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У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на Міжнародній науково-практичній конференції "Облік,
аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки", що була проведена кафедрою обліку і аудиту факультету
обліку та фінансів Луцького національного технічного університету у жовтні 2016 року. У публікаціях висвітлено
інтеграцію бухгалтерського обліку з суміжними економічними науками; спрощені системи обліку, оподаткування
та звітності в сучасних умовах господарювання; облікове забезпечення господарських процесів; управлінський
облік і контроль як підсистеми сучасного менеджменту підприємства; контроль як функція менеджменту і
інститут аудиту: сучасний стан і перспективи розвитку; економіко-математичне моделювання в управлінні
підприємством; комунікативні процеси у педагогічній та управлінській діяльності; результати науково-технічного
прогресу (інновації) як об’єкти обліку, аналізу і контролю; методика економічного аналізу в умовах
реформування національної економіки: зарубіжний досвід і вітчизняна практика. Для науковців, аспірантів,
студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку обліку, аналізу і
аудиту.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів,
цитат, економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.

© Луцький НТУ, 2016

ЗМІСТ
Александрова Дарья
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
Андрєєва Анастасія
ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ ЗА
МІЖНАРОДНОЮ ПРАКТИКОЮ
Афанасьева Екатерина Юрьевна
АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ В СООТВЕТСТВИИ С
ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Балынина Светлана
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА КОРПОРАЦИИ
Баранецька Валерія
ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
АВТОТРАНСПОРТУ
Бездушна Ю.С.
ТЕОРЕТИЧІ ЗАСАДИ ВАРТІСНООРІЄТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
Белаш Ольга
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Блощицька Ірина, Поліщук Вадим
ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
Борейко Надежда Андреевна
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
Борзова Дар’я, Калюга Є.В.
ОЦІНКА КОРИСНОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ПРАКТИКОЮ
Вакулінська Марина
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Вечорко А.В.
ВЫБОР ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Вечорко Т.П.
УЧЕТНО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТОВ С
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Вітер Світлана
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ
Войтюк Дмитро
БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОФЕСІЯ: ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА
Волошин Дмитро
ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ

3

11

13

15

17

19
21
25

27

29

31
33
35

36

38
40
42

Гаврилюк Б.О.
ГРОМАДСЬКІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В
УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ
Галкина Марина
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
Глива Ірина
БУХГАЛТЕР ОЧИМА КЕРІВНИКА: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ
Грицюк Оксани
ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ ТА
ПОДОВЖЕННЯ ЇХ ДІЇ СЕРТИФІКАТА
Гуржій Поліна
РОЗВИТОК ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СВІТУ
Гурська Юлія
БУХГАЛТЕРСЬКІ БАЛАНСИ: ГАЛУЗЕВІ МОДИФІКАЦІЇ
Данілевська М.М.
ЗМІНИ В СФЕРІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Дацюк Олеся
ПРИРОДООХОРОННІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК СКЛАДОВА
ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
Диба Олександр
СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Дмитрів Анастасія
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ
Дорош Ірина
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ
АКТІВ
Дорошенко Олена
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ВИМОГИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ
Дрозд Марина
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗА МСБО
Дунь Василина
ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ
Євтушок Галина
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТИМИ
Жураковська І.В., Колбасюк О.О.
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МСФЗ
(НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ)

4

43

45
46

48
50
52
53

55

57

59

61

63
66
68

69

71

Зайцева Наталья, Шмарева Марина
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА
РОССИИ
Зарецкий Вадим
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ
«НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ» В УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Калинка Екатерина
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Камінська Марія
ЯКІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Камінська Тетяна
ВПЛИВ ЧАСУ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Клевченя Алина
МНОГОУГОЛЬНИК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК МЕТОД
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАО «КАЛИНКА»
Клименко Анастасія
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ
ОБ’ЄДНАНЬ
Козачишина Діана, Калюга Є.В.
ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК СКЛАДОВІ
СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Корнійчук Оксана
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В
ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Кот Наталья
ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА
Кочержук Христина
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ
Кравчак Віталій
ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФАКТОРИ ЯКІ НА НЬОГО
ВПЛИВАЮТЬ
Кривобокова Аліна
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ І
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
Купрейчик Дмитрий Винидиктович
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Курак Мария
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

5

73

76
78
80
82

84

86

88

90
91

93

95

96

98
103

АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Курилко Олена
ЕТИКА У БІЗНЕСІ: ВИКЛИКИ СУСПІЛЬСТВА
Куровська Наталія
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК
СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
Ланец Александра
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ БУХГАЛТЕРА
Лисак Катерина
ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ
Лінник Наталія
ЕТИКА ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В ГЛОБАЛЬНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Ліщук Марія
ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ
Луговец Окcaнa Вcеволодовнa
CУЩЕCТВУЮЩAЯ ПРAКТИКA ПРИМЕНЯЕМЫХ CИCТЕМ
НAЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Луговик Тетяна
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Максимчук Вікторія
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО БУХГАЛТЕРА
Маркеєва Тетяна
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Мартиняк Вікторія
КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКРИВЛЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В АУДИТІ
Масько Людмила
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ И СБЛИЖЕНИЯ С МСФО
Мелеховец Светлана
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Мельниченко Ольга
ОБЛІК НАРАХУВАНЬ ТА УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ:
АНАЛІЗ ЗМІН
Михалевич Ольга
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДОГОВОРОВ КОНЦЕССИИ
Мокієнко Діана
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА

6

105

107
110

112

114
115

117
119
121

123
124

127

129

131
133
135

НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
Наберухін В.А.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ СПОСІБ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ
ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОБЛІКОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Наконечна Марія, Калюга Є.В.
ГОСПОДАРСЬКІ ФАКТИ – ПРОЦЕСИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Намазило Анна, Калюга Є.В.
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЙОГО ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА
СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Ніконова Альона
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДРЯДНИКАМИ
Новосад Ірина
ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ТА ТЕСТУВАННІ ЕТИЧНИХ НОРМ
Онищенко Віктор
ВІДМІННОСТІ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ ВІДПУСТОК
ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ
Осадча Ольга, Клебан Юрій
ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Палагута Наталя, Калюга Є.В.
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Панічева Тетяна, Калюга Є.В.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Панченко Катерина, Калюга Є.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ ЗА
МІЖНАРОДНОЮ ПРАКТИКОЮ
Пацюк Анастасія
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТОРГОВИХ МАРОК
Petrova Diana
ROLE AND IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL ETHICS
STANDARDS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS UNDER
CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Пожаровская Татьяна
ПРОВЕРКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА
СПТФ ОАО «АГРОКОМБИНАТ «СКИДЕЛЬСКИЙ»
Предко І.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ

7

137

140

142
144
146

148

150
152

153

155
157

159

161

162

Примакова Марина
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА В
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Пуць Ольга
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Пушкарчук Ірина
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Рожко Ангеліна
ТАЄМНИЦІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ: НАУКА ЧИ ПРАКТИКА
Розлач О. В., Мельянкова Л. В.
МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ ‒ БУХГАЛТЕР
Романова Ирина
ОПТИМИЗИЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Романова Ольга
СИСТЕМНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Романович Ирина
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Руденко Альона
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Рудницька Олена
СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В ТОРГІВЛІ
Рябчун Юлія
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ
Савченко Роман , Савченко Наталія
СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА ВИМОГИ ДО ЇЇ
ПОБУДОВИ
Савчук Мар’яна
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ПРИНЦИП
ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
Сажинець Степан
АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК НАПІВФАБРИКАТІВ ВЛАСНОГО
ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Саматова Анжела
МСФО 16 «Аренда»
Самойлик Юлія
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ КОНЦЕПЦІЇ

