я складається також з чотирьох осіб: чоловік, дружина та
двоє неповнолітніх дітей. За місяць сім’я отримує дохід 49 000 грн.,
що на одного працюючого 24500 грн.
Таблиця 2
Сукупний дохід
сім’ї в рік
Вираховування
(Соц. пільга)
База
оподаткування
Сума податку за
рік

Україна
49 000 грн.*12=588000грн.
(21000€)
Немає

Франція
21000€
Немає

Б. оп. = З/п - ПСП.
588000-0=588000 грн.(21000€)

Б.оп. =С.д.дох./Коеф.
Б.оп. = 21000/3= 7000€

П=588000•18%=105840
3780€

П=5963€*0,0+(70005963)*0,55= 570€

Таким чином, як свідчать розрахунки, оподаткування доходу
середньостатистичної сім’ї в Україні у 6 разів вище ніж у Франції.
Тим паче, що в Україні більшість громадян живуть на доходи
набагато нижчі тих, котрі наведені в наших розрахунках. У Франції
такі категорії населення відносилися б до малозабезпечених і, як
правило, податок з отриманих доходів не утримувався б. (приклад 1).
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Ситуація, яка складається, породжує відчуття соціальної
несправедливості. Адже 18% податку від заробітної плати у 2000 і
18% від заробітної плати у розмірі 21 000 грн. відчувається порізному.
Таким чином, оподаткування доходів фізичних осіб потребує
суттєвого вдосконалення, насамперед, шляхом вирішення низки
проблем:
1. При оподаткуванні доходів фізичних осіб доцільно
використовувати
сукупний
дохід
усієї
родини,
тобто
оподатковувати доходи всіх членів сім’ї разом, а не окремо. Це
дозволить мінімізувати податковий тиск на малозабезпечений
прошарок населення, оскільки в деяких родинах працездатною
особою є один член сім’ї.
2. Запровадження прогресивної шкали ставок прибуткового
податку, причому верхня межа ставок за такої моделі
оподаткування доходів громадян має бути досить високою.
3. Прогресія має передбачати існування великої кількості
встановлених соціальних, майнових вирахувань, податкових
кредитів, або економічно обґрунтованого неоподатковуваного
мінімуму. Тому ця форма оподаткування буде досить громіздкою,
хоч і забезпечуватиме формування значної частини доходів
бюджетів
та
вирівнюватиме
купівельну
спроможність
малозабезпечених громадян.
4. Оподаткування має враховувати кількість непрацездатних
членів сім’ї (дітей, інвалідів, інших утриманців) і відповідно
зменшуватись.
5. Реформування податку з доходів фізичних осіб має
відбуватися у комплексі з реформуванням усього податкового
навантаження на фонд оплати праці, щоб мати оптимальне
податкове навантаження і повну легалізацію доходів громадян.
6. Механізм справляння податку на доходи повинен бути
побудований на принципі соціальної справедливості.
Однак, Україні варто відмовитись від копіювання чужого
шляху в оподаткуванні і перейти до власної системи прогресивного
оподаткування доходів фізичних осіб, але із значно меншим
податковим навантаженням. Тоді ми зможемо говорити про
легалізацію доходів громадян, про наповнення цими ж доходами
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економіки та банківської сфери і, як зворотна дія закону,
стимулювання економічної активності суб’єктів підприємництва.
Література:
1.Податковий кодекс України від 15 квітня 2016 року № 2391-2392
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/275517.
2.Про податок з доходів фізичних осіб : Закон України № 883-4 від
22.05.2003 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : Ліга: еліт Закон
Соруright: ІАЦ «Ліга». – 2012.
3.Про прибутковий податок з громадян : Декрет Кабінету Міністрів
України від 26.12.92 року № 13-92 [Електронний ресурс] – Режим доступу : Ліга:
еліт Закон Соруright: ІАЦ «Ліга». – 2012.

УДК 657.446:658.27
Гуренко Тамара
Носач Юлія
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
НОВІ ПРАВИЛА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Одним із факторів, які впливають на ефективність
виробництва є забезпечення підприємства основними засобами,
адже основні засоби відіграють важливу роль у функціонуванні
будь-якого підприємства. Для використання основних засобів на
підприємстві ведеться податковий облік. Слід відмітити, що
податковий облік щодо основних засобів зазнав значних змін, тобто
все, що було прописано в податковому обліку основних засобів в
2014 році втратило свє значення, а починаючи з 2015 року дані
правила змінилися.
На сьогодні податковий облік основних засобів прив’язаний
до вартісної межі в 6000 грн., яка діє з 01 вересня 2015 року. Такі
зміни введені Законом України „Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників
податків” від 17.07.2015 року № 655-VIII. Даний вартісний
показник зріс більше ніж у два рази, оскільки до 01.09.2015 р. він
складав 2500 грн.
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Відповідно відбулося і коригування поняття «основні
засоби». Так, згідно Податкового Кодексу України, основні засоби
– це матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин
наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі,
незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг
загального користування, бібліотечних і архівних фондів,
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 гривень,
невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що
призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності платника податку, вартість яких
перевищує 6000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з
фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший
за рік).
Також зазначено, що більшість підприємств можуть не
дотримуватися цих вимог, враховуючи такі умови: якщо у
підприємства за минулий рік оборот становив менше 20 млн. грн.,
то дане підприємство може відмовитись від ведення податкового
обліку на підприємстві і вести лише бухгалтерський і на його
підставі визначати фінансовий результат до оподаткування; якщо
оборот по підприємству за минулий рік більше 20 млн. грн. або
прийняте самостійне рішення вести податковий облік і визначати
фінансовий результат до оподаткування з урахуванням податкових
різниць, то потрібно ураховувати ці критерії при веденні обліку.
Відбулися і уточнення у плані рахунків в відповідно до
Наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2016 р. Уточнено,
що на субрахунку 109 «Інші основні засоби» обліковуються основні
засоби, які не включені до інших субрахунків рахунка 10 «Основні
засоби». До таких основних засобів належать сценічнопостановочні засоби (декорації, меблі та реквізит, бутафорія,
театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття,
перуки тощо); навчальні кінофільми, магнітні диски та стрічки,
касети й інші основні засоби.
Також, відповідно до п. 11 Перехідних положень ПКУ, при
розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів
відповідно до п. 138.3 ст.138 цього Кодексу, їх балансова вартість
станом на 01.01.2015 р. має дорівнювати балансовій вартості таких
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активів за даними податкового обліку, що визначена станом на 31
грудня 2014 року. Слід зауважити, що в податковому обліку
дозволені ті самі методи амортизації, що й в бухгалтерському
обліку, але виключається виробничий метод.
Розділ ІІІ ПКУ за новими змінами не містить специфічних
правил податкового обліку поточних витрат на утримання,
поліпшення та ремонт основних засобів. Тобто, за правилами
бухгалтерського обліку відповідні суми враховують у складі
витрат. В разі продажу або ліквідації основних засобів фінансовий
результат до оподаткування збільшується на залишкову вартість
такого об’єкта, визначену відповідно до П(С)БО, та зменшується на
залишкову вартість такого об’єкта, визначену відповідно до правил
податкового обліку.
Таким чином, при використанні основних засобів, на
підприємстві необхідно враховувати зміни які відбуваються в
законах, особливо в податковому обліку.
УДК 657
Дацюк Альона
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ВИТРАТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Своєчасне отримання достовірної інформації про
стан
виробництва
є
запорукою
ефективного
управління
сільськогосподарським підприємством.
Процес формування в бухгалтерському обліку інформації про
витрати розпочинається зі складання первинних документів.
Первинні документи є основним носієм облікової інформації.
Сільськогосподарське
виробництво
передбачає
вплив
кліматичних, погодних та інших умов на величину та склад витрат.
Тому важливим засобом ефективного ведення виробництва є
своєчасний та правильно організований облік даного процесу.
Первинний облік реєструє здійснення кожної господарської
операції безпосередньо в момент її здійснення, тому його
організація повинна бути такою, щоб максимально охоплювати всі
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процеси і операції і бути простою і зручною у використанні.
Достовірність первинних даних визначає якість наступної
інформації на кожному етапі облікового процесу.
Правильна організація первинного обліку витрат дозволяє
раціонально використовувати матеріальні, трудові і фінансові
ресурси, своєчасно приймати відповідні рішення щодо ефективного
управління сільськогосподарським підприємством.
Крім інформаційної функції первинний облік виконує також і
контрольну функцію. Первинні документи є основою для контролю
за діяльністю підприємства, вони повинні задовольняти вимоги
обліку і складання звітності. Документи повинні складатися за
відповідною формою і містити всі необхідні реквізити.
Початкові відомості про господарські операції, що виникають
в бригадах, ланках, фермах, інших підрозділах, відображаються в
первинних документах, які є характерними для всіх типів
сільськогосподарських підприємств.
Вдосконалення первинної облікової документації має
важливе значення в оптимізації обліку витрат на виробництво та
ефективному
управлінні
господарськими
процесами
сільськогосподарських підприємств.
УДК 657:33.02
Дигодюк Ірина
Дерев’янко Світлана
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Важливою умовою функціонування будь-якого суб’єкта
господарювання є наявність основних засобів, якими визначається
сучасний рівень виробництва та його ефективність. В сучасних
умовах обробки облікової інформації виникає багато проблемних
питань з удосконалення організації бухгалтерського обліку
основних засобів. Ледь не щодня відбуваються зміни в чинному
законодавстві України. За останні роки введено нові законодавчі та
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нормативні акти замість тих, які втратили чинність, додалися певні
уточнення та оновлення, відбулися редагування у документах, які
регламентують організацію бухгалтерського обліку.
Багато положень (стандартів), законів і підзаконних актів
України представлені у важкодоступній мові і не завжди є
зрозумілими для вітчизняного бухгалтера. Наслідками таких
непорозумінь можуть бути податкові грошові зобов’язання у
вигляді штрафів з боку контролюючих органів.
Однією з проблем обліку основних засобів вважається
правильний вибір методу амортизації, а також її нарахування та
відображення у фінансовій звітності підприємства. Згідно
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 7
«Основні засоби» підприємство може обирати один із
запропонованих методів нарахування амортизації. Вибір методу
зазвичай залежить від багатьох чинників, зокрема його простоти чи
складності. Проте, на нашу думку, обраний метод, в першу чергу,
залежить від кваліфікаційного рівня працівника бухгалтерії, який
займається даним питанням на підприємстві. Не існує єдиної думки
щодо того, який з методів є найдоцільнішим. Пропонуємо у питанні
вибору методу нарахування амортизації виходити з двох позицій принципу обачності та очікуваного способу отримання
економічних вигід від використання об’єктів.
Варто зазначити, що обраний метод нарахування амортизації
повинен бути відображений у Наказі або Положенні про облікову
політику підприємства. При цьому не варто дублювати текст
П(С)БО 7 щодо обраного методу, адже така інформація уже
міститься в загальнодержавному документі. Не слід забувати при
нарахуванні амортизації про строк корисного використання.
Податковий кодекс України встановив мінімальний строк
корисного використання для груп основних засобів, що, на нашу
думку, є позитивним моментом, адже це полегшує роботу
бухгалтеру.
Існує ряд недоліків у формуванні первинної документації з
обліку основних засобів: не заповнюються усі обов’язкові
реквізити; часто не оформлюється внутрішнє переміщення активів;
проблема з наявністю інвентарних карток тощо.
Для раціональної організації обліку основних засобів, на наш
погляд, варто здійснити ряд таких заходів:
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- обрати такий метод нарахування амортизації, за яким би
можна було отримати максимум економічних вигід внаслідок
використання активу;
- визначати строк корисного використання, спираючись на
інформацію, наведену в Податковому кодексі України;
- правильно відображати дані бухгалтерського обліку у
фінансовій звітності;
- заповнювати усі обов’язкові реквізити не лише в первинній
документації;
- оформлювати внутрішнє переміщення основних засобів;
- раціонально використовувати як трудові, так і матеріальнофінансові ресурси для збору, обробки, узагальнення і відображення
інформації з обліку основних засобів;
- консультуватися щодо незрозумілого або двозначного
тлумачення тих чи інших положень законодавчих і нормативних
документів з метою уникнення у майбутньому штрафів за
неправильне відображення даних бухгалтерського обліку у
фінансовій звітності підприємства;
- здійснювати своєчасний контроль наявності основних
засобів на підприємстві та їх цільового використання.
Отже, організація бухгалтерського обліку основних засобів
має деякі недоліки. Основними шляхами її удосконалення є
раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і
методів, способів збирання, обробки і узагальнення облікової
інформації, адаптованих до сучасних умов.
УДК 657.2
Зайченко Олена
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
ВПЛИВ МЕТОДУ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ НА ФІНАНСОВІ
РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА
Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх
оцінка, яка має вплив на визначення собівартості продукції.
Особливої уваги дане питання набуває за сучасних умов
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господарювання, коли ринкові ціни на виробничі запаси постійно
змінюються, переважно зростають. Методика оцінки запасів є
важливим інструментом організації ефективної фінансовогосподарської діяльності підприємства і викликає значний
практичний інтерес у зв'язку з потребою визначення реальної
вартості запасів. Тому вибір методу оцінки запасів варто робити
залежно від вимог користувачів бухгалтерської інформації.
Оцінка запасів – важлива передумова організації обліку цього
об’єкта, тому що вона впливає на точність фінансових результатів.
У сучасних умовах основним завданням є визначення кращого
методу в конкретній ситуації.
На сьогоднішній час порядок оцінки виробничих запасів
регламентується
національним
Положенням
(стандартом)
бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
Згідно з П(с)БО 9 «Запаси» придбані або виготовлені запаси
зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка
визначається залежно від шляхів надходження запасів на
підприємство.
Згідно з принципом обачності, відповідно до якого вартість
активів у балансі не можна завищувати, в бухгалтерському обліку
запаси відображаються за найменшою з двох оцінок: первісною
вартістю або чистою вартістю реалізації.
Для оцінки балансової вартості запасів при їх продажу, а
також в інших випадках вибуття застосовується один із п’яти
методів або декілька одночасно:
 собівартості перших за часом надходження запасів (FIFO);
 середньозваженої собівартості;
 нормативних витрат;
 ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;
 ціни продажу.
Використання методу FIFO ґрунтується на припущенні, що
одиниці виробничих запасів, які були придбані першими, першими
і вибувають. Отже, вартість запасів на кінець звітного періоду
відображається фактично за вартістю останніх за часом
придбань. Цей методі вигідно використовувати при плановому
скороченні закупок матеріалів та при очікуванні падіння цін на
продукцію, що виготовляється. У період зростання цін цей метод
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надає найвищий рівень чистого доходу. Відповідно, в умовах
постійного зниження цін спостерігається зворотний процес:
показник валового прибутку внаслідок застосування методу FІFО
до оцінки запасів при їх вибутті й вимушеного зниження
відпускних цін на товари, що реалізуються, виходить невиправдано
заниженим.
Метод середньозваженої собівартості дуже поширений. Суть
його полягає в тому, що при різних цінах на запаси визначається
середня
ціна,
за
якою
потім
списується
собівартість виробничих запасів. При цьому визначають суму
кількості одиниць виробничих запасів на початок звітного періоду
та їх вартість і одиниць запасів, придбаних протягом звітного
періоду, та їх вартість. Далі сума добутків кількості таких запасів та
їх вартостей ділиться на кількість запасів, що в результаті дає нам
середньозважену собівартість одиниці запасу на кінець періоду.
Перевагою
застосування
методу
середньозваженої
собівартості у тому, що він не вимагає детального обліку руху за
кожною одиницею запасів, а також за рахунок питомої ваги
дорогих запасів, придбаних наприкінці місяця, у загальній сумі
запасів середньозважена ціна одиниці запасів буде вище, а
відповідно, собівартість запасів, що вибули, збільшиться, що буде
сприяти зниженню податку на прибуток. Недолік цього методу
полягає у тому, що у період підвищення цін метод призводить до
того, що підприємства оголошують більший прибуток, ніж
справедливий, у результаті чого сплачуються надлишкові кошти у
вигляді податків.
Метод ідентифікованої собівартості застосовується щодо тих
видів виробничих запасів, які використовуються для виконання
спеціальних замовлень і проектів значної вартості, а також
стосовно тих видів запасів, що вони не замінюють один
одного. Застосування
цього
методу
передбачає
ведення
індивідуального обліку по кожному виду запасів. В результаті
використання цього методу однакові запаси обліковуються за
різною вартістю, що не завжди зручно. Залежно від того, який саме
з однакових запасів використає підприємство, прибуток буде
змінюватись відповідно до первісної вартості кожного запасу. При
веденні бухгалтерського обліку за допомогою спеціальних
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комп'ютерних програм використання цього методу можливе навіть
для роздрібної торгівлі .
При застосуванні цього методу він надає перевагу - для
кожної одиниці запасів використовується спеціальне маркування,
яке дозволяє визначити її собівартість, тобто підприємство може
регулювати рух дорогих або дешевих запасів. Недоліки цього
методу: складність і непрактичність контролю придбання й
використання конкретних одиниць кожного найменування запасів;
однакові запаси обліковуються за різною вартістю, що є не завжди
зручно.
Оцінка за цінами продажу заснована на застосуванні
підприємствами роздрібної торгівлі середнього процента торгової
націнки на товари. Цей метод застосовується підприємствами, які
мають значну і перемінну номенклатуру товарів з приблизно
однаковим рівнем торгової націнки. Даний метод розповсюджений
у роздрібній торгівлі. Недоліки методу: у балансі відображається
продажна вартість товарів за вирахуванням нереалізованої торгової
націнки. Розрахована у такий спосіб величина досить орієнтовна і
може відхилятися від реальної вартості товарів.
В основному метод нормативних витрат призначений для
серійного промислового виробництва. Суть його полягає в тому, що
запаси, як правило, оцінюються в балансі за нормативною
собівартістю, яка складається з суми нормативних витрат на
одиницю виробу. Ці витрати плануються підприємством, регулярно
перевіряються і змінюються для максимального наближення їх до
фактичних. Точний термін перегляду норм витрат законодавством
не встановлений, він визначається підприємством самостійно.
Відхилення від встановлених нормативів обліковують на окремих
регулюючих рахунках. Перевагою методу є: можливість рідше
здійснювати
інвентаризацію
незавершеного
виробництва;
відокремлений облік змін норм, тобто контроль за здійсненням
режиму економії. Недолік - на практиці такий метод застосовується
рідко через складний механізм включення матеріальних витрат
(запасів) до собівартості продукції.
Отже, під час дослідження були розглянуті переваги і
недоліки різних методів оцінки запасів при їх вибутті. Дуже
важливо вибрати той метод, за яким можна найточніше провести
оцінку запасів, залежно від діяльності підприємства. Тому від
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правильності розрахунку оцінки запасів буде залежить подальша
робота підприємства.
У бухгалтерському обліку дуже важлива не кількість методів
оцінки запасів, а їх безперечно позитивний вплив при прийняття
рішень щодо ціноутворення на вироблену продукцію та оцінку
фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання.
Вплив методу FІFО на фінансовий стан економічного
суб’єкта можна вважати позитивним, оскільки показники
бухгалтерського балансу, що характеризують статті оборотних
активів, відображаються у вартості, наближеній до ринкової. Крім
того, фінансова звітність, у якій відображена значна сума прибутку,
є привабливою і для потенційних інвесторів. Залучення інвестицій
для фінансування перспективних проектів надасть можливість
розширити обсяги виробничо-фінансової діяльності та покращити
результативність цієї діяльності в цілому.
УДК 657.3
Зайченко Юлія
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
За умов реформування відносин власності особливого
значення
набуває
дослідження
процесів
фінансування
господарської діяльності акціонерних товариств, оскільки
основною вимогою ринкових відносин є фінансування
підприємств. Основним джерелом, де акумулюється та
систематизується необхідна інформація, є бухгалтерський облік.
Він відображає процес формування власності, обсяг прав власників
акціонерних товариств, розподіл результатів їх діяльності, тобто
інформацію про формування та використання власного капіталу
як фінансової основи діяльності акціонерних товариств.
Своєчасна підготовка достовірної та повної інформації з
необхідним користувачам бухгалтерської звітності рівнем
деталізації про складові власного капіталу обумовлена високим
рівнем організації процесу підготовки такої інформації. Прийняття
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рішень щодо зміни власного капіталу за результатами аналізу
фінансового
стану
підприємства
базується
на
даних
бухгалтерського обліку. Інформація про власний капітал
підприємства є особливо корисною і важливою для прийняття
управлінських рішень з боку зовнішніх і внутрішніх користувачів
бухгалтерської звітності.
Облік власного капіталу є важливою ділянкою в системі
бухгалтерського обліку України, оскільки тут формуються основні
характеристики власних джерел фінансування діяльності
підприємства. У бухгалтерському обліку капітал розглядається як
економічна категорія в якості джерела формування майна
підприємства, але при цьому форма і структура капіталу суворо
визначена нормативними актами загальної юрисдикції та
обліковими стандартами. Згідно введеного в дію в Україні у 2013
році Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності» «власний
капітал - частина в активах підприємства, що залишається після
вирахування його зобов'язань».
Для більш повного розкриття сутності власного капіталу
необхідно визначитись з його складовими. Власний капітал
складається з таких капіталів: зареєстрований (пайовий) капітал;
капітал у дооцінках; додатковий капітал; резервний капітал;
нерозподілений прибуток (непокритий збиток); вилучений капітал;
неоплачений капітал.
Зареєстрований (пайовий) капітал характеризує величину
статутного або пайового чи іншого зареєстрованого капіталу
відповідно до законодавства і установчих документів, а також
внески до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного
капіталу. Капітал у дооцінках призначено для обліку і узагальнення
інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів та
фінансових інструментів, якi відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку відображаються y складі
власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати
(звіті про сукупний дохід). Додатковий капітал призначено для
узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації
випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також
вартість
необоротних
активів,
безкоштовно
отриманих
підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.
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Резервний капітал – це вид капіталу, притаманного всім типам
підприємств. Він являє собою суму резервів, утворених згідно з
чинним законодавством або установчими документами за рахунок
нерозподіленого прибутку підприємства. Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) – це вид накопиченого капіталу, який являє
собою фінансовий результат діяльності підприємства після виплати
доходів власникам та формування резервного капіталу. Вилучений
капітал відображає фактичну собівартість акцій власної емісії або
часток, викуплених товариством у його учасників. Неоплачений
капітал фіксує заборгованість власників за внесками до статутного
капіталу підприємства.
Завершальним етапом бухгалтерського обліку є складання
фінансової звітності. Інформація про власний капітал представлена
у різних формах звітності: форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий
стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід)», форма № 4 «Звіт про власний капітал».
Форма діючого у 2016 році звіту про власний капітал
встановлюється НП(С)БО 1.
Звіт має наступну структуру:
- у графах відображаються джерела формування власного
капіталу (зареєстрований капітал, капітал в дооцінках, додатковий
капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий
збиток), неоплачений і вилучений капітал);
- у рядках (статтях) - інформація про зміни власного капіталу.
Звіт про власний капітал - нескладний щодо заповнення
фінансовий звіт, оскільки показники, які в ньому відбиваються,
переносяться з інших форм звітності або з регістрів бухгалтерського
обліку. Цей звіт показує, що відбувалося з розділом 1 «Власний
капітал» Балансу протягом року, за рахунок яких джерел він
формувався, який вид власного капіталу збільшувався, або навпаки,
що призвело до його зменшення. Саме цей звіт дозволяє побачити
тривожні симптоми і своєчасно вжити заходів.
При складанні Звіту про власний капітал необхідно стежити
за позитивними і негативними показниками. Оскільки одна і те ж
зміна у складі власного капіталу може відображатися для одного
його виду як зменшення, а для іншого як збільшення.
Практично всі показники Звіту про власний капітал пов'язані
з показниками інших форм звітності. Так, наприклад, Баланс (Звіт
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про фінансовий стан) необхідний для заповнення рядка 4000 Звіту
про власний капітал; Звіт про фінансові результати (про сукупний
дохід) потрібний при заповненні рядка 4100 Звіту про власний
капітал. Взаємозв'язок показників звіту про власний капітал з
показниками інших форм фінансової звітності встановлений
Методичними рекомендаціями з перевірки порівнянності
показників фінансової звітності.
Форма № 4 «Звіт про власний капітал», на відміну від інших
форм звітності, не передбачає надання інформації за попередній
звітний період, що суперечить МСФЗ. Тому для забезпечення
порівняльного аналізу інформації підприємствам разом з річним
Звітом про власний капітал необхідно подати аналогічний звіт за
попередній період.
UDC 657
Ilieva Kalinka
University of National and World Economy,
Sofia, Bulgaria
DISCLOSURE OF ACCOUNTING INFORMATION ON THE
ACTIVITIES AS PER OPERATING SEGMENTS OF
BULGARIAN ENTERPRISES UNDER THE CONTEMPORARY
CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The rapid development of the processes of globalization under the
contemporary conditions leads to a continuous increase in the number of
Bulgarian enterprises from the non-financial sector operating
simultaneously in various economic fields and in different geographical
areas worldwide. This in turn necessitates the provision and disclosure
of detailed accounting information that presents their activities of the
individual constituent segments. The information on the activities as per
operating segments is crucial for both the management bodies of the
enterprises and the users of their financial statements because it provides
them with the opportunity for: a deeper and more accurate analysis of
the past development of the enterprise; preparation of accurate
assessments on the extent to which the different types of activities have
contributed to the results achieved by the enterprise results; a better
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assessment of the future prospects of the enterprise; a more accurate
forecast of the upcoming activities of the enterprise, the future financial
results, the cash flows and the risks involved; making sound economic
decisions with regard to the activities of the enterprise.
All this makes particularly relevant and important the research on
the accounting presentation of the activities as per operating segments of
Bulgarian enterprises under the contemporary conditions and requires
the solving of a number of issues of theoretical, methodological and
application nature related to the preparation and disclosure of adequate
segment information.
The accounting presentation of the activities as per segments of
Bulgarian enterprises of the non-financial sector operating in various
economic fields and in different geographical areas worldwide is carried
out in accordance with the provisions of International Financial
Reporting Standard 8 Operating Segments. It imposed the so-called
“management approach” in determining the operating segments, which
primarily aims to enable the users of the financial statements to assess
the results from the perspective of the management of the enterprise. As
per the provisions of the standard the accounting segment information
are presented in the financial statements on the same basis as the one
used for internal management purposes.
It should be noted that for the preparation and disclosure of
accounting segment information of Bulgarian enterprises, along with the
mandatory compliance with the regulatory requirements, the subjective
assessments and decisions of the management bodies of each enterprise
also play a prominent role. It is especially important that the approaches
(implemented by the enterprise) to reporting of the activities as per
operating segments provide the achieving of the main objective of the
disclosed financial information on the activities as per segments,
namely: to help the users of the financial statements to gain a clearer
picture of the activities of the enterprise and to make more accurate
assessments related to the present and future development of the
enterprise. These approaches shall also comply with the requirements for
the quality characteristics of the segment information, which make the
latter as useful as possible to the users of the financial statements. We
can highlight the following key qualitative characteristics that the
segment information shall have in order to meet the needs of the users
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and to be useful to them for making sound economic decisions:
understandability, relevance, reliability and comparability [1, p.109].
The organization of the processes of preparation and disclosure of
information on the activities of the enterprises as per segments shall be
consistent with the existence of the following main limitation: the
benefits from information should exceed the costs of its provision [2,
p.13]. This limitation shall be taken into account by both Bulgarian
enterprises that disclose segment information in the preparation of their
financial statements and the users of the information from latter. One of
the fundamental problems in this respect is how to achieve an optimal
balance between the interests of the enterprises that disclose segment
information and the external users of the financial statements.
Literature:
1. Petrova, D., Accounting aspects of the activities of transnational companies,
2007, Sofia, “Stopanstvo” University Press.
2. Petrova, D., Role and importance of the accounting presentation of the
activities of transnational companies as per segments, “Aktiv – Schetovodna Matritsa”
Journal, No.2, 2013, Sofia.
3. International Financial Reporting Standard 8 Operating Segments.
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ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Управління підприємством вимагає повної, деталізованої та
систематичної інформації про господарські процеси, а також
активи, які утворюють виробничо-технічну базу і визначають
виробничу потужність суб’єкта господарювання. У складі
необоротних активів сільськогосподарських підприємств значну
питому вагу складають основні засоби.
Проблемам обліку основних засобів сільськогосподарських
виробників присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених, таких
як: Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, С.Ф. Голов, А.М. Герасимович,
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З.В.Гуцайлюк, М.С. Пушкар, Л.К. Сук, Н.Ф. Огійчук, В.Ф. Палій,
Я.В.Соколов, А.Д. Шеремет, Дж. Фостер та інших.
Ефективне використання основних засобів є одним із
основних шляхів зниження собівартості продукції, а тому
інформація щодо наявності, руху та складу даних об’єктів набуває
особливого значення для управління підприємством.
Процес сільськогосподарського виробництва пов'язаний з
використанням будівель; споруд; машин і обладнання (обладнання
тваринницьких ферм, ремонтних майстерень, гаражів та ін);
транспортних засобів (автомобілів, тракторів, гужового транспорту
тощо); виробничого і господарського інвентаря; робочої та
продуктивної худоби; інших основних засобів.
Система бухгалтерського обліку надає керівництву
узагальнену інформацію щодо наявності, стану та використання
основних засобів. При цьому недостатньо уваги приділяється
аналітичності даних, необхідних для проведення планування,
якісного аналізу, контролю та управління даними об’єктами.
Питання створення інформаційно-аналітичної системи обліку
основних засобів, яка б відповідала різноманітним вимогам
управління сільськогосподарського підприємства, забезпечуючи
при цьому об’єктивність, точність, аналітичність та достовірність
інформації, потребує подальшого вивчення та обґрунтування.
УДК 657.1
Інклюд Валентин
Калюга Євгенія
Національний університет біоресурсів та
природокористування України
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ
Інтелектуальна власність є відносно новим об’єктом
бухгалтерського обліку, що зумовлено нематеріальною природою,
особливостями правової охорони та відображенням її у складі
активів. Значна частина об’єктів інтелектуальної власності тільки
починає бути учасниками господарського обороту, що вимагає
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постійного перегляду та вдосконалення методики бухгалтерського
обліку з метою врахування всієї різноманітності й різнорідності
об’єктів.
На сьогоднішній день значна увага приділяється
використанню об’єктів нематеріальних активів у господарській
діяльності підприємства як потенційного джерела отримання
економічних вигод.
Нематеріальні активи являють собою довгострокові
вкладення підприємства на придбання прав на майно, яке не має
матеріальної форми, але приносить підприємству дохід і є
частиною загального капіталу підприємства. Важливою ознакою
нематеріальних активів є використання їх понад один рік [3].
Нематеріальні активи підприємства класифікуються по
об'єктах [2]:
 права інтелектуальної власності.
 права користування ресурсами природного середовища.
 права користування економічними, організаційними та
іншими вигодами.
На сьогодні методика і принципи побудови обліку
нематеріальних активів і особливо їх оцінки є об’єктом пристальної
уваги вивчення світової економічної науки і практики. Існує три
класичні підходи до оцінки нематеріальних активів, а саме:
витратний, порівняльний і підхід прибутковості. На підприємствах
України найчастіше використовують перший підхід [1].
Витратний підхід застосовується при оцінці вартості
нематеріальних активів, якщо неможливо знайти аналог, а
прогнозований прибуток не є стабільним.
Визначення оцінки повинно здійснюватися на підставі всіх
істотних витрат, такі як праця, маркетингові, на страхування
ризиків, на вирішення правових конфліктів, на матеріали, науковометодичне забезпечення, індивідуалізації власної продукції –
(вартість логотипу, ліцензії, сертифікату тощо).
Порівняльний підхід (ринковий) застосовується, якщо є
досить розвинутий ринок продажу нематеріальних активів і він
ґрунтується на принципі ринку, що ефективно функціонує, на
якому інвестори купують і продають активи аналогічного типу, з
урахуванням незалежних індивідуальних рішень.
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Підхід прибутковості – ґрунтується на розрахунку
економічних вигід, пов'язаних з отриманням прибутку за рахунок
нематеріальних активів, не відображених на балансі підприємства,
які забезпечують прибуток на активи або власний капітал вище
середнього рівня.
Важливою умовою відображення нематеріальних активів в
обліку є їх оцінка. Відсутність стандартів оцінки, жорстке
регулювання обліковим законодавством вибору методів оцінки не
дозволяє в цілому формувати реальне уявлення про майновий стан
підприємства.
Таким чином, класифікація та об’єктивна оцінка
нематеріальних активів сприяє достовірному відображенню їх в
бухгалтерському обліку.
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3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»:
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Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського,
м. Кривий Ріг
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Сучасні умови господарювання та зростання ролі нових
технологій, зумовлених швидким технологічним прогрессом,
вимагають глобалізації економічних процесів в усіх країнах світу.
Глобалізація – це процес всесвітньої економічної, політичної
та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні 67
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перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується
всієї Землі.
Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ
праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу, людських та
виробничих ресурсів, стандартизація законодавства, економічних
та технічних процесів, а також зближення культур різних країн.
Глобалізація, як об’єктивний процес, носить системній характер,
тобто охоплює всі сфери життя суспільства, і як наслідок, світ стає
більш зв’язаним і залежним від усіх його суб’єктів. Відбувається
збільшення як кількості спільних для груп держаних проблем, так і
типів інтегрованих суб’єктів.
Процес глобалізації світової економіки, посилення захисту
прав інвесторів та забезпечення прозорості функціонування
міжнародних ринків капіталу вимагає нових підходів до
удосконалення методології розкриття фінансово-економічної
інформації про результати діяльності суб'єктів господарювання.
Складні процеси реформування економіки, що відбуваються в
Україні вимагають нових підходів до організації виробничогосподарської діяльності, принципів і методів управління. Розвиток
бухгалтерського обліку все більше спрямовується на приведення
системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Активізація інтеграційних процесів економіки України в
світову економічну систему, зумовила прийняття Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), що були спрямовані на
зближення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних
країнах світу.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 820 від 07.11.2013
року було схвалено Стратегію застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності в Україні. В даному розпорядженні
йдеться про стандарти бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, які застосовуються у державах - членах Європейського
Союзу відповідно до Регламенту Європейського парламенту і Ради
ЄС від 19 липня 2002 р. № 1606/2002. А також, програма
реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням
міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, якою передбачено
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запровадження міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до
економіко-правового середовища і ринкових відносин в Україні.
Метою стратегії є максимальне наближення системи
принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні у відповідность до вимог
міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.
Завданнями Стратегії є:
 створення законодавчих та організаційних передумов
впровадження міжнародних стандартів для складення суб'єктами
господарювання фінансової звітності;
 створення сприятливих організаційно-правових умов для
застосування міжнародних стандартів під час складання суб’єктами
господарювання фінансової звітності та її подання в електронній
формі з урахуванням міжнародної практики за принципом “єдиного
вікна”;
 удосконалення методології бухгалтерського обліку для
суб'єктів малого підприємництва;
 удосконалення
державного
регулювання
у
сфері
бухгалтерського обліку.
Удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог
міжнародних стандартів сприятиме:
 гармонізації фінансової звітності вітчизняних суб'єктів
господарювання із звітністю підприємств держав - членів
Європейського Союзу, а також інших країн, які застосовують
міжнародні стандарти;
 підвищенню прозорості та забезпеченню достовірності
фінансової звітності суб'єктів господарювання і належного рівня
довіри до неї вітчизняних та іноземних інвесторів;
 посиленню захисту прав та інтересів акціонерів, інвесторів,
кредиторів та інших користувачів фінансової звітності суб'єктів
господарювання;
 спрощенню порядку складення фінансової звітності
суб'єктами малого підприємництва;
 удосконаленню
інформаційного
забезпечення
корпоративного та державного управління;
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 урахування кращого міжнародного досвіду формування
якісної звітності;
 зміцнення кадрового потенціалу сфери бухгалтерського
обліку;
 створення ефективних механізмів координації діяльності
органів виконавчої влади, професійних організацій, вищих
навчальних закладів та інших заінтересованих осіб із забезпечення
застосування міжнародних стандартів та професійної підготовки
бухгалтерів і аудиторів.
На нашу думку, дана стратегія позитивно впливає на
розвиток національної системи бухгалтерського обліку, в якій буде
відбуваються зміни на користь задоволення потреб управління
глобального масштабу. А також, сприяє спрощенню системи
ведення обліку та надання інформації зовнішнім користувачам.
Неврахування інтересів безпосередніх користувачів бухгалтерської
інформації, якими є управлінці, керівників та спеціалістів
підприємств, а лише врахування інтересів міжнародних інвесторів,
учасників міжнародних ринків капіталу призведе до послаблення
виконання всіх функцій управління, а саме організації, планування,
обліку, аналізу та контролю та приведе до розвитку «внутрішнього»
бухгалтерського обліку, який буде відповідати потребам
управління підприємством та мати статус «комерційної таємниці».
Реформування системи бухгалтерського обліку Україні
відбувається шляхом послідовного впровадження низки заходів,
орієнтованих на встановлення економічних відносин ринкового
спрямування. Головне завдання
трансформації національної
системи бухгалтерського обліку полягає у прискоренні процесу її
приведення у відповідність з вимогами ринкової економіки та
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, наданні
суб'єктам господарювання можливостей визначати межі та
форми внутрішньовиробничого обліку.
Завданнями реформи є:
 створення системи національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку і звітності, яка забезпечить потрібною
інформацією користувачів, передусім інвесторів;
 забезпечення зв'язку реформування бухгалтерського обліку
з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному
70