8

167

169

171
173
174

175

177

180
181
183

185

187

190

192
194
195

СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Сапіга Юлія
ЕТИЧНІ КОНФЛІКТИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Семенюк Анна
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
Сергиенко Н.С.
КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОНТРАКТОВ
Симоненко Дар’я
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ
Соколовская Анастасия
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ НАД ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ,
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОАО «КОБРИНСКИЙ
МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Спаська Надія, Калюга Є.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Суслякова Оксана
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ надзор В СФЕРЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И
РЕКЛАМЫ
Тананайко Діана
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Тарасюк Ірина
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
Темрюк Валерия
НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛИКВИДНОСТЬЮ БАЛАНСА
Устымчук Светлана, Ибрагимова Асият
ХЕДЖИРОВАНИЕ В МСФО
Федоренко Анжеліка
СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Ходабахш Єлізавета
ВЗАЄМНЕ ПОГЛИНАННЯ ПРОФЕСІЙ: МАЙБУТНЄ БУХГАЛТЕРІВ
Хомин П. Я.
ОБЛІКОВА ПРОБЛЕМАТИКА Й БУХГАЛТЕРСЬКІ ШКОЛИ
Чипенюк Юлія
САМОПОДАЧА У СПІЛКУВАННІ
Шайбан Ірина
АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ШАХРАЙСТВО У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Шевченко Дарина
РАХУНКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,

9

197
200

202

204

207
209

210
212
215

217
219
220
222
223
225

227
230

ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ МЕТОДУ
Шевчук Катерина, Птуха Дарина
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ
ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Шендригоренко Марина
ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ЕТАПИ АУДИТУ ТА ЇХ
ХАРАКТЕРИСТИКА
Шишута Олена, Бабіч Ірина
НАПРЯМИ КОНТРОЛЮ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
Шкварок Христина
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ В УКРАЇНІ
Шляжко Яна
ОТЧЕТНОСТЬ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
Шум Ольга, Калюга Є.В.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ
Юхимнюк Роман
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Якимчук Дмитро
ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВО: СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ
Яковенко Юрій
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНИМИ
СТАНДАРТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Яцюк Ярослава, Калюга Є.В.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ В СУСПІЛЬНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО
ОБЛІКУ

10

231

233

235

239

240
242

244
246

248

250

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 08 жовтня 2016 р.)

УДК 631.162
Александрова Дарья
Научный руководитель: Купрейчик Дмитрий Винидиктович
Полесский Государственный университет
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ
Некоторое время назад Республика Беларусь начала
осуществлять переход к международным стандартам учета и
отчетности. Для этого необходимо изменить законодательство с
целью его сближения с МСФО. Актуальность этого заключается в
том, что вхождение нашего государства в современное
экономическое сообщество требует совершенствования учета для
получения полной и достоверной информации с целью изучения
финансового положения предприятия.
Важную роль в решении данной задачи имеет оценка
производственных запасов предприятия.
Изучение данного вопроса показало, что учет запасов
регламентируется следующими нормативными актами. В
Республике Беларусь это инструкция Министерства Финансов
Республики Беларусь № 133, в Российской Федерации – ПБУ 5/01,
в Республике Казахстан – НФО, а также международный стандарт
финансовой отчетности IAS 2.
Сравнительный анализ требований к учету запасов,
предъявляемых вышеуказанными нормативными документами,
представлен в таблице 1.
Проанализировав таблицу 1 можно сделать вывод, что
законодательство Республики Беларусь максимально приближено к
требованиям
международных
стандартов
и
полностью
соответствует стандартам Российской Федерации. Отличия,
которые можно заметить с МСФО, - это то, что к учету запасы
признаются только по фактической себестоимости. Кроме того, в
сравнении с МСФО, в Беларуси не используется метод сплошной
идентификации, который означает, что конкретные затраты
относятся на идентифицированные статьи запасов. В целом
законодательство
в
области
бухгалтерского
учета
11
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производственных запасов в Республике Беларусь очень близки к
требованиям МСФО, хотя и имеются некоторые различия.
Таблица 1
Основные требования, предъявляемые нормативными
документами, к оценке запасов.

МСФО IAS 2

Российская
Федерация
(ПБУ 5/01)

Республика
Казахстан
(НФО №2)

Стоимость учета

Республика
Беларусь
(Инструкци
я № 133)

По
фактическо
й
себестоимо
сти

По фактической
себестоимости
возможной чистой
цене реализации

По
фактической
себестоимост
и.

По
фактической
себестоимост
и цены
продажи за
вычетом
возможных
затрат на
завершение и
сбыт

Способы списания

Катег
ория
сравн
ения

По
себестоимо
сти каждой
единицы;
по средней
себестоимо
сти; по
себестоимо
сти первых
по времени
приобретен
ия запасов
(способ
ФИФО)

Метод сплошной
идентификации. Его
используют в
отношении запасов,
которые не являются
взаимозаменяемыми.
Метод ФИФО.
Проданным запасам
присваивают
себестоимость первых
по времени закупок.
Метод средней
стоимости - когда все
запасы имеют
одинаковую среднюю
цену в периоде.

По
себестоимост
и каждой
единицы; по
средней
себестоимост
и; по
себестоимост
и первых по
времени
приобретени
я
материальнопроизводстве
нных запасов
(способ
ФИФО).

По средней
себестоимост
и; по
себестоимост
и первых по
времени
приобретени
я
материальнопроизводстве
нных запасов
(способ
ФИФО).