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 03 грудня 2016 р.)

рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових
відносин в Україні;
 надання методичної допомоги у впровадженні та
використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку.
Приведення національної системи бухгалтерського обліку у
відповідність з вимогами ринкової економіки і міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку здійснюється за
такими
напрямами:
 законодавче
закріплення
принципів
ведення
бухгалтерського обліку;
 формування нормативної бази - положення (стандарти);
 методичне забезпечення (інструкції, методичні вказівки,
коментарі);
 кадрове забезпечення (підготовка, перепідготовка та
підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку);
 міжнародне співробітництво (вступ і активна робота в
міжнародних спеціалізованих професійних організаціях).
На шляху вирішення цього питання, постає значна
розбіжність у рівнях економічного розвитку країн, що виникла в
наслідок, багатовікових культурних і національних традицій.
Існуюча методологія та організація бухгалтерського обліку в
Україні недосконала. У зв’язку з цим, на нашу думку, було б
доречним використати досвід зарубіжних країн з врахуванням
національних особливостей. Удосконалення методології та
організації бухгалтерського обліку та аналізу в Україні призведе до
їх наближення до міжнародних стандартів.
Провівши
аналіз
діючої
національної
системи
бухгалтерського обліку, можна зробити висновок, що зростання
впливу глобалізації є неминучим. Звісно, удосконалення системи
бухгалтерського обліку України і спрямованість до міжнародних
стандартів має ряд позитивних аспектів, але слід враховувати і
переваги вітчизняної системи бухгалтерського обліку, адже тоді вся
національна система, що вибудовувалася роками, деградує. Отже,
необхідним є врегулювання бухгалтерського обліку, що в свою
чергу дасть змогу забезпечити зважене використання міжнародних
стандартів з урахуванням економіко-правового середовища та стану
ринкових відносин в Україні; додержати відповідність національної
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системи бухгалтерського обліку загальновизнаним світовим
підходам до ведення бухгалтерського обліку; переглянути допустимі
способи оцінки майна та зобов'язань; створити умови для
поглиблення аналітичності облікової інформації та забезпечення
доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.
УДК 657
Кашик Юлія
Науковий керівник: Дацюк Альона
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
СУТНІСТЬ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
В сучасних умовах господарювання у складі джерел
формування активів підприємства значну питому вагу займають
позикові кошти. Це знижує конкурентоспроможність підприємства
в умовах ринку, адже надмірна наявність кредиторської
заборгованості зменшує ліквідність, платоспроможність, фінансову
стійкість та незалежність, а також негативно впливає на інші
економіко-організаційні
показники
діяльності
суб'єкта
господарювання.
Проблемам обліку кредиторської заборгованості присвячені
праці таких вчених як: В.В.Сопко, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, М.С.
Пушкар, Н.М.Ткаченко та інші.
Згідно з НП(С)БО 1 зобов'язання – це заборгованість
підприємства, яка виникала внаслідок минулих подій і погашення
якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
Бутинець Ф.Ф. розглядає кредиторську заборгованість, як
форму розрахунку за товари і послуги, які придбаються у ході
операцій
компанії,
що
періодично
повторюються
і
використовуються у виробництві чи для перепродажу.
Окремі науковці визначають кредиторську заборгованість як
грошові кошти, які тимчасово підпорядковані підприємству, фірмі,
які підлягають поверненню юридичній або фізичній особі, у яких
вони позичені і яким вони не виплачені.
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Єдиної думки щодо визначення даного поняття немає,
оскільки одні дослідники визначають кредиторську заборгованість
як грошові кошти, інші – як форму розрахунків, як частину майна.
Дане питання потребує подальшого вивчення та аналізу, оскільки
лежить в основі належної організації обліку кредиторської
заборгованості на підприємстві, контролю та аналізу за її
виникненням, ефективному управлінню за її розмірами і термінами
погашення, покращенню прозорості та достовірності даних щодо
позикових джерел формування господарських засобів підприємства.
УДК 368
Кичук Ірина
Житомирський державний технологічний університет
ПОНЯТТЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН
Вивчення сутності й аналіз стану страхових відносин
останнім часом набувають особливої актуальності у зв’язку з
необхідністю їх оптимізації для забезпечення стабілізації
вітчизняного страхового ринку, розвитку страхування, як
могутнього фактору безперервності відтворювального процесу в
економіці держави. Враховуючи, що страхові відносини - частина
економічних відносин, є необхідність дослідження їх теоретичних
основ, складових та ефективності.
В теорії страхування існує підхід, який ототожнює страхові
відносини й страхування, що на наш погляд, значно звужує
внутрішній зміст та зовнішній прояв категорії страхування.
Дослідження поняття страхових відносин ґрунтуючись на їх
філософських початках, дає змогу зазначити, що ці відносини, як і
будь-які відносини, завжди відображають дію індивідуума та
прагнуть до кращого та розумного їх застосування. А враховуючи
економічний аспект страхових відносин, слід підкреслити, що вони
завжди є перерозподільними, спрямованими на їх раціоналізацію
(розумне застосування, доцільність) та оптимізацію (вибір
найкращого їх варіанту з можливих). В той же час страхування
виражає не лише дію, а й результат – формування та використання
страхового фонду для здійснення страхового захисту на принципі
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солідарної замкнутої розкладки страхового збитку, тобто поєднує
страхові відносини та страхові фонди, забезпечуючи їх
взаємозв’язок.
Страхові відносини характеризуються такими складовими, як
суб’єктами, об’єктом, предметом та певними винятковими
ознаками. Також страхові відносини вимірюються їх ефективністю.
Безпосередніми суб’єктами страхових відносин є страховик
та
страхувальник,
а
опосередковано
–
застрахований,
вигодонабувач, нащадки та держава. Однак, можливий збіг
страхувальника та застрахованого, як суб’єкта страхових відносин,
якщо це одна й та ж особа.
Учасники страхових відносин керуються лише своїми
інтересами. А тому об’єктом страхових відносин виступає
страховий інтерес, який у страховика – економічний, а у
страхувальника (застрахованого) – майновий. Майновий інтерес є
об’єктом страхових відносин в різних галузях страхування
(майновому, особистому, страхуванні відповідальності) та має свій
економічний зміст. Вигодонабувачі чи нащадки, у кінцевому
підсумку, також мають свій інтерес – грошові надходження в
результаті збитку, втрат у застрахованої особи. Окрім того,
держава, регулюючі страхові відносини та страховий ринок,
переслідує свій інтерес – забезпечення стійкості економічної
системи в цілому та залучення додаткових дешевих інвестиційних
ресурсів, які спрямовуються в пріоритетні галузі економіки. Тобто
має місце суперечність у страховому інтересі суб’єктів страхових
відносин.
Предметом страхових відносин є ризик – невизначеність
(непевність і невідомість) у кінцевому результаті. При цьому ризик
проявляється через декілька страхових подій, які, в свою чергу,
проявляються через низку страхових випадків. В загальному
випадку невизначеними можуть бути і дії зовнішнього середовища,
і страхові випадки, які реалізують ризик, і умови проведення
страхування, цілі страхових відносин, надана інформація, дії
учасників страхових відносин, дії державного регулятора та багато
іншого, що визначає предмет страхових відносин.
Виходячи із зазначених складових страхових відносин, їхніми
ознаками є перерозподільний, суперечливий, нееквівалентний
характер та інформаційна асиметрія у взаєминах між учасниками
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цих відносин. Окрім того страхові відносини, як правило, носять
формалізований, у тому числі й законодавчий характер, тобто,
регулюються за допомогою законів, звичаями ділової сфери,
суспільною думкою, традиціями та іншими способами.
Інструментом такого регулювання є договір страхування.
Найбільш складним у понятті страхових відносин є
визначення їх ефективності. Нині страхова теорія та практика не
виробила єдиного підходу до критеріїв, аналізу та механізму
визначення ефективності страхових відносин. Одним із головних
напрямків вирішення цієї задачі залишається загальне покращання
та відновлення економічної ситуації в учасників страхових
відносин, тобто реалізація інтересів всіх учасників страхових
відносин, максимально можлива їх еквівалентність та оптимізація.
Таким чином страхові відносини, як складова категорії
страхування, є системою економічних, насамперед фінансових
відносин в умовах невизначеності, які характеризуються суб’єктом,
об’єктом, предметом, специфічними ознаками та певною
ефективністю, спрямованою на забезпечення сталості економічної
системи в цілому.
УДК 657
Кобзар Інна
Науковий керівник: Кітченко М.І.
Університет Державної фіскальної служби України
РОЛЬ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Оцінка в бухгалтерському обліку вважається одним з його
основних елементів, який дає змогу отримати узагальнене уявлення
про майновий стан підприємства за результатами його діяльності.
Саме оцінка має забезпечити адекватне грошове вираження
відносної корисності активів і відповідне ринкове позиціювання
господарюючих суб’єктів.
Проблеми оцінки досліджували в своїх працях багато
вчених. Серед них варто відмітити Бутинця Ф.Ф., Швеця Г.В.,
Грабову Н.М., Загороднього А.Г., Малюгу Н.М., Ткаченко Н.М.,
Жука В.М. та ін. Проте це питання залишається актуальним і
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надалі, адже в наукових публікаціях системно не визначені межі
застосування оцінки в бухгалтерському обліку, порядок розрахунку
відповідних видів вартості об’єктів.
В бухгалтерському обліку оцінка є необхідною умовою
визнання активів і пасивів підприємства, яка має здійснюватись з
допустимою точністю та обачністю. Для бухгалтерської оцінки
існує певна умовність – вона здійснюється у виразі грошової
одиниці. Тому в бухгалтерському обліку, на відміну від інших
видів обліку, відображаються тільки ті факти господарського життя
на підприємстві, яким можна дати грошове вираження.
Також оцінка в бухгалтерському обліку є:
 загальним вимірником всіх господарських засобів, джерел,
процесів;
 складовою методу бухгалтерського обліку;
 базовим принципом бухгалтерського обліку і фінансової
звітності;
 передумовою функціонування інших елементів методу
бухгалтерського обліку [2].
Однак застосування оцінки в бухгалтерському обліку не
обмежується лише первісним визнанням активів, зобов’язань,
витрат, доходів та їх змін. Необхідною умовою правдивого подання
інформації про діяльність підприємства є застосування суттєвості в
обліку, що забезпечує якісні характеристики фінансової звітності.
Розробка кількісних і якісних критеріїв суттєвості необхідна як для
визнання об’єктів обліку у бухгалтерському обліку, так і для
формування статей фінансових звітів.
Облікова оцінка також пов’язана з оцінкою в
бухгалтерському
обліку.
Внаслідок
невизначеності
підприємницької діяльності не всі статті фінансової звітності
можуть бути точно виміряні, а тільки попередньо оцінені. Облікова
оцінка – це попередня оцінка, яку підприємство використовує з
метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними
періодами. Попередні оцінки використовуються в обліку для
розрахунку резерву сумнівних боргів, при знеціненні активів,
переоцінки необоротних активів та ін. [1].
Отже, оцінка в бухгалтерському обліку є елементом його
методу, який виражає вартість об’єктів бухгалтерського обліку,
процесів та явищ, що виникають на підприємстві, здійснюється в
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національній грошовій одиниці, що зумовлюється умовністю
одиниці виміру.
Актуальності оцінки в бухгалтерському обліку сприяють:
розширення сфери застосування облікової інформації, збільшення
можливостей самого обліку внаслідок запровадження прогресивних
форм його ведення; вимога повного врахування всіх складових у
відтворювальних процесах та підприємствах, у тому числі на
сільськогосподарських підприємствах – земельних ділянок,
біологічних активів, інтелектуального капіталу, інновацій.
Література:
1. Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і
науки: Монографія / В.М. Жук. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2014. –
454 с.
2. Супрунова І.В. Розвиток оцінки в бухгалтерському обліку / «Проблеми
теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу» - №3 – 2015. –
481 с.

УДК 336.77
Коваль Аліна
Науковий керівник: Демчук Н.І.
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
В УКРАЇНІ
За роки незалежності України банківська система стала
домінуючою ланкою фінансово - кредитної
системи. Але
динамічний розвиток банківської діяльності в Україні відбувався
переважно екстенсивним шляхом, тобто за рахунок збільшення
кількості банків. Закономірно, розвиток повинен відбуватись
інтенсивним шляхом, тобто за рахунок підвищення якості послуг та
операцій, які здійснюють банки. В таких умовах постає
необхідність оцінки та вдосконалення кількості та спектра надання
традиційних та нетрадиційних банківських послуг, механізмів їх
здійснення, системи ризик-менеджменту.
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Кредитування займає центральне місце у здійсненні активних
операцій. Позитивні тенденції розвитку ринку кредитування значною
мірою залежать від можливості адекватної оцінки кредитного ризику
та формування достатнього обсягу власного капіталу для того, щоб
можливі ризики не загрожували стабільності банку.
В умовах стрімкого розвитку інтернаціоналізації та
глобалізації господарського життя суттєво змінюється роль
функціонування банківських систем. Але зростає не тільки значення
банків у сучасній економіці, а й вимоги до них, що стосуються
підвищення рівня капіталізації, вдосконалення систем управління
ризиками, підвищення стабільності функціонування тощо. Банківські
операції в таких умовах стають дедалі більш різноманітними,
збільшується частка нетрадиційних операцій, але на сучасному етапі
розвитку банківської системи кредитна та депозитна діяльність все ж
залишаються домінуючими в українських банках.
Кредитування економіки – одна із найважливіших функцій
діяльності банків. Основними установами, що надають кредити в
Україні, є комерційні банки. За даними Національного банку,
станом на 01.09.2016 в Україні кількість діючих банків становить
100, з них 25 банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом.
Упродовж 2014-2016 років 82 банки були виведені з ринку,
17 - були виведені з ринку в 2016 році, зокрема чотири банки за
непрозору структуру власності, три - за порушення банківського
законодавства в сфері фінансового моніторингу (ліквідація), два
банки обрали шлях самоліквідації.
Загалом на сьогодні у категорії неплатоспроможних
перебуває 4 банки, у стадії ліквідації – 78 банків.
Основними проблемами банківського кредитування в Україні є:
- нестабільність фінансової та політичної системи;
- недосконале та непостійне законодавство;
- надто високі кредитні відсотки;
- невигідні умови кредитних угод для позичальників;
- надзвичайно довга процедура розгляду можливості
отримання кредиту.
Удосконалення кредитної політики вітчизняними банками
повинно забезпечити оздоровлення фінансового сектору та
відновлення темпів економічного зростання в Україні. Саме це є
головним завданням в умовах необхідності якнайшвидшого
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подолання наслідків фінансової кризи у вітчизняній економіці та
запорукою забезпечення її подальшого розвитку.
Для забезпечення фінансової стабільності банківської
системи України та розвитку банківського кредитування у період
економічної кризи необхідно:
- підвищити рівень капіталізації банківського сектора шляхом
залучення додаткового акціонерного капіталу;
- удосконалити процедури санації, реорганізації та ліквідації
банків;
- підвищити конкурентоспроможність банківських послуг
шляхом заміщення готівкових розрахунків на безготівкові платіжні
інструменти;
- запровадити стимули для комерційних банків, які
кредитують інноваційні проекти;
- збільшити кількість державних банків, їх капітальні ресурси
та посилити ролі. державних банків на вітчизняному фінансовокредитному ринку;
- запровадити державне обмеження відсотків за кредитами та
здійснювати контроль за дотриманням цього обмеження;
- законодавчо закріпити як критерій проблемного банку
скорочення його регулятивного капіталу на 20 і більше відсотків.
УДК 337
Ковачевич Милена
Университет национального и мирового хозяйства
г. София, Болгария
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО
ДИРЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
В условиях глобализации экономики привлечения и
удержания инвестиций становится все более сложной задачей для
компаний. Это особенно актуально в период кризиса. В отсутствии
барьеров для свободного движения капитала, возникновение и
распространение региональных и глобальных финансовых и
экономических кризисов оказывает значительное влияние на
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международного движения капитала. Во время кризисов инвесторы
становятся очень чувствительными к риску, поэтому и капитал
перемещается из рискованных стран, поскольку развивающиеся
рынки считаются рискованными, к странам с развитой экономикой.
В этих условиях, кроме основных функций финансового директора
как управление денежными потоками, планирования и анализа
деятельности компании, управление отношений с финансовыми
институтами, управления финансового и бухгалтерского отдела и
сбалансирования интересов разных субъектов в структуре
компаний4, сейчас для финансового директора появляются
совершенно новые проблемы.
После начала последнего финансового кризиса в 2008 году,
кроме снижение выручки от продаж, сокращение прибыли или
увеличение убытках, финансовый директор должен бороться и с
отсутствием финансирования. В условиях оттока капитала из
развивающихся стран во время кризиса, таких стран как Болгария,
финансовые директоры в стране также сталкиваются с
невозможностью использовать в полном объеме и финансирование
за счет кредитов от банков. По даннах Болгарского народного банка
кредиты, выданные коммерческами банками в Болгарии, для
нефинансовых корпораций до мирового финансового кризиса
составляют почти 21 млрд. лв (около 10 млрд. евро), в то время как
кредиты в конце сентября 2016 года было всего 18,5 млрд. лв
(около 9 млрд.евро) (Рис.1).
В сокращения финансирования для компаний от банков,
финансовые директоры начинают искать альтернативные и
косвенные формы финансирования, некоторые из которых
включают отсроченные платежи поставщикам, сокращение
продолжительности дебиторской задолженности от клиентов,
финансирование через услугах факторинга.

4

Райков, Е.Р. Управление на оборотния капитал – ИК УНСС, София. 2013 – с. 8-9.

80

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 03 грудня 2016 р.)
21,500,000
21,000,000
20,500,000
20,000,000
19,500,000
19,000,000

18,500,000
18,000,000
17,500,000

17,000,000
Сентябрь 2007

Сентябрь 2016

Источник: Болгарская народная банка

Рис.1 – Кредиты, выданные коммерческами банками в Болгарии
для нефинансовых компаний в 2007 и 2016 годах (тыс. лв.)
Литература:
1.Райков, Е.Р. Управление на оборотния капитал – ИК УНСС, София. 2013
– с. 8-9.
2.Веб-страница Болгарского народного банка. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://bnb.bg/BankSupervision/BSCreditInstitution/BSCIFinansReports
/BSCIFRBankingSystem/BS_30092007_BG

УДК 657:658
Кокоша Катерина
Литвиненко Володимир
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Економіка України на сьогодні знаходиться на шляху
глибоких структурних змін. Загострення конкуренції поставило
перед системою управління широке коло нових завдань, пов'язаних
із визначенням ефективної стратегії і тактики підприємницької
діяльності. Це, у свою чергу, зумовило додаткове навантаження на
81

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

систему бухгалтерського обліку підприємства, вимагаючи її
адаптації до специфічних інформаційних потреб системи
управління. Отже, ефективна організація бухгалтерського обліку
вимагає створення ефективної, гнучкої, багатофункціональної
системи, орієнтованої на забезпечення достовірною обліковою
інформацією користувачів на підприємстві з метою прийняття
управлінських рішень.
Питання використання облікової інформації при прийнятті
управлінських рішень неодноразово висвітлювалося в працях таких
вчених як Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, В. В. Євдокимов,
Г.Г Кірейцев, В. В. Сопко, Я. В. Соколов, В. Г. Швець та інші
відомі науковці.
Однією з найбільш складних категорій є інформація.
Облікова інформація – це дані про господарські операції та об’єкти,
що отримуються на всіх стадіях облікового процесу в ході їх
ідентифікації та обробки. У результаті облікового процесу
формується облікова інформація. Слід виділити
3 етапи її
формування (табл. 1).
Таблиця 1
Етапи формування облікової інформації
Етап
Етап первинного обліку

Процес
процес документування та оцінки господарських
явищ і процесів

Етап поточного обліку

процес облікової реєстрації господарських операцій
на бухгалтерських рахунках та в облікових регістрах
процес узагальнення даних поточного обліку в
бухгалтерській звітності

Етап підсумкового
обліку

Оскільки облікова інформація є основним джерелом для
прийняття управлінських рішень, то вона повинна відповідати ряду
вимог НП(С)БО: зрозумілість, повнота, своєчасність, доречність,
достовірність, порівнюваність, зіставність, суттєвість, адаптивність.
Підвищення складності господарського процесу на
підприємстві
зумовлює
відповідну
багатогранність
та
багатовекторність управлінського процесу. Для досягнення
визначених цілей фінансово-господарської діяльності підприємства
та виконання поставлених завдань потрібно приймати значну
кількість управлінських рішень.
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Прийняте управлінське рішення повинно мати практичне
застосування; бути економічним, тобто мати позитивний ефект при
реалізації; точним, надійним ̶ не допускати значних помилок і не
створювати ситуацій з підвищеним ризиком.
Література
1.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. №73. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
2.Литвиненко В.С. Обліково-контрольне забезпечення управління
витратами: інституціональний підхід: монографія / В. С. Литвиненко,
В.В. Толстоног // К.: Фітосоціоцентр, – 2015. – 260 с.

УДК 657
Колесник Юрій
Науковий керівник: Шелін Станіслава
Горохівський коледж ЛНАУ
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО УТВОРЕННЯ АКТИВІВ
Дбаючи про поточну господарську діяльність, керівник
підприємства, його власники, головні спеціалісти зобов’язані
постійно дбати про перспективу підприємства. Тільки така система
управління може бути основою успішного його розвитку. Чіткий
облік розрахунків з покупцями і замовниками – це необхідний
елемент управління підприємства.
Метою написання статті є вивчення проблемних питань щодо
обліку розрахунків з покупцями та замовниками на сучасному етапі
розвитку економіки України.
У нестабільних ринкових умовах дуже важко забезпечити
високий рівень збуту продукції і її вчасну оплату покупцями.
Кризовий стан економіки змушує підприємства надавати свою
продукцію з умовою відстрочки оплати. Несплата призводить до
виникнення дебіторської заборгованості, ефективне ведення обліку,
внутрішнього контролю та управління якою стає одним з
першочергових завдань підприємства.
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Облік розрахунків з покупцями і замовниками є однією з
найважливіших та найбільш досліджуваних ділянок бухгалтерської
роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина
доходів та грошових надходжень підприємства.
Для організації обліку та аналізу розрахунків з покупцями та
замовниками важливе місце посідає дебіторська заборгованість.
Виникнення дебіторської заборгованості пов’язано з принципом
нарахування, сутність якого полягає в тому, що незалежно від
сплати в момент відвантаження продукції, передачі послуг чи прав
власності на них підприємство відображає отримання доходу, а в
разі відсутності оплати – одночасно і дебіторську заборгованість,
що призводить до ризиків під час розрахунків між контрагентами за
результатами
господарської
операції.
Для
правильності
відображення
дебіторської
заборгованості
як
активу,
підприємствам варто звернути увагу на строки її погашення.
Важливо врахувати той факт, що дебіторська заборгованість
паралельно є джерелом утворення активів боржника, який цим
може користуватися і використовувати засоби без права на це.
Тому необхідно проводити внутрішню звітність по кожному
дебітору і отриману інформацію обов’язково оприлюднювати,
оскільки це дасть можливість виявити непорядних боржників і
завчасно відмовитися від співпраці.
Необхідно приділити значну увагу вибору форм розрахунків з
покупцями та замовниками. Серед усіх форм безготівкових
розрахунків найнадійнішою є акредитив. Він виставляється в банку
постачальника і забезпечує своєчасність розрахунків за
відвантажену продукцію.
Для вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської
заборгованості можна:
- збільшити кількість покупців і замовників підприємства, що
дасть змогу мінімізувати ризик несплати заборгованості;
- проводити моніторинг дебіторів, оцінку їх фінансового
стану та платоспроможності;
- створити резерв сумнівних боргів та виробити порядок
його визначення в обліковій політиці підприємства;
- своєчасно
здійснювати
контроль
співвідношення
дебіторської та кредиторської заборгованості;
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- постійний