Примечание – Источник: собственная разработка.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ
БОРГІВ ЗА МІЖНАРОДНОЮ ПРАКТИКОЮ
Важливим питанням є облік дебіторської заборгованості з
метою забезпечення достовірності, реальності, повноти і законності
наведеної інформації про неї. Дебіторська заборгованість, рахунки
до
одержання
(Accounts
Receivable) —
суми,
які
нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги,
продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
Дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих
подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх
еквівалентів або інших активів. Є необхідність коригування її на
очікувану суму несплати боргів. Але методика, за якою
здійснюється це коригування і умови створення резерву сумнівних
боргів, згідно з українськими нормативними актами, не
відповідають вимогам МСБО. Особливого значення ця проблема
набула в умовах реформування системи бухгалтерського обліку
України відповідно до міжнародних стандартів та впровадження
національних стандартів обліку. Дана тема досить актуальна, так як
організація обліку та аналізу розрахунків з дебіторами має
стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми
власності.
Ефективне управління дебіторською заборгованістю залежить
передусім від її обліку. Реформування вітчизняної системи
бухгалтерського обліку в зв’язку з переходом на міжнародні стандарти
викликали принципово нові підходи до формування й обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій
звітності. Вони визначені П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”.
Основою даного стандарту є деякі положення МСБО 1
“Представлення фінансової звітності” і 32 “Фінансові інструменти:
розкриття та представлення”.
Аналога П(С)БО 10 у МСБО немає. Вивчення даного
положення, а також оцінка поглядів спеціалістів з приводу його
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тлумачення дають можливість здійснити відповідні узагальнення.
Однак перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності передбачає
нові вимоги до відображення дебіторської заборгованості у балансі,
нові критерії її класифікації, оцінки, відповідні зміни у поточному
облікові розрахунків з дебіторами.
Враховуючи рекомендації МСБО введено субрахунок 382
«Резерв сумнівних боргів для довгострокової дебіторської
заборгованості». Це забезпечить накопичення достовірної
інформації щодо коригування суми резерву при її відображенні у
балансі за справедливою вартістю та П(с)БО 10 "Дебіторська
заборгованість". Сума погашення раніше списаної з балансу
безнадійної
дебіторської
заборгованості
відображається
відновлюванням активів (грошових коштів) та визнанням інших
операційних доходів: Дт 36, 37Кт716;Дт311Кт36,37;К071.
Відмінності між вітчизняним і зарубіжним обліком, в Україні
величина резерву сумнівних боргів визначається із розрахунку
абсолютної суми сумнівної заборгованості або з використанням
коефіцієнта сумнівності. У міжнародній практиці, крім того — ще й
у відсотковому відношенні від виручки при можливому розподілі
дебіторів на кілька груп та інших способах. У Примітках до
фінансової звітності уряд України вимагає наводити і метод
визначення величини резерву сумнівних боргів, і суми поточної
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги
в розрізі класифікації заборгованості за строками непогашення, і
залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної
дебіторської заборгованості, його утворення та використання в
звітному періоді. Тоді як МСФЗ від суб’єкта господарювання
вимагає розкривати аналіз фінансових активів за класом
фінансового активу у більш вільній формі.
Практика сучасних методичних підходів до формування та
відображення резерву сумнівних боргів передбачає можливість
оптимізувати цей процес таким чином:
– включати до розрахунку резерву сумнівних боргів всі види
дебіторської заборгованості;
– дозволити підприємцям обирати свій метод обчислення, як
це роблять в зарубіжному обліку.
Отже, для того щоб вивести нашу країну на новий рівень,
треба усунути проблему протиріч в оподаткуванні, що є проблемою
для сфери бізнесу та держави в цілому. Вчасно проведені заходи
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щодо зменшення дебіторської заборгованості дадуть змогу поліпшити
фінансове становище підприємства.
УДК 657
Афанасьева Екатерина Юрьевна
старший преподаватель кафедры учета и аудита, логистики и
менеджмента
Полоцкий государственный университет
АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ В СООТВЕТСТВИИ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА
Перспективным направлением повышения результативности
работы пчеловодческих организаций является преобразование
системы управления затратами в механизм, способный обеспечить
ужесточенный
непрерывный
контроль
за
рациональным
использованием ресурсов на любой стадии процесса производства,
оптимизировать производственные затраты и оперативно
реагировать на изменение результативности деятельности
структурных подразделений. Эффективность управления затратами
непосредственно зависит от достоверности и прозрачности учетной
информации, формируемой в системе аналитических счетов, что
вызывает необходимость в совершенствовании действующих
методик учета затрат в соответствии с целями управления.
Исследованию
проблем
организации
бухгалтерского
управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции посвящены труды многих отечественных и зарубежных
ученых (М. А. Вахрушина, Л. А. Жарикова,, В. Б. Ивашкевич, Т. П.
Карпова, П. М. Мансуров, А. П. Михалкевич, В. Ф. Палий, Ю. В.
Селюков, Я. В. Соколов, А. Д. Шеремет, и др.). Вместе с тем,
остается нерешенной проблема детализации производственных
затрат в пчеловодстве для целей управления, информация о
которых на современном этапе формируется суммарно по пасекам.
Одним из важных аспектов в развитии теории и практики
управленческого учета является организация учета затрат не только
в целом по хозяйству, но и местам формирования затрат внутри
организации, значимость которого подтверждают отечественные и
зарубежные ученые.
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На
основании
специфических
технологических
и
организационных особенностей процесса производства в
пчеловодстве (уровень организации пчеловодческого хозяйства
(пасека, пчелоферма, пчелокомплекс); наличие нескольких
производственных специализаций (товарное, опылительное,
разведенческое,
прогрессивное);
выделение
основных
и
вспомогательных производственных подразделений; деление
процесса производства на сельскохозяйственный и промышленный
этап;
наличие
технологических
процессов)
выделены
соответствующие
объекты,
определяющие
построение
аналитических счетов. Организации аналитического учета затрат на
производство продукции пчеловодства по местам их возникновения
позволит обеспечить специалистов и руководителей необходимой
информацией об истраченных производственных ресурсах в
разрезе структурных подразделений, требуемой для принятия
оперативных решений.
На основе разработанной классификации мест возникновения
затрат [1, с. 42] разработана система счетов аналитического учета
затрат по счетам 20 «Основное производство» и 23
«Вспомогательное производство» (рисунок 1), учитывающая
требования как финансового, так и управленческого учета.
Пасека, пчелоферма и пчелокомплекс, как самостоятельные
хозрасчетные единицы, имеют разную технологическую структуру
производства, поэтому значительно различаются входящими в их
состав подразделениями возникновения затрат, а, следовательно, и
количеством
аналитических
позиций,
открываемых
к
синтетическим счетам основного и вспомогательного производств.
Нами предложена развернутая система аналитических счетов,
которая позволит сгруппировать затраты пчелокомплексов с
требуемой степенью детализации для осуществления контроля за
расходованием ресурсов в разрезе всех технологических процессов.
Для организации учета на пчелофермах, где отсутствуют
подразделения для получения промышленной продукции
пчеловодства, предложено организовать учет затрат по четырем
признакам, исключив группировку затрат по этапам процесса
производства. Пасекам рекомендовано группировать затраты по
трем субсчетам – технологическим процессам, экономическим
элементам и номенклатуре статей.
При организации учета затрат по предложенным объектам
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система финансового учета получит информацию о совокупных
затратах на производство продукции и незавершенного
производства, необходимую для расчета финансового результата в
целом по пчеловодческому хозяйству; а система управленческого
учета – данные о затратах отдельных технологических процессов
производства, что даст возможность осуществлять контроль за
формированием затрат по структурным подразделениям и
увеличить долю прямых затрат для более обоснованного расчета
фактической себестоимости продукции пчеловодства.
Литература:
1. Афанасьева, Е. Ю. Совершенствование методики аналитического учета
производственных затрат в системе управления пчеловодческими хозяйствами / Е.
Ю. Афанасьева // Бухгалтерский учет и анализ. – 2015. - № 3. – С. 37-42.

УДК 657.3
JEL M41
Балынина Светлана
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации, Владимирский филиал
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
КОРПОРАЦИИ
Баланс является информационной базой и одной из
важнейших частей бухгалтерской отчетности, составляемой
предприятием.
Основными
элементами
отражаемых
в
бухгалтерском учете сведений о финансовом положении фирмы,
которые показываются в балансе, выступают активы, капитал, а
также обязательства предприятия.
Бухгалтерский баланс — это вид обобщенного отражения и
группировки средств организации по их направлениям и
источникам образования в денежном выражении на конкретную
дату.
Среди задач бухгалтерского баланса можно выделить
главную – информировать пользователя, чем владеет собственник
организации и какой капитал ему подконтролен. Баланс дает
возможность получить информацию о размере материальных
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ценностей, материальных запасов, о состоянии расчетов, об
инвестировании средств. Информация баланса разносторонне
применяется для дальнейшей оценки и анализа финансового
состояния фирмы руководством предприятия, кредитными и
налоговыми организациями, партнерами по бизнесу и другими
пользователями.
Баланс составляется на начало и конец отчетного периода
(год, месяц, квартал, полугодие, девять месяцев), а также в случаях
реорганизации или ликвидации предприятия. Статьи баланса
отражают, каким имуществом располагает хозяйствующий субъект,
а также за счет каких источников образовано данное имущество.
В бухгалтерском учете баланс выступает способом
обобщения и группировки средств предприятия и их источников
его формирования на конкретную дату.
Показатели баланса позволяют:
- проводить контроль за имеющимися средствами,
источниками и их структурой;
оценить
финансовое
состояние
анализируемого
хозяйствующего субъекта;
- выяснить соответствие запасов материальных ценностей
установленным нормативам;
- выявить обеспеченность хозяйствующего субъекта
собственными оборотными средствами;
- показать изменения статей, которые повлияли на размер
оборотных средств;
- определить степень изношенности основных средств
акционерного общества;
- контролировать размещение средств;
- установить, сможет ли предприятие выполнить свои
обязательства перед партнерами;
- осуществлять контроль за движением денежных средств;
- раскрыть большой объем информации о предприятии;
- анализировать платежеспособность предприятия.
Благодаря бухгалтерскому балансу, руководители имеют
возможность четко увидеть и проанализировать, какую нишу на
рынке занимает вверенное им предприятие, определить
правильность выбранной политики, сравнить основные показатели
и характеристики работы предприятия с другими аналогичными
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субъектами, принять правильные решения по разным направлениям
руководства организацией.
Особую роль играет баланс для внешних пользователей, так
как дает возможность оценить финансовое состояние предприятия
не исчисляя отдельные аналитические показатели. Используя
данные баланса, аудиторы могут выявить слабые места в
деятельности субъекта, преднамеренные или непреднамеренные
ошибки допущены предприятием при составлении отчетности,
составить план проведения проверки.
Содержание активных и пассивных статей баланса
направлено
на
возможность
получения
информации
пользователями. С помощью баланса раскрывается наличие
дебиторской и кредиторской задолженности, отражается размер
собственного капитала, резервов, отображается кругооборот
средств предприятия.
УДК 657
Баранецька Валерія
Науковий керівник:д.е.н.,проф. Ф.Ф.Бутинець
Вінницький фінансово – економічний університет
ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ АВТОТРАНСПОРТУ
Виділення внутрішнього контролю в системі економічних
відносин - це результат посилення процесу виробництва в сучасних
умовах. Саме в цьому напрямку і має розвиватись контроль в
Україні,який все більше виокремлюється й набуває самостійного
значення, сприяє поглибленню суспільного розподілу праці у сфері
автотранспорту: там, де готуються початкові умови перевезення
вантажів,де відбуваються їх зберігання та доставка покупцям. Саме
тому виникає відбувається перебудова методів господарювання,
організаційних структур управління та контролю на різних етапах
процесу надання автотранспортних послуг.
Відносини внутрішнього контролю не існують поза
виробничим процесом,вони несуть на собі всю їх свідому
попереджувальну функцію де відбувається зміна транспортних
відносин, а разом з ними і відносин контролю між людьми з
приводу надання послуг. Отже визначаючи місце відносин
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контролю в системі перевезення вантажів можна сказати, що сама
їх суть - сполучна ланка, яка робить контроль взаємозалежним і
взаємодіючим та визначальним.
Внутрішній контроль характерний для будь-якої форми
надання автотранспортних послуг. Він виступає як процес надання
послуг незалежно від форми виробництва, з іншого - є носієм
виробничих відносин. Організаційні форми контролю різні. в різні
періоди економічного розвитку.
Вихідною базою діяльності контролю є матеріальне
виробництво,а тому не можна через насильство, волюнтаризм
змусити працювати контроль. Інструментами контролю є: заробітна
плата, витрати виробництва та обігу, ціна, прибуток, відсоток,
рента, податки, валюта і т.д.
Відродження внутрішнього контролю - це школа
господарювання і ним повинні опанувати всі, хто вступає в
господарське життя. Але не можна зводити контроль процесу
надання послуг до масових перевірок, комісій, ревізій і т. д. Він не
може і не повинен носити спеціальну надбудову,а йти від
сформованих матеріальних умов, базисні, майнових відносин.
Контроль завжди панує над економікою, а економіка над
контролем. Якщо контроль не впливає на надання послуг, не
проявляється всередині їх, то він не є контролем в економічному
сенсі.
Форми контролю слід підлаштувати до вимог сьогодення.
Тому необхідно розвивати його теорію, постійно уточнюючи суть,
місце і роль відносин контролю в діяльності підприємства, знайти
спосіб практичного його застосування. Розвиток відносин
контролю через вирішення протиріч призводить до якісних і
кількісних його змін. Звідси,система контролю має бути в полі зору
постійного теоретичного і практичного осмислення. Протиріччя,
що виникають в господарській діяльності, змушують нас постійно
шукати вихід з стану, що складається в нових відносинах
контролю.
Внутрішній контроль передбачає розуміння у працюючих
того, що кожен з нас контролер, відповідальний за процеси, що
відбуваються в господарстві. Кожен повинен контролювати не
лише свій трудовий внесок, тобто результат власної діяльності, а й
діяльність колективу, адміністрації, піднімаючись до контролю