розрахунок лімітних і граничних сум
дебіторської заборгованості на одного дебітора;
- систематично проводити інвентаризацію заборгованості.
Основними
показниками
для
аналізу
дебіторської
заборгованості є: оборотність, період погашення, середній період
інкасації дебіторської заборгованості; коефіцієнт простроченої
дебіторської заборгованості; частка дебіторської заборгованості в
загальному обсязі поточних активів; ефект отриманий від
інвестування засобів у дебіторську заборгованість по розрахунках із
покупцями та замовниками; коефіцієнт ефективності інвестування
засобів у дебіторську заборгованість.
Підсумувавши
результати
проведення
дослідження,
необхідно зазначити, що на сьогодні існує певна недосконалість
ведення
обліку
дебіторської
заборгованості.
Вітчизняні
підприємства потребують побудови ефективного механізму
внутрішнього контролю за дебіторською заборгованістю з метою
попередження виникнення нової. Урахування та вирішення всіх
зазначених проблем дасть змогу раціонально організувати облік та
аналіз розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві.
УДК 338.48
Коломєйцева Анастасія
Оболенцева Лариса
Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ” НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ТУРІНДУСТРІЇ
Туристська галузь є однією з провідних галузей економіки,
яка може вивести країну з кризи, покращити її економічне
становище та забезпечити громадян робочими місцями. Вагому
роль та неабияку важливість туризму доводить «Загальна
декларація прав людини», зокрема її стаття 24, де вказано, що
кожна людина має право на відпочинок і дозвілля,
включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на
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оплачувану періодичну відпустку. Також в Законі України «Про
туризм» у статті 25 говориться, що кожний громадянин України
має право на реалізацію закріплених Конституцією України прав
громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і
зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля,
задоволення духовних потреб, захист і повагу людської гідності.
В той же час, з кожним роком зростає кількість людей, які не
мають можливості скористатися своїм правом на відпочинок. Так,
станом на 1 січня 2016 року, лише 4,7% громадян України
зареєстровано як внутрішніх туристів та туристів-громадян
України, які виїжджали за кордон. Тому, як ніколи, актуальним
постає питання реалізації ідеї соціального туризму. Але тут виникає
проблема
в
Україні
законодавчо
не
закріплене
поняття «соціальний туризм», а звідси - завдання щодо створення
та реалізації програм соціального туризму залишаються
відкритими.
Для того, щоб дати визначення «соціальному туризму»,
зрозуміти навіщо він потрібний, та який механізм його реалізації,
необхідно, по-перше, звернутись до трактування терміну
"соціальний" – що означає громадський, пов’язаний із життям і
стосунками людей у суспільстві. А тому, можна вважати, що
"соціальний туризм" – це туризм «від людей і для людей». Подруге, - проаналізувати та синтезувати декларації, прийняті
міжнародними організаціями та законодавчу базу України.
У Глобальному етичному кодексі туризму написано, що всі
жителі Землі мають право на туризм. Оскільки, не кожна людина
має можливість скористуватись цим правом (відсутність вільного
часу, бажання, фінансового забезпечення, проблеми з оформленням
документів), то на Всесвітній конференції з туризму 1980 року при
прийнятті Манільської декларації зазначили, що соціальний туризм
- це мета, до якої суспільство має прагнути в інтересах менш
забезпечених громадян при використанні їхнього права на
відпочинок.
У вересні 1996 року Генеральною асамблеєю Міжнародного
бюро соціального туризму було прийнято Монреальську
декларацію «До гуманного і соціального бачення туризму», де
соціальний туризм розглядають не лише з економічної точки зору,
як було прийнято раніше, але й відповідаючи новим тенденціям
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світового розвитку. Ці тенденції акцентують увагу на те, що
соціальний туризм є не лише засобом соціального єднання та
інструментом підвищення культурного та освітнього рівня людей,
але й є одним із перших секторів економіки, який прийняв
концепцію сталого розвитку та соціальної відповідальності. Тобто,
первинні стейкхолдери соціального туризму - це не лише держава,
суб’єкт, який надає послугу і суб’єкт, який користується цією
послугою, а й усі інші люди, які відносяться до цих суб’єктів,
оточуюче середовище, ресурси місцевості, що використовується,
культура і традиції та майбутні покоління, які будуть проживати на
цій території. Тобто, тут немає місця комерційним вигодам та
особистому збагаченню.
Оскільки одне поняття охоплює такий великий спектр
проблем, правильно було зазначено у статті 10 Монреальської
декларації, що соціальний туризм – це партнер у глобальних
програмах розвитку, які стосуються покращення життя теперішніх і
майбутніх поколінь. Це означає, що він має вплив майже на всі
сфери життя людини та держави і стосується кожної людини.
Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок, що, з
одного боку, соціальний туризм – це реальна, ефективна,
недискримінаційна можливість доступу до туризму для всіх
громадян, які самостійно не можуть її реалізувати, а з іншого дотримання прав людини, за умов участі у сталому розвитку, а
також збереження культури і традицій, ресурсів територій, що
використовуються, їх збагачення без переслідування цілей
комерційного характеру та особистого збагачення.
УДК 657
Корнієнко Валерія
Житомирський державний технологічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК
Здійснення діяльності, порядок організації роботи та
функціонування системи обліку неприбуткових організацій має ряд
суттєвих особливостей. В цьому напрямі на рівні законодавства
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постійно відбуваються зміни, які потрібно відслідковувати і вчасно
реагувати, щоб здійснювати свою діяльність у відповідності до
вимог чинного законодавства та не зазнавати додаткових витрат,
пов’язаних з невчасним реагуванням на зміни в правовому полі.
Пунктом 133.4.6 ст. 133 Податкового кодексу України
№2755-VI від 02.10.2010 р. передбачено, що до неприбуткових
організацій можуть бути віднесені: бюджетні установи; громадські
об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації,
благодійні організації, пенсійні фонди; спілки, асоціації та інші
об’єднання юридичних осіб; житлово-будівельні кооперативи,
дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні)
кооперативи
(товариства);
об’єднання
співвласників
багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також
організації роботодавців та їх об’єднання; сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи,
кооперативні
об’єднання
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інші
юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам кодексу. Такі
організації будуть вважатися неприбутковими лише за умови, якщо
вони будуть відповідати чотирьом критеріям передбачених п.133.4
ст.133 ПКУ.
Першою вимогою є той факт, що неприбуткова установа
утворена та зареєстрована у порядку визначеному законом, який
регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Наступні
дві вимоги мають бути обов’язково прописані в установчих
документах, а саме:
- містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків)
або їх частини серед засновників (учасників), членів такої
організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування
єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших
пов’язаних з ними осіб;
- передбачати передачу активів одній або кільком,
неприбутковим організаціям відповідного виду, а за відсутністю
таких зараховуються до доходу бюджету у разі припинення
юридичної особи (шляхом її ліквідації, злиття, поділу, приєднання,
або перетворення).
І виконання останньої четвертої вимоги полягає у самому
факті внесення контролюючим органом такої організації до Реєстру
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неприбуткових установ та організацій. Діючі неприбуткові
організації, які хочуть і надалі залишатися неприбутковими та бути
внесеними до нового реєстру мають подати до контролюючого
органу наступні документи:
1) копію діючого статуту неприбуткової установи в якій
прописані вказані вище обов’язкові вимоги та чітко зазначена мета
діяльності організації, яка не передбачає виготовлення товарів
(робіт, послуг) та отримання від цього доходу;
2) заповнену реєстраційну заяву платника податку форми
№1-РН з позначкою «зміни»;
3) оригінал попереднього рішення про надання ознаки
неприбутковості такій організації, для його подальшої утилізації
контролюючим органом.
Якщо діюча на даний час неприбуткова організація не внесе
зміни і не пройде повторну реєстрацію до 01 січня 2017 року вона
автоматично виключається з Реєстру неприбуткових установ та
організацій і стає платником податку на прибуток. Така ж ситуація
відбудеться у разі встановлення контролюючим органом факту
використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для
цілей інших, ніж передбачені установчими документами та
спричинить нарахування, крім податку на прибуток, штрафних
санкцій та пені починаючи з першого числа місяця в якому
вчинено таке порушення.
Виконання вимог передбачених законодавством для
неприбуткових організацій з податку на прибуток забезпечить
пільгові умови щодо їх оподаткування та надасть можливість
спрямувати зекономлені грошові кошти на забезпечення статутних
цілей організації. Така законодавча підтримка сприяє їх розвитку та
підвищенню у суспільстві довіри до держави, бо саме неприбуткові
організації сприяють соціальному розвитку держави для
подальшого процвітання суспільства.
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УДК 368.9
Корольова Наталія
Левченко Олександр
БГТУ ім. В.Г. Шухова
ПОРУШЕННЯ І МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ПОСЛУГ ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
На фоні загального погіршення макроекономічної ситуації в
Україні, поглиблюються проблеми у фінансовому секторі. Кількість
страхових компаній демонструє негативну тенденцію вже восьмий
рік поспіль (з 469 компаній станом на 31.12.2008 р. до 343 на кінець
І півріччя 2016 р.). З одного боку, це свідчить про «очищення»
ринку від недобросовісних учасників. З іншого – про поширення
випадків фінансової неспроможності страховиків, що, як правило,
супроводжується деградацією дисципліни страхових виплат.
Зокрема, велика кількість страхових компаній відчувають
стабільний дефіцит обігових коштів. Популярним методом
оптимізації операційних витрат є скорочення обсягу страхових
виплат шляхом відмови в них. Страховики користуються низьким
рівнем фінансової грамотності населення і порушують норми
страхового та іншого законодавства, що регулює захист прав
споживачів. Шахрайство операторів страхового ринку дедалі
поширюється, наносить збитки страхувальникам, гальмує розвиток
страхового ринку, знижує й без того незначну довіру до фінансових
інститутів у цілому.
Найбільш уразливою категорією страхувальників є фізичні
особи, які, на відміну від підприємств, не мають юридичних служб
для захисту своїх інтересів у відносинах зі страховиками. Як
свідчить практика, порушення страховиками правил здійснення
страхових виплат відбувається, головним чином, у трьох наступних
формах:
1. Порушення строків виплати. Згідно з п. 3 ст. 20 Закону
«Про страхування» (Закон №85/96), страховик зобов’язаний
здійснити страхову виплату в строк, визначений в договорі, а
також, у разі невиконання терміну, сплатити неустойку (штраф,
пеню), розмір якої визначається умовами полісу або законом.
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2. Неправомірне заниження суми виплати. Розмір виплати з
особистого страхування (крім страхування життя) регламентується
Правилами страхування, які визначають його залежно від строку
втрати працездатності, факту встановлення інвалідності та ін. У
страхуванні життя розмір страхової виплати визначається
договором (ануїтет або одноразова виплата).
Окремим випадком заниження суми страхової виплати є
здійснення виплати по одному й тому ж самому страховому
випадку не за всіма полісами особистого страхування (за наявності
декількох договорів від однакової дати з однаковим
страхувальником і вигодонабувачем). Страховики мотивують
вибіркову виплату тим, що, відповідно до норм законодавства про
ОСЦВ (обов’язкове страхування цивільної відповідальності
власників транспорту), страхове відшкодування по одному
страховому випадку дозволяється здійснювати лише за одним
полісом. На нашу думку, така точка зору не є правомірною,
оскільки:
- страхування від нещасного випадку є різновидом
особистого страхування (п. 1 ст. 980 ЦКУ, ст. 4 Закону №85/96),
тому розповсюдження норм законодавства про ОСЦВ на правила
особистого страхування не є правомірним;
- на відміну від майна, життя і здоров’я людини не мають
вищої границі оцінки і можуть бути застраховані на будь-яку суму
за будь-якою кількістю полісів за умови, якщо Страхувальник
повідомив Страховика про інші чинні договори страхування щодо
цього предмета договору (п. 3 ч. 1 ст. 21 Закон №85/96, пп. 1.3. п. 1
ст. 989 ЦКУ).
3. Необґрунтована та/або неправомірна відмова у виплаті.
Якщо жодна із законних підстав відмовити у виплаті, перелічених у
ст. 26 Закону №85/96, не підтвердилась, страховик не має права не
виплачувати. В протилежному випадку страхова компанія повинна
прийняти рішення про відмову у виплаті в строк, що не
перебільшує передбаченого Правилами страхування, і повідомити
клієнту в письмовій формі, обґрунтувавши причини відмови.
Таким чином, підвищенню ефективності механізмів
юридичного захисту інтересів страхувальників у відносинах з
постачальниками послуг особистого страхування сприятиме:
зміцнення рівня страхової культури та фінансової грамотності
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населення, зокрема, поширення у ЗМІ інформації про права
страхувальників і алгоритм їх дій у випадку порушення
законодавчих і договірних вимог страховими компаніями;
вдосконалення судової практики; підвищення якості надання
послуг учасниками страхового ринку.
УДК 657.37
Кузнецов Євгеній
Нaуковий керівник: Тивончук Cвітлaнa
Нaціонaльний універcитет біореcурcів
і природокориcтувaння Укрaїни
МЕТОДИКA CКЛAДAННЯ ЗВІТУ ПРО ФІНAНCОВІ
РЕЗУЛЬТAТИ
Метою ведення фінaнcового обліку є узaгaльнення дaних
бухгaлтерcького обліку для cклaдaння фінaнcової звітноcті.
Очевидно, що доcтовірніcть оcтaнньої зaлежaтиме від прaвильної
оргaнізaції облікового процеcу і точного відобрaження aктивів,
зобов’язaнь, влacного кaпітaлу, доходів, витрaт і фінaнcових
результaтів cуб’єктів гоcподaрювaння. Cьогодні проcлідковуєтьcя
cитуaція, коли інформaція, якa відобрaжaєтьcя у бухгaлтерcькому
обліку, не відповідaє дaним фінaнcової звітноcті, з однієї cторони,
це пояcнюєтьcя нaмaгaнням упрaвлінcького перcонaлу прикрacити
покaзники діяльноcті підприємcтвa з метою підвищення його
інвеcтиційної привaбливоcті тa кредитоcпроможноcті для цілої
низки кориcтувaчів, з іншої – умиcне відобрaження зaниженого
прибутку, для зменшення бaзи оподaткувaння.
Звіт про фінaнcові результaти признaчений для відобрaження,
визнaних у бухгaлтерcькому обліку, доходів і витрaт тa визнaчення
фінaнcових результaтів підприємcтвa зa звітний період. Інформaція
нaведенa у дaній формі фінaнcової звітноcті, з одного боку, нaдaє
можливіcть оцінити ділову aктивніcть тa фінaнcову привaбливіcть
підприємcтвa, a з іншого – дозволяє розрaхувaти покaзники, що
викориcтовуютьcя при прогнозувaні мaйбутньої діяльноcті cуб’ктa
гоcподaрювaння [1].
У відовідоcті до НП(C)БО 1 «Зaгaльні вимоги до фінaнcової
92

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених,
аспірантів, здобувачів і студентів (м. Луцьк, 03 грудня 2016 р.)

звітноcті» Звіт про фінaнcові результaти – це звіт про доходи,
витрaти тa фінaнcові результaти підприємcтвa. Звіт подaєтьcя у
cклaді річної й квaртaльної звітноcті [2].
Чиннa формa Звіту про фінaнcові результaти cклaдaєтьcя з
чотирьох розділів:
І розділ Звіту "Фінaнcові результaти" признaчений для
відобрaження інформaції про доходи і витрaти від оперaційної,
фінaнcової, інвеcтиційної діяльноcті тa про фінaнcовий результaт
діяльноcті – чиcтий прибуток (збиток).
ІІ розділ Звіту "Cукупний дохід" признaчений для
відобрaження інформaції про доходи і витрaти, отримaні у
результaті переоцінювaння необоротних aктивів, фінaнcових
інcтрументів тa монетaрних cтaтей бaлaнcу.
III розділ Звіту "Елементи оперaційних витрaт" признaчений
для відобрaження інформaції про cклaд оперaційних витрaт,
понеcених cуб'єктом гоcподaрювaння нa виробництво, упрaвління,
збут тa зaбезпечення іншої оперaційної діяльноcті в розрізі
економічних елементів.
IV розділ Звіту "Розрaхунок покaзників прибутковоcті aкцій"
признaчений для розкриття інформaції про прибуток тa дивіденди
нa одну проcту aкцію [3].
Звіт про фінaнcові результaти повинен нaдaвaти можливіcть
кориcтувaчaм робити виcновки про поточний фінaнcовий cтaн
підприємcтвa, вірогідніcть бaнкрутcтвa, оцінювaти мaйбутню
прибутковіcть, визнaчaти вaртіcть влacних позикових коштів.
Оcтaннє вaжливе під чac вирішення зaвдaнь інвеcтувaння,
оптимізaції подaткової тa дивідендної політики.
Отже, звіт про фінaнcові результaти міcтить інформaцію про
діяльніcть підприємcтвa зa певний період, зокремa, про його
рентaбельніcть, що необхідно для оцінки потенційних змін у cклaді
економічних реcурcів тa прогнозувaння здaтноcті підприємcтвa
генерувaти грошові потоки від тієї реcурcної бaзи, що є в нaявноcті.
Тому перед нaуковцями і розробникaми облікових cтaндaртів поcтaє
зaвдaння у cтворенні тaкої моделі звіту. З одного боку, звіт мaє бути
легким для розуміння, a з іншого – результaти від уcіх оперaцій
мaють бути розкриті, aдже він повинен зaбезпечити зрозумілу та
доcтовірну тa порівняну інформaцію.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЛОМБАРДНИХ ПОСЛУГ В
УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Важливою складовою економічного зростання в умовах
Європейської інтеграції України є ефективна діяльність як
банківських, так і небанківських фінансових установ. Провідну
роль на ринку фінансових послуг безумовно продовжує відігравати
банківський сектор, але для сприяння стабільності фінансової
системи та вирішення соціальних проблем необхідною умовою є
підтримка і розвиток небанківських кредитних установ. Важливою
небанківською фінансовою установою як із соціальної, так і з
економічної точки зору, залишається ломбард, адже саме він
характеризується мобільністю фінансів і гнучкістю у кредитуванні,
що дозволяє задовольнити потреби споживачів у термінових
позиках.
В умовах інтеграції України до Європейського Союзу, а
також у зв’язку зі зростанням конкуренції з установами, які
надають послуги із мікрокредитування, для відстоювання своїх
інтересів на ринку, ломбарди повинні розширювати і розвивати
напрямки своїх послуг в Україні. Найоптимальнішим способом для
підвищення конкурентоспроможності на ринку буде запозичення
зарубіжного досвіду ведення ломбардного бізнесу.
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Дослідивши сучасний стан світових ломбардних послуг,
можна виділити декілька напрямів розвитку, які будуть актуальні
на вітчизняному ринку.
По-перше, необхідно розшити коло заставного майна. За
перше півріччя 2016 року ломбарди в Україні приймали в
основному високо ліквідні речі, такі як вироби із дорогоцінних
металів та дорогоцінного каміння (81,8%), а також побутова техніка
(17,9%) [4]. Проте в США у всесвітньовідомому ломбарді «Gold &
Silver Pawn Shop» приймають від самурайського меча 16 століття,
картини Пабло Пікассо та лицарських обладунків до гітар роклегенд [2]. В Україні значно менша різноманітність прийняття
заставного майна пояснюється незначним обсягом ринків збуту.
Ломбарди недостатньо інформують населення про товари, які
продають, а також рідко співпрацюють з ювелірними фабриками.
По-друге, для залучення нових клієнтів необхідно
розширювати види надаваних послуг. В США, для прикладу, крім
надання коштів під заставу, можуть запропонувати послуги із
обміну валют, переказу коштів, отримання готівки за грошовим
чеком, а також ремонту ювелірних виробів [3]. Ринок ломбардних
послуг Німеччини до традиційних також може запропонувати своїм
клієнтам грошові перекази та обмін валют [1], а також останнім
часом, як і у Великій Британії, популярними стають Інтернетломбарди.
Однією з найбільших перепон, яка гальмує розвиток
ломбардних послуг в Україні, є відсутність законодавчої бази. У
проекті Закону України «Про ломбарди та ломбардну діяльність»
2012 року [5] було запропоновано розширення супутніх послух, в
тому числі передбачалось дозволити обмін валют на підставі
агентських угод в установленому законодавством порядку, але вже
у новому проекті 2015 року цей пункт викреслили.
Саме тому, з метою наближення вітчизняного ринку
ломбардних послуг до Європейських, першочерговим завданням на
рівні держави є прийняття спеціального закону, а на макрорівні –
використання зарубіжного досвіду в діяльності ломбардів України.
Література:
1. Exchange AG: Filiale Berlin Schöneberg [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://www.exchange-ag.de/Berlin-Schoeneberg-PfandleihhausGoldankauf-Goldmuenzen-Juwelier.html.

95

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

2. Kind of like an outlet store that sells history. [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://gspawn.com/.
3. What Does A Pawn Shop Do Exactly? [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: http://www.pawnnerd.com/what-does-a-pawn-shop-do-exactly/.
4. Інформація про стан і розвиток фінансових компаній, лізингодавців та
ломбардів України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://
nfp.gov.ua/files/DepFinMon/FK_2%20%D0%BA%D0%B2_2016.pdf.
5. Проект закону України «Про ломбарди та ломбардну діяльність»
[Електронний
ресурс].
–
2012.
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JG0QO00V.html.

УДК 657
Ліснічук Олена
Каткова Наталя
Національний університет кораблебудування
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АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІД
РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ринкова система вимагає принципово нових підходів до
управління діяльністю підприємствами торгівлі нових моделей
господарювання, які ґрунтуються на саморегулюючих ринкових
відносинах та різноманітності форм власності.
Мета і завдання удосконалення обліку та контролю
роздрібної торгівлі були об’єктом дослідження багатьох вчених і
науковців. Найбільш цікавими для вирішення проблемних питань
можна назвати ідеї наступних авторів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинець,
Ю.А. Веріга, Н.П. Ілюхіна та інших.
Більшість малих та середніх підприємств України займаються
торговельною діяльністю, тобто перепродаж товарів.
При
організації бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві
слід приділяти увагу точності та оперативності отримання
інформації про рух та наявність товару на складі, контроль цінової
політики, торгова націнка, тощо.
В даній роботі запропоновано один з варіантів організації
аналітичного забезпечення системи обліку доходів від реалізації
товарів на підприємстві.
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Дохід, відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», — це збільшення
економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення
зобов’язань, внаслідок чого збільшується власний капітал
підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
засновників). Діяльність торговельного підприємства має свої
особливості, які обов’язково необхідно відобразити в обліковій
політиці підприємства. В першу чергу необхідно звернути увагу на
побудову плану рахунків з максимальним підпорядкування під
специфіку підприємства. Для обліку доходів операційної
діяльності, що в конкретному випадку виступає діяльність з
реалізації товарів, згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку,
при узагальнені доходів від реалізації товарів використовують
рахунки класу 7 «Доходи і результати діяльності». Для
синтетичного обліку доходів від реалізації товарів використовують
рахунок 70 «Доходи від реалізації товарів», який призначений для
пооб’єктного обліку за окремими групами. Для цього відкривають
такі субрахунки: 702 «Дохід від реалізації товарів» та 704
«Вирахування з доходу». Підприємство самостійно приймає
рішення щодо ведення аналітичного обліку та відкриття рахунків
третього і нижчих порядків. Для торговельних підприємств
пропонуємо таку деталізацію інформації, яку доречно ввести на
рахунку 702 «Дохід від реалізації товарів» та до рахунку 704
«Вирахування з доходу рахунки»: 7021 «Дохід від реалізації
товарів»; 7022 «Дохід від реалізації товарів за дисконтними
карткам»; 7023 «Дохід від реалізації товарів зі знижками»; 7024
«Дохід від реалізації товарів у період розпродажу»; 7025 «Дохід від
реалізації товарів за іншими заходами впливу на обсяги продажу
товарів»; 7041 «Вирахування з доходу за товари, повернені
покупцями»; 7042 «Сума знижок, наданих покупцям»; 7043 «Інші
вирахування з доходу».[3] За допомогою цих синтетичних рахунків
з’являється можливість виділити з усього доходу торговельного
підприємства дохід від реалізації товарів за методами активізації
продажу товарів, що дозволяє проводити поглиблений аналіз
продажів, вирішувати питання доцільності застосування того чи
іншого маркетингового інструмента. Це сприятиме прийняттю
ефективніших управлінських рішень у процесі формування чистого
доходу підприємства.
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При цьому система бухгалтерського обліку торговельного
підприємства повинна супроводжуватися належним програмним
забезпеченням обліку, що дозволяє істотно полегшити труд
бухгалтера, позбавити його від рутинної роботи, підвищує
оперативність та точність облікової інформації. Обов’язковий
характер автоматизації обліку набуває для того торговельного
підприємства, який має багатомільйонний оборот.
Отже, організація аналітичного обліку в запропонованих
напрямах дозволить отримати більш повне розуміння щодо джерел
доходів для їх оперативного контролю і визначити на цій основі
фінансовий результат від здійснення операційної діяльності.
Наведені рекомендації сприятимуть більш повному розкриттю
даних про доходи торговельних підприємств, що, в свою чергу,
дозволить поліпшити інформаційне забезпечення процесу
управління торговельними доходами на рівні роздрібних
торговельних підприємств, а отже, більш ефективну їх діяльність.
UDC 657
Makowiecki Alex
Savosh Larysa
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji
Społecznej w Chełmie, Polska
LEGALNOŚĆ MIGRACJI W RAMACH GLOBALIZACJI
Migracja w socjologii definiowana najogólniej babo jako zmiana
miejsca w strukturze społecznej i określana jako migracja pionowa, albo
jako zmiana miejsca zamieszkania i wówczas określana jako migracja
pozioma. Pierwsza jest zmianą w przestrzeni społecznego usytuowania
człowieka, zmianą jego statusu, miejsca w systemie „międzyludzkich
zależności, dystansów i hierarchii”5. Zależności i dystanse mogą być
postrzegane jako wynik pełnionych funkcji przez jednostkę lub grupę
„w ramach podziału pracy lub posiadanej władzy”6 jak też ze względu
5
6

Ossowski S.: O strukturze społecznej. Warszawa, PWN, 1982, s.114.
Pacholski M., Słaboń A.: Słownik pojęć socjologicznych. Akademia
Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997, s.179.
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na posiadane przez jednostkę lub grupę bogactwo, wykształcenie,
zdrowie lub ze względu na ich niedostatek lub brak. Zmiany, jakie są
efektem przesunięcia pozycji społecznej mogą stanowić awans
społeczny, gdyż wiążą się z uzyskaniem wyższych kompetencji, wyższej
pozycji zawodowej, materialnej, ze wzrostem kapitału społecznego
jednostki lub grupy, ale mogą też oznaczać degradację, utratę
dotychczasowych standardów materialnych, przywilejów, uprawnień i
szacunku przypisanego do pozycji, utratę kapitału społecznego.
Istotnym kryterium statusu i sytuacji migranta, głównie w kraju
pobytu, jest jawność, legalność migracji. Przyjmując to kryterium
możemy wyróżnić migrację:
 legalną,
 nielegalną (nieuregulowaną – irregular migration)7,
 okres przejściowy: ubieganie się o azyl, okresowe pozwolenie
na pobyt, na zatrudnienie, na naukę.
Biorąc pod uwagę to, że legalność pobytu za granicą nie zawsze
odpowiada deklarowanym przez wyjeżdżającego celom wyjazdu,
możemy wyróżnić trzy sytuacje:
 pierwszą – gdy wyjazd do kraju przyjmującego oraz podjęcie
tam pracy są legalne,
 drugą – gdy wyjazd jest legalny, co oznacza, że jest zgoda na
pobyt, ale praca jest nielegalna, ponieważ migrujący nie uzyskał zgody
na podjęcie pracy zarobkowej,
 trzecią – gdy wyjazd i praca są nielegalne.
Najbardziej korzystna, zarówno dla emigranta, jak i dla kraju
przyjmującego, jest sytuacja pierwsza. Migracja legalna i pozwolenie na
pracę stwarzają migrantowi najbardziej korzystne warunki, ponieważ
status migranta jest uregulowany prawnie i gwarantuje mu pełną
ochronę w zakresie tych uregulowań. Dotyczą one zazwyczaj
wszystkich pochodnych związanych z prawem pracy, a także wszystkimi
7

Ponieważ w niektórych opracowaniach pojęcie „nielegalna” jest traktowane
jako negatywne i sugeruje związki z przestępczością, w dokumentach Rady
Europy i Międzynarodowej Organizacji Pracy coraz częściej używa się
terminu irregular migration na określenie imigrantów, których pobyt na
terenie państwa przyjmującego nie jest prawnie usankcjonowany. K. Baj,
Stosunek Unii Europejskiej do nielegalnej imigracji, „Stosunki
Międzynarodowe” 2007, z. 1-2, s.101.
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innymi uprawnieniami i prawami związanymi z pobytem w kraju
przyjmującym (zasiłki na każde dziecko w rodzinie, edukacja dzieci,
opieka zdrowotna, zabezpieczenia społeczne).
Jest więc rzeczą oczywistą, że legalność lub nielegalność pobytu
i/lub pracy wiąże się z uprawnieniami i zyskami migrantów i/lub
brakiem uprawnień, ryzykiem i/lub faktycznym wykorzystywaniem,
zagrożeniem i poniesionymi stratami. Zatem legalność lub nielegalność
zatrudnienia imigrantów ma wpływ na ich społeczny status oraz na
indywidualne i społeczne zyski i straty związane z migracją.
Również dla kraju przyjmującego legalność pracy stwarza
sytuację korzystną, ponieważ legalny pracownik płaci podatki oraz
wymagane w danym kraju koszty ubezpieczeń społecznych i
emerytalnych. Legalnością zatrudnienia zainteresowan są także kraje
pochodzenia migrantów. Pracujący legalnie migranci zarabiają więcej i
mogą przesyłać wyższe transfery finansowe do rodzinnego kraju.
Zdobywają też uprawnienia emerytalne, co w przyszłości zapewni mu
podstawę utrzymania
po zakończeniu pracy, a kraj pochodzenia
odciąży od ewentualnych socjalnych kosztów ich utrzymania.
Ostatnie kryterium to dostępności do informacji w kraju
przyjmującym. Różne kryteria opisu migracji, wielość jej celów i form
nie wyczerpują, jak się okazuje, jej różnorodności. Na uwagę zasługuje
jeszcze kryterium dostępu do informacji, ponieważ poziom informacji
sprzyja lub ogranicza funkcjonowanie migranta w kraju przyjmującym,
a pośrednio pozwala wskazać główny kierunek działań na rzecz
migrantów.
Dość
interesującą
propozycję
podziału
migrantów
zaproponowano w analizie potrzeb cudzoziemców na Węgrzech8. Jako
kryterium podziału przyjęto dostęp do informacji i wzajemnego
komunikowania cudzoziemców w kraju przyjmującym, a konkretnie –
brak lub istnienie bariery językowej. Brak możliwości wzajemnego
komunikowania uznano za główne źródło problemów cudzoziemców. W
związku z tym przyjęto podział migrantów – na etnicznych Węgrów
pochodzących z innego kraju, a więc tych, dla których nie istnieje
przeszkoda językowa w porozumieniu się na Węgrzech – jako kraju
8

The Leeds Assessment of Foreigners In Hangary, Czech Republic, Poland,
Slovakia and Slovenia. International Organization for Migration, Praga 2006,
s.22.
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przyjmującym – i na pozostałych imigrantów, dla których głównym
problemem jest komunikowanie się w kraju, do którego przyjechali.
W pierwszej grupie imigrantów wyróżniono trzy podgrupy. Do
pierwszej zaliczono osoby pracujące zwykle na czarno, bez
zabezpieczeń socjalnych, znajdującego prace w budownictwie i
sezonowo w rolnictwie. Są to częściej kobiety niż mężczyźni. Nie
nawiązują kontaktu z Biurem Imigracyjnym i nie korzystają z pomocy
żadnych organizacji. Zarobki przesyłają do kraju pochodzenia. Do
drugiej grupy zaliczono imigrantów, którzy regularnie znajdują
zatrudnienie na Węgrzech, uzyskują pozwolenie na pracę i mają stały
kontakt z Biurem Imigracyjnym. Część z nich, szczególnie młodsi, mają
w planach osiedlenie się w kraju przyjmującym. Trzecia podgrupa to
osoby studiujące na węgierskich uniwersytetach, kolegiach i studiach
doktoranckich. Korzystają one z pomocy finansowej swoich rodziców, a
także z finansowego i pozafinansowego wsparcia rządu węgierskiego i
organizacji pozarządowych. Dość często kontaktują się z Biurem
Imigrantów i korzystają z wielu źródeł informacji, także internetowej.
Druga grupa to cudzoziemcy nieznający języka węgierskiego,
pochodzący z krajów niezwiązanych etnicznie z Węgrami. W związku z
tym nie są w stanie korzystać z wielu niezbędnych informacji
dotyczących rynku pracy, ale też niewiele korzystają z pomocy, ale też
niewiele korzystają z pomocy organizacji pozarządowych, ponieważ ze
względu na istniejącą barierę językową nie dociera do nich oferta tych
organizacji. Stąd główny program działań na ich rzecz stanowią,
podobnie jak dla osób ze statusem uchodźcy, bezpłatne kursy nauki
języka węgierskiego. Główna uwaga skierowana jest na imigrantów z
Azji, ponieważ stanowią oni 10% wszystkich imigrantów na Węgrzech,
przy czym ponad połowa, czyli 5,5% to przybysze z Chin. Znajdują oni
zatrudnienie głównie w handlu detalicznym i w cateringu. Podobny
rodzaj zatrudnienia imigrantów z Azji obserwujemy tez w Polsce9. Dla
całego procesu migracyjnego głównym czynnikiem wyzwalający jest
powszechny proces globalizacji, który u progu XX i XXI wieku
odgrywa najistotniejszą rolę