«верхніх поверхів» управління. Таким чином, внутрішній контроль
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має широкий діапазон дії в залежності від вирішення поставлених
проблем: від рекомендації простих поправок на рівні підприємства
до вимоги радикальних змін, перебудови всього господарського
механізму. Його особливість полягає в тому, що він ні на хвилину
не перестає діяти, руйнуючи старе і поволі творячи нові функції.
УДК 657:338.4
Бездушна Ю.С.
к.е.н., ст. наук. сп., заступник завідувача відділом
методології обліку та аудиту ННЦ «Інститут аграрної
економіки»
ТЕОРЕТИЧІ ЗАСАДИ ВАРТІСНООРІЄТОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ
Вартісноорієнтоване управління підприємством, що останнім
часом набуло суттєвого поширення, базується на підході, за яким
головною корпоративною метою є підвищення вартості
підприємством. Концепція управління вартістю підприємства
(Shareholder Value Concept, Value-Based Management) передбачає
націленість менеджменту не стільки на збільшення поточних чи
запланованих на найближчі періоди прибутків підприємства,
скільки на формування основи для зростання поточної та
майбутньої ринкової вартості компанії для отримання значно
вищих прибутків в більш віддаленій перспективі.
В новітніх економічних теоріях вартісну концепцію
розглядають ще й позиції посилення фінансової безпеки
підприємства [2]. У зв’язку з зростанням уваги до даної наукової
проблеми актуальності набуває розвиток наукових досліджень в
частині узагальнення теоретичного фундаменту існуючих вартісних
концепцій (класичні, сучасні теорії вартості, концепції вартості
підприємства з точки зору теорії оцінки, бухгалтерського обліку,
управління акціонерним капіталом тощо).
Дослідження природи вартості та факторів її формування
вивчаються з часів зародження економічної науки (У. Петті, А.
Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, Р. Торренс, Дж. Мілль, Ж.Б. Сей і Ф.
Бастіа) і до сьогодні (Авраменко О.А., Амфітеатров О.Д.,
Антипенко І.В., Коваль О.В., Лебідь Н.П., Маркус Я.І., Олефіренко
В.Л., Пузенко С.О., Туровська Л.В., Шалаєв В.М. та ін.).
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Сучасні теоретико-методичні основи управління вартістю
підприємства закладені здебільшого науковими школами західних
консалтингових компаній, що пропагують власні системи
управління вартістю. Значний внесок в популяризацію вартісного
підходу до управління внесли І.А. Бланк, Т. Коупленд, Т. Коллер,
Дж. Мурін [1], М. Скотт [4], Д. Хан, Х. Хунгенберг. Серед
вітчизняних дослідників проблемам вартості підприємства,
дослідженню факторів її зростання та інформаційного забезпечення
управління нею приділяють увагу В.М.Жук [2], Д.К.Воронков, Л.С.
Запасна [3].
Теоретичним базисом вартісного підходу в управлінні
підприємством та посиленні його фінансової безпеки є наукові
постулати: трудової теорії вартості, теорії витрат виробництва,
теорія трьох факторів виробництва, теорія граничної корисності,
теорія ринкової оцінки, інституціональна теорія бухгалтерського
обліку.
Трудова теорія вартості - економічна концепція, розвинута
Вільямом Петті, Адамом Смітом, Давидом Рікардо, Карлом
Марксом та іншими економістами. За цим підходом, кожен товар
обмінюється на інший відповідно до кількості суспільної праці,
затраченої на його виробництво. Підхід, за яким за основу вартості
товару беруть кількість витраченої праці, дістав назву вартісного, а
теорія, на якій він заснований - вартісної. Основи вчення трудової
теорії вартості заклали англійські економісти Вільям Петті, Адам
Сміт, Давид Рікардо. Але найбільш повно її розробив Карл Маркс.
Розкриваючи еволюцію форми вартості, він довів, що форма
вартості, хоча вона реально й існує, безпосередньо не
сприймається, а виявляється лише у мінових відносинах. Товар
набуває форми вартості лише при зіставленні з іншими товарами.
Представники теорії витрат виробництва (Р. Торренс, Н.
Сеніор, Дж. Мілль, Дж. Мак-Куллох) розглядають витрати
виробництва як основу мінової вартості і цін, вважаючи, що нова
вартість створюється не лише живою, а й минулою, уречевленою
працею. Вони виходять з того, що оскільки величина витрат
виробництва залежить від цін на окремі їх елементи (предмети і
засоби праці, робочу силу), то використання витрат як основи
ціноутворення означає, по суті, пояснення цін на товари цінами на
елементи витрат.
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Французькі економісти першої половини XIX ст. Ж.Б. Сей і
Ф. Бастіа, що є представниками теорії трьох факторів виробництва
трактували формування вартості в процесі виробництва як
результат витрат трьох його основних факторів: праці, капіталу і
землі. Всі вони беруть рівноправну участь (яка визначається для
кожного з них ринком) у створенні вартості. Кожний з цих факторів
"створює" відповідну частину вартості: праця – заробітну плату,
капітал – відсоток, а земля – ренту.
В останній третині XIX ст. найбільшої популярності набула
теорія граничної корисності. Її представники У.С. Джевонс, К.
Менгер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк, Л. Вальрас, Дж.Б. Кларк та ін.
вважали неприйнятним зведення вартості до витрат праці або трьох
факторів виробництва. На їхню думку, вартість (цінність)
визначається мірою корисності результату. Щодо теорії граничної
корисності, вартість підприємства повинна вимірюватись його
результатами, які і становлять його економічну та соціальну
корисність. Основним таким результатом є прибуток підприємства.
Проте ототожнювати вартість підприємства з розміром його
прибутку є недоцільним і недостатнім. Прибуток виступає
важливою складовою власного капіталу, додає вартості
підприємству за умов його капіталізації.
Сучасні теорії, що правомірно слід вважати теоретичним
базисом
вартісного підходу в управлінні підприємством та
посиленні його фінансової безпеки є теорія ринкової оцінки
вартості та інституціональна теорія бухгалтерського обліку.
Теорія ринкової оцінки закладена в Міжнародних та
національних стандартах оцінки майна. На території України
представлена науково-методичною і професійною діяльністю
експертів-оцінювачів, видатними серед яких є Авраменко О.А.,
Амфітеатров О.Д., Антипенко І.В., Дехтяренко Ю.Ф., Заяць В.М.,
Коваль О.В., Лебідь Н.П., Маркус Я.І., Олефіренко В.Л., Пузенко
С.О., Туровська Л.В., Шалаєв В.М. та інші. Теорія ринкової оцінки
розглядає вартість як грошовий еквівалент, який покупець готовий
обміняти на якийсь предмет чи об'єкт і він відрізняється від ціни і
витрат. Відповідно до теорії ринкової оцінки вартості, вартість
підприємства визначається на ринку "подібних собі", де існує
суспільна "оцінка" корисності підприємства (його репутація),
суб'єкти оцінки – покупці і продавці, та конкуренція, яка істотно
впливає на вартість підприємства.
23