9

Z. Krawczyńska – Butrym, Migracje. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 12-24.

101

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

УДК 657
Макода Світлана
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ОБЛІК В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА МСФЗ
Прагнення України стати членом Європейського Союзу
вимагає перегляду всього чинного законодавства, удосконалення
системи обліку, звітності та обов’язковість безпосереднього
застосування підприємствами Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ). Стратегію модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 р.
№34166.
МСФЗ сьогодні – це об’єктивна реальність, крок до розвитку
практики бухгалтерського обліку в усьому світі, але МСФЗ,
прийняті в Євросоюзі як єдині стандарти, переживають кризу. В їх
основі лежить англо-американська школа обліку, ідея якої полягає
у відображенні, перш за все, економічного змісту фактів
сільськогосподарської діяльності, без врахування її біологічної
складової (біоенергетичних активів).
Уніфікація та стандартизація бухгалтерського обліку не
здатна в повній мірі задовольнити інтереси безпосередніх її
користувачів (керівників та провідних фахівців з управління, на
рівні сільськогосподарського підприємства). Виробництво в
сільському господарстві представляє собою складну цілісну
систему і в першу чергу біологічну систему відтворення енергії з
участю природних, соціальних, економічних та технічних ресурсів.
В
П(С)БО
30
«Біологічні
активи»
трактується:
«Сільськогосподарська
діяльність
–
процес
управління
біологічними
перетвореннями
з
метою
отримання
сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних
активів» 167. Управління біотрансформацієй, в результаті якої
проходить якісна зміна біологічних активів, створення для неї
сприятливих стабільних умов (обробка ґрунту, достатній рівень
поживних речовин, вологість, температура, світло та ін.) – відміна
риса сільськогосподарської діяльності.
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Критерієм
оптимального
управління
біологічними
перетворення є не тільки отримання максимального рівня
сільськогосподарської продукції, але й запобігання негативних дій.
Але основним критерієм в МСФЗ є визнання активу, який здатний
приносити підприємству доходи, незалежно від наявності права
власності на це майно, а головним принципом її складання є
превалювання економічного змісту господарських операцій над
юридичним. У цьому його головна відмінність від традиційного
обліку, який ведеться адміністратором, в інтересах власника для
відображення економічної діяльності об'єкта власності. Дана
відмінність породжує основні особливості, що визначають розвиток
системи МСФЗ.
Порядок обчислення оцінок в МСФЗ тісно пов'язаний з
концепцією контролю над активами, яка полягає в тому, що майном
слід вважати не те, що належить йому на правах власності, а те, що
воно може контролювати. З концепції контролю логічно випливає і
поняття активів як ресурсів, яке в МСФЗ витісняє ототожнення
активів з майном. Впровадження МСФЗ дозволить крупним
компаніям проникнути в самі вигідні галузі сільського
господарства та забезпечити себе конкурентними перевагами
шляхом глибокої спеціалізації, високої концентрації та
індустріалізації вирощування окремих культур, застосовуючи
більшу дозу мінеральних добрив та хімічних засобів захисту,
генетично-модифікованих організмів. Ці процеси спонукають й
решту сільськогосподарських підприємств до впровадження
аналогічних
технологій.
Внаслідок
чого
сформується
вузькоспеціалізоване
вирощування
окремих
видів
сільськогосподарських культур, які орієнтовані на міжнародний
ринок та максимізацію прибутку.
Таким чином, економічна сутність глобалізації, яка вимагає
уніфікації фінансової звітності, є активний вивіз капіталу. Але, цей
вивіз здійснюється тепер в нових умовах, де головну роль
відіграють транс-національні економічні структури, які підривають
національно- державний суверенітет країн. Відображати неоплачені
або неодержані активи, – вирішується шляхом їх оцінки за
справедливою вартістю. При застосуванні оцінки за справедливою
вартістю достовірність даних звітності нівелюється фіктивним
прибутком (збитком), а надійність вартісного вимірювання
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ставиться у залежність від наявності неринкових елементів, що
впливають на здійснюваний обмін (монополізація ринку) тощо.
УДК 657.3
Максимчук Марина
Науковий керівник: Жиглей Ірина
Житомирський державний технологічний університет
МОЖЛИВОСТІ XBRL В ЧАСТИНІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА
АНАЛІЗУ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ
Революційні зміни у фінансовому секторі сприяли
виникненню технологічної платформи XBRL (абревіатура від
eXtensible Business Reporting Language), яка використовується для
представлення різних форм звітності, у тому числі інтегрованої.
XBRL - це універсальна розширювана мова ділового звітування, що
призначена для публікації, обміну, аналізу та порівняння
фінансових даних, бізнес інформації та звітності. Основною метою
запровадження стандарту XBRL є розробка оптимальної схеми і
методів порівняння інтегрованої звітності та обміну фінансовою
інформацією між учасниками міжнародного ринку.
На сьогоднішній день стандарт XBRL є обов’язковим для
застосування у наступних країнах: США, Австралія, Канада, Китай,
Франція, Німеччина, Індія, Індонезія, Саудівська Аравія,
Туреччина, Великобританія, Франція та інші. Широкій
популяризації XBRL послужили наступні причини: зростання
вимог користувачів інформації до прозорості та швидкості подачі
звітності, переорієнтація звітності на міжнародні стандарти
фінансової звітності, підвищення потреби підготовки звітності у
електронному варіанті.
XBRL складається із чотирьох складових:
1) «eXtensible» передбачає, що стандарт є «гнучким»,
оскільки адаптується під будь-які стандарти звітності (фінансової,
управлінської, податкової,
статистичної) і може бути
використаним у різних цілях.
2) «Business» показує орієнтацію стандарту на потреби
бізнес-користувачів як комерційних, так і державних.
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3) «Reporting» передбачає, що стандарт готується для
представлення фактів про бізнес, а використання маркованих даних
забезпечує можливість їх автоматичної обробки за допомогою
комп’ютерних технологій.
4) «Language» виступає у якості стандартного формату
передачі даних у електронному варіанті. Таким чином, XBRL - є
мовою сучасного бізнесу, засобом обміну діловими та фінансовими
даними.
XBRL є відкритим стандартом, тобто таким, що не вимагає
закупівлі ліцензії для його використання. Особливістю цього
стандарту є те, що він дозволяє значно спростити процеси пошуку
даних фінансової звітності в Інтернеті, та їх автоматичного аналізу.
Двома ключовими поняттями в стандарті XBRL є таксономія та
реальний документ. Таксономія – це спосіб опису формальних
вимог до звіту, відтвореного у форматі XBRL. Коли таксономія
узгоджена, вона накладається на дані і результат називають
реальним документом, що містить позначені дані.
Система XBRL дозволяє розпізнавати дані, їх аналізувати,
зберігати та обмінювати з іншими користувачами у різних розрізах
в режимі реального часу. До основних переваг XBRL відносять
прискорення збору фінансових даних, зниження ризику виникнення
помилок завдяки автоматичній перевірці даних. Крім того,
використання XBRL формату має значні переваги для осіб, що
складають звітність за XBRL (наприклад, скорочення витрат часу
на збір даних завдяки автоматизації процесів, покращення системи
передачі інформації між компаніями, можливість збору даних у
єдиному звіті, більш висока надійність і точність обробки даних) та
для користувачів звітності (забезпечує швидкість, точність, повноту
інформації і процесу прийняття рішень).
У зв’язку з цим, стандарт XBRL має значні технічні переваги
для бізнесу. Зокрема, забезпечує автоматичний ввід-вивід
інформації без додаткової трансформації, сприяє швидкості,
ефективності та надійності аналізу даних, дозволяє автоматично
ідентифікувати завдання заповнення звіту. Тому, запровадження
даного стандарту є пріоритетним для України. Однак існує ряд
проблемних питань, пов’язаних з новим форматом звітності.
Зокрема: 1) стандарт розроблений без урахування існуючих
міжнародних стандартів метаданих; 2) самостійне складання звіту
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вимагає спеціальних знань. 3) на сьогодні не існує глобальних
XML/XBRL-стандартів.
Таким чином, отримання інтегрованої звітності в
електронному форматі полегшує користувачам звіту порівняння
інтегрованої
звітності
різних
підприємств.
Сценаріями
використання стандарту XBRL для цілей формування інтегрованої
звітності є: 1. публікація, розкриття фінансової та нефінансових
даних інтегрованого звіту у мережі Інтернет, встановлення
вільного/обмеженого доступу до неї для користувачів та
зацікавлених осіб; 2. передача даних до аналітичних систем або
генераторів звітів, тобто між різними застосуваннями для
проведення аналізу звітності. 3. накопичення звітності в
уніфікованому форматі, що може бути використаною як для різних
державних структур, так і для дочірніх і залежних підприємств з
метою складання консолідованої звітності.
УДК 657
Малюк Катерина
Науковий керівник: Михалевич Світлана
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
ОСОБЛИВІСТЬ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ
ВИТРАТ
При розрахунку собівартості виробленої продукції велику
роль відіграють виробничі запаси, які використовувались при
виготовленні продукції. Основні проблеми зазвичай виникають під
час обліку транспортно-заготівельних витрат, адже вони значно
впливають на собівартість товарів, матеріалів та інших придбаних
запасів. Саме тому важливе значення має дослідження існуючих
проблем та визначення способу удосконалення обліку
транспортно-заготівельних витрат.
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9
«Запаси»
облік
транспортно-заготівельних
витрат
може
здійснюватись за одним із двох методів.
Перший метод передбачає відображення обліку транспортнозаготівельних витрат на рахунку запасів з віднесенням їх до
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первісної вартості в той момент, коли вони купуються. Цей метод є
зручним для підприємств з малою різноманітністю запасів, а з
великою – навпаки.
За другим методом транспортно-заготівельні витрати
відображаються однією загальною сумою, яка в кінці місяця
підлягає розподілу між вартістю вибулих зі складу запасів і
вартістю тих запасів, що залишилися на складі.
Проте діючим планом рахунків для обліку транспортнозаготівельних витрат немає виділеного окремого рахунку. Тому
рахунок обліку цих витрат відкривається кожним підприємством на
свій розсуд, що є не завжди зручно. Відтак важливим пунктом
удосконалення обліку транспортно-заготівельних витрат є
виокремлення рахунку їх обліку за відповідними субрахунками.
Дана рекомендація зробить облік більш яснішим та якіснішим.
Отже, одним із шляхів вдосконалення транспортнозаготівельних витрат є виокремлення у діючому Плані рахунків
відповідно окремого рахунку їх обліку у розрізі субрахунків.
УДК 657.922
Мартинів Ірина
Київський національний
торговельно-економічний університет
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У
ПРОЦЕСІ ЇХ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
Існуючі підходи до оцінки об’єктів інтелектуальної власності
не завжди забезпечують надання достовірної та реальної інформації
про вартість активів підприємства. Прикладом цього є багаторічна
практика та міжнародний досвід: у 2001 році банкрутство компанії
Enron (паливо, газ, енергетика), у 2002 році компанії WorldCom
(телекомунікації), у 2003-2005 роках компанії Parmalat
(продовольча промисловість), у 2008 році компанії Lerman Brothers
(інвестиції). Однією із причин такого результату є невідповідність
бухгалтерської інформації ринковій. Окрім цього, неможливість
повністю відобразити реальну вартість нематеріального активу
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призводить до виникнення гудвілу, що стає досить актуальним у
постіндустріальній економіці.
Питанню оцінки об’єктів інтелектуальної власності
присвятили свої наукові праці такі видатні дослідники, як
Бутинець Ф.Ф., Соколові Я.В., Хендріксен Є.С., Швець В.Г.,
Яцунська О.С. Проте, у сучасних економічних умовах оцінка
об’єктів інтелектуальної власності відіграє одну із найважливіших
ролей, тому дослідження даного питання набуває актуальності і
досі.
Метою дослідження є виявлення особливостей оцінки
об’єктів інтелектуальної власності на етапах їх комерціалізації.
Говорячи про оцінку в системі бухгалтерського обліку, варто
зауважити, що на сьогодні відсутній стандарт, який регулював би
цей процес, як це регламентовано у міжнародній практиці – завдяки
Концептуальним основам фінансової звітності, якими передбачено
дві концепції збереження капіталу: фінансову та фізична. По суті,
фінансова концепція капіталу сконцентрована на динаміці
купівельної спроможності коштів, вкладених у активи
підприємства. Відтак, концепція збереження фінансового капіталу
ґрунтується на дотриманні одразу двох принципів бухгалтерського
обліку – принципу історичної (фактичної) собівартості та принципу
обачності, однак, з урахуванням вимог ринкової економіки, не
може забезпечувати відображення реальної вартості активів, для
чого підприємства проводять переоцінку нематеріальних активів.
Для усунення цього використовується концепція збереження
фізичного капіталу, яка націлена на генерування виробничої
потужності, що дозволяє сприймати суб’єкт господарювання як
єдиний майновий комплекс. З цього випливає основа відмінність
між концепціями збереження капіталу – різні підходи до
визначення цінових змін вартості об’єктів бухгалтерського обліку.
Ще К. Маркс зазначав, визначаючи промисловий капітал
підприємства, наголошував на безперервному русі промислового
капіталу, виражаючи це у формулі Д –Т … П … Т – Д. Це
співвідношення показує, що оборотність капіталу проходить три
послідовні стадії зміни та представлення у трьох різних
вираженнях: грошовому; продуктивну; у вигляді торгового
капіталу. Саме ця позиція, що виокремлює кругообіг промислового
капіталу, лежить в основі формування бухгалтерського балансу.
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У контексті комерціалізації об’єктів інтелектуальної
власності кругообіг капіталу підприємства можна представити
наступним чином (рис.1 ).
Стадія кругообігу капіталу

Мета оцінки

Концептуальний підхід до
оцінки

Об’єктивна оцінка вартості у
процесі придбання (створення) ОІВ у складі НМА

Фінансова концепція

Грошова форма капіталу

Фізична концепція

Продуктивна форма
капіталу

Реальна оцінка ОІВ

Оцінка за справедливою
вартістю

Товарна форма капіталу

Оцінка ОІВ з метою
формування
конкурентоспроможної
вартості для подальшої
комерціалізації

Оцінка повернення
авансованого капіталу

Рис. 1 – Концептуальні підходи до оцінки ОІВ у процесі їх
комерціалізації у контексті кругообігу капіталу
Відтак, оцінка об’єктів інтелектуальної власності, залежно від
обраного концептуального підходу, забезпечить формування
вчасної, достовірної та реальної інформації про кругообіг капіталу
на етапах комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, що і є
предметом бухгалтерського обліку.
УДК 657
Маслова Катерина
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ
Облік заробітної плати – одна з найважливіших і складних
ділянок роботи, що займає одне з центральних місць у всій системі
обліку на підприємстві. Заробітна плата перебуває в центрі уваги
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різних заінтересованих сторін – найманих працівників, власників,
пенсійного фонду, податкових органів, профспілок, державних
структур. Багато авторів ставить проблему організації обліку
заробітної плати на головне місце серед інших аспектів облікової
системи.
Слід зазначити, що дискусійним в літературі залишається
питання теоретичного розмежування заробітної плати і оплати
праці. У правовій літературі і у законодавстві України при
визначенні працівникам грошової винагороди застосовують
терміни оплата праці й заробітна плата, вважаючи їх синонімами.
Таку думку обґрунтовує також те, що ЗУ «Про оплату праці» і
Глава КЗпП мають у назві термін «оплата праці», але обидва акти
при цьому оперують і подають визначення поняття «заробітна
плата», що визначають як винагороду, обчислену, як правило, у
грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або
уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним
роботу. Також в законодавстві існують неточності: розбіжності
щодо структури заробітної плати,дискусійне питання складових
заробітної плати, відсутність правових методів боротьби із
затримками виплати заробітної плати.
Реформування заробітної плати може здійснюватися шляхом
підвищення ціни робочої сили; оптимізації тарифного регулювання;
підвищення частки мінімальної заробітної плати у середній
заробітній платі, удосконалення механізму державно-договірного
регулювання заробітної плати. Удосконалення організації
заробітної плати має здійснюватися разом із проведенням загальної
соціально-економічної, структурної, податкової, цінової політики.
Заходи спрямовані на удосконалення оплати праці, включають
насамперед забезпечення залежності розмірів заробітної плати від
особистого внеску працівників у результати праці. Важливо
передбачити системи матеріального й морального заохочення для
поліпшення працездатності працівників,а отже й підвищенню
ефективності виробництва. Розробляючи положення про оплату
праці та преміювання необхідно розширювати практику
персоніфікації ставок і окладів найбільш кваліфікованим
працівникам.
Успішному вирішенню завдань бухгалтерського обліку праці
та її оплати можуть сприяти: наявність і використання нормативних
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документів з питань оплати праці, вдосконалення техніки та
методики обліку на основі застосування сучасних форм обліку і
обчислювальної техніки, наукової організації праці працівників
бухгалтерії, що займаються розрахунками з оплати праці.
Автоматизація облікового, аналітичного та контрольного процесу
підвищує оперативність та точність облікової інформації, зменшує
кількість ручних операцій, виключає можливість помилок, які
могли б виникнути при ручному розрахунку цим самим
забезпечуючи правильність нарахування заробітної плати
працівникам підприємства та нарахування обов’язкових платежів
до фондів та бюджету. При цьому відпадає необхідність в
здійсненні перевірок, ревізій, аудиту первинної документації.
Здійснюючи удосконалення організації обліку оплати праці,
підприємства мають підходити до цього питання обґрунтовано,
використовуючи результати наукових досліджень, передового
досвіду. Так доцільним буде перейняти досвід з питань оплати
праці країн з розвиненою економікою, а саме: заробітна плата
кожного працівника має бути встановлена індивідуально;
переглядати заробітну плату робітників один раз на рік; рівень
заробітної плати відображає досягнення та мотивацію працівника.
Отже, правильна організація заробітної плати є необхідною
умовою ефективного стимулювання праці, мобілізує працівників на
виконання робіт і пошук резервів підвищення ефективності
виробництва.
УДК 657
Митровка Євген
Київський національний економічний університет
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПОРУШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Вагоме
місце
у
процесі
здійснення
суб’єктами
господарювання господарської діяльності, де мали місце
господарські порушення та господарські правопорушення належить
наслідкам, які виникають після таких порушень у різних формах та
проявах.
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Згідно статистичним даним Державної фінансової інспекції
(Державної аудиторської служби України) у звітах про результати
діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів за
січеньсерпень 2016 року було проведено 1799 контрольних заходів
та 7381 зустрічних звірок, і в результаті яких було виявлено 1406
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів, з яких передано до правоохоронних органів
966 матеріалів ревізій та перевірок[2]. Вищенаведені статистичні
дані за 7 місяців 2016 року свідчать про наступне: наявність ризику
не виявлення великої кількості порушень, виходячи з масштабів
нашої країни, в якій за офіційними даними Єдиного державного
реєстру пiдприємств та органiзацiй України нараховується 243028
юридичних осіб станом на 01.07.2016 р. [3]; дуже високий відсоток
виявлених господарських порушень з числа проведених
контрольних заходів та велика кількість матеріалів за результатами
перевірок та ревізій передано на розгляд у компетенцію
правоохоронних органів, що, в свою чергу, свідчить про наявність
серйозних порушень на підприємствах.
Отже, в процесі дослідження наслідків господарських
порушень суб’єктів господарської діяльності доречно розмежувати
їх на економічні та юридичні наслідки. Хоча вони тісно
переплітаються в даній проблематиці, але виходячи з їх сутності,
можна стверджувати, що економічними наслідками є наслідки, в
результаті яких у суб’єкта господарювання виникає ризик
понесення різних видів втрат, таких як фінансові, матеріальні,
нематеріальні і т.д., а от щодо юридичних наслідків, то ними може
бути понесення господарсько-правової відповідальності, яка
визначається за ступенем та характером вчинених господарських
правопорушень.
Як правило, з економічної точки зору, наслідком
господарського порушення є збитки, які є специфічним об’єктом
бухгалтерського обліку з тієї точки зору, що вони виникають в ході
здійснення господарських операцій та в більшій мірі їх не можливо
спрогнозувати чи передбачити. Збитки несуть за собою ризики
зменшення фінансового результату діяльності підприємства та
збільшення собівартості готової продукції, перевищення бюджету
виробництва, так, як збільшуються витрати на відновлення
первинного стану майна тощо.
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Під збитками слід розуміти витрати, зроблені управненою
стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані
нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного
виконання зобов'язання або додержання правил здійснення
господарської діяльності другою стороною[1].
В разі допущення суб’єктом господарювання господарського
порушення ГК України визначаються чотири різновиди збитків:
1) вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна,
визначена відповідно до вимог законодавства;
2) додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим
суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених
матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок
порушення зобов'язання другою стороною;
3) неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона,
яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного
виконання зобов'язання другою стороною;
4) матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках,
передбачених законом.
Іншими,
відмінними
від
економічних
наслідків
господарських порушень є юридичні. Зважаючи на те, що Україна є
правовою державою, то будь-яка протиправна дія карається згідно
законодавства. Керуючись тим, що відносини у сфері
господарювання регламентуються ГК України, то, відповідно, за
основу будуть взяті положення цього кодексу.
Підставою господарсько-правової відповідальності учасника
господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері
господарювання. Учасник господарських відносин відповідає за
невиконання
або
неналежне
виконання
господарського
зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської
діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього
заходів для недопущення господарського правопорушення [1].
Тобто правовим наслідком здійснення суб’єктом господарювання
правопорушення у сфері господарювання є його відповідальність
згідно законодавства.
Правовим засобом відповідальності у сфері господарювання є
господарські санкції. Відповідно до ст.217 частини 2 і 3 ГКУ
застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування
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збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції;
адміністративно-господарські санкції.
Ситуація з господарськими порушеннями на підприємствах є
невтішною і потребую подальшого дослідження як на
теоретикометодологічному рівні, так і на практичному. При
визначенні наслідків господарських порушень ключовими їх
елементами є збитки та господарсько-правові санкції. Також варто
відмітити, що проблемою дослідження негативних наслідків, таких
випадків як втрати спричинені суб’єктивними обставинами, що
виражаються у збитках є відсутність в Україні звітів контролюючих
органів щодо детальної ідентифікації понесення збитків суб’єктами
господарювання.
УДК 631.164.23
Михальчук Лілія
Андрушко Руслана
Львівський національний аграрний університет
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Інноваційна діяльність є важливою складовою системи
заходів щодо прискорення розвитку виробництва, підвищення його
конкурентоспроможності й ефективності. У наукових дослідженнях
застосовують дане поняття як функціонування організаційних
структур на кожному етапі інноваційного процесу від створення
новацій (здійснення маркетингових досліджень, проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, їх
експериментального освоєння й апробації, оформлення у вигляді
звітів, матеріального стимулювання науковців і винахідників,
охорони новацій як об’єктів інтелектуальної власності) до
впровадження у виробництво (перетворення в інновації).
За економічною суттю інновації - це нововведення,
використання яких зумовлює якісні зміни у виробництві та
отримання соціально-економічної вигоди [1].
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Інновації (від лат. іппоуаіїо - поновлення, зміна) - нові
досягнення в галузі технології чи управління, призначені для
використання в операційній, інвестиційній чи фінансовій діяльності
підприємства.
Використання
інновацій,
як
правило,
забезпечує
підприємству стійкі конкурентні позиції на ринку, що виражається
у покращенні техніко-економічної діяльності підприємства,
зниженні собівартості виготовленої продукції і наданих послуг,
збільшенні доходу підприємства тощо.
Агро інновацію слід розглядати як кінцевий результат
впровадження новації у галузі сільського господарства (сорт
рослин, порода тварин, засоби захисту рослин або тварин,
технології вирощування тощо), який призвів до отримання
економічного, соціального, екологічного, інших видів ефекту [2].
Відповідно до діючих національних стандартів, визначення
об'єктів обліку «інновація» та «інноваційні витрати» не має. Крім
цього, дані об'єкти не відображені відповідними показниками у
фінансовій звітності.
Діюча система обліку передбачає різні способи відображення
витрат, пов'язаних з інноваційною діяльністю.
Так, по-перше, згідно з П(С)БО 16 «Витрати» [3], їх можна
зарахувати до числа загальновиробничих витрат у складі тих, що
призначені для вдосконалення технології й організації
виробництва.
У складі загальновиробничих витрат інноваційні затрати
наприкінці місяця розподіляються між окремими видами продукції.
З огляду на тривалий період формування собівартості
сільськогосподарської продукції (близько 1 року), такий спосіб
відображення в обліку витрат на інновації має низку недоліків.
Іншим
способом
обліку
інноваційних
витрат
в
сільськогосподарських підприємствах є застосування рахунку 94
«Інші витрати операційної діяльності». Відповідно до П(С)БО 16,
до цієї групи належать витрати на дослідження та розробку.
У П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [3], йдеться про
заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним
уперше з метою отримання нових наукових і технічних знань. Під
розробкою мається на увазі застосування підприємством
результатів досліджень для планування і проектування нових або
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вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем
або послуг для подальшого серійного виробництва чи
використання.
Отже, таке розуміння інновації близьке до того, що
стосується аграрної діяльності. Ще однією важливою перевагою
другого способу відображення в обліку інноваційних затрат є те,
що всі витрати за 94 рахунком не зараховуються до собівартості
продукції, а списуються на рахунок 79 «Фінансові результати».
Таким чином, враховуючи специфічні особливості діяльності
сільськогосподарських
підприємств,
необхідно
самостійно
приймати рішення щодо вибору методики відображення в обліку
витрат, пов'язаних з інноваційною діяльністю.
Отже, виникає необхідність створення єдиного стандарту,
який би охоплював усі види інноваційної діяльності та чітко
регламентував їх облік.
Доцільно розробити Методичні рекомендації з обліку
інноваційної діяльності, а також запровадити окремий рахунок
«Інноваційні витрати» із відповідними його субрахунками.
Вирішення вище перелічених аспектів, сприятиме значному
зростанню інноваційної активності та створить комплексну
обліково-аналітичну систему підпорядковану цілям стратегічного
управління сільськогосподарським підприємством.
Література:
1. Жук В.М. Концептуальні підходи вирішення поверхневих та глибинних
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Науковий керівник: Олійник Світлана
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА
НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
Міжнародні стандарти були розроблені з метою
удосконалення,
доповнення
та
об’єднання
стандартів
бухгалтерського обліку, щоб мати можливість порівнювати
інформацію про фінансовий стан підприємства у різних країнах.
Зміни в Національні стандарти вносить Міністерство фінансів
України, маючи на меті наблизити їх до міжнародних стандартів та
загальноприйнятої європейської системи обліку.
Методика ведення бухгалтерського обліку в Україні
змінилася у зв’язку з впливом загальноекономічних чинників, що
впливали на неї протягом тривалого періоду. Прикладом цього
може бути перехід до ринкової економіки за якої відбулися ринкові
перетворення та впровадженні різноманітні форми власності, які
призвели до змін в діючій системі бухгалтерського обліку і
фінансової звітності.
Гармонізація бухгалтерського обліку має на меті створити
єдину глобальну систему, за якою будутьвідібрані й прийняті
найефективніші методи ведення бухгалтерського обліку які
поширюватимуться йв країнах світу.
Необхідною умовою для виконання даної мети є досягнення
певного рівня гармонізації в самій країні.
Актуальним
на
сьогодні
євзаємозв’язок
системи
бухгалтерського обліку в Україні та податкової системи [2].
Однією з причин, яка визначає перехід до єдиних стандартів є
уникнення неузгодженостей в процесі ведення обліку, що
виникають внаслідок використання різних принципів національних
та міжнародних вимог.
Поява нових господарських операцій та необхідність
розробки методологічних засад та методик їх обліку, зміни
117

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

податкового законодавства є фактором, який впливає на розвиток
національної системи бухгалтерського обліку в Україні.
Дослідженняфакторів, що впливають на функціонування
національних систем бухгалтерського обліку, в майбутньому,
дозволить здійснити прогноз її розвитку. Використання цих
факторів у державній політиці з регулювання національної системи
бухгалтерського обліку дозволить підвищити якість існуючого її
регламенту, що в цілому призведе до покращення достовірності та
аналітичних можливостей фінансової звітності та можливості
задоволення вимог її користувачів [1, с.298].
Отже, для створення на Україні ефективної та раціональної
методології бухгалтерського обліку, що буде відповідати
національним інтересам держави, необхідно враховувати національні
умови господарювання, зміни в економічному і соціальному житті,
вивченнязарубіжного досвіду і використання фундаментальних
положень, прийнятих у розвинутих країнах.
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МЕТОДИКА РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ
РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах об’єктивно існує необхідність пошуку
форм і методів забезпечення управлінських рішень результативною
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інформацією, яка може бути запорукою їх стабільності та
ефективності в конкурентному ринковому середовищі. Важливим
завданням аналізу усіх аспектів функціонування підприємства
виступає етап дослідження результатів операційної діяльності, що
являє собою взаємопов’язаний комплекс господарських процесів:
матеріально-технічне забезпечення, виробництво продукції,
реалізація продукції та стратегічна оцінка умов формування
інноваційного середовища.
Під методикою взагалі розуміється сукупність засобів і
правил найбільш доцільного виконання певної роботи. В
економічному аналізі методика становить сукупність аналітичних
засобів і правил дослідження економіки підприємства, що певним
чином активізують досягнення мети аналізу.
Багатоаспектність процесу операційної діяльності визначає
різноманіття поглядів та підходів щодо методики проведення
аналітичного дослідження.
Враховуючи значну кількість критеріїв оцінки результатів
процесу операційної діяльності підприємства, методику аналізу
щодо такої діяльності можна розглядати у двох ракурсах, а саме – з
позиції техніко-економічного аналізу, який досліджує основні
процеси техніко-організаційного рівня на підприємстві та їх вплив
на діяльність, а також з точки зору взаємозв’язків «обсяг
виробництва-витрати-прибуток» (управлінського аналізу), тобто
іншої складової методики комплексного аналітичного дослідження,
яка забезпечує для прогнозування можливих змін у процесі
функціонування підприємства, для визначення найоптимальніших
шляхів розвитку господарського механізму.
Ефективність
операційного
аналізу
для
розробки
управлінських рішень визначається тим, що маркетингові
дослідження, облік витрат, фінансовий аналіз і виробниче
планування стають єдиним інструментом управління фінансами, що
дозволяє проводити просте і ефективне моделювання впливу різних
факторів на розмір прибутку, який отримує підприємство, а саме:
а) обсяг і структура виробництва і реалізації продукції;
б) склад і величина витрат (як змінних, так і постійних);
в) ціни на продукцію;
г) структурні зрушення в асортименті продукції.
Враховуючи теоретичні положення, погляди вітчизняних та
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зарубіжних науковців щодо методики аналізу результатів
операційної діяльності, розглянемо її в контексті 4 блоків
показників, зображених на рис. 1.

Витрати

Доходи
Операційнад
іяльність

Грошові
потоки

Фінансові
результат
и

Рис. 1 – Групування показників, на основі яких проводиться аналіз
результатів операційної діяльності підприємства
Отже, ретроспективний аналіз результатів операційної
діяльності в динаміці проводиться за розробленою методикою:
а) оцінка динаміки доходів та витрат від операційної
діяльності;
б) розгляд структури операційних витрат за елементами;
в) визначення впливу чинників на формування фінансового
результату від операційної діяльності;
г) проведення аналізу грошових потоків підприємства у
динаміці та порівняння чистого грошового потоку та фінансового
результату від операційної діяльності, встановлення причин їх
можливого відхилення;
ґ) аналіз ефективності операційної діяльності підприємства з
допомогою матричного методу.
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СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ ЯК
СИСТЕМИ
Загальновідомо, що капітал є основою діяльності будь-якої
інституційної одиниці. В економічній теорії наводиться доволі
багато трактовок поняття «капітал». Автори, як правило, виділяють
функціональні особливості капіталу, його речовинні ознаки, вплив
на формування фінансово-економічних результатів діяльності
підприємства.
На практиці дослідженню теоретичних особливостей
формування та функціонування капіталу підприємства приділяли
увагу багато вітчизняних та зарубіжних авторів. Серед вітчизняних
авторів це Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський,
І.Д.Лазаришина,
Ю.Я.Литвин,
В.Г.Линник,
Н.М.Ткаченко,
М.Г.Чумаченко, В.Г. Швець, В.О. Шевчук та інші. Серед
зарубіжних авторів слід відмітити праці таких вчених як
Х.Андерсон, В.Д. Андреєв, В.В. Бочаров, Ю.О. Данилевський, Д.А.
Єндовицький, В.В. Качалін, В.В.Ковальов та ін.
Капітал інституційних одиниць – це цілісність, в якій можна
виділити певні складові, що функціонують разом, утворюючи в
сукупності функціонування системи як цілого. Це перший аспект
цілісності капіталу. Другий аспект полягає у незбереженні
адитивності, тобто сума властивостей компонентів капіталу не
визначає властивості всього капіталу. Наприклад, сукупністю
властивостей банківського рахунку, устаткування, патентів
підприємства як елементів його капіталу неможливо визначити
властивості всього капіталу.
Неоднорідність системи «капітал інституційних одиниць»
пояснюється великою кількістю елементів, що мають різну
природу: матеріальні та нематеріальні блага, останні в свою чергу
можна поділити на фінансові та інтелектуальні. Властивість
взаємозалежності полягає у тісному взаємозумовленому зв’язку
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підсистем та елементів капіталу, а також постійній взаємодії із
зовнішнім середовищем, в процесі чого й проявляються сутність і
властивості
капіталу.
Агрегованість
системи
«Капітал
інституційних одиниць» – об’єднання декількох параметрів
системи у параметри більш високого рівня.
Аналізуючи погляди вчених щодо сутності капіталу,
приходимо до висновку, що автори використовували різні підходи.
Так, Ю.Ф. Бутинець [1, 2] у своїх дослідженнях звернув увагу на
погляди вчених протягом ХV-ХХ ст.
Для наукового визначення власного капіталу розглянуто
випадки, коли поняття «власний капітал» розглядається на
макроекономічному рівні і особлива увага зосереджена на
мікроекономічному, тобто на власному капіталі в бухгалтерському
обліку.
Капітал є динамічним об’єктом, тому що існує лише в русі, а
з точки зору системного підходу з часом стан системи «Капітал
інституційних одиниць» змінюється, отже система є динамічною.
Відкритість системи «Капітал інституційних одиниць» пояснюється
постійною взаємодією із зовнішнім середовищем, з капіталами
інших підприємств, що дозволяє їй розвиватись та ускладнюватись.
Капітал інституційних одиниць є системою із розвиненою
структурою, складається зі складових підсистем (передусім
фізичної, фінансової та інтелектуальної), які, в свою чергу,
складаються також з підсистем, а останні з елементів, що дозволяє
назвати Капітал інституційних одиниць складною системою.
За походженням, описом елементів та способом управління
система «Капітал інституційних одиниць» є змішаною, оскільки,
по-перше, містить живі та неживі елементи різного походження:
біологічного, технічного, соціального, інформаційного і т.д., подруге, містить якісні та кількісні, дискретні та безперервні змінні,
по-третє, має зовнішнє управління та самоуправління.
Література:
1. Бутинець, Ю.Ф. Облікова класифікація капіталу на початку ХХ ст.
[Текст] / Ю.Ф. Бутинець // Вісник ЖІТІ. – 2002. – № 18. – С. 35-39.
2. Бутинець Ю.Ф. «Капітал» в працях вчених світу [Текст] / Ю.Ф.
Бутинець // Вісник ЖІТІ. – 2001. – № 17. – С. 48-53
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ПІДПРИЄМСТВ
На сучасному етапі розвитку підприємств фінансовий
результат діяльності - це найважливіший показник, що цікавить
всіх користувачів облікової інформації. Фінансові результати
суб’єктів
господарювання
відображають
ефективність
господарювання підприємства за всіма напрямами його діяльності,
становлять основу економічного розвитку підприємства і зміцнення
його фінансових відносин з партнерами.
Економічний зміст даного поняття залежить від цілей,
досліджуваних у процесі господарської діяльності, від категорії
користувача облікових даних, для якого проводилося виявлення
фінансового результату та від набору облікових прийомів, якими
володіє та чи інша облікова система.
Нормативно-правова база України взагалі не розглядає таке
поняття, як «фінансові результати». Зокрема, у частині
законодавчих актів з бухгалтерського обліку, а саме НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» обґрунтовано лише
сутність понять «прибуток» та «збиток».
Щодо думок відомих вчених, проф.Загородній А.Г. визначає
фінансові результати як різницю між доходами та витратами
підприємства чи його окремого підрозділу за певний час. Бутинець
Ф.Ф. відповідно, як прибуток (збиток) від реалізації готової
продукції (робіт, послуг). Пушкар М.С. трактує поняття фінансових
результатів як прибуток чи збиток, отримані в результаті
господарської діяльності.
Розглядаючи фінансові результати як об’єкт аналізу, потрібно
звернути увагу на те, що вони є узагальнюючим кінцевим
результатом роботи. Щоб отримати його, підприємство повинно
мати доходи та витрати. Оскільки в сучасному бухгалтерському
обліку порівняння саме цих об’єктів дає змогу визначити
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фінансовий результат, то доцільно його розглядати як систему
взаємопов’язаних об’єктів:
- чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів,
послуг);
- валовий прибуток;
- фінансові результати від операційної діяльності;
- фінансові результати від звичайної діяльності;
- фінансові результати від надзвичайної діяльності;
- чистий прибуток (збиток). Розмір та характер прибутків і
збитків за кожний період діяльності підприємства є
найважливішими підсумковими показниками їх роботи.
Узагальнення інформації про фінансові результати
підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій
ведеться на рахунку 79 «Фінансові результати». У формуванні
фінансових результатів під час поточного управління виділяють
такі обов’язкові етапи, як:
- визначення необхідного розміру з урахуванням цілей
підприємства;
- аналіз поточного стану та виявлення найістотніших
зовнішніх і внутрішніх факторів, що вплинули на їх зміни;
- розрахунок планових або прогнозних величин фінансових
результатів, що найповніше відповідає цільовим настановам;
- розроблення конкретних заходів задля досягнення
запланованих значень;
- моніторинг усіх вищеперерахованих етапів та внесення
корективів у ході реалізації намічених заходів.
Якщо підприємство в цілому націлено на високі темпи
розвитку, ріст обсягу продажів, завоювання частки ринку,
максимізацію прибутку, то метою формування фінансових
результатів є високі темпи їх росту. Якщо підприємство стабілізує
свою
діяльність,
задовольняючись
мінімальним
рівнем
рентабельності або просто беззбитковою діяльністю, то управління
фінансовими результатами повинне бути сконцентровано на
забезпеченні
такої
їх
суми,
що
забезпечує
поточну
платоспроможність.
Отже, система обліку фінансових результатів є необхідною та
важливою частиною функціонування підприємств. Формування
фінансових результатів визначається широким колом факторів, які
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віддзеркалюють усі аспекти фінансово-господарської діяльності
підприємств. При цьому недоцільно і неможливо поділяти ці
фактори на основні та другорядні. Кожен з них може як
забезпечити високий рівень прибутку, так і спричинити істотні
збитки. Дослідження питань щодо формування та обліку
фінансових результатів діяльності є досить актуальними і багато в
чому їх вирішення вплине на зміцнення економічного стану
підприємства.
УДК 657
Палканинець Любомир
Сливка Ярослава
Карпатський інститут підприємництва
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ: НАПРЯМКИ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Проблема тінізації економіки актуальна для всіх країн, однак
її розміри визначають її вплив на вибір методів управління
економікою в цілому. Так показники тінізації економіки близько
5% не потребують додаткових втручань. Натомість перевищення
40% тінізації економіки, свідчать про неефективність державних
методів управління економікою та потребують негайних рішень у
напрямку детінізації економіки.
За даними Міністерства економіки і торгівлі в Україні у І
кварталі 2016 року частка тіньової економіки становила 41% від
обсягу офіційного ВВП [2]. Однак відомо більше п’яти методів
розрахунків тіньового сектору економіки, за одним з яких, рівень
тінізації вітчизняної економіки перевищує 70% [4, с.206.]
Корумповані схеми ухилення від оподаткування не лише
зменшують доходи бюджету, а також негативно впливають на
інвестиційний клімат, суперечать національним інтересам у
перерозподілі доходів і власності, збільшують обсяги незаконного
привласнення національного багатства, зумовлюють відстрочення
наслідків порушення економічних законів. Наявна ситуація
виключає можливість прогнозування розвитку економіки та
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прийняття ефективних управлінських рішень як на рівні держави,
так і окремих господарюючих суб’єктів.
Питання тінізації економіки у своїх дослідженнях розглядали
провідні
вітчизняні
та
зарубіжні
науковці,
зокрема
О. Барановський,
Д. Блейдс,
Н.Ч. Бокун,
З.С. Варналій,
С. Василенко,
В.О. Гончарова,
Б. Даллаго,
С.М. Єчмаков,
Г.В. Задорожний, С.А. Коваленко, І. Мазур, В.Л. Ортинський,
О.С. Рибчак, В. Попович, О.В. Турчинов, В.К. Сенчагова, Е. Сото
та інші. У своїх дослідженнях, науковці розглядали причини та
наслідки тіньової економіки, методи попередження та боротьби.
Тіньова економіка відрізняється від офіційного сектора
економічної системи більшою гнучкістю цін. На думку Вольфа
Шефера, тіньовий сектор можна класифікувати як ринкову систему,
в якій майже без тертя здійснюється координація попиту і
пропозиції" [1, с.40].
Позитивний ефект від тіньової економіки можливий в умовах
швидкого реагування влади в напрямку легалізації новостворених
господарських операцій та структур.
У 1980р. поряд із соціологами і спеціалістами-дослідниками
„третього світу” до вивчення проблеми тіньової економіки
долучилися й економісти-теоретики, що спиралися на концепції
неокласичної теорії, перш за все в його інституційному та
неоінституційному різновиді. Серед неоінституційних концепцій,
що набули поширення в працях вітчизняних дослідників тіньової
економіки, - теорія суспільного вибору та теорія прав власності,
змістом яких було дослідити вплив правових норм на розвиток
легальної економічної діяльності. Науковці звернули увагу на
зв’язок між „правилами гри”, що визначають межі господарської
діяльності людини, і процесом економічного розвитку в цілому.
Виходить, коли підприємці, працюючи в легальному секторі
економіки, дотримуються цих правил, то вони ними і захищені.
Навпаки, коли підприємці не дотримуються цих правил або їх
обходять, то вони зайняті в неформальній економіці, а отже, не
отримують соціальних благ з боку держави. Тобто критерієм
легальності є участь у „законній” (де дотримуються „правил гри”)
економіці [3, с.7-8].
Тенденція збільшення акцій вияву порушень майнових та інших
прав підприємців, невідповідність прожиткового мінімуму
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основним потребам громадян зумовили нівелювання позитивного
ефекту від дотримання чинного законодавства у здійсненні
господарської діяльності як фізичними так і юридичними особами.
У сфері операцій за розрахунками з покупцями та замовниками
ринкові принципи встановлення ціни порушені у результаті
недобросовісної конкуренції. За цих умов поступово втрачається
цінність продуктивної праці, як джерела благополуччя. В умовах
порушення економічних законів функціонування ринку та корупції,
результативними методами збагачення виступають спекулятивні
операції, ухилення від оподаткування, використання асиметричної
інформації, здійснення фіктивних операцій.
Податкова система України, за результатами ринкових
перетворень, свідчить про відсутність компромісів між державою і
платниками податків. Надмірне та нерівне податкове навантаження,
необґрунтоване
надання
пільгового
режиму,
порушення
конкурентних умов та корупція зумовили поширення думки, що
інакше бути не може.
Ще одним фактором стимулювання тінізації економіки
виступає прийняття неефективних економічних рішень, що
направлені на детінізацію економіка, але зумовлюють протилежний
ефект. Прикладом виступає політика у сфері наповнення
Пенсійного фонду, зокрема градація відрахувань, що не забезпечує
економічну вигоду підприємців у підвищенні заробітної плати
працівників. Різке збільшення прожиткового мінімуму, що
призведе до збільшення безробіття серед фізичних осіб, а отже
зростання неофіційного працевлаштування та еміграцію закордон,
впровадження нових схем ухилення від оподаткування з боку
юридичних осіб в частині найманих працівників.
Отже, головною причиною тінізації економіки виступає
невідповідність чинного законодавства господарським інтересам
громадян. Всі інші наслідки, зокрема корупція, лобіювання
прийняття законів, є похідними. За цих умов, детінізація економіки
відбудеться за результатами рішень, що направлені не на боротьбу
з нею, а на приведення у відповідність господарської діяльності та
чинного законодавства.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
СИСТЕМУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ
Впровадження нових інформаційних систем та технологій, в
значній мірі, визначають рівень розвитку сучасного суспільства.
Розвиток інформаційних технологій дозволив поліпшити сфер
життя людей. Винятком не став і бухгалтерський облік. В даний час
ведення бухгалтерського обліку без комп'ютерної обробки даних
практично неможливо.
Питанням організації обліку, аналізу та конторлю присвячені
праці багатьох вчених, таких як, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.В.
Івахненков, Л.М. Кіндрацька, В.Ф. Максімова, Є.В. Мних, В.В.
Сопко, Г.М. Яровенко. Утім, незважаючи на велику кількість
досліджень та публікацій, вчені приділяли недостатню увагу
питанню впровадження новітніх інформаційних технологій в
обліковий процес та їх вплив на систему внутрішнього контролю.
Саме тому у науковій літературі ця тема є недостатньо розкритою і
потребує подальших досліджень.
Застосування автоматизованих систем, має позитивний вплив
на якісні показники роботи обліку апарату бухгалтерії
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підприємства та управлінського апарату, тільки при умові,
постійного
вдосконалення
та
впровадження
новітніх
інформаційних технологій.
Автоматизація обліку має наступні переваги:
- впорядкування обліку;
- збільшення кількості інформації, одержуваної з обліку;
- зниження числа бухгалтерських помилок;
- підвищення оперативності обліку;
- підвищення економічності обліку;
Поширення інформаційних технологій в економіці, призвело
до масштабних революційних змін. Інформаційні системи почали
змінювати звичну структуру управління. В умовах ринкової
економіки саме бухгалтерія є основним органом формування
масивів управлінської інформації, а облікова бухгалтерська система
охоплює практично весь процес формування, опрацювання й
передавання для потреб управління техніко – економічної
інформації.
Проаналізувавши типи програмних засобів, які можуть
використовуватись для здійснення обліку, аналізу та контролю,
можна виділити наступні:
1. Пакети прикладних програм загального призначення −
текстові, табличні редактори, правові бази даних, до яких можна
віднести МS Ехсеl, МS Wогld, «Юрист-Плюс», «Ліга-закон»,
«Консультант Плюс», «ГРОССБУХ», «Референт» тощо. Вони
використовуються для складання документів, поліпшення їхнього
зовнішнього вигляду, формування тестів, пошуку змін до
законодавства тощо.
2. Прикладне програмне забезпечення процедур контролю
− бухгалтерські програми, програми управління електронним
документообігом, програми фінансового аналізу або їхні окремі
модулі. Прикладом прикладного програмного забезпечення є «1С:
Підприємство», «Парус», «Инфо-Бухгалтер», «Турбо-Бухгалтер»,
«Инотек-бухгалтер», «1С: Документообіг», «Анализ финансового
состояния предприятия», «Аналитик», «Экономический анализ»,
АUDIТ ЕХРЕRТ тощо. Прикладне програмне забезпечення
процедур контролю застосовуються для ведення бухгалтерського
обліку, швидкого пошуку документів, надійного зберігання і
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контролю доступу до них, перевірки первинних і звітних форм,
проведення фінансового аналізу за допомогою різних методик.
3. До інтегрованих корпоративних систем належать
«Галактика», «R/3», «Огасlе», «МОНОЛИТ SQL», «ЕRА
Financials», «infor : MES» тощо, які застосовуються на великих
підприємствах, для вирішення цілей та задач внутрішнього
контролю та мають окремі модулі, за допомогою яких відбувається
комп‘ютеризація контролю за виконанням бюджетів, станом і
розподілом ресурсів, ходом підготовки вхідної документації,
контролю інвестицій згідно з проектами тощо.
4. Спеціальні програмні засоби контролю, такі як «финИК
- Финансово-инвестиционний контроль», «КИП - Контроль
инвестиционной
программы
строительства»,
«Финансовый
калькулятор», «Frango Controller», застосовуються для перевірки і
аналізу записів з метою визначення їхньої якості, повноти і
правильності, тестування розрахунків і виконання перерахунку,
порівняння фактичних даних контролю із записами в системі
бухгалтерського обліку, створення звітів, оформлення вихідних
документів тощо.
Майже усіма підприємствами України використовуються,
вище зазначені програми, що свідчить про їх ефективність, тобто,
застосування цих програм дозволяє забезпечити своєчасність і
достовірність облікової інформації для прийняття управлінських
рішень.
Здійснення управлінських рішень здійснюється на трьох
рівнях: стратегічному, тактичному і оперативному. Кожний з цих
рівнів потребує відповідного інформаційного забезпечення, яке в у
мовах автоматизації діяльності підприємства реалізується засобами
інформаційних технологій в обліку. Прийняття стратегічних
рішень,
забезпечується
інформаційними
технологіями
в
стратегічних напрямах обліку, тактичних – інформаційними
технологіями у фінансовому обліку, а оперативних –
інформаційними технологіями в управлінському обліку.
Таким чином, серед практичних наслідків впровадження
інформаційних технологій у бухгалтерський облік можна виділити
такі:
По-перше - це зростання продуктивності. Новітні технології
автоматизації бухгалтерського обліку сприяють зростанню
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продуктивності завдяки внутрішнім математичним перевіркам та
спеціальнім характеристикам автоматичного обліку, таким що
направлені на зменшення помилок введення. Це допомагає
бухгалтерам зосередитися на перевірці точності та достовірності
фінансової інформації, а не на пошуку математичних помилок.
Програмне забезпечення бухгалтерського обліку також
дозволяє бухгалтерам добирати різноманітні рахунки та журнали до
своїх фінансових звітів, зберігаючи тим самим час, який був би
згаяний на занурення у безліч написаних від руки сторінок.
Зокрема, введені дані можуть бути скореговані дуже швидко і
легко, що допомагає звільнити час та направити його на вирішення
інших бухгалтерських питань.
По-друге, це прискорення процесу звітності. Раніше
фінансові відділи витрачали багато часу на закриття фінансових
періодів, особливо під час квартальних, або наприкінці року звітів.
Що мало негативний вплив на оперативність прийняття
управлінських рішень керівниками підприємств. Сучасні технології
скоротили період закриття з тижнів до діб, дозволив бухгалтерам
більше часу приділяти точності фінансової документації ще до
того, коли вона попаде на перевірку керівникам.
По-третє, це - централізований бухгалтерський облік.
Централізований бухгалтерський облік
забезпечує безпеку та гарантує, що він ведеться надійними
робітниками.
Отже, можна зробити висновок, що облік та контроль є
важливими функціональними компонентами інформаційної
системи підприємства. Запровадження інформаційних технологій
для здійснення обліку, аналізу та контролю дає змогу ефективніше
проводити перевірки на підприємстві та підвищувати надійність
отриманих результатів. При цьому застосування нових
комп'ютерних технологій, змінює зміст та організацію праці
облікового персоналу: зменшується кількість ручних операцій з
обробки первинних документів, систематизації облікових
показників, заповнення регістрів та звітних форм. Облікова праця
стає більш творчою, спрямованою на організацію й удосконалення
обліку.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
У міжнародній практиці принципи бухгалтерського обліку, в
цілому, знайшли своє відображення в уже прийнятих в Україні
національних стандартах бухгалтерського обліку. Проте, практичне
застосування задекларованих принципів обліку вимагає суттєвих
змін у чинному законодавстві.
Значний внесок в розвиток теорії обліку в Україні здійснили
такі вчені як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, А.М.
Кузьмінський, Н.М. Малюга, М.С. Пушкар та ін., які присвятили
значну кількість праць та дисертаційні дослідження питанням
теорії бухгалтерського обліку [1, 2, 3].
Уточнення потреби в удосконаленні теорії бухгалтерського
обліку в умовах глобалізації економіки.
Роль бухгалтерського обліку є дуже важливою. Адже, для
управління будь-яким підприємством потрібна інформація про
здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про
наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх
використання, про фінансові результати діяльності. Основним
джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського
обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має дуже
важливе значення, тому що вона дає змогу для узагальнення
результатів діяльності підприємства, а також використати ці дані
для визначення впливу даного підприємства на окрему галузь та
економіку країни в цілому.
Глобалізація економіки - одна з закономірностей світового
розвитку, яка пов'язана з формуванням економічного простору, де
галузева структура, обмін інформацією та технологіями, географія
розміщення продуктивних сил визначаються з урахуванням світової
кон'юнктури, а економічні підйоми і спади набувають планетарні
масштаби. У зв'язку з цим починають домінувати світові стандарти,
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які сприймаються все більшою кількістю країн. Глобалізація ще
далека від завершення, а тому сам процес її протікання можна
характеризувати як процес транснаціоналізації економічних явищ.
Метою глобалізації є рух до більш відкритого та
інтегрованого світу.
Глобалізація є системоутворюючим процесом, для якого
характерними рисами є: виникнення національних органів
регулювання, що сприяють спільному вирішенню економічних
завдань та уніфікації господарських механізмів; інтернаціоналізації
грошових відносин; формуванню стійкості взаємозв'язків між
державою та транснаціональним капіталом; підвищенню ролі
транснаціональних та наддержавних економічних, політичних,
галузевих інституціональних структур; створенню глобального
інформаційного простору; збільшенню обсягів міжнародної
торгівлі товарами та послугами за умов зменшення торговельних
бар'єрів та на базі розвиненої правової системи міжнародних
правил, зокрема СОТ (Світової організації торгівлі). Тобто
глобалізація практично є результатом усіх тих процесів, які
відбуваються не тільки в економіці, але й в інших сферах людської
діяльності.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку —
нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів
України, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать
міжнародним стандартам (МСФЗ). В Україні на 1 лютого 2012 року
затверджено 35 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку [4].
Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць
у роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого
покращення їх роботи є головною метою керівника підприємства,
менеджера, економіста, бухгалтера. Виникненню нових підходів до
бухгалтерського обліку на державних, приватних, орендних,
спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях сприяє
ринкова економіка. Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно
вхоплювати та систематизувати господарську діяльність
виробничо- комерційного підприємства, об'єднання, забезпечувати
управління інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх
господарську діяльність. Чітка побудова бухгалтерського обліку
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підвищує роль його як основного засобу за додержанням режиму
економії і комерційного успіху в усіх підприємствах. Сучасний
бухгалтерський облік в Україні має ряд особливостей порівняно з
традиційною практикою облікових засобів та їх систематизації.
В наш час з посиленням впливу глобалізації вітчизняна
система бухгалтерського обліку поступово зникає і на її зміну
приходить інша облікова система, яка є новою і не відповідає
інтересам і потребам управління. Результати та наслідки впливу
глобалізації економіки на розвиток бухгалтерського обліку можна
сформулювати таким чином:
Перш за все, управління розвитком бухгалтерського обліку
перейде з національного рівня на міжнародний. Результатом цього
є те, що бухгалтерський облік буде змінюватися відповідно до
інтересів та потреб переважно глобальних користувачів, зокрема
інвесторів.
Вплив глобалізації на розвиток національної системи
бухгалтерського обліку дає змогу зробити наступні висновки:
 Глобалізація має значний вплив на розвиток систему
бухгалтерського обліку.
 Під впливом глобалізації розвиток національної системи
бухгалтерського обліку буде відбуватися насамперед на користь
задоволення потреб управління глобального масштабу.
 Неврахування інтересів безпосередніх користувачів
бухгалтерської інформації, якими є управлінців, керівників та
спеціалістів підприємств, а лише врахування інтересів міжнародних
інвесторів, учасників міжнародних ринків капіталу призведе до
послаблення виконання всіх функцій управління, а саме організації,
планування, обліку, аналізу та контролю та приведе до розвитку
«внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде відповідати
потребам управління підприємством та мати статус «комерційної
таємниці» [5].
Враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як
економіки країни, так і системи бухгалтерського обліку, потрібно
враховувати та захищати потреби та інтереси національні, в іншому
випадку розвиток національної системи бухгалтерського обліку
буде відбуватися в протилежному напрямі.
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СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ
Одним із найпопулярніших інструментів стимулювання
інноваційної підтримки неприбуткових організацій. являється
грант. Грант - це цільова дотація (кредиту), виражена в грошовій
або натуральній формі, що надається фізичній або юридичній особі
для здійснення підприємницької діяльності. Всі особливості обліку
отриманих грантів викладені в міжнародному стандарті
бухгалтерського обліку 20 «Облік державних грантів і розкриття
інформації про державну допомогу» (надалі – МСБО 20). Оскільки
дана допомога є цільовою, то використання грантів контролюється
органами Державною казначейською службою України та
донорською компанією, яка його надала.
З точки зору періодичності проведення грантові програми
поділяються на: разові конкурси - програми грантів, які
проводяться благодійними фондами один раз (як правило, вони
спрямовані на досягнення певних цілей і завдань); циклічні
конкурси - програми грантів, які повторюються через певні
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проміжки часу - один-два рази на рік; постійні конкурси - програми
грантів, які не мають певних термінів подання заявок на
фінансування. Одержання державної допомоги суб'єктом
господарювання може бути суттєвим при складанні фінансових
звітів з двох причин. По-перше, якщо ресурси було передано, слід
знайти відповідний метод обліку передачі ресурсів. По-друге,
бажано визначити величину вигоди, одержаної суб'єктом
господарювання протягом звітного періоду від такої допомоги. Це
полегшить порівняння фінансових звітів суб'єкта господарювання
зі звітами попередніх періодів, а також зі звітами інших суб'єктів
господарювання. Державні гранти (включаючи немонетарні гранти
за справедливою вартістю) не підлягають визнанню доти, доки не
має обґрунтованої впевненості в тому, що:
а) суб'єкт господарювання виконає умови їх надання;
б) гранти будуть одержані.