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Інституціональна теорія бухгалтерського обліку (В.М.Жук,
Т.Г. Камінська, Б.В.Мельничук, В.М.Метелиця, Є.Ю.Попко,
М.П.Павлюковець, І.Б.Садовська та ін.) характеризується
впровадженням новітніх обліково-фінансових технологій в
управління вартістю підприємства та посилення його фінансової
безпеки. Зокрема технології містять розроблені облікові політики,
механізми виявлення, оцінки та відображення у фінансовій
звітності вартіснозначущих активів підприємств, що забезпечують
їх інвестиційну привабливість та фінансову безпеку. Такими
активами для сільськогосподарських підприємств визначено
земельний, біологічний та інтелектуальний капітал. Прихильники
теорії, до яких автор зачисляє і себе, відстоюють позицію, що
оцінка і представлення цих активів у фінансовій звітності дозволяє
набути їм властивостей капіталу, збільшити вартість підприємства
та відповідно посилити його фінансову безпеку. Дослідження,
проведені у відділі методології обліку та аудиту ННЦ «Інститут
аграрної економіки» засвідчують, що впровадження таких
обліково-фінансових інструментів в загальнодержавному масштабі
забезпечить зростання вартості активів сільськогосподарських
підприємств більш ніж вдвічі.
Таким чином, базуючись на фундаментальній теоретичній
основі, концепція управління вартістю підприємства, що орієнтує
менеджмент на зростання ринкової вартості підприємства, його як
матеріального так і інтелектуального капіталу, є пріоритетною при
формуванні стратегії забезпечення фінансової безпеки та
підвищення рівня інвестиційної привабливості.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Інвентаризація є ефективним методом контролю за
збереженням майна організації, дотриманням фінансової
дисципліни, правильністю відображення операцій на рахунках
бухгалтерського обліку, своєчасним виявленням і виправленням
розбіжностей між фактичними даними, отриманими в результаті її
проведення.
За Законом України “ Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні ” [ст. 10 п. 1] для підтвердження правильності та
достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності,
передбачено проведення підприємствами, їх об’єднаннями та
госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності
інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов’язань. Отже,
інвентаризація – це складання опису майна, грошових коштів,
капіталу, зобов`язань підприємства на підставі періодичної
перевірки їх наявності, перебування на балансі підприємства на
певну дату та стану їх зберігання.
На основі вищесказаного можна визначити основні цілі
інвентаризації: виявлення фактичної наявності майна; перевірка
повноти відображення в обліку зобов’язань; співставлення
фактичної наявності майна із даними бухгалтерського обліку.
Суб’єктами інвентаризації є носії прав та обов’язків –
державні інститути, структури та підрозділи, що згідно з чинним
законодавством
мають
право
контролювати
фінансовогосподарську діяльність, а також власники та керівники
підприємств. Інвентаризації підлягає все майно, незалежно від його
місцезнаходження, в тому числі й те, яке знаходиться на
позабалансових рахунках.
За допомогою інвентаризації виявляються неточності у
прийманні і відпуску цінностей, помилки при обліку у первинній
документації, крадіжки, обважування і пересортиці сировини,
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матеріалів, готової продукції та інших цінностей. У процесі
інвентаризації також перевіряються умови зберігання цінностей на
об‘єктах зберігання й організаціях складського обліку.
Існують різні види інвентаризацій. Залежно від обсягу
охоплення об’єктів вирізняють повну та вибіркову. Повна
інвентаризація досить трудомістка та відриває значну кількість
працівників від основних своїх обов’язків. Тому в деяких випадках
доцільно проводити вибіркову інвентаризацію, при якій
перевіряється один чи декілька об’єктів або одна чи декілька
матеріально відповідальних осіб.
Залежно від способу проведення виділяють планову,
позапланову та раптову інвентаризації. Залежно від необхідності
проведення інвентаризації розрізняють випадки, коли є проведення
інвентаризації обов’язковим, в інших випадках інвентаризація
проводиться за ініціативою суб’єктів інвентаризації.
Для проведення інвентаризаційної роботи на підприємствах
за наказом керівника створюють постійно діючі інвентаризаційні
комісії у складі керівників структурних підрозділів, головного
бухгалтера, матеріально відповідальних осіб. Очолює комісію
керівник підприємства або його заступник. Інвентаризацію
проводять, як правило, на перше число місяця, що полегшує
наступне порівняння її результатів з показниками обліку. До
початку інвентаризації матеріально відповідальні особи проводять
певну роботу щодо відображення всіх первинних документів з
вибуття й оприбуткування цінностей і коштів у книгах і регістрах.
У порівнянні з Україною в високорозвинутих країнах світу,
вже досить тривалий час, застосовується методика проведення
перманентних
інвентаризацій.
Зокрема,
при
проведенні
перманентної інвентаризації для перевірки фактичної наявності
деталей на складі, попередження і недопущення помилок
використовують метод випадкової вибірки. Якщо дані не
збігаються, з'ясовують причини й визначають винних осіб,
відповідальних за розбіжності.
Отже, інвентаризація є необхідним елементом методу
бухгалтерського обліку, яку необхідно правильно застосовувати
при перевірці різних об`єктів обліку і є способом підтвердження
правильності й достовірності бухгалтерського обліку та звітності.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Феномену впливу підприємництва на економічні, політичні,
соціальні й технологічні перетворення в регіонах, а також здатності
стабілізувати процеси регіонального розвитку, що відбуваються в
цих сферах, постійно приділяється пильна увага. Це обумовлено, на
думку Соколенко В.А., тим, що малий бізнес пом’якшує наслідки
структурних змін в економіці, швидко адаптується до вимог ринку,
здійснює істотний внесок у територіально-виробничий розвиток,
має здатність до генерації й використання технічних і
організаційних нововведень [2].
Характеристика показників, що відображають стан розвитку
підприємництва в регіонах України у 2015 році представлено у
таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика показників, що відображають стан розвитку
підприємництва в регіонах України у 2015 році