Рис. 1 – Види грантів
Державний грант не підлягає визнанню, доки не має
обґрунтованої впевненості, що суб'єкт господарювання виконає
умови його надання, а також одержить цей грант. Одержання
гранту саме собою не надає остаточного свідчення, що умови його
надання були або будуть виконані [1]. Державні гранти слід
визнавати в якості прибутку або збитку на систематичній основі
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протягом періодів, у яких суб'єкт господарювання визнає їх як
відповідні витрати тобто для компенсації яких вони призначалися.
Існує два загальних підходи до обліку державних грантів:
метод капіталу, згідно з яким грант визнається поза прибутком або
збитком, і метод доходу, згідно з яким грант визнається у складі
прибутку або збитку протягом одного або кількох періодів.
Отже, оскільки гранти є одним із основних джерел
фінансування освітніх, наукових та культурних проектів і програм
співробітництва наприклад, навчальних закладів України. У звязку
з цим потрібно розуміти що, грант - це безоплатна цільова субсидія,
що надається на конкурсній основі організації, ініціативній групі
або індивідуальній особі для реалізації заявленого проекту в тій чи
іншій сфері діяльності.
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ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З
КРЕДИТОРАМИ
Система облікового забезпечення розрахунків з кредиторами
– це сукупність взаємодіючих і взаємопов’язаних елементів, що
сприяють формуванню бізнес-процесу за допомогою збору,
реєстрації, оцінки, узагальнення і аналізу всіх видів інформації, яка
використовується для планування діяльності, розробки, прийняття і
реалізації управлінських рішень, а також здійснення контрольних
дій з метою зниження ризиків суттєвого її спотворення.
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Систему облікового забезпечення розрахунків з кредиторами
можна побудувати як багатофакторну модель взаємодії підрозділів
економічного суб’єкта в ході здійснення всього бізнес-процесу, на
організаційну структуру якого найбільш істотно впливають три
блоки факторів: структура ієрархії формування інформації
(організація в цілому, її структурних підрозділів, центри
відповідальності); діюча нормативно-правова база бухгалтерського
обліку та оподаткування з врахуванням можливих галузевих
особливостей; інформаційні потреби внутрішніх зовнішніх
користувачів тощо. Загалом, модель облікової системи
забезпечення розрахунків з кредиторами повинна носити
індивідуальний характер залежно від специфіки діяльності
конкретного суб’єкта підприємницької діяльності.
Процес облікового забезпечення покликаний супроводжувати
операції розрахунків з контрагентами протягом усього циклу їх
існування, тому в структурі даної системи можна виділити ряд
організаційних рівнів, а саме: планово-підготовчий, договірний,
економічний, обліковий, фінансовий, внутрішнього контролю та
аудиту.
Метою планово-підготовчого рівня є визначення кола
потенційних покупців і замовників задля прийняття управлінського
рішення про необхідність укладення угоди з тим чи іншим
контрагентом. На договірному рівні відбувається укладання та
підписання договору (угоди) з контрагентом, в результаті чого
закладається правова основа системи розрахунків економічного
суб’єкта з контрагентом. Мета економічного рівня полягає у
виконанні умов договору в частині поставки (реалізації) активів. В
результаті дані в натуральному і вартісному вираженні про хід
виконання бізнес-процесів є інформаційною базою для
відображення
фактів
господарського
життя
в
системі
бухгалтерського обліку економічного суб’єкта. На обліковому рівні
відбувається відображення фактів господарського життя в системі
бухгалтерського та податкового обліку суб’єкта підприємницької
діяльності. На фінансовому рівні здійснюється оплата на підставі
господарських операцій за фактом заборгованості, завершуючи
економічний цикл операцій щодо розрахунків. Метою рівня
внутрішнього контролю та аудиту є виявлення викривлень
інформації про розрахункові операції. У підсумку забезпечення
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достовірності фінансової інформації про розрахунки з
контрагентами у фінансовій звітності, а також внутрішньої
аналітичної звітності суб’єкта підприємницької діяльності,
необхідної для прийняття управлінських рішень.
Формування інформаційної бази про фінансово-господарську
діяльність суб’єкта підприємницької діяльності на підставі даних
фінансової звітності відбувається з урахуванням синтезу методик
обліку, аналізу та аудиту за допомогою збору, реєстрації,
узагальнення, аналізу та контрольних дій задля оцінки ризиків
суттєвого викривлення інформації.
Таким чином, модель системи облікового забезпечення
розрахунків
з
кредиторами
є
процесом
безперервних,
взаємопов’язаних дій, що утворюють замкнутий цикл управління,
ядром якого виступає система бухгалтерського обліку.
UDC 657
Petrova Diana
University of National and World Economy,
Sofia, Bulgaria
ORGANIZATIONAL PROBLEMS OF ACCOUNTING SYSTEM
OF BULGARIAN COMPANIES IN THE MODERN
CONDITIONS OF GLOBALIZATION
The modern dynamic globalization processes open new horizons
before Bulgarian companies but also sets numerous requirements,
problems and challenges before them. The participation in the global
market involves adaptation to the effective requirements and strong
competition. Achieving greater competitiveness is one of the biggest
challenges before Bulgarian companies in the contemporary conditions.
They cannot survive their competitors and develop their activities
successfully without efficient management adequate in terms of the
nature, complexity and dynamics of the modern business environment.
Under such conditions, the role of crucial factor and resource is played
by economic information, including such generated by accounting. The
essential premise for the successful management and prosperity of every
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company is its ability to organize information as its main resource and
use it as an important advantage in competition.
All this shows clearly that the role and significance of accounting
information should be reevaluated in the context of the challenges of
modern global environment. The considerable dependency of accounting
on the nature of the social and economic environment has always
brought about the need for constant development and improvement.
There is no doubt as to the need to make sufficient improvements in the
organization of processes for generating and using accounting
information in today’s dynamic environment. It is crucial for the
accounting information system of the company to be in compliance with
the information needs inherent to the modern management processes.
Accounting information is an objective necessity for the
management of Bulgarian companies in global economy conditions. It is
necessary for making efficient management decisions related to shifting
the company activity in specific directions.
In order for certain processes related to decision-making to go
smoothly, such as planning, analysis and control, the accounting
information system of the company should be in compliance with certain
requirements. It is extremely important that in organizing and operating
such system, the following main requirement is satisfied: to generate the
right information which will be presented to the right people at the right
time.
It is necessary to identify what information will be needed for
making certain decisions and how its generation will be organized.
Managers at the company need the right information to be used for the
purposes of control in their field and such information makes it possible
for them to focus on the key data which their decisions depend on. The
information coming from the accounting system should often be
reconsidered, presented in a different form and reorganized in such a
way as to become more applicable to the activity of the respective
managers.
Even if the generation of the right information is well organized,
its use will only be efficient if presented to the right managers
authorized to make the respective decisions necessary in their field. If
this is not the case, the connection between the managers who should
supervise the respective activities in order to reach certain forecast
objectives and the accounting information system is not well organized.
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For example, in some Bulgarian companies the accounting information
systems generate too detailed information for the senior managers and
insufficiently detailed information for the lower levels of the company
structure and this impedes decision-making processes.
After it has been decided what information will be presented to
the different managers, two main issues remain to be solved which are
connected to the time for serving such information, namely: the
quickness and frequency of presenting the information. The solution to
the two problems means that the information should be presented as
quickly and as frequently as required by the nature of the decisions for
which it will be used.
An important issue which should not be forgotten in developing
and operating the accounting information system is the need for the
company to be sure that the effectiveness of information exceeds the
costs for its generation. It turns out that in practice it is rather hard to
objectively assess the economic expediency and effectiveness of
information using the cost effectiveness analysis. What is important in
this relation is to consider the possible losses which the company can
incur if certain information is not provided. It is necessary to generate
the optimum quantity of information which can be used without
incurring any unnecessary cost, both in terms of labor and time, in order
to satisfy the information needs of internal and external information
users as much as possible.
УДК 336.71 :330. 131 .7
Петрук Тетяна
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ БАНКІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Діяльність
банків,
порівняно
з
іншими
видами
підприємництва, має вищий рівень фінансових ризиків, що
зумовлено специфікою виконуваних банками функцій. Фінансові
ризики мають великий вплив на функціонування банків, що в
результаті суттєво погіршують фінансові результати діяльності.
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Актуальним є дослідження особливостей фінансових ризиків,
усунення та зменшення ризиків банківського бізнесу, що тягне за
собою правильне трактування та поняття суті фінансових ризиків.
Банківські ризики досліджували багато вітчизняних вчених,
зокрема це В. І. Грушко, О. М. Дзюблюк, О. В. Васюренко, А. М.
Мороз, А. А. Пересада, Л. О. Примостка та інші. Серед зарубіжних
вчених доречно зазначити Т. Бартон, Т. Дж. Долан, Дж. К. Хорн та
інші, але фінансові ризики банків не до кінця вивчені, тому
потребують подальшого дослідження сутності фінансових ризиків
банківської діяльності їх систематизацію та пошук шляхів
мінімізації враховуючи міжнародний досвід.
Найчисленнішою групою банківських ризиків є фінансові.
Вони визначаються ймовірністю грошових втрат і пов’язуються з
непередбаченими змінами в обсягах, дохідності, вартості та
структурі активів і пасивів банку. Як правило, всі види фінансових
ризиків взаємозв’язані і зміна одного виду ризику може суттєво
вплинути на фінансово-господарську діяльність підприємства та
призвести до неочікуваних наслідків. До фінансових ризиків
належать валютний, кредитний, інвестиційний, ринковий, ризик
ліквідності, ризик зміни відсоткових ставок, інфляційний, базисний
і та інші [1].
Реальна можливість невиправданого збільшення витрат,
зниження доходів, зменшення прибутку, виникнення збитків,
зменшення капіталу, нездатності розплачуватися за своїми
зобов'язаннями внаслідок будь-яких внутрішніх і зовнішніх
факторів (включаючи невірні дії або відсутність дій), що впливають
на умови та результати діяльності економічного суб'єкта це все є
фінансовими ризиками [1].
Найпоширенішою систематизацією фінансових ризиків є
зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать ті ризики, які
виникають у зовнішньому середовищі, і банк не може на них
впливати (політичні, правові, соціальні та інш). До внутрішніх
включаються ризики що, виникають безпосередньо у результаті
функціональної діяльності окремого банку [2].
Зарубіжний досвід показує, що на практиці з метою
мінімізації фінансових ризиків, застосовують метод хеджування.
Хеджування як метод зниження фінансових ризиків представляє
собою страхування ризиків від несприятливих змін цін на будь-які
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товарно-матеріальні цінності по контрактах і комерційних
операціях, що передбачають постачання (продажі) товарів в
майбутніх періодах [3].
Хеджування має ряд переваг в порівнянні з іншими методами
управління
банківськими
рисками:
страхування
ризику
несприятливої зміни курсу іноземної валюти по відношенню до
національної; відсутня невизначеність отримання майбутніх доходів;
фінансові потоки стають прозорішими; можливість зниження
вартості кредитних ресурсів, що притягаються; вивільняються кошти
банку, підвищується ефективність управління [3].
Отже, проведене дослідження дозволяє зробити такі
висновки: що фінансовий ризик є одним з найважливіших видів
банківських ризиків, для його мінімізації, як показує світовий
досвід доцільно використовувати хеджування, який має ряд
переваг. Хеджування недосидь поширено використовується
українським банками, а отже існує необхідність подальшого
дослідження для його застосування в реаліях української
економіки.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ
Українське законодавство визначає умови для професійного
розвитку працівників, метою якого є підвищення їхньої
конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб, що
досягається шляхом сприяння роботодавцю в ефективному
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використанні праці та забезпечення можливості отримання
персоналом належного фахового рівня. Так, відповідно до п. 2 ст. 6
Закону України «Про професійний розвиток працівників» від
12.01.2012 р. № 4312VI
професійне навчання працівників
здійснюється безпосередньо у роботодавця та на договірній основі
у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, на
підприємствах, в установах або організаціях.
Під професійним навчанням працівників розуміється процес
цілеспрямованого формування у працівників спеціальних знань,
розвиток необхідних навичок та вмінь, які дають змогу
підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати
функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної
діяльності, що включає первинну професійну підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників відповідно до
потреб виробництва.
Професійна підготовка – здобуття кваліфікації за відповідним
напрямом підготовки або спеціальністю.
Квалiфiкованi спiвробiтники завжди приносять пiдприємству
найбiльшу користь, тому навчання працiвникiв є найважливiшим
засобом досягнення стратегiчних цiлей пiдприємства. Через
керiвництву бажано постiйно пiклуватися про рiвень професiйної
пiдготовки своїх працiвникiв. З цiєю метою законодавством
передбачена можливiсть направляти працiвникiв пiдприємств на
професiональнi тренiнги, курси пiдвищення квалiфiкацiї або на
навчання у спецiалiзованi навчальнi заклади.
Вимоги, висунуті до сучасної облікової професії, досить
високі, відповідно це зумовлює необхідність вдосконалення
освітньої та кваліфікаційної підготовки сучасних бухгалтерів.
В усіх регіонах України є навчальні заклади з професійної
підготовки бухгалтерів (ВНЗ, коледжі, технікуми). Крім того існує
багато професійних організацій бухгалтерів та аудиторів (ФПБАУ,
САУ, Міжнародна спільнота СІРА), які сприяють підвищенню
професійного рівня, захищають їх соціальні та професійні права,
виконують інші повноваження передбачені їхніми статутами і
положеннями.
Всі ці організації, а також багато аудиторських фірм та
компаній пропонують професійній спільноті різноманітні програми
навчання і перепідготовки.
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Також важливим складовим елементом професійного
навчання і перепідготовки є, звичайно, самоосвіта. Але слід
зазначити, що самоосвітою займаються не лише початківці, а й
кожен практикуючий бухгалтер. Адже умови динамічного розвитку
(в нашому випадку – часті зміни законодавства і непередбачувані
економічні процеси) вимагають від бухгалтерів постійного
самовдосконалення і вчасного введення змін у системі обліку. В
даному випадку на допомогу приходять фахові видання (газета
«Все про бухгалтерський облік», «Інтерактивна бухгалтерія»,
«Бухгалтер», «Дебет-Кредит»), де кожного дня публікуються всі
зміни та нововведення у сфері обліку і оподаткування.
Загалом, ринок навчальних послуг у сфері обліку і
оподаткування є досить різноманітним. Але не зважаючи на те, що
в Україні є велика кількість навчальних закладів з підготовки
спеціалістів у даному напрямку, невирішеною і дуже вагомою
залишається проблема якості освіти, через недосконалі навчальні
програми, неналежну організацію підготовки та перепідготовки
фахівців. Тому, на нашу думку, слід внести зміни у програми
підготовки з метою:
по-перше, ознайомлення і викладання фахових дисциплін вже
з перших курсів навчання;
по-друге, якнайповнішого врахування запитів підприємств та
установ щодо професійної підготовки фахівців;
по-третє, орієнтації фахової підготовки не лише на великий та
середній, але й на приватний бізнес, де фахівець має володіти
якісними характеристиками та компетенціями щодо ведення
спрощеного обліку, складання податкової та іншої звітності,
виконання повного комплексу економічної роботи на приватному
підприємстві;
по-четверте, залучення студентів до навчальної практики у
вигляді тренінгів після вивчення кожної фахової дисципліни і
збільшення кількості виробничих практик на підприємствах.
Це становитиме основу професіоналізму майбутніх
бухгалтерів і ще раз доведе, що бути бухгалтером – це
перспективно і престижно.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАТРАТ ПРАЦІ І ФАКТОР И
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І МОТИВАЦІЇ ЇЇ
ОПЛАТИ
В сучасних умовах розвитку економіки в Україні основним
завданням керівників підприємства - це успіх на ринку, отримання
прибутку.
Найняті
робітники
зацікавлені
в
отриманні
максимального розміру плати за свою працю, в реалізації своїх
особистих інтересів. Визнання особистих інтересів працівників
найважливішими в сучасних умовах є актуалізацією важливості і
значущості проблем мотивації трудової діяльності, а також
необхідності підвищення ефективності праці працівника в системі
соціально-трудових стосунків підприємства, постійно працюючого
на межі ризику. Найважливішу роль в цьому процесі повинна грати
система прогнозування затрат праці і мотивації до праці, а також
пошуку шляхів підвищення ефективності управління оплатою
праці.
Прогнозування затрат праці ґрунтується на прогнозі обсягу і
структури виробництва.
Затрати праці класифікують на прямі та непрямі затрати,
відрахування на соціальне страхування й інші цілі.
Прямі затрати праці характеризують затрати на основну
робочу силу і фіксуються у виробничому бюджеті в годинах та
вартості кожної одиниці виміру і всього випуску продукції або
іншим методом, який використовується на даному підприємстві.
Непрямі затрати праці – вартість допоміжної праці: оплата
праці комірників, зарплата контролерів, зайнятих на ремонті й
обслуговуванні приміщень. Вони, як правило, включаються в
бюджет витрат підприємства. Більшість непрямих витрат є
постійними, вони не змінюються в прямій залежності від
виробничої діяльності. Навіть у тому випадку, якщо підприємство
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не діє (або майже не діє), зарплата основним службовцям, вартість
допоміжної робочої сили, страхові внески продовжують
нараховуватися. Тому дані про затрати праці при їхньому
прогнозуванні беруть з бюджету (плану) виробництва, що є
основним інструментом планування виробничої діяльності. Усі
затрати праці, що мають місце у виробничому процесі,
формуються в балансовій моделі , наведеній у табл. 1.
Таблиця 1.
Модель прогнозного балансу операцій, пов’язаних із витратами
праці по ПАТ “Ужгородська взуттєва фабрика” на 2015 рік
Активи

Зобов’язання

1500

3320

2720

600

1000

1000

-1000

2000

-180

0

Прибутки та
збитки

Грошові
кошти

Незавершене
виробництво

-180

Кредитори

2000

Капітал

1.Початковий
баланс
2.Витрати на
оплату праці з
відрахуваннями
3.Відшкодуван
ня витрат на
оплату праці з
відрахуваннями
4.Виплати
зарплати
5.Сплата
податків
6.Виплата
органам
соціального
страхування
7.Прогнозний
баланс

Амортизація

Операції,
тис.грн.

Основні
засоби

=

-1000

-500

-500

-50

-50

-400

-400

550

2370

2720

650

-1000

Витрати праці – це новоутворена вартість, виражена в
заробітній платі і відрахуваннях на соціальні та інші потреби. Ці
витрати включаються у вартість вироблених товарів або послуг, що
спочатку відображаються в графі “Незавершене виробництво”, і
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компенсується різними видами кредиторської заборгованості:
заборгованістю робітникам та службовцям із заробітної плати,
органам соціального страхування з відрахувань на цілі тощо, що
відбито в графі “Кредитори”.
Витрати з оплати праці відшкодовуються підприємством за
рахунок прибутків від реалізації продукції, виконаних робіт і
послуг, що акумулюється на рахунку “Прибутки і збитки”. Тому
витрати з праці, що ввійшли до складу виробництва, разом із
матеріальними і грошовими витратами, відносяться в графу
“прибутки і збитки” із компенсуванням їх за графою “Незавершене
виробництво” (р.3)
Погашення заборгованості службовцям та працівникам,
податковим органам соціального страхування і кредиторам
показано в графі “Грошові кошти” з компенсуванням графи
“Кредитори”.
Р. 7 відображає прогнозний баланс, пов’язаний із витратами з
оплати праці, що є фрагментом прогнозного балансу підприємства
на кінець заданого періоду часу.
На основі прогнозування ефективності використання оплати
праці формується стратегія з управління персоналом і оплатою його
праці. Формування стратегії починається з визначення стратегічних
цілей, а саме: вони можуть
- бути на провідному місці на ринку взуттєвого виробництва;
використовувати
передові
технології
взуттєвого
виробництва;
- формувати нові потреби;
- задовольняти нові потреби за допомогою товарів нових
моделей.
В умовах постіндустріального інформаційного суспільства
все більшу роль відіграє людський капітал [1]. Для повного
розкриття потенціалу людського капіталу необхідно:
- налагодити гармонійну роботу колективу;
- узгоджувати інтереси співробітників з інтересами
підприємства;
- так організовувати роботу, щоб цінності, намагання та
інтереси працівників втілювались через досягнення накреслених
результатів.
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Прогнозуючи затрати на оплату праці не можна не
підкреслити значення мотивації працівників у виконанні цілей і
завдань, що стоять перед підприємством.
Усі люди абсолютно різні за матеріальним становищем,
вихованням, розумом, культурою, інтересами тощо, тому існує
безліч різноманітних потреб і цілей. По-різному люди і поводяться,
досягнувши мети. Тому не можна запропонувати якийсь один
„кращий” спосіб мотивації. Те, що допустимо для одного, може
бути абсолютно невідповідним для іншого. Задоволенню мотивації
заважає також
динамізм організації. Постійні зміни в
організаційній структурі, технології виробництва, кадрові
переміщення – усе це ускладнює процес мотивації.
Удосконалення механізму преміювання можна здійснити
за схемою дольової участі працівників у результатах діяльності
підприємства, що широко використовується на підприємствах
Західної Європи. Під "участю в результатах" розуміють не
традиційну оплату праці, навіть якщо вона пов'язана з надбавками
(преміями) за результати праці. Поняття "участь у результатах
означає планомірне стимулювання працівників на основі
показників діяльності підприємства або його окремого підрозділу з
метою досягнення певного рівня цих показників.
При цьому повинні виконуватися наступні умови :
- необхідно встановити залежність між результатами
пращ окремого працівника і його часткою винагороди у
зв'язку з досягнутими підприємством результатами;
- повинна бути встановлена певна залежність між
результатами діяльності підприємства і сумою винагороди
колективу. Вплив стимулів повинен бути як індивідуально
направленим,
так
і
не
обмежуючим
мотивацію
до
колективної праці;
- насамкінець, кожен працівник повинен знати, які фактори і
яким чином впливають на його особисту участь у результатах
діяльності підприємства.
Специфіка сучасного розвитку систем оплати праці полягає у
виборі найбільш ефективним методів її організації, основними
напрямками удосконалення якої є прогнозування затрат праці,
застосування найбільш привабливих форм мотивації праці.
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Оскільки Україна знаходиться в процесі інтеграції у
Європейську співдружність, то необхідно враховувати практику
країн з розвинутою ринковою економікою, тобто пропонується
встановити граничні ціни на товари й послуги, вище котрих вони не
можуть бути реалізовані. На нашу думку, такі міри в значній
ступені будуть сприяти наведенню порядку в організації оплати
праці, значно скоротять розрив в оплаті праці державних
недержавних структур, піднімуть престиж добросовісній праці.
УДК 657
Плотницька Вероніка
Науковий керівник: Наторіна А.О.
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Конкуренція на сучасному ринку спонукає підприємців
концентрувати увагу на рекламній діяльності, як одного з методів
впливу на споживача та завоювання більшої частки ринку.
Рекламна діяльність – важливий фактор, який прискорює розвиток
компанії та робить більш відомим її ім’я. Актуальним стає детальне
вивчення впливу реклами на діяльність підприємства.
Цьому питанню приділили увагу такі науковці як Андрусь О.,
Баззел Р., Бойко Р., Браун Р., Войчак А., Закревськка Л., Кокс Д.,
Лазебник М., Левчук О., Миронов Ю., Наторіна А., Старостіна А.,
Шкардун В. Але залишається недостатньо висвітленим питання
розробки ефективної реклами. Реклама є одним із інструментів
збільшення рівня продаж, тому виникають труднощі при оцінці
впливу реклами на діяльність підприємства.
Метою роботи є дослідження впливу реклами на діяльність
підприємства, аналіз виникаючих проблем і пошук рішень цих
проблем.
Визначення впливу реклами на результати продажів
(економічна ефективність) проводиться шляхом відносного
порівняння витрат на рекламу і обсягів реалізації товару за
підсумками діяльності у минулому. Точність цього методу не
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висока, оскільки на результати продажів роблять вплив крім
реклами безліч інших чинників. Можна виділити кілька рівнів
впливу реклами: когнітивний рівень – на зміну знань про фірму, її
товари і послуги; афективний рівень – на формування позитивного
відношення до виробника; рівень, що спонукає – на формування
намірів вступити в контакт із фірмою, придбати її товар.
З метою ефективного просування продукції на ринок
підприємствам треба постійно звертатись до інноваційних
технологій у галузі реклами, щоб поінформованість споживача не
була застаріло неефективна. Між тим ефективність реклами
залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. Наприклад,
збільшення обсягу продажів після проведення рекламної кампанії
могло бути обумовлено не стільки самою кампанією, скільки
такими чинниками, як видача зарплати в даному регіоні після
багатомісячної
затримки,
тимчасова
відсутність
товарів
конкурентів.
Систематизація проблем розвитку рекламної діяльності
підприємства робить очевидним, що їх вирішення в окремих нішах
розвитку українського рекламного ринку сприятиме підвищенню її
ефективності. На сьогоднішній день не існує єдиного методу оцінки
ефективності реклами. Тому розглянемо методи згідно теорії
маркетингу, в якій розрізняють поняття економічної та
комунікативної ефективності реклами. Економічна ефективність
реклами може визначатись співвідношенням між результатом,
отриманим від реклами, і величиною затрат на проведення
рекламних заходів за фіксований відрізок часу. Для виявлення
ступеня впливу реклами на зростання обороту фірми аналізують
оперативні та бухгалтерські дані. Проте слід брати до уваги і те, що
крім реклами на об’єм реалізації впливають якість, ціна продукту,
місце продажі, рівень культури обслуговування споживачів,
наявність у продажі аналогічних товарів.
Для аналізу економічної ефективності рекламної діяльності
підприємства використовується показник рентабельності реклами,
тобто відношення отриманих прибутків до рекламних витрат (1):

РП

U

 100% ,
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де Р – рентабельність реклами, %; П – прибуток,
отриманий від рекламування товарів, грн; U – витрати на рекламу
товару, грн.
Ефективна реклама – це така реклама, яка при мінімально
можливих витратах обернеться необхідним зростанням обсягів
продажу товарів чи надання послуг або утриманням їх на
існуючому рівні – у залежності від плану маркетингу на
підприємстві. Проведення рекламної кампанії можна вважати
успішним, якщо воно дало очікувані результати, тобто були
досягнуті поставлені заздалегідь цілі.
Отже, реклама впливає на загальну ефективність діяльності
підприємства та примушує підприємство удосконалювати товар,
підвищувати
власну
конкурентоспроможність.
Головною
проблемою розвитку реклами є відсутність системного підходу до
управління рекламною діяльністю на рівні підприємств
зацікавлених у підвищенні її ефективності.
УДК 657
Подумей Сергій
Вольська Ангелія
ПДАТУ
ДО ПИТАННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТТИВІВ
РОСЛИННИЦТВА
Сільськогосподарське виробництво на підприємствах
України представлено різними підгалузями рослинництва і
тваринництва [1].
Для сільськогосподарської діяльності характерні загальні
риси: здатність змінюватися; управління змінами; оцінка змін.
Біологічний актив – це “явище життя”, тобто живі тварини
або рослини, які здатні до біологічної трансформації. Вони можуть
забезпечувати: процес виробництва нових неживих продуктів,
наприклад, корови дають молоко, від овець отримують вовну,
процес відтворення нових живих організмів, наприклад, корови
народжують телят. З ходом часу біологічні активи поліпшують свої
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якості, або їх погіршують [4].
Визнання
та
облік
біологічних
активів
або
сільськогосподарської
продукції
починається,
коли
сільгосппідприємство: отримує контроль над активом або
пов'язаними з ним майбутніми економічними вигодами; може
достовірно оцінити його первинну або справедливу вартість. Якщо
будь-який актив на перший погляд належить до біологічних
(рослина чи тварина), але не пов'язаний із сільгоспдіяльністю,
застосовувати для його обліку П(С)БО 30 немає підстав. Прикладом
таких небіологічних активів можуть бути: службові собаки,
спортивні коні тощо; декоративні насадження у скверах, на
територіях підрозділів сільгосппідприємства тощо.
Об'єктом обліку поточних біологічних активів рослинництва
можуть бути види сільськогосподарських або однорідні групи
таких біологічних активів, що складаються з підвидів
сільськогосподарських рослин, або ж окремі культури [2].
Біологічні активи рослинництва як довгострокові, так і
поточні біологічні активи дають сільськогосподарську продукцію,
яка є віддільною від біологічного активу, а сам біологічний актив,
як правило не продається і не купується [1].
Усі витрати сільгосппідприємства на вирощування поточних
біологічних активів рослинництва протягом звітного періоду
враховуються за дебетом рахунка 23 «Виробництво». Потім на дату
балансу згідно із загальним правилом (п. 10 П(С)БО 30) їх слід
оприбуткувати на субрахунок 211 «Поточні біологічні активи
рослинництва, оцінені за справедливою вартістю» за справедливою
вартістю, зменшеною на очікувані в місці продажу витрати (Дт 211
– Кт 23) [3].
За П(С)БО 30 підприємство має самостійно, на свій розсуд
організувати оцінку активів за справедливою вартістю. Якщо
виявиться, що справедлива вартість: вища за витрати на
вирощування, підприємство визнає доходи в сумі такого
перевищення (Дт 23 – Кт 710); менша за витрати, підприємство
визнає витрати в сумі такої різниці (Дт 940 – Кт 23). На момент
початку збору врожаю вартість поточних біологічних активів
рослинництва списується на витрати виробництва (Дт 23 – Кт 211),
що підтверджується Актом на списання поточних біологічних
активів рослинництва, оцінених за справедливою вартістю (на
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початок збирання врожаю). Якщо справедливу вартість на дату
балансу достовірно визначити неможливо або підприємство є
платником податку на прибуток, то згідно з п. 11 П(С)БО 30 всі
фактично здійснені сільгосппідприємством витрати з вирощування
відображаються як незавершене виробництво на рахунку 23, тобто
без використання субрахунка 211. Закриється рахунок 23 у період
надходження сільгосппродукції (Дт 27 – Кт 23).
На нашу думку, зважаючи на те, що рослини і тварини різні
за своєю суттю активи та згідно вимог МСБО їх потрібно
обліковувати роздільно і, відповідно, показувати їх в звіті про
фінансовий стан окремими статтями.
Література:
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УДК 657
Предко Ірина
Національна академія статистики, обліку та аудиту
МАЙБУТНІ ВИТРАТИ ТА ПЛАТЕЖІ В ОБЛІКОВОКОНТРОЛЬНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Розглянемо методичні аспекти формування забезпечення
наступних витрат на реструктуризацію. Ця обставина пояснюється
відсутністю в П(С)БО 11 “Зобов’язання” визначення економічної
сутності реструктуризації для облікових цілей і методичних
вказівок щодо формування резерву в обліку. Забезпеченню
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наступних витрат на реструктуризацію присвячені пункт 15 і
частково пункт 16 П(С)БО 11. В п. 15 відмічено тільки, що даний
вид резервів формується тільки за наявності затвердженого
керівництвом плану реструктуризації. В 2003 році було прийнято
П(С)БО 27 “Діяльність, що припиняється”, в якому мимохідь
згадується
про
забезпечення
наступних
витрат
на
реструктуризацію, але методика його створення в обліку так і не
наводиться.
Розглянемо методичні аспекти обліку операцій формування
забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів. За П(С)БО 11 “Зобов’язання” обтяжливий
контракт – це контракт, витрат (яких не можна уникнути) на
виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від
цього контракту. Отже, забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів формується
для покриття тієї суми витрат підприємства, яка перевищує
економічні вигоди від обтяжливого контракту, тобто під очікувані
збитки від виконання підприємством своїх зобов’язань за
контрактом. Має місце явне протиріччя між визначенням
очікуваного контракту і пунктом 14 П(С)БО 11, який забороняє
бухгалтеру створювати забезпечення для покриття майбутніх
збитків від діяльності підприємства. Крім того, П(С)БО 11 не
наводить жодної вказівки щодо методики формування забезпечення
в бухгалтерському обліку. Це є причиною дуже низької активності
українських підприємств при формуванні такого резерву.
В 2004 році згідно з пунктом 8 П(С)БО 26 українські
підприємства отримали можливість формувати в обліку
забезпечення матеріального заохочення. Розглянемо методичні
аспекти нарахування цього виду резервів. За П(С)БО 26 премії
працівникам і інші заохочувальні виплати є поточними виплатами
працівникам, тому забезпечення матеріального заохочення не слід
вважати довгостроковим. Згідно з пунктом 4.2 наказу Міністерства
фінансів України “Про затвердження змін до деяких нормативноправових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського
обліку” від 10.06.2005 року №460 формування такого резерву
відображається за кредитом рахунку 477 “Забезпечення
матеріального заохочення” і дебетом рахунків обліку витрат
операційної діяльності. Однак, ні в П(С)БО 11, 26, ні в Інструкції
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про застосування Плану рахунків не наводиться метод розрахунку
сум відрахувань до резерву.
Таким чином, на підставі проведеного дослідження сучасну
методику обліку операцій формування забезпечень майбутніх
витрат і платежів на предмет її досконалості і розробленості можна
охарактеризувати як незадовільну.
Виходячи зі змісту операцій, які можуть відповідати
визначенню реструктуризації (наведеними в МСБО 37), витрати на
її здійснення
слід відносити до інших витрат операційної
діяльності, або до складу адміністративних витрат. Тобто при
створенні забезпечень реструктуризації дебетують субрахунок 949
«Інші витрати операційної діяльності» і кредитують субрахунок
473 «Забезпечення інших зобов’язань» (Згідно Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, що діяв до 2012 р.)
При використанні створеного забезпечення дебетують
субрахунок 473 «Забезпечення інших зобов’язань» і кредитують
рахунки активів і зобов’язань. У разі відсутності ймовірності
вибуття активів для погашення майбутніх зобов’язань сума такого
забезпечення згідно з ПСБО 11 підлягає сторнуванню (Дт 949 –
Кт 473).
Однак у випадку, якщо необхідність такого коригування
припадає на інший обліковий період (рік), виникне від’ємна сума
інших операційних витрат, що не відповідає економічній сутності
витрат (є методичне неправомірним). Тому найбільш доцільним є
віднесення зазначеного коригування до іншого операційного
доходу (Кт 791), дебетуючи субрахунок 473.
Враховуючи важливість реструктуризації підприємств в
умовах кризи і зміни до плану рахунків, які передбачають
самостійне введення підприємствами субрахунків, виходячи з
потреб управління, контролю, аналізу та звітності, облік
забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію
доцільно здійснювати на окремому субрахунку.
Розглянемо
забезпечення
наступних
витрат
на
реструктуризацію. Раніше нами констатувався факт відсутності в
нормативно-правовій базі Україні методичних вказівок щодо
формування цього резерву, внаслідок чого українські підприємства
не мають можливості його формувати. Для розв’язання вказаної
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проблеми звернемося до МСБО 37 “Забезпечення, непередбачені
зобов’язання та непередбачені активи”. В ньому відмічається, що
реструктуризація являє собою програму, що розроблена і
контролюється керівництвом підприємства та суттєво змінює або
масштаб або спосіб здійснення господарської діяльності. МСБО 37
наводить і приклади реструктуризації: продаж або припинення
напрямку діяльності підприємства; закриття відділень бізнесу в
країні або регіоні, переміщення відділень з однієї країни або
регіону в іншу (інший); зміни в організаційній структурі управління
підприємством; фундаментальна реорганізація, що впливає на
основний вид діяльності підприємства. За МСБО 37 забезпечення
наступних витрат на реструктуризацію визнається в обліку за
наявності у підприємства конструктивного передбачуваного
зобов’язання, що виникає тільки коли підприємство:
 має докладний офіційний план реструктуризації;
 створило обґрунтовані очікування серед осіб, яких
стосується реструктуризація, що воно буде проводити
реструктуризацію шляхом здійснення плану або шляхом
оприлюднення його основних характеристик.
В чинній редакції П(С)БО 11 “Зобов’язання” відмічається, що
для
формування
забезпечення
наступних
витрат
на
реструктуризацію
підприємству
достатньо
мати
тільки
затверджений керівництвом план. Формулювання МСБО 37 є більш
жорстким, оскільки для визнання в обліку такого резерву
керівництву необхідно не тільки розробити і затвердити план
проведення реструктуризації, але й оприлюднити його. Тільки в
цьому випадку у підприємства виникає передбачуване
конструктивне зобов’язання, для виконання якого в майбутньому й
формується забезпечення.
При формуванні забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію з трьох існуючих методів розрахунку сум
місячних відрахувань у резерв найдоцільніше використовувати
кошторисний метод, оскільки в плані реструктуризації повинна
бути зафіксована сума витрат, яких зазнає підприємство внаслідок
її проведення. За МСБО 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи” і П(С)БО 11 «Зобов’язання»
забезпечення для відшкодування витрат на реструктуризацію
визначається за сумою тільки прямих витрат, яких зазнає
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підприємство через її проведення. В П(С)БО 11 не відмічається, які
саме це витрати. За МСБО 37 це витрати, обов’язково спричинені
реструктуризацією, і витрати, не пов’язані з тими витратами
діяльності підприємства, що триває. В МСБО 37 наводиться й
перелік тих витрат, для фінансування яких не дозволяється
формувати забезпечення. Це витрати на перепідготовку чи
переміщення персоналу, який буде працювати й далі, на
маркетингові дослідження, інвестиції в нові системи і
дистриб’юторські мережі.
Витрати, обов’язково спричинені реструктуризацією, являють
собою витрати на виконання добровільно прийнятих на себе
зобов’язань перед фізичними та юридичними особами, чиї права та
інтереси порушуються через проведення реструктуризації
підприємства. Це витрати підприємства внаслідок виплати вихідної
допомоги працівникам при звільненні, сплати штрафів, пені за
порушення умов договорів з контрагентами через проведення
реструктуризації тощо. Сума місячних відрахувань на формування
(поповнення) забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
визначається як 1/12 суми прямих витрат підприємства на
виконання плану реструктуризації.
УДК 657
Приступа Катерина
Національний університет водного
господарства та природокористування
НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
На сьогоднішній день однією з головних проблем бюджетних
установ є здійснення діяльності в умовах обмеженого
фінансування з бюджету. Це зумовлює необхідність раціонально
планувати, здійснювати та контролювати виконання кошторисів
доходів і видатків в розрізі бюджетних програм для досягнення
визначених результатів їх виконання. Одним із ефективних
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напрямів удосконалення системи управління бюджетними
установами є впровадження системи внутрішнього контролю.
Проблеми розробки, впровадження та оцінки системи
внутрішнього контролю в бюджетних установах висвітлені в
працях О.О. Дорошенко [2], І.К. Дрозд, Н.М. Позняковської,
О.О. Чечуліної, В.О. Шевчука, С.П. Чорнуцького [4] та ін. Однак
важливість досліджуваної проблеми зумовлює необхідність
подальшого вдосконалення такої системи в бюджетних установах,
пошуку напрямків забезпечення ефективності її функціонування.
За МСА 315, переглянутим у 2013 році, внутрішній контроль
розроблюється, впроваджується і підтримується з метою протидії
виявленим комерційним ризикам, які загрожують досягненню будьяких цілей організації, що стосуються: достовірності фінансової
звітності; ефективності та результативності її діяльності;
дотриманню чинних законів і нормативних актів. Система
внутрішнього контролю включає такі елементи: контрольне
середовище, процес оцінки ризиків, інформаційна система,
контрольні заходи та моніторинг засобів контролю [1].
На наш погляд, внутрішній контроль є системою певних
правил та процедур, що застосовуються в установі для
забезпечення найбільш ефективного використання наявних
ресурсів з метою досягнення максимально можливого результату, а
також уникнення ймовірних помилок, втрат та зловживань.
Таким чином, завдання внутрішнього контролю в бюджетній
установі включають: 1) дотримання законності ведення обліку та
складання фінансової і бюджетної звітності; 2) забезпечення
захисту активів від втрат, цільового та ефективного використання
бюджетних коштів; 3) аналіз виконання управлінських рішень; 4)
надання висновків та рекомендацій щодо удосконалення системи
обліку та контролю та усунення виявлених недоліків.
Розглядаючи Шацький національний природний парк, як
приклад, ми з’ясували, що окремої служби внутрішнього контролю
в установі немає, а всі її функції виконує бухгалтерія, тому
пропонуємо останньому такий відділ створити та використовувати
у роботі наступні напрямки забезпечення його ефективності.
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Напрямки забезпечення ефективності служби внутрішнього
контролю в бюджетних установах

Контроль за якістю
виконання
поставлених завдань

Належне організаційнометодичне
забезпечення роботи
відділу внутрішнього
контролю

Моніторинг інновацій у сфері
здійснення внутрішнього контролю
та впровадження їх в діяльності
відділу внутрішнього контролю

Забезпечення
кількісної оцінки
роботи відділу
внутрішнього
контролю

Забезпечення якісної підготовки та
підвищення кваліфікації
працівників відділу внутрішнього
контролю

Рис. 1 – Напрямки забезпечення ефективності служби внутрішнього
контролю в бюджетних установах
(розроблено автором на основі [3])
Отже, ефективність системи внутрішнього контролю,
неможлива без чіткого спостереження за її функціонуванням, яке
забезпечує: високу якість проведення контрольних заходів;
досягнення поставленої мети й отримання достовірних результатів
діяльності; прийняття відповідних заходів, що унеможливлять
повторення виявлених помилок.
Література:
1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг / [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.apu.com.ua.
2. Дорошенко О.О. Система внутрішнього контролю та її елементи як
об’єкти дослідження в процесі аудиту фінансово-господарської діяльності
бюджетних установ [Текст] / О.О. Дорошенко// Економічний аналіз. - 2009. – № 4.
– С. 73–76.
3. Синюгіна Н.В. Проблема забезпечення ефективності внутрішнього
контролю в бюджетній установі та напрямки її вирішення // Проблеми економіки.
– 2013. – №3. – С. 314-320.
4. Чорнуцький С. П. Європейські ідеї для української реформи державного
внутрішнього фінансового контролю // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С.
115–117.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ БРАКУ НА
ВИРОБНИЦТВІ
На виробництві трапляються випадки виготовлення виробів,
які зіпсовані або не відповідають певним вимогам та стандартам.
Такі вироби називаються браком і призводять до зайвих витрат,
зменшення товарної продукції та збільшення її собівартості.
Браком у виробництві вважаються напівфабрикати, деталі,
вузли й роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим
стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за
своїм прямим призначенням або можуть бути використані тільки
після додаткових витрат на виправлення.
Кожен факт виявлення браку повинен бути документально
підтвердженим. Документування цих операцій може здійснюватись
з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні
обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.
Так при виявленні браку у виробництві складається Акт
(відомість на брак), який, як правило, містить такі реквізити: дата і час
виявлення браку; кількість бракованої продукції; П.І.Б. працівника, від
якого надійшов брак; причина і умови виявлення браку тощо.
В подальшому документальне забезпечення обліку браку
залежить від причин, що спричинили його виникнення. Так, якщо
брак допущений з провини співробітника, то потрібно отримати від
нього пояснювальну записку про причини браку. Якщо брак
виправляється працівником, який не є його винуватцем, виписується
наряд із зазначенням «Виправлення браку». У кінці місяця (тижня,
півмісяця) дані про брак узагальнюються у звітах чи рапортах.
Проте форми зазначених документів із вказаними у них
реквізитами не в повній мірі відображають усі дані про втрати від
браку для прийняття рішень щодо його усунення в подальшому. А
тому досить часто на підприємствах застосовують первинні
документи обліку браку довільної форми, що не сприяє чіткій
організації обліку і контролю та потребує додаткового вивчення.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ВИТРАТ
ДЛЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Реформування залізничного транспорту України та
стратегічне прагнення України щодо інтеграції у європейське
співтовариство потребує визначення концептуальних засад
лібералізації ціноутворення в потенційно конкурентних секторах
діяльності підприємств залізничного транспорту. Аналіз наукових
публікацій присвячених питанням ціноутворення на підприємствах
залізничного транспорту свідчить, що питання визначення
концептуальних засад лібералізації ціноутворення в потенційно
конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного
транспорту залишилося поза увагою, тому в зв’язку з цим видається
актуальним розгляд питання щодо визначення того, що необхідно
для реалізації одного із важливих принципів лібералізації
ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності
підприємств залізничного транспорту.
Виходячи з визначення лібералізації ціноутворення в
потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств
залізничного транспорту [1] та концепції – під концепцією
лібералізації ціноутворення на послуги залізничного транспорту
будемо розуміти провідний задум, що визначає стратегію дій у
послабленні державного регулювання ціноутворення з поступовим
розширенням меж економічної свободи щодо встановлення цін на
продукцію підприємств залізничного транспорту, яка створюється у
потенційно конкурентних секторах, в результаті створення для них
таких умов господарювання, які стимулювали б розвиток
конкуренції, в тому числі й шляхом її адвокатування.
Формалізуючи концептуальні засади, на яких повинна базуватися
лібералізація ціноутворення слід говорити про те, що такі засади
мають враховувати передумови лібералізації ціноутворення та
базуватися на принципах лібералізації ціноутворення в потенційно
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конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного
транспорту.
Одним із таких важливих принципів для лібералізації
ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності
залізничного транспорту є принцип обґрунтованості витрат [2]. Для
реалізації принципу обґрунтованості витрат потрібно створення
противитратних механізмів. На сьогодні, норми законодавства
щодо витрат природних монополістів мають недоліки.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про природні
монополії» встановлюються види витрат, які враховуються при
регулюванні цін (тарифів) на товари суб’єктів природних монополій:
витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються
при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток
підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті
9); податки і
збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та
державних цільових фондів; вартість основних засобів, амортизацію,
потреби в інвестиціях, визначених у встановленому порядку;
очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними
цінами (тарифами); віддаленість різних груп споживачів від місця
виробництва товарів; якість
товарів,
що
виробляються
(реалізуються) суб'єктами природних монополій; державні дотації та
інші форми державної підтримки [3].
Такий перелік видів витрат передбачений для регулювання
суб’єктів природних монополій, для яких не застосовується
стимулююче регулювання. При цьому для регулювання відмінного
від стимулюючого не вказується серед видів витрат регуляторна
база активів та регуляторна норма доходу. Також на сьогодні
відсутні єдині вимоги щодо класифікації витрат для цілей
ціноутворення; складу витрат, які можуть бути відшкодованими за
рахунок тарифів на послуги суб’єктів природних монополій;
формування прибутку у складі тарифу; розподілу планових витрат
та очікуваного прибутку для їх відшкодування в тарифах різних
груп споживачів; вибору структури та видів тарифів для їх
застосування при нарахуванні плати споживачам; методів
регулювання тарифів; механізмів індексації тарифів [3].
Для реалізації принципу обґрунтованості витрат також
потрібно, щоб існувала можливість створення швидкого вирішення
неузгодженостей у галузевому регуляторі, який на сьогодні
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відсутній. Сприяти реалізації цього принципу також буде
запровадження адвокатування конкуренції, здійснення превентивних
(ex ante) заходів, використання сучасних методів ціноуворення,
мінімізація ефекту «захоплення регулятору».
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
В сучасних умовах ринкової економіки в Україні та її інтеграції
у світовий економічний простір бухгалтерський облік є однією з
найважливіших частин управління підприємством. Бухгалтерський
облік та управління підприємством потребує постійної інформації про
здійснення господарських процесів, фінансовий потенціал та
фінансові результати будь-якої діяльності. Таку інформацію
отримають при раціонально розподілених обов’язках та правильно
організованій діяльності бухгалтерського обліку.
Серед видатних вітчизняних вчених, що здійснили вагомий
внесок у розвиток облікових систем на різних історичних етапах,
слід назвати, М.Т. Білуху, С.Ф. Голова, В.М. Жука, М.Й. Маліка.
Бухгалтерський облік - це процес виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі
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інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» метою ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам
повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства для прийняття управлінських рішень.
Будь-яка діяльність підприємства грунтується на постійному
підвищенні рівня використання матеріальних і грошових ресурсів, а
також трудового потенціалу підприємства. Відповідно до основних
вимог керівництва щодо реалізації поставлених завдань, існують
головні
функції бухгалтерського обліку - контрольну та
інформаційну.
Контрольна функція полягає у необхідності здійснення
методами бухгалтерського обліку контролю за збереженням та
ефективним використанням ресурсів, виконанням планових завдань,
дотриманням чинного законодавства й умов угод і контрактів.
Інформаційна функція бухгалтерського обліку полягає у
забезпеченні керівництва як структурних підрозділів, так і
підприємства в цілому інформацією, необхідною для здійснення
контролю, планування і прийняття оперативних управлінських
рішень.
Отримана з бухгалтерського обліку інформація аналізується
для прийняття управлінських (оперативних, тактичних і
стратегічних) рішень з метою здійснення господарської діяльності в
ринкових умовах господарювання, які, в більшості випадків,
ототожнюються з невизначеними умовами.
Дані бухгалтерського обліку використовуються для
складання бізнес-плану підприємства, роботи маркетингових
підрозділів, стимулювання працівників, вибору ринку та ін.
Бухгалтерський облік служить інтересам задоволення соціальних
потреб працівників підприємства, зростанню обсягів випуску
конкурентноспроможної продукції на внутрішньому і зарубіжному
ринках, ефективному господарюванню із застосуванням нових
прогресивних технологій. Він здійснюється безпосередньо на
підставі документального оформлення всіх господарських процесів
і сприяє контролю за раціональним використанням грошових і
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матеріальних ресурсів, недопускаючи непродуктивних витрат,
запобігає виникненню штрафних санкцій за порушення договірної
дисципліни тощо.
Відповідно, система управлінського обліку, як важливе
джерело забезпечення інформацією для досягнення цілей
управління підприємством повинна враховувати сучасні концепції
менеджменту. Зважаючи на сучасний стан розвитку підприємств, є
потреба в кваліфікованих спеціалістах, що добре знають
міжнародні стандарти. Тому керівникам необхідно направляти на
навчання своїх бухгалтерів або залучати зі сторони консультантів.
У зв'язку з цим стає необхідною підготовка кваліфікованих кадрів
зі знаннями міжнародних стандартів фінансової звітності, що є
одним із актуальних напрямів реформи системи обліку й звітності в
Україні[3].
Отже, можна зробити висновок, що бухгалтерський облік є
однією з найважливіших складових у системі управління. Система
бухгалтерського обліку раціонально використовується через
головні функції, які необхідно чітко використовувати для
покращення управління. Необхідна ефективна організація
бухгалтерського обліку, яка передбачає створення гнучкої,
багатофункціональної системи, орієнтованої на забезпечення
вихідною обліковою інформацією керівників з метою прийняття
виважених управлінських рішень.
УДК 657
Саць Мирослава
Науковий керівник: Каліщук Анна
Шацький лісовий коледжу імені В.В. Сулька
НАПРУЖЕНІСТЬ В РОБОТІ БУХГАЛТЕРА В РЕЗУЛЬТАТІ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ. СКЛАДНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІЛОСОФІЇ
КОНСТРУКТИВІЗМУ
Бухгалтер-одна з основних професій, що є на підприємстві.
Саме ця професія є основою обліку, прийняття управлінських
рішень, що прямо відображають господарську діяльність.
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Справжній бухгалтер повинен володіти аналітичним складом
розуму, бути акуратним та обачним, вміти налагоджувати зв’язки
та бути комунікабельним, для ефективної співпраці з колективом
бухгалтерії. Безпосередньо в самому колективі бухгалтерії
формується так званий «мікроклімат» від якого теж багато що
залежить, зокрема якісність проведення роботи, темп виконання
обов’язків та багато чого іншого.
Значною мірою впливає на роботу бухгалтера і глобалізація
економіки в Україні та у світі, що зумовлена НТР, загальним
розвитком і збільшенням комерційної діяльності. Глобалізація
економіки відображається в роботі бухгалтера безпосередньо через
організацію обліку, зокрема: в кількості навантаження на
робітника, у відповідальності, що покладена на бухгалтера в
інформаційному потоці та у господарській діяльності підприємства.
Господарська діяльність повинна бути змодельована за допомогою
роботи бухгалтера і відповідної документації для того, щоб
правильно оцінити фінансовий стан підприємства і уникнути
проблем, що можуть виникнути.
Саме через призму філософії конструктивізму можна
досягти конкретних цілей в управлінській діяльності, тому що
конструктивізм зазначає моделювання конкретної ситуації і
вирішення проблеми через модель діяльності. Дана форма має
безпосередні переваги в умовах глобалізації тому що дає змогу
конструювати економічні моделі, формувати можливі варіанти
вирішення проблем в господарській діяльності і безпомилково
обирати найкращий. Застосування філософії конструктивізму має
стати більш ефективнішим в бухгалтерському обліку, зокрема в
Україні, тому що глобалізація триває , а також тривають політичні
суперечки, що так само відображаються на економіці, відповідно і
в обліку. Тому моделювання забезпечує ефективну господарську
діяльність .
Управлінець може зробити такі кроки для полегшення
роботи бухгалтера в умовах глобалізації.
- збільшити години перерви;
- надати грошові заохочення;
- пом’якшити мікроклімат в бухгалтерії за допомогою
проведення особливих заходів.
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Результат запровадження даних заходів знайде своє
відображення у роботі працівників бухгалтерії. Нажаль, в Україні
важко застосовувати європейську модель глобалізації. Менш
актуальні управлінські рішення, через те, що умови ринкової
економіки зовсім різні. Головна складність в тому, що у процесі
євроінтеграції і глобалізації, на території пострадянських країн,
важко застосовувати досвід Європейських країн.
Глобалізація економіки важко поки що проходить на теренах
країни, тому управлінці та обліковці знаходять нестандартні
рішення. На мою думку зведений облік - це обов’язковий крок до
покращення економічного стану країни.
УДК 657
Сидорук Оксана
Науковий керівник: Галтман Т.В.
Горохівський коледж Львівського
національного аграрного університету
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ: ОСНОВНІ
ПРОБЛЕМИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ
У розвинутих країнах світу діяльності малих підприємств
приділяється особлива увага, адже саме завдяки активному
розвитку малого підприємництва створюються нові робочі місця,
зростає виробництво валового внутрішнього продукту та
відповідно збільшуються надходження до бюджетної системи
країни. Активізація діяльності цього сектору економіки є досить
важливою і для України, адже в умовах нестабільної економічної
ситуації він може забезпечити вихід із тривалої рецесії економіки
та наповнити місцеві бюджети фінансовими ресурсами, які
дозволять реалізувати ряд ініціатив органів місцевого
самоврядування.
З метою підтримки малого підприємництва в Україні було
прийнято Указ Президента від 3 липня 1998 р. "Про спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого
підприємництва", яким запроваджено справляння єдиного податку
суб’єктами
малого
підприємництва.
Практичний
досвід
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застосування спрощеної системи оподаткування в Україні дає
достатньо підстав говорити про позитивний вплив цього режиму
оподаткування на сектор малого підприємництва, що дозволяє
максимально спростити облік і контроль за діяльністю суб’єктів
підприємництва і забезпечує стабільні надходження в бюджет [3].
Підтвердженням вказаного є те, що з кожним роком
спостерігалася тенденція зростання основних показників діяльності
суб’єктів спрощеної системи оподаткування. Однак, згодом ряд
проблем функціонування цієї системи оподаткування знизили її
ефективність. До них можна віднести:
- співіснування двох систем оподаткування з принципово
різними базами в одній економіці майже неминуче створює
можливості для законної мінімізації податків. Зокрема, більшим
компаніям іноді буває вигідніше розділитися на декілька, щоб
скористатися відносно низькими ставками єдиного податку, або для
працедавців може бути вигідно реєструвати своїх працівників як
підприємців.
- недобросовісна
конкуренція,
оскільки
податкове
навантаження на малі підприємства є значно нижчим, ніж в
середньому по економіці.
Всі ці недоліки у функціонуванні спрощеної системи
оподаткування призводять до дискусій щодо доцільності її
застосування. Останніми роками цій проблемі приділяється дедалі
більше уваги і у звітах фахівців Міжнародного валютного фонду
та інших потенційних зарубіжних кредиторів України, які
рекомендують збільшити податкове навантаження на платників
єдиного податку [1].
На нашу думку, повністю відміняти спрощену систему
оподаткування буде економічно не виправдано. Адже в умовах
високого безробіття, стагнації економіки саме пільгове
оподаткування здатне стимулювати діяльність економічних
суб’єктів, а це в свою чергу може покращити ситуацію із
зайнятістю населення. Її потрібно правильно та виважено
реформувати, щоб не допустити переходу діючих малих
підприємств у тіньову економіку. Ми підтримуємо думку старшого
експерта Програми USAID ЛЕВ - "Лідерство в економічному
врядуванні" В. Дубровського про те, що можлива реформа ССО
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може і має розглядатися тільки після успішного впровадження
податкової реформи загальної системи оподаткування [2].
Також, з огляду на українські реалії формального поділу
великих та середніх підприємств на малі для оптимізації
оподаткування, необхідно законодавчо закріпити критерії для
визначення реального власника для цілей оподаткування,
удосконалити загальні правила проти ухилення від сплати податків.
Адже фактичні працівники підприємця, оформлені як спрощенці,
будуть належать до єдиного платника податку. У такому разі
унеможливлюється значна кількість зловживань із спрощеною
системою — група осіб може бути платником єдиного податку,
лише якщо всі учасники групи у сукупності відповідають критеріям
для обрання спрощеної системи.
Література:
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http://www.visnuk.com.ua/ua/news/id/3018?issue=288
2. Дубровський В. Спрощена система оподаткування. Розвінчування міфів
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УДК 657
Січкар Юлія
Янчук Інна
Горохівський коледж Львівського
національного аграрного університету
УДОСКОНАЛЕННЯ УТРИМАНЬ І НАРАХУВАНЬ ІЗ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА
ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ
Оплата праці в Україні регулюється передусім Кодексом
Законів про працю України, Законом України «Про оплату праці», а
також багатьма іншими законами і нормативними актами. Система
законодавства України, що регулює заробітну плату на
підприємстві, дуже складна і заплутана, нестабільна і постійно
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змінюється [3]. Розрахунок заробітної плати в Україні – це
складний і дуже трудомісткий процес, який включає безліч
законодавчо регульованих видів нарахувань і утримань, державних
гарантій, неоднозначного оподаткування і великої кількості
звітності. Розмір заробітної плати залежить від складності і умов
виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника,
результатів його праці і господарської діяльності підприємства [1].
Спочатку пропонується розглянути особливості утримання
податку з доходів фізичних осіб.
Ставка оподаткування, що застосовується до заробітної плати
інвалідів, така сама, як і для звичайних платників податків, — 18%.
Для певних категорій осіб установлено податкові соціальні
пільги (далі —ГІСП).
Перш за все слід зазначити, що ПСП застосовується до
нарахованої зарплати, якщо її розмір не перевищує суми, яка
дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, що діє для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженій на 1,4 і округленій до найближчих 10 гривень (п.
169.4.1 ПКУ), тобто у 2016 році – 1930 грн. (1378 х 1,4). Станом на
01.01.2016 року податкову соціальну пільгу встановлено у розмірі
689,00 грн., (1378 грн. х 50%, тобто 50 відсотків від мінімальної
заробітної плати).
До заробітної плати працівника-інваліда який має 1-у або 2-у
групу інвалідності, у тому числі з дитинства, застосовується ПСП у
розмірі 150 % від звичайної. Оскільки звичайна ПСП в 2016 році
становить 689,00 грн., то ПСП для таких працівників становить
відповідно 1033,50 грн. (689,00 х 1,5).
Слід зазначити, що право на застосування підвищеної ПСП
не поширюється на платників податку — інвалідів III групи (лист
ДПАУ від 1 1.10.2006 р. № 5380/3/170715, від 11.04.2007 р. №
1753/3/17-0715).
Інваліди ІII групи можуть скористатися звичайною ПСП у
розмірі 689,00 гри., якщо їх нарахована заробітна плата не більше
1930,00 грн.
Крім того потрібно зазначити, що згідно пп. 169.3.1. ПКУ у
разі якщо платник податку має право на застосування податкової
соціальної пільги з двох і більше підстав, зазначених у пункті 169.1
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цієї статті, застосовується одна податкова соціальна пільга з
підстави, що передбачає її найбільший.
Отже, маючи ПСП, ці люди мають можливість сплатити
менший розмір ПДФО, а підприємство в свою чергу
перераховувати меншу суму до бюджету. Начебто не суттєво для
підприємства, але зрештою сума перерахувань таки менша.
Отже, зі сторони утримань і нарахувань роботодавець за
працюючих у нього людей з обмеженими фізичними можливостями
не перераховує більшу суму податку і утримань ніж з інших
працівників, навпаки сума нарахування єдиного внеску (на фонд
оплати праці з підприємства) менша, 8,41% тоді як з іншої людини
22.00%.
Щодо громадських організацій інвалідів, в яких кількість
таких працівників становить не менш як 50% від загальної
чисельності працюючих, то для них теж передбачено окрему ставку
для нарахування єдиного внеску — 5,5% від бази нарахування (п.14
ст.8 Закону про ЄСВ ). А для підприємств та організацій
всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема УТОГ та
УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків
від загальної чисельності працюючих, передбачено ставку 5,3% від
бази нарахування. При цьому для зазначених підприємств та
організацій установлено умову — фонд оплати праці працівниківінвалідів повинен становити не менш як 25% відсотків від суми
загальних витрат на оплату праці.
Високий рівень податків на заробітну плату спричиняє до
недобросовісності ведення обліку та виникнення шляхів уникнення
від сплати податків, це негативно впливає на соціальну захищеність
працівник та зменшення їх прав та свобод. До основних способів
удосконалення обліку заробітної плати відносять:
1) Удосконалення рахунків аналітичного обліку. З цією
метою пропонується ввести відповідні аналітичні рахунки до
субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою": 6611 "Поточні
виплати основним працівникам"; 6612 " Поточні виплати для
людей з інвалідністю". 6613 "Виплати по закінченні трудової
діяльності". Такі зміни дозволять підвищити інформативність
системи обліку стосовно розрахунків з оплати праці й узгодять
чинні нормативні документи.
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2) Утворення та обгрунтування соціального пакету. До складу
соціального пакета включають як базові соціальні гарантії,
передбачені законодавством про працю та соціальне забезпечення,
так і додаткові матеріальні блага, надання яких здійснюється
роботодавцем за власною ініціативою.
3) Автоматизація системи обліку оплати праці, яка б
покрашчувала та збільшувала якість обліку. Автоматизована
система значно полегшує роботу бухгалтера, виключає можливість
помилок, які могли б виникнути при ручному розрахунку цим
самим забезпечуючи правильність нарахування заробітної плати
працівникам підприємства та нарахування . При цьому відпадає
потреба в здійсненні перевірок, ревізій, аудиту первинної
документації.
4) Впровадження багатоденних і накопичувальних
документів, пристосованих до використання обчислювальної
техніки. Це зменшить кількість документації.
Так як витрати на оплату праці є однією з основних статей
витрат, тому особлива увага приділяється її нарахуванні. Для цього
потрібно знати проблеми, які можуть виникнути та шляхи її
вирішення. Також важливо, щоб підприємство хотіло відображати
економічно достовірну та обґрунтовану інформацію. Це стане
причиною не тільки довіряти підприємству, але й значно знизить
рівень помилок облікової роботи. Облік праці та заробітної плати
має бути організований таким чином, щоб сприяти підвищенню
продуктивності праці. Вирішення низки проблем в оплаті праці на
підприємствах може стати стимулом економічного підйому.
Література:
1. Кашенко О.Л. Екологічна складова національної продовольчої безпеки. –
нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
На сьогоднішній день велика частка підприємств нашої
країни перебувають на межі фінансової кризи. Основною причиною
виникнення такого явища є нестабільне економічне становлення
держави, низький рівень менеджменту та нездатність підприємств
ефективно та своєчасно управляти оборотними активами. Для
вітчизняних підприємств приріст та неефективне управління
дебіторською заборгованістю є актуальним питанням.
Підприємства під час здійснення діяльності мають одну з
найголовніших функцій: максимізувати отриманий прибуток, при
мінімальних витратах. У процесі своєї діяльності підприємства
вступають у розрахункові відносини: з постачальниками – за
куплені у них матеріали; з покупцями і замовниками – за
реалізовану продукцію, виконані роботи і послуги; із комерційними
банками – за
одержані позички. Виокремлюючи розрахункові
стосунки, пов’язані саме з покупцями та замовниками, можемо
вважати їх дебіторською заборгованістю, проте в окремих випадках,
а саме, коли здійснюється фактично безвідсоткова позика
контрагентам або коли підприємства, реалізовуючи свою продукцію
(товари, роботи, послуги), не отримує відразу оплату, тобто
відбувається кредитування покупців та замовників за надану їм
продукцію і протягом періоду від моменту реалізації до моменту
надходження платежу засоби підприємництва перебувають у вигляді
дебіторської заборгованості. Дебіторською заборгованістю також
вважають відстрочені платежі за користування майном в оренді,
платежі по розрахунках з робітниками, службовцями підприємства,
за комунальні послуги та інші, надані підприємством, фізичним та
юридичним особам, підприємству дебітору [1]. Отже, дебіторська
заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на
певну дату, а також це безвідсоткова позика клієнтам на відповідний
зазначений період часу [2].
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Дослідженням взаємозв’язку виникнення дебіторської
заборгованості займаються наступні науковці: Веретельник Н.І.,
Гудзь О.Є., Лігоненко Л.О., Новікова Н.М., Носач Л.Л та інші.
Проте дане питання потребує подальшого розгляду та дослідження,
так як використання запобіжних заходів для попередження
виникнення громіздких сум дебіторської заборгованості є
актуальною проблемою сьогодення.
Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і
самостійність підприємств у виробленні і ухваленні управлінських
рішень для забезпечення ефективності розрахунків з дебіторами .
Збільшення або зниження дебіторської заборгованості приводить
до зміни фінансового становища підприємства. Виникнення
заборгованості обумовлене не зіставленням моменту відвантаження
готової продукції, виконання робіт, послуг, отримання товарноматеріальних цінностей, нарахування зарплати і платежів з
моменту їх оплати. Значні розміри дебіторської заборгованості
приводять до перерозподілу оборотних коштів.
Нині питання, яке постає головним і актуальним, це питання
щодо переваг між позитивним та негативним впливом дебіторської
заборгованості на діяльність підприємства загалом. Адже, якщо
реалістично роздивитись господарську діяльність підприємств, то
можна зробити такі висновки, що багато підприємств знаходиться у
складному становищі як у фінансовому, так і в конкурентному
щодо інших підприємств. Важливим є те, що рівень дебіторської
заборгованості визначається підприємством за умови розрахунків зі
своїми клієнтами. Якщо ці умови є жорсткими, то зменшується
обсяг продажу товарів через те, що покупці не мають змоги
придбати товар у кредит і відповідно зменшується величина
дебіторської заборгованості за рахунками клієнтів. З іншого боку,
якщо розрахункові умови послаблюються, тоді з’являється більше
замовників, зростає товарообіг і сума дебіторської заборгованості.
Саме за допомогою розрахункових умов можемо визначити
переваги та недоліки дебіторської заборгованості.
Отже, переваги дебіторської заборгованості, на наш погляд,
полягають у наступному:
- зростають обсяги продажу товарів і відповідно
збільшується прибуток підприємства;
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- своєчасне стягнення дебіторської заборгованості позитивно
впливає на фінансовий стан підприємства, організації, установи;
- дебіторська заборгованість дає змогу значно покращити
свій матеріальний стан, а також сприяють незначному розширенню
сфери діяльності підприємства.
Недоліками дебіторської заборгованості вважаємо:
- збільшення суми безнадійних боргів, які виникають
внаслідок дебіторської заборгованості непогашеної в строк за
продукцію, товари, роботи, послуги за попередні звітні періоди;
- збільшення додаткових фінансових витрат через
наявність на балансі дебіторської заборгованості;
- виникнення нестабільності в роботі підприємства, яка
залежить від покупів, що систематично затримують розрахунки за
відвантажену продукцію;
- зростання обсягів дебіторської заборгованості, що веде до
погіршення показників ліквідності підприємства;
- створює умови для виникнення збитків підприємства, яке
отримує, адже частина такого капіталу вилучена з обігу підприємства
і бере участь у виробничо-фінансовій діяльності боржника.
Проаналізувавши переваги та недоліки дебіторської
заборгованості цілком висловити власне розуміння щодо
корисності дебіторської заборгованості підприємства неможливо,
тому що присутні як позитивні, так і негативні явища. Однак, за
умов дотримання системи управління та правильної реалізації
дебіторську заборгованість можна зробити корисною, адже саме
управління на будь-якому підприємстві пов’язане насамперед з
оптимізацією розміру заборгованості покупців за розрахунками
щодо реалізованої продукції.
Виходячи з цього, можемо визначити, що для більш
ефективного управління дебіторською заборгованістю підприємство
має розробляти і запроваджувати особливу фінансову політику
управління, яка характеризується таким сегментами:
- аналізом дебіторської заборгованості підприємства за
попередній звітній період;
- формуванням принципів кредитної політики щодо покупців;
- аналізом обсягів виготовленої продукції підприємства;
- забезпеченість підприємства давальницькою сировиною;
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- забезпеченість власними коштами;
- правильна політика і грамотне ведення обліку, що
призведе до поліпшення економічних результатів;
- визначення резерву сумнівних боргів [1].
Таким чином, за допомогою правильної фінансової політики,
управління дебіторською заборгованістю підприємства дасть змогу
підвищити її оборотність, поліпшити якість заборгованості,
збільшити її обсяги, що водночас буде корисним для підприємства.
Потрібно зазначити, що нині корисність дебіторської заборгованості
є необхідним чинником для успішного розвитку підприємства.
Література:
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ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА
ВІДКРИТОГО ҐРУНТУ
Овочівництво – один з важливих пріоритетів у розвитку
агропромислового комплексу України. Вирощування овочів
відкритого
ґрунту
належить
до
стратегічних
галузей
сільськогосподарського виробництва,
яка
характеризується
високою економічною ефективністю порівняно з іншими.
Стратегічною метою розвитку овочевого виробництва є
повне самозабезпечення країни овочами в обсягах, необхідних для
безпосереднього споживання населенням, забезпечення харчових
галузей, які використовують овочі як сировину, достатність
резерву, в тому числі для збільшення обсягів зовнішньої торгівлі.
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Основні теоретичні аспекти обліку і контролю витрат на
виробництво продукції висвітлюють в своїх працях Плаксієнко
В.Я., Усач Б.Ф., Бутинець Т.А., Бутинець Ф.Ф., Покропивний С.Ф.,
Огійчук М.Ф., Завгородній В.П., Ткаченко Н.М., Бутинець Ф.Ф.,
Коцупатрий М.М. та інші вчені. Проблеми та перспективи розвитку
тваринництва в Україні та шляхи зниження витрат на виробництво
продукції цієї галузі відображені в працях Боярової О.А., Окопного
О.М., Жуйкова Г.Є., Миронова Л.М., Димова О.М., Оляднічука
Н.В. та інших авторів.
Метою дослідження є узагальнення та поглиблення
теоретичних і методологічних питань та розробка пропозицій щодо
вдосконалення обліку та контролю виробничих витрат
овочівництва відкритого ґрунту.
Галузь рослинництва має свої особливості обліку витрат та
обчислення собівартості продукції.
Об’єктами обліку витрат у рослинництві є окремі
сільськогосподарські культури (групи культур), а також виконані
роботи в незавершеному виробництві.
Витрати в рослинництві обліковують за такими статтями:
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; насіння
і садивний матеріал; добрива; засоби захисту рослин; роботи та
послуги; витрати на утримання основних засобів; ін. витрати;
витрати на організацію виробництва і управління.
Витрати за окремими культурами складаються як із прямих
витрат, що безпосередньо відносяться на відповідні культури, так і
з витрат, що розподіляються.
Об’єктом обчислення собівартості в овочівництві є окремі
види основної, супутньої та побічної продукції, одержаної від
вирощування сільськогосподарських культур.
Облік витрат в овочівництві організовується в залежності від
спеціалізації господарства. Якщо підприємство спеціалізується на
виробництві овочів, то облік витрат за встановленими статтями
ведуть на окремих аналітичних рахунках за видами вирощуваних
культур. У цьому випадку калькулювання собівартості проводиться
за методом прямого віднесення витрат.
Якщо підприємство не спеціалізується на виробництві овочів,
то облік витрат ведуть на окремому аналітичному рахунку.
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Розподіл витрат між окремими видами продукції здійснюють
методом реалізаційних цін.
Якщо галузь має зовсім невелику питому вагу, то
калькулюють
собівартість
1ц. овочів
у
середньому
всі витрати ділять на загальну кількість вирощених овочів.
Література:
1. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами:
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УДК 657.633.5
Степанюк Ольга
Чижевська Людмила
Житомирський державний технологічний університет
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ
АУДИТОРА
Аудиторська перевірка – це складний і тривалий процес.
Аудитори постійно працюють над тим, щоб максимально
скоротити час перевірки, не знижуючи при цьому її якості і
незважаючи на аудиторський підприємницький ризик.
Одним з найбільш ефективних шляхів вирішення проблеми є
вироблення чіткої методики. Завдання полягає в тому, щоб на стадії
планування перевірки визначити склад контрольних процедур, але
самі процедури повинні бути вже розроблені. При проведенні
перевірки досить запросити в клієнта необхідні документи і
облікові регістри і за заздалегідь описаною процедурою
здійснювати перевірку.
Методики з різних розділів обліку повинні розроблятися за
єдиною схемою. Для перевірки кожного розділу бухгалтерського
обліку складається методика, що повинна містити в собі:
1. Перелік основних нормативних документів.
2. Опис альтернативних рішень, вибір яких наданий
економічному суб’єкту Законом України «Про аудиторську
179

Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

діяльність», МСА 230 «Аудиторська документація» та внутрішніми
інструкціями.
3. Первинні документи з розділу обліку.
4. Регістри синтетичного й аналітичного обліку і звітність.
5. Запитальник аудитора для складання програми перевірки.
Робочі документи аудитора складаються на основі первинних
документів, що підтверджують об’єкт перевірки. Перед складанням
робочих документів аудитор перш за все перевіряє наявність всіх
обов’язкових реквізитів. Дані в робочих документах заповнюються порізному через варіювання їхньої форми, змісту та групування. Робочі
документи можуть бути складені як від руки у довільній формі або це
може бути розроблений підприємством бланк робочого документа. Як
правило, більшість робочих документів містять у собі два стовпці – це
дослідження за даними підприємства, що перевіряється, та
дослідження за даними аудиту (рис. 1).
№
з/п

Найменування
об’єкта ОЗ

Інв.
№

1

2

3

За даними
підприємства
кільвартість
кість

Найменування
об’єкта ОЗ має
бути вказано так,
як і в програмі
згідно якої
ведеться облік на
підприємстві,
наприклад 1С8.2
В 1С8.2 кожному
об’єкту ОЗ
присвоюється інв. №,
який не має бути
задвоєнним

4

5

За даними
аудиту
кільвартість
кість
6

Дану інформацію
аудитор перевіряє з
регістрів ОЗ, яку теж
прослідковує в 1С8.2

Відхиле
ння

7

8

Примітки
9

Заповнюється у
випадках
відхилення, які
виникатимуть
при лишках чи
недостачах ОЗ

Дану інформацію аудитор вивіряє
з дослідження первинних
документів та достовірністю їх
відображення в базі
Вказуються можливі
причини відхилення,
однією з яких може бути,
наприклад, відображення
невідповідно ПД

Рис. 1 – Методика заповнення робочого документа на прикладі
робочого документу з фактичної наявності основних засобів
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Такі дані як найменування об’єкта основних засобів, його
інвентарний номер, вартість основного засобу аудитор підсліджує в
програмі введення обліку, прикладом якої може бути 1С
Підприємство 8.2. В цій версії кожному об’єкту основних засобів
присвоюється інвентарний номер, тому навіть ці дані аудитор
відслідковує в програмі, цим самим звіряючи чи не спостерігається
його здвоєння. Після цього, отримавши всі необхідні документи по
основним засобам, аудитор самостійно визначає, в якій кількості та
за якою вартістю мали б бути відображені дані об’єкти в обліку,
помічає це
в робочому документі і порівнює з даними
підприємства. При наявності таких відхилень це буде відмічено у
робочому документі і вказано вартість відхилення. В примітках, як
правило, аудитор помічає можливі причини наявності відхилень,
серед яких можуть спостерігатися: оприбуткування основних
засобів не відповідно даним в первинних документах, невірне
нарахування амортизації на об’єкт основних засобів тощо.
УДК 338
Тараскина Анна
Кривощапова Юлия
Сиволапова Александра
Астраханский государственный технический университет
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время вопросы, связанные с определением
уровня экономической безопасности сферы образования, остаются
открытыми. В большинстве существующих работ указанной
тематики в качестве объекта исследования рассматриваются, как
правило, высшие учебные заведения, в то время как остальные
учреждения образования (дошкольные, школьные, средние и др.)
остаются за рамками исследований.
Проблема диагностики уровня экономической безопасности
сферы образования как региона в целом, так и отдельных его
структурных элементов (субъектов дошкольного, школьного,
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среднего, высшего) является актуальной, требующей разработки
показателей (критериев), раскрывающих влияние факторов микро-,
мезо-, макроуровней, влияющих на развитие, как самой сферы
образования, так и всего региона.
Цель исследования заключается не только в определении
методического подхода к диагностике экономической безопасности
в сфере образования на региональном уровне, но и в уточнении ее
критериев (показателей).
На наш взгляд, экономическая безопасность сферы
образования – это состояние устойчивого функционирования
многоуровневой
системы
экономического
взаимодействия
потребителя образовательной услуги (отдельной личности),
образовательного учреждения, сферы образования и государства.
Опираясь на методику Е.А. Колесниченко, М.Т. Гильфанова,
оценивающих экономическую безопасность предприятия [1], нами
предложена методика комплексной оценки влияния угроз и рисков
на деятельность государственных учреждений в сфере образования
на примере дошкольного образования Астраханской области.
Можно согласиться с существующим мнением, что «уровень
экономической безопасности – это величина, характеризующая
процесс
взаимодействия
подсистем
детерминантов
и
инструментального обеспечения и формируемая в оценочной
подсистеме» [1].
В ходе исследования определены ключевые детерминанты
мезоуровня
экономической
безопасности
–
дошкольные
учреждения,
выделены
критерии
оценки
экономической
безопасности ключевых показателей детерминантов и рассчитаны
пороговые значения показателей. Критерии оценки детерминантов
мезоуровня в системе экономической безопасности дошкольных
учреждений представлены в табл. 1.
Разработанная методика позволяет оценить ключевые
детерминанты мезоуровня в системе экономической безопасности
дошкольных учреждений, учитывая влияние не только прямых, но
и косвенных угроз экономической безопасности, а также
особенности функционирования образовательных учреждений
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Таблица 1
Критерии оценки детерминантов мезоуровня в системе
экономической безопасности дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ)
Ключевые
детерминанты

Показатели

1

2

Образовательная
(потребность
населения
территории области,
муниципального
образования в
образовательных
услугах)

Коэффициент обеспеченности населения местами в ДОУ
(Кобес. = кол-во фактически обучающихся/кол-во
нуждающихся в услугах*100%), Коэффициент платных
образовательных услуг (Кпб. = объем платных услуг
ДОУ/объем государственных услуг*100%), Коэффициент
обеспеченности территории количеством ДОУ (КобДОУ =
кол-во ДОУ/ 100000 чел. населения*100%), Коэффициент
обеспеченности
кадрами
(Коб.кадр.
=
число
сотрудников/число
вакансий*100%),
Коэффициент
квалификации сотрудников ДОУ (Кквал. = Соотношение
количества педагогических работников высшей и низшей
категории, %), Степень доступности услуг ДОУ (Сд = колво желающих получить услугу/кол-во обучающихся в
ДОУ*100%), Степень востребованности услуг ДОУ (Св =
кол-во
обучающихся/возрастную
группу
населения*100%(по ступеням))

Инновационная
(инновационные
особенности
развития
образовательной
сферы деятельности
учреждения)

Коэффициент внедрения инноваций, (Ки = кол-во ДОУ,
внедряющих инновации/общее кол-во ДОУ *100%),
Коэффициент развития ДОУ (Кразв. = кол-во ДОУ с
уклоном/общее
кол-во
ДОУ*100%),
Наличие
инновационных программ

Финансовотерриториальная
(ресурсное
обеспечение
территории)

Затраты на одного обучающегося (Руб/год), Средняя
зарплата работника образования по стране (Руб.),
Отношение средней зарплаты по виду деятельности
«Образование» к средней зарплате по стране, (по ступеням),
%, Отношение средней зарплаты по виду деятельности»
«Образование к прожиточному минимуму (по 1ступени
образования), %, Размер недостатка финансирования,
Степень финансовой самостоятельности учебных заведений,
Обеспеченность МТБ, Уровень жизни населения,
Государственная поддержка образования, Рост ВВП

Литература:
1.Гильфанов М.Т. Организационно-методический инструментарий оценки
детерминантов и обеспечения экономической безопасности предприятия//
Социально-экономические явления и процессы. 2013.№8.с.19-27
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УДК 336
Тищенко Валентина
Куриленко Тетяна
Київська державна академія водного транспорту
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Податок на доходи фізичних осіб відіграє важливу роль у
формуванні доходів державного бюджету. Проте його роль, на
відміну від аналогічних податків у розвинених європейських країнах,
є значно меншою. Це обумовлено перш за все пропорціями в
розподілі ВВП, які склалися історично, оскільки в плановій
економіці основну масу доходів бюджету становили надходження
від державних підприємств і досить незначну - податки з населення.
У нинішніх умовах поступово вирівнюється співвідношення між
фондом споживання і нагромадження, наслідком чого є поступове
зменшення бюджетного значення податку на прибуток підприємств і
збільшення – податку з громадян.
В Україні оподаткування доходів фізичних осіб має довгу
історію трансформацій та перетворень. Так, тривалий час воно
здійснювалось згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про
прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 року за
прогресивною шкалою.
З 1 січня 2004 року до 1 січня 2011 року, коли він справлявся
згідно із Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб»,
та й надалі з набуттям чинності Податкового кодексу України,
сплата податку здійснюється за пропорційною системою.
Зниженню податкового навантаження сприяє застосовування
податкової соціальної пільги, розрахованої на основі мінімальної
заробітної плати чи прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Проблема оподаткування доходів фізичних осіб в Україні та її
подальше реформування розглядалася в працях таких вітчизняних
учених як В. Андрущенко, В. Базилевич, О. Василик, В.
Вишневський, А. Даниленко, О. Данілов, Ю. Іванов, А. Крисоватий,
І. Лютий, В. Мельник, В. Опарін, Г. П’ятаченко, А. Соколовська, Л.
Тарангул, В. Тропіна, В. Федосов, І. Юрій та ін.
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Формування системи оподаткування доходів фізичних осіб в
Україні має враховувати міжнародний досвід країн з розвиненою
ринковою економікою, а також відповідати соціально-економічній
ситуації в країні.
Як свідчить досвід Німеччини, базою прибуткового податку
виступає сукупний дохід фізичної особи. Податок сплачується на
основі декларації або стягується безпосередньо з джерела доходу.
Прибутковим податком обкладаються всі доходи платника податку
за винятком неоподатковуваних сум. В основу оподатковування
покладено принцип рівного податку на рівний дохід незалежно від
його джерела. У Німеччині традиційно існує так звана класова
система оподаткування, де в основу класифікації платників
покладений їх соціально-громадянський статус. Податок стягується
за прогресивними ставками.
Прибутковий податок з фізичних осіб у Великобританії
становить близько 65 % від усіх прямих податків. Його ставка
залежить не лише від розміру доходу, а й від джерела одержання. Він
стягується не з сукупного доходу, а частинами, тобто має так звану
шедулярну форму, що означає групування оподатковуваних доходів за
певною ознакою. З 1990 року в країні запроваджено обов’язкове
нарізне оподаткування доходів подружжя. Крім того, кожна особа має
право на суму доходу, що не оподатковується, - на особисту знижку.
У Франції прибутковий податок із фізичних осіб забезпечує
близько 1/5 доходів державного бюджету. Платником податку
вважають фіскальну одиницю – сім’ю в складі подружжя та осіб,
які знаходяться на утриманні. Податок справляється за
шестирозрядною прогресивною шкалою з осіб, дохід яких
перевищує неоподатковуваний мінімум. Одна з особливостей
французького прибуткового оподаткування полягає в системі
коефіцієнтів, що дозволяє зменшити суму податку для окремих
категорій громадян. Так, самотні платники без дітей мають
коефіцієнт 1, подружжя без дітей – 2, з однією дитиною – 2,5 тощо.
Існують також податкові пільги для пенсіонерів, інвалідів та інших
соціально незахищених категорій.
Отже, проблема реформування податку на доходи фізичних
осіб в контексті застосування досвіду провідних країн Євросоюзу, є
надзвичайно актуальною і потребує подальших досліджень.
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УДК 657
Худинець Катерина
Науковий керівник: Михалевич Світлана
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
ОЦІНКА ВИБУТТЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Наявність запасів на підприємстві є необхідною умовою для
розвитку ефективності його діяльності, покращення фінансових
результатів, збільшення майбутніх прибутків.
Під запасами розуміють активи, які використовують для
подальшого продажу, споживання під час виготовлення продукції,
виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством. Невід’ємною частиною запасів є виробничі запаси.
Найчастіше виробничі запаси вибувають зі складу для
виготовлення готової продукції, хоча вони можуть бути ще й
реалізовані, безоплатно передані та внесені до статутного капіталу
іншого підприємства.
Оцінка при вибутті та використанні запасів для потреб
виробництва є надзвичайно важливим питанням. Адже результат, що
відображений у первинному обліку запасів прямо впливає на
кінцевий фінансовий результат діяльності суб’єкта господарювання.
Так, відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» вибулі зі складу запасів
матеріалів оцінюють за одним, або декількома методами, а саме: за
ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці продукції, за
середньозваженою собівартістю, за собівартістю перших за часом
надходження запасів, за ціною продажу та за нормативними
витратами.
Необхідно зазначити, що на дату прийняття П(С)БО 9 «Запаси»
у даному документі був зазначений ще один метод оцінки, а саме
метод ЛІФО. Використання цього методу на практиці забезпечує
відображення реальної вартості запасів саме в умовах нестабільної
економіки та дозволяє одержати реальну оцінку активів в умовах
інфляції та ефективніше управляти вартісною формою руху запасів.
Саме цей метод найчастіше використовують у зарубіжних
країнах. А відтак відсутність даного методу у нашій країні
негативно впливає на організацію обліку запасів та формуванню їх
вартісної оцінки.
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УДК 657.4
Чабанова Дар’я
Східноукраїнський національний університет
імені Володимира Даля
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних економічних умовах розвиток кредитних
відносин між господарюючими суб’єктами виходить на новий
рівень еволюційних перетворень. Однією з найважливіших
складових діяльності сучасних підприємств є облік дебіторської
заборгованості, а головним питанням у цьому контексті –
управління дебіторською заборгованістю. Через несвоєчасні
платежі та повернення боргів в неповному обсязі дуже гостро стала
проблема управління дебіторською заборгованістю підприємства.
Актуальними
проблемами
управління
дебіторською
заборгованістю є ефективне управління, рефінансування и
реструктуризація дебіторської заборгованості.
Виникнення дебіторської заборгованості - це об'єктивний
процес, який зумовлений існуванням ризиків при проведенні
взаєморозрахунків
між
контрагентами
за
результатами
господарської операції. Проте на її розмір та структуру впливає ряд
факторів, які можна поділити на три основні групи:
а) загальноекономічні (зовнішні) фактори (стан економіки в
країні, ефективність грошово-кредитної політики НБУ, рівень
інфляції, стан розрахунків тощо);
б) галузеві фактори (стан галузі, де працює фірма; динаміка
виробництва цього виду продукції та попит на неї);
в) внутрішні фактори (організаційно-правова структура та
форма
власності
підприємства,
фінансовий
менеджмент
підприємства тощо).
На сьогодні як пріоритетні напрями управління дебіторською
заборгованістю підприємства можна визначити такі:
1. Організація повного та достовірного обліку дебіторської
заборгованості підприємства й перенесення облікових даних до
його звітності.
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2. Аналіз структури та динаміки дебіторської заборгованості
підприємства в попередніх періодах.
3. Визначення кола потенційних дебіторів та суворе планування
дебіторської заборгованості підприємства на майбутні періоди.
4. Оптимізація структури дебіторської заборгованості
підприємства.
5. Постійний моніторинг дебіторської заборгованості.
6. Визначення можливості застосування кредитної політики
щодо окремих покупців продукції та формування її принципів і умов.
7.
Прискорення
процесу
погашення
дебіторської
заборгованості за допомогою сучасних форм її рефінансування.
8. Здійснення ефективного контролю за формуванням та
погашенням дебіторської заборгованості підприємства.
Велике значення для ефективного управління дебіторською
заборгованістю також має її класифікація, під час якої за основу
беруть такі основні критерії:
- строк погашення та зв'язок з нормальним операційним
циклом;
- об'єкти, щодо яких виникла дебіторська заборгованість;
- своєчасність погашення.
Важливим
моментом
в
управлінні
дебіторською
заборгованістю є підвищення її якості, чого можна досягти шляхом:
всебічного оцінювання фінансового стану потенційних дебіторів, їх
платоспроможності, репутації, терміну існування, диверсифікації
клієнтури; визначення максимальної суми боргу в цілому та на
одного клієнта (лімітування дебіторської заборгованості);
використання різних форм забезпечення повернення боргу (застава,
страхування, гарантії банків або третіх осіб, оформлення
забезпеченим векселем тощо).
Також для оптимізації розміру та структури дебіторської
заборгованості підприємствам доцільно рефінансувати її частину.
Рефінансування – це система фінансових операцій, що
забезпечують прискорену конвертацію дебіторської заборгованості
в грошові активи. Метою рефінансування дебіторської
заборгованості є прискорення її переведення в інші форми
оборотних активів підприємства (кошти, ліквідні короткострокові
цінні папери тощо).
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Основними
формами
рефінансування
дебіторської
заборгованості, що застосовуються сьогодні, є: факторинг, облік
векселів та форфейтинг.
Механізм
управління
дебіторською
заборгованістю
підприємства має передбачати взаємодію наступних елементів:
- фінансове забезпечення реалізації товарів з відстрочкою
платежу;
- параметри товарного кредитування;
- поточний контроль фінансового стану підприємства та
структури дебіторської заборгованості (з метою підтримання
ефективності управління дебіторською заборгованістю);
- фактори впливу на динаміку та структурні зміни
дебіторської заборгованості (фактори макросередовища; фактори
мікросередовища);
- кількісні та якісні характеристики управління дебіторською
заборгованістю.
Типовими проблемами, з якими стикається підприємство при
управлінні та обліку дебіторської заборгованості:
- не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців і
ефективності комерційного кредитування;
- недостатній професіоналізм фінансових менеджерів;
- низька платоспроможність покупців;
- не регламентована робота з простроченною заборгованістю;
- немає достовірної інформації про терміни погашення
зобов'язань компаніями-дебіторами;
-відсутні дані про зростання витрат, пов'язаних зі збільшенням
розміру дебіторської заборгованості і часу її оборотності.
У складі політики управління дебіторською заборгованістю
одним з важливих етапів розглядають процес її реструктуризації.
Необхідність реструктуризації товарної дебіторської заборгованості
може виникнути не лише у разі проведення внутрішньої фінансової
санації підприємства-постачальника при загрозі банкрутства, але й
при виявленні симптомів легкої кризи, пов’язаної із зниженням
рівня абсолютної платоспроможності, виникненням постійної
потреби у залученні додаткових позикових коштів для здійснення
поточних платежів. Реструктуризація товарної дебіторської
заборгованості підприємства є складовою процесу реструктуризації
активів і може розглядатись як сукупність заходів спрямованих на
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підвищення рівня її ліквідності та прибутковості. Процес
реструктуризації
відрізняється
від
політики
управління
дебіторською заборгованістю непостійністю, необов’язковістю, але
чіткою цілеспрямованістю. Потреба у зміні структури та обсягу
товарної дебіторської заборгованості виникає у результаті
виявлення негативних змін у поточній платоспроможності
підприємства-постачальника. Прийняття рішення щодо ліквідації
відхилень залишається за фінансовим директором або власником і
може бути пов’язано не одразу із дебіторською заборгованістю, а
навпаки, з реструктуризацією поточних зобов’язань даного
підприємства. При неможливості використання внутрішніх резервів
підвищення рівня платоспроможності, пов’язаних із поточними
зобов’язаннями, виникає потреба у реструктуризації товарної
дебіторської заборгованості. Обов’язкова цілеспрямованість даного
процесу пояснюється необхідністю обґрунтування ефективності
форм та порядку проведення.
Отже, у сучасних умовах господарювання розробка
ефективного управління дебіторською заборгованістю є одним із
завдань у вирішенні задач підприємства з позиції забезпечення
належного рівня фінансової безпеки та досягнення позитивних
результатів у фінансовому оздоровленні. Це дозволить протистояти
дестабілізуючим факторам та операційним ризикам, адекватно
реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ.
УДК 338
Чикалюк Назарій
Науковий керівник: Панасюк Наталія
Шацький лісовий коледж ім. В. В. Сулька
СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА: ЇЇ РОЛЬ,
МІСЦЕ ТА ВИКОРИCТАННЯ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Одна із сучасних тенденцій розвитку IT полягає у створенні
спеціалізованих інструментальних засобів, орієнтованих на певний
клас задач, які можуть бути інтегровані в загальну структуру ІС.
В сучасних умовах у великих організаціях створені і
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ефективно діють інформаційні системи, які обслуговують процес
підготовки і прийняття управлінських рішень і вирішують наступні
задачі: обробку даних, обробку інформації, реалізацію
інтелектуальної діяльності з метою створення інформації.
Управлінські інформаційні системи послідовно реалізують
принципи єдності виробничого процесу та інформаційного процесу
супроводу через застосування технічних засобів збору,
нагромадження, обробки і передачі інформації в поєднанні з
використанням аналітичних методів математичної статистики і
моделей прогнозно-аналітичних розрахунків та інших необхідних
прикладних засобів.
У
виробничо-господарській
структурі
підприємства
забезпечується узагальнення інформації “ знизу - вверх ”,
конкретизація інформації “ зверху - вниз ”, а також уніфікується
інформаційний процес, спрямований на отримання науковотехнічної, планової, контрольної, облікової і аналітичної інформації.
Підвищення ефективності використання інформаційних
систем досягається шляхом наскрізної структури і сумісності
інформаційних систем, які дозволяють усунути дублювання і
забезпечують багатократне використання інформації.
Сучасна інформаційна система в заданій сфері діяльності
організації дозволяє забезпечити вирішення таких завдань:
- прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту
(точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі);
- ефективну координацію внутрішньої діяльності та
оперативне розповсюдження різноманітних повідомлень;
- ефективнішу взаємодію із суміжниками по технологічних
маршрутах за рахунок використання більш інформованих та
наочних засобів відображення та передачі-прийому повідомлень;
- виділення необхідного і неперервного часу для менеджерів
всіх ланок на такі високоефективні види діяльності, як аналіз та
прийняття рішень за рахунок зменшення часу на здійснення
малопродуктивної діяльності;
- використання якісно кращої технології системного аналізу
та проектування оперативного управління на нижній та середніх
ланках управління виробництвом.
Гальмуючі фактори впровадження інформаційних систем:
- важке економічне становище обумовлює відсутність
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достатніх коштів на їх розробку;
- погане фінансування науки та освіти не може сприяти
первинним вітчизняним розробкам;
- колишні розробки інформаційних систем в переважній
більшості випадків показали неефективність їх застосування.
Отже, в наш час відсутність можливості взаємодії окремих
засобів автоматизації чи навіть окрема технологія може стати
стримуючим фактором, що робить використання інформаційних
систем нераціональним. Більше того, для найконсервативнішої
частини керівників використання інформаційних технологій стає
приводом для відмови від відповідних капіталовкладень. Тому
застосування таких технологій може вирішити багато проблем
пов'язаних з обліком, проведенням різного роду домовленостей чи
укладання договорів.
УДК 657.471
Чубовська Ольга
Литвиненко Володимир
Національний університет біоресурсів
і природокористування України
МЕТОДИ ПОБУДОВИ ФУНКЦІЇ ВИТРАТ
Вирішальною
умовою
ефективного
управління
підприємством, прийняття обґрунтованих рішень є наукове
управління витратами. Економічне зростання виробництва
забезпечується використанням новітніх технологій, впровадження
яких
супроводжується
технічним
переоснащенням
і
реконструкцією діючих підприємств, а часто зведенням нових
підприємств. Зміни в організації, технології та технічному
оснащенні виробництва завжди призводять до зміни величини і
структури витрат виробництва, управління та збуту.
Витратами визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов’язань, що призводять до зменшення власного
капіталу підприємства за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені [1].
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Витрати виробництва мають вартісну форму. По
відношенню до об’єкту калькулювання розрізняють витрати
виробництва загальні та такі, які належать до виробленої
продукції. Джерелом інформації про витрати прямо чи
опосередковано є дані обліку. Технологія облікового процесу не
завжди дає змогу вести облік витрат у розрізі їх певних
класифікаційних ознак, а тому із-за причин відсутності необхідної
облікової інформації і виникає потреба у застосуванні наукових
методів для дослідження динаміки та оцінювання витрат.
Одним із таких наукових методів дослідження та
передбачення витрат є побудова функції витрат. Дослідженню
розкриття економічної сутності витрат, вивчення їх оцінювання,
динаміки та побудови функції витрат присвячені низка робіт
вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких С.Ф. Голов, Ф.Ф.
Бутинець, Н.М. Ткаченко, П.А. Костюк, О.В. Михайленко, Я.В.
Соколов, В.Ф. Палій та інші.
Функція витрат – це математичний опис взаємозв'язку між
витратами та їх факторами [2]. Діапазон у межах якого
зберігається взаємозв'язок між величиною витрат і їхнім фактором
називається релевантним діапазоном. У межах релевантного
діапазону постійні витрати залишаються незмінними тільки
протягом визначеного часу. Правило релевантного діапазону діє і
для змінних витрат [3].
Побудова функції витрат потребує розподілити сукупні
витрати на змінні та постійні, полегшує передбачення витрат.
Визначення функції витрат здійснюється різними методами.
Метод найменших квадратів є найбільш точним методом
побудови функції витрат, тому як обробляється весь масив
інформації. Метод аналізу рахунків залежить від фахового рівня
бухгалтера-аналітика і часто носить суб’єктивний характер. Під
час побудові функції витрат методом вищої-нижчої точки
враховується мінімальний та максимальний рівні витрат.
Література:
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від
31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/z0027-00.
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УДК 657
Шільберг Ганна
Андрушко Руслана
Львівський національний аграрний університет
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ В
УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Для досягнення своєї мети - максимізації прибутку,
підприємству нерідко доводиться залучати додатковий позиковий
капітал. Поняття зобов’язань в міжнародних і національних
стандартах практично ідентичне: «зобов’язання – це теперішня
заборгованість підприємства, яка виникла в результаті минулих
подій і погашення якої, як очікується, спричинить вибуття з
підприємства ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди.
Спільною рисою довгострокових зобов'язань є те, що їх
погашення відбувається не раніше ніж через рік або після
завершення операційного циклу. Тому ці зобов'язання
використовуються як джерело фінансування довгострокових
проектів підприємства.
Розглянемо порівняльну класифікацію довгострокових
зобов’язань за видами в Україні та в зарубіжних країнах, табл.1.
Таблиця 1
Класифікацію довгострокових зобов’язань за видами
Згідно з П(С)БО 11 «Зобов'язання»:

У зарубіжних країнах:

 довгострокові кредити банків;
 інші довгострокові фінансові
зобов'язання;
 відстрочені податкові зобов'язання;
 інші довгострокові зобов'язання.

 зобов'язання за випущеними
облігаціями;
 векселі до сплати;
 зобов'язання з фінансового
лізингу;
 пенсійні зобов'язання тощо.
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Найбільш розповсюдженими видами довгострокових
зобов'язань є кредити та позики зі строком погашення більше
одного року; векселі, видані зі строком погашення більше одного
року; облігації випущені на строк понад один рік; відстрочені
податкові зобов'язання.
Представимо нормативно-правове регулювання довгострокових
зобов’язань в Україні та зарубіжних країнах, табл. 2.
На даний час дуже важливим є питання визначення вартості
зобов’язань, за якою вони відображаються в балансі. Особливо це
стосується довгострокових зобов’язань, по яких нараховуються
відсотки.
Саме
належна
організація
обліку
та
контролю
довгострокових зобов’язань дає змогу достовірно оцінити
фінансовий стан підприємства, визначити його стійкість
та
незалежність.
Таблиця 2
Нормативно-правове регулювання довгострокових зобов’язань
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
В зарубіжних країнах
МСБО 17 "Оренда" - розглядає
питання визнання та відображення
у фінансових звітах зобов'язань,
пов'язаних із довгостроковою
орендою.
МСБО 19 "Виплати працівникам" застосовується для обліку
зобов'язань за програмами
пенсійного забезпечення.
МСБО 32 "Фінансові інструменти:
розкриття та подання".
МСБО 39 "Фінансові інструменти:
визнання та оцінка".
МСФЗ 7 "Фінансові інструменти:
розкриття інформації" поширюються на класифікацію
фінансових зобов'язань,
визначають умови визнання,
оцінки та згортання цих
зобов'язань.
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Відповідно ефективна організація процесу внутрішнього
контролю зобов'язань на підприємстві сприятиме чіткому
документуванню розрахунків, своєчасній та повній реєстрації
даних первинного обліку в регістрах, а також правдивому
відображенню інформації щодо зобов'язань у фінансовій звітності.
Отже, у національних та міжнародних стандартах
бухгалтерського обліку довгострокові зобов’язання трактуються
ідентично, проте існують певні розбіжності щодо складу
довгострокових зобов’язань, що зумовлено історичним розвитком
країн, встановленим принципам бухгалтерського обліку і звітності
та станом фінансового ринку.
УДК657.28
Штурпачук Тетяна
Нaуковий керівник: Тивончук Cвітлaнa
Національний університет біоресурсів та
природокористування України
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Специфіка функціонування аграрних формувань є найбільш
фінансово залежною. Великий вплив на капітал має сезонність
виробництва, тривалий термін придатності основних засобів, а також великий проміжок часу між здійсненням витрат та
отриманням результатів. Обсяг дебіторської та кредиторської
заборгованості мають також вагомий вплив на фінансовий стан
підприємства.
Дослідженням
питання
обліку
розрахунків
з
постачальниками та підрядниками займались такі вітчизняні
науковці як Г. В. Гласюк, Ф. Ф. Бутинець, Л. К. Сук, О. М. Петрук,
та інші. Зарубіжні вчені також займалися дослідженнями даної
проблематики, зокрема Е. С.Хендріксен, М. Ф. Ван Бред та інші.
Проте, питання методики визначення економічної сутності
зобов’язань перед постачаль-никами та підрядниками, порядку їх
відображення в обліку й звітності, ще потребують вивчення і
уточнення.
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Одним з найбільш вагомих грошових потоків є витрачання
коштів на розрахунки з постачальниками та підрядниками. Облік
таких розрахунків регламентується П(С)БО 11 «Зобов’язання» [1].
Технологія
обробки
визначається
формою
ведення
бухгалтерського обліку, яку обирає підприємство самостійно. В
міжнародній практиці облік зобов’язань визначається відповідно
до МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [2], МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені
активи» [3].
Найчастіше розрахунки з постачальниками та підрядниками
обліковуються в момент оплати, але з часом все більш часто
підприємства починають використовувати придбання в кредит, що
спричиняє зростання кредиторської заборгованості. Це може бути
причиною фінансових ускладнень. Тому, при укладанні договору
між підприємством і постачальником чи підрядником, необхідно
зобов’язання відображати на окремому позабалансовому рахунку. І
тільки тоді, коли сторони перейдуть до виконання своїх
зобов’язань, а також, відповідно до Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», його оцінка буде
достовірно визначена та існуватиме ймовірність зменшення
економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення, дане
зобов’язання можливо буде перенести до балансових рахунків.Таке
зобов’язання можна буде побачити у примітках до фінансової
звітності, що забезпечить користувачів повною інформацією про
борги підприємства.
Основним доказом настання певної події в розрахунках з
постачальниками та підрядниками є первинні документи. Тому
необхідно приділяти велику увагу їх достовірному і своєчасному
оформленні, що дозволяє при порушенні умов договору між
контрагентами застосувати відповідні санкції. З метою підвищення
відповідальності сторін можливо долучити фіскальні органи
державної влади до контролю за дотриманням сторонами
договірних розрахунків, а також за вчасністю проведення цих
розрахунків.
Погоджуємось з пропозицією Ужви А.М. та Тімкової О.В.,
які
вважають необхідним вдосконалити аналітичний облік
заборго-ваності, зокрема ввести аналітичні рахунки до субрахунку
631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», які
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забезпечать інформацією про дійсну, відстрочену і прострочену
заборгованість підприємства
Отже, відображення в обліку й звітності розрахунків з
постачальниками та підрядниками необхідно організовувати таким
чином, щоби забезпечувати своєчасність, точність та прозорість
даної інформації.
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