Регіони України

Кількість
підприємств
за їх
розмірами за
регіонами,
од.

Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська

9442
5600
27251
11763
6607
6111
14423
7942
18164
7684

Обсяг
реалізованої
продукції
(товарів, послуг)
підприємств за
регіонами, млн.
грн.
95362,8
82815,5
577231,7
297713,3
46871,6
38892,7
181365,2
52717,0
315619,1
64244,5
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Витрати на
персонал на
підприємствах за
регіонами, млн.
грн.
7543,9
5009,0
44817,3
31122,3
5494,5
4080,3
16907,6
3937,1
22742,9
4222,9
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Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

3354
18628
10569
23883
10142
5253
5842
5096
24938
8008
6992
8296
4054
6018
87380

32297,0
179232,4
95876,9
205688,5
181567,7
42192,7
60186,5
72508,1
227559,5
44541,4
57221,6
103931,1
17979,7
59919,6
1839813,9

6555,7
18736,9
7125,5
18455,4
12360,5
4163,8
6279,5
3400,4
21112,6
3483,1
5105,5
6552,0
2061,5
4869,6
117743,3

Як зазначає Сімків Л.Є., з метою ефективного
функціонування малого підприємництва як одного із дієвих
факторів зниження регіональних диспропорцій в Україні та
забезпечення якісного економічного зростання в державі необхідно:
удосконалити законодавчі та нормативно-правові акти в галузі
формування сприятливого середовища господарювання і
стимулювання реалізації пріоритетних напрямів функціонування
підприємницьких структур; стимулювати дієвість асоціацій
товаровиробників з метою налагодження координації взаємодії між
владними структурами і суб’єктами підприємницької діяльності;
забезпечити розвиток соціального партнерства органів влади,
підприємницьких структур, громадських організацій (укладання
партнерських угод і договорів про співпрацю); удосконалити
систему формування, розробки та реалізації регіональних програм
розвитку малого та середнього бізнесу тощо[1].
Література:
1.
Сімків Л.Є. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні в
умовах диспропорційності економічного зростання / Сімків Л.Є., Побігун С.А. //
Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип.3. – С. 560-564.
2.
Соколенко В.А. Роль малого бізнесу в регіональній економіці /
Соколенко В.А., Струкова А.Г. // Вісник НТУ “ХПІ”. –2013. – № 6(980). – С. 123127.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФРАНЧАЙЗИНГА ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
При оценке финансовых аспектов деятельности франчайзи
целесообразно рассматривать такие показатели, как: - доходы,
полученные от франчайзинговых операций; - расходы по
франчайзинговым операциям; - рентабельность франчайзи.
Доход франчайзи будет представлять собой выручку либо от
реализации продукции, произведенной по технологии франчайзера
при производственном франчайзинге, либо выручку от реализации
товаров при товарном франчайзинге, либо выручку от оказания
услуг при сервисном франчайзинге. Данный показатель не
нуждается в особом расчете и формируется по данным
бухгалтерского учета. Однако для оценки выручки за весь период
действия франчайзингового договора необходимо учитывать
влияния инфляции, т.е. корректировать ее на ставку
дисконтирования. Таким образом, доход франчайзи рекомендуем
рассчитывать по формуле (1):
(1)
где Дфр – доход франчайзи;
t- период, на который заключен франчайзинговый договор;
В – выручка франчайзи от франчайзинговых операций;
r – ставка дисконтирования.
Номенклатура затрат франчайзи имеет свою специфику и во
многом зависит от вида франчайзинга, специфики отношений с
франчайзи и особенностей самой франчайзинговой сети. Однако
данные расходы целесообразно объединить в следующие статьи:
- предфранчайзинговые затраты, осуществляемые в период
подготовки к подписанию франчайзингового договора. Данная
статья расходов является единовременной;
- расходы на уплату первоначального взноса или так
называемый первоначальный платеж. Данная статья расходов
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является единовременной, т.к. уплачивается только в начале
действия франчайзингового договора;
- расходы периодические. К данной статье целесообразно
отнести все виды периодических платежей, уплачиваемых
франчайзи. Например, текущие платежи, отчисления в рекламный
фонд, аренда оборудования франчайзера и т.д;
- расходы на обучение. Данную статью расходов
целесообразно выделить отдельно, поскольку в построении любого
вида франчайзинговой сети уделяется большое внимание набору и
обучению персонала.
- прочие расходы. К данной статье целесообразно отнести все
прочие расходы, связанные непосредственно с производством
франчайзинговой продукции, либо с продажей товаров и оказанию
услуг в рамках франчайзинга.
Таким образом, расходы франчайзи будут рассчитываться по
формуле (2):
(2)
где Рфр – расходы франчайзи;
Рпервонач – расходы франчайзи первоначальные (сумма
первоначального платежа);
Р предфр – сумма предфранчайзинговых расходов;
Рпериодич – расходы франчайзи периодические (сумма
периодических платежей);
Р обуч – расходы на обучение персонала;
Рпрочие – прочие расходы франчайзи.
Определив доходы и расходы франчайзи, можно рассчитать
финансовый результат от франчайзинговых операций (П фр = Д фр –
Р фр ), а также показатели рентабельности франчайзи (R фр = П фр/Р
фр*100 ).
Таким образом, предлагаемые показатели для анализа
эффективности франчайзи позволяет, учтя специфические
особенности франчайзинга, достоверно рассчитать и объективно
оценить показатели деятельности франчайзи.
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ОЦІНКА КОРИСНОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У
ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА МІЖНАРОДНОЮ
ПРАКТИКОЮ
Щоб задовольнити потреби зацікавлених користувачів,
необхідна корисна облікова інформація, яка відображає високий
ступінь її придатності для досягнення визначених цілей і рішення
конкретних завдань.
На відміну від інших видів господарського обліку,
бухгалтерський облік базується на документуванні господарських
процесів і відображенні їх у системі бухгалтерських рахунків із
використанням
методу
подвійного
запису.
Ведення
бухгалтерського обліку регламентують міжнародні й національні
нормативні та законодавчі акти, що є важливим ,оскільки облікова
інформація є першочерговою ланкою у складанні фінансової
звітності.
Згідно
з
Національним
положенням
(стандартом)
бухгалтерського обліку НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» метою складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів підприємства [1].
Облікова інформація є одним із видів даних, що
характеризують виробничо-господарську діяльність підприємства,
відрізняється великим обсягом і різноманітністю, складністю
логічної та відносною простотою арифметичною обробкою [2].
В теорії бухгалтерського обліку користувачі облікової
інформації поділяються на внутрішніх і зовнішніх. Внутрішніми є
власники підприємств, управлінський персонал та службовці.
Зовнішніми є ділові партнери підприємства на ринку (дійсні й
потенційні інвестори, постачальники, замовники, покупці, клієнти;
банківські й небанківські кредитні установи; інші кредитори),
органи державного і міжнародного регулювання та контролю
(органи фіскальної служби; органи державної статистики; органи
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державних і міжнародних комісій і комітетів), фінансові аналітики
та радники, широка громадськість (громадські організації,
профспілки) [3]. Крім того, існує поняття економічної інформації.
Економічна інформація – це інформація, яка послідовно і повно
відображає виробничо-господарську діяльність підприємства. Вона
розглядається під різними кутами зору:
 змістовності (семантичного підходу) – розуміння
користувачем інформації (відомостей), отриманих від передавача,
способів знакового вираження;
 корисності для споживача (релевантність), що означає
необхідність доведення лише тих відомостей, які потрібні для
виконання функцій;
 цінності (актуальності, достовірності, неупередженості).
Ядром економічної інформації підприємства є облікова
інформація. Це пов'язано з тим, що вона повніша, точніша й
оперативніша, всебічна і достовірніша за будь-яку іншу. Вона
моделює як зв’язки підприємства з навколишнім середовищем, так і
його внутрішню структуру, дає можливість розподіляти права
виконавців та їхню відповідальність за економічну ефективність.
Отже, застосування корисної інформації для складання
фінансової звітності забезпечує об’єктивну оцінку фінансового
стану підприємства та результатів його діяльності.
Література:
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України від
07.02.2013 р. № 73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого
2013 р. за № 336/22868 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
2. Роль облікової інформації в діяльності підприємства / Кіняк Г. В. /
ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, 2013 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://confcontact.com/2013_04_04_zhv/7_Kinjak.htm.
3. Тігова Т.М., Селіверстова Л.С., Процюк Т.Б. Аналіз фінансової
звітності. : навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2012 – 268 с.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
В українському суспільстві на сьогодні найактуальнішим
залишається питання про конкурентоспроможність спеціалістів в
умовах ринкової економіки, стрімких технологічних змін,
глобалізації суспільства. На мою думку, успіх вирішення даної
проблеми безпосередньо залежить від рівня освіти, бо саме від
професійної
компетентності
залежить
формування
конкурентоздатності, спроможності увійти у світовий глобальний
простір.
Дослідженням професійної компетентності та її структури
займаються такі науковці, як О. Бєлкін, І. Зязюн, Є. Зеєр, А.
Маркова, В. Шапкін, Е. Іванова, К. Шапошников та ін.
Мета роботи - розглянути професійну компетентність та її
складові.
Компетентність – наявність знань та досвіду, які необхідні
для ефективної діяльності у певній фаховій діяльності.
Компетентність (лат. competens – відповідний, належний,
той,що підходить, здібний, знаючий, вміння) [3 С.227] – якість
людини, яка володіє всебічними знаннями у будь-якій сфері і думка
якої є авторитетною.
Існують
такі
види
компетентності:
пізнавальна,
інтелектуальна,
інтелектуально-корпоративна,
технологічна,
психологічна,
загальна
соціально-психологічна,
спеціальна
соціально-психологічна та професійна компетентність.
Актуальним проявом і результатом набуття компетенції є
компетентність як інтелектуально та особистісно зумовлений
досвід соціально-професійної життєдіяльності людини, що
ґрунтується на знаннях. Іншими словами, соціально зумовлені
вимоги до рівня підготовки фахівця називають компетенцією, а
рівень відповідності цим вимогам – компетентністю.
Професійну компетентність можна розглядати як якісну
характеристику ступеня володіння фахівцями їх професійної
діяльності і передбачає: розуміння своєї справи, оцінку особистих
якостей,
регулювання
свого
професійного
становлення,
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самовдосконалення та самовиховання. Можна казати, що структура
професійної компетентності складається з трьох загальних
компонентів: зміст, мотивація та виконання. Ще можна виділити
систему професійних знань, умінь і навиків, прагнення і здібності
до самостійних творчих рішень професійних завдань, соціальнопсихологічна готовність до роботи, ідейно-моральна зрілість та
політична культура.
Загальна професійна компетентність визначається як загально
професійні знання, уміння, навики, здібності та готовність до їх
актуалізації у сфері визначеної групи професій.
Спеціальна професійна компетентність – вид і ступінь
професійної підготовки молодого фахівця, наявність в нього
професійних компетенцій, необхідних для виконання визначеної
професійної діяльності.
Отже, компетентність це показник того, добре чи погано
виконано справу. Професійна компетентність включає в себе, окрім
фахових компетенцій, ще компетенції, які забезпечать активну
діяльність спеціаліста як частини суспільства, забезпечить його
володінням прийомами особистісного самовираження та
саморозвитку засобами протистояння професійним деформаціям
особистості, володінням прийомами самореалізації і розвитку
індивідуальності в межах професії, готовність до професійного
зростання, вміння раціонально організувати свою працю.
Література:
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НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Т. 48. – С. 22−32.
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УДК 65.015.07
Вечорко А.В., магистрант
Полесский государственный университет
г. Пинск, Беларусь
ВЫБОР ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Одна из основных задач руководителя любого предприятия –
с наибольшей отдачей использовать имеющиеся в его
распоряжении ресурсы. Для того, чтобы добиться положительного
эффекта нужны сведения об их наличии, движении которые в
последствии явятся базой для разработки и принятия
управленческих решений. Потому чем точнее будут эти сведения,
тем больше шансов, что принятое на их основе решение будет
правильным.
Основной задачей промышленных предприятий является
наиболее
полное
обеспечение
спроса
населения
высококачественной
продукцией.
Темпы
роста
объема
производства продукции, повышение ее качества непосредственно
влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность
предприятия.
Для того чтобы правильно и своевременно осуществлять учет
результатов производственной деятельности организация должна
выбрать и закрепить в своей учетной политике ряд
основополагающих принципов и методов по учету готовой
продукции, варианты которых изложены и закреплены в
законодательных актах и иных положениях по бухгалтерскому
учету и отчетности Республики Беларусь.
От выбранного предприятием метода оценки готовой
продукции и признания выручки от ее реализации зависят многие
показатели его деятельности. Одними из таких наиболее значимых
показателей являются величина налогооблагаемой выручки,
величина чистой прибыли, которую получит организация после
уплаты всех налогов и сборов.
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УДК 65.015.07
Вечорко Т.П.
Полесский государственный университет, Беларусь
УЧЕТНО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАСЧЕТОВ С ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Задолженность
организации
другим
юридическим
и физическим лицам называется кредиторской задолженностью, а
сами эти лица называются кредиторами, задолженность других
юридических
и
физических
лиц
данной
организации
называется дебиторской задолженностью, а сами эти лица —
дебиторами.
Сроки исполнения обязательств должны быть оговорены в
договорах организации, заключаемых с другими юридическими и
физическими лицами. Дебиторская и кредиторская задолженность
со сроком их погашения не более 12 месяцев относятся к
краткосрочным обязательствам организации, а свыше 12 месяцев
— к долгосрочным обязательствам.
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
предназначен для обобщения информации о расчетах с
поставщиками, подрядчиками, исполнителями за приобретенное
имущество, выполненные работы, оказанные услуги и др., а также о
расчетах с использованием аккредитивов.
Счет 60 применяется и для обобщения информации о
расчетах с субподрядчиками в организациях, осуществляющих при
выполнении договоров строительного подряда, договоров подряда
на выполнение проектных и изыскательских работ функции
генерального подрядчика.
Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» ведется по каждому поставщику, подрядчику,
исполнителю отдельно (п. 47 Инструкции о порядке применения
типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной
постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 № 50).
Покупатель и заказчик – это организации, покупающие на
основании договора продукцию, товары, работы, услуги, ценности,
основные средства, животных. Формирование дебиторской
задолженности покупателей и заказчиков отражается в БУ в
соответствии с вариантом учетной политики, выбранной
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организацией по моменту реализации продукции. Если в учетной
политике организации зафиксировано, что моментом признания
выручки является зачисление денежных средств на счет
организации, то в этом случае дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков будет учтена на счете 45. На 61 день
продукция будет считаться реализованной и организация должна
будет заплатить налоги. Если в учетной политике организации
зафиксировано,
что
отгруженная
продукция
считается
реализованной, то в этом случае дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков формируется на счете 62.
Для учета расчетов с различными дебиторами и кредиторами,
кроме тех, для расчетов с которыми планом счетов предусмотрены
отдельные бухгалтерские счета, предназначен счет 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами» - активно-пассивный.
Начальное сальдо (по дебету) - наличие дебиторской
задолженности на начало отчетного периода.
Начальное сальдо (по кредиту) - наличие кредиторской
задолженности на начало отчетного периода.
Дебетовый оборот:
 увеличение дебиторской задолженности;
 уменьшение кредиторской задолженности.
Кредитовый оборот:
 увеличение кредиторской задолженности;
 уменьшение дебиторской задолженности.
Конечное сальдо (по дебету) - наличие дебиторской
задолженности на конец отчетного периода.
Конечное сальдо (по кредиту) - наличие кредиторской
задолженности на конец отчетного периода.
Организации вправе открывать любые необходимые субсчета
для осуществления учетно – аналитического процесса финансово –
хозяйственной деятельности.
При использовании организацией автоматизированной
формы
учета
с
применением
программного
продукта
«1С:Предприятие» регистрами синтетического учета являются
обороты счета 76, 62, 60 (Главная книга), анализ счета 76, 62, 60,
оборотно-сальдовая ведомость и др. Регистрами аналитического
учета выступают оборотно-сальдовая ведомость по счету 76,62,60,
анализ счета 76,62,60 по субконто, обороты между субконто,
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карточка счета 76,62,60 карточка счета 76,62,60 по субконто и др.
УДК 372.461
Вітер Світлана
Житомирський національний агроекологічний університет
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З ОБЛІКУ ЗАСОБАМИ ТРЕНІНГУ
Роль слова у міжособистісній та діловій взаємодії людей
завжди відіграє особливе значення. Від того, на якому рівні
перебуває культура ділових людей, залежать результати їхньої
професійної діяльності. В ході ділового спілкування працівників
бухгалтерії відбувається обговорення і організація спільної
діяльності, обмін інформацією, прийняття управлінських рішень,
налагодження ділових зв’язків. Для того, щоб виконувати ці та інші
функції необхідно володіти технікою ділового спілкування та
комунікативними навичками, наявність яких визначає здатність
працювати з іншими людьми в умовах взаємних консультацій,
знаходити компроміси і залагоджувати конфлікти, вести телефонні
ділові розмови, переговори, бесіди, працювати в професійних і
етичних рамках бухгалтерської професії.
Навчальний курс «Культура ділового спілкування» для
студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік і
оподаткування»
переважно
орієнтований
на
вироблення
практичних навичок комунікативної взаємодії і пов’язаних з нею
конкретних ситуацій етичних принципів і мовних норм. Його варто
розглядати не стільки як науку, що оперує поняттями і теоріями,
скільки як мистецтво красномовства. Тому для вивчення курсу
пропонуємо застосування тренінгових форм навчання, які вже за
своєю сутністю дають змогу реалізувати потребу майбутніх
фахівців у спілкуванні, груповій взаємодії, прямому й
опосередкованому впливі на інших людей.
Навчальний тренінг це – форма активного навчання,
спрямована на оволодіння учасниками певними знаннями,
технологіями, навичками та інформацією; під час навчання
майбутні фахівці виконують тренінгові вправи адаптовані до
майбутньої професійної діяльності під керівництвом викладача38
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тренера на основі спеціально підготовлених інструктивнометодичних матеріалів відповідних сучасним вимогам до
професійної діяльності [2].
Навчальний тренінг «Культура ділового спілкування» як
метод групової форми навчання, орієнтований на розвиток умінь
обирати стратегію і тактику ділового спілкування, добирати
оптимальні засоби та прийоми спілкування під час нарад, бесід,
переговорів, вибирати адекватні вербальні та невербальні засоби
передавання
інформації,
розуміти
психологічний
стан
співрозмовника за зовнішнім виглядом, сприймати, оцінювати та
розуміти партнера по спілкуванню, усувати комунікативні бар’єри,
викликати довіру до себе, аналізувати в ході ділового спілкування
інформацію, слухати співрозмовника, налагоджувати емоційний
контакт, керувати своїми емоціями.
Ми розділяємо думку В.П. Черевко,
яка
трактує
«комунікативну компетентність» як інтегральну якість особистості,
що синтезує в собі загальну культуру спілкування та її специфічні
прояви в професійній діяльності [3]. Тому метою навчального
тренінгу визначаємо формування комунікативної компетентності
майбутніх фахівців бухгалтерського обліку як складової їх
професійної компетентності на основі застосування інноваційних
методів і прийомів навчання. Виділяємо, як приклад, проблематику
занять: «Правила телефонного етикету працівників обліку»,
«Вчимося бути толерантними», «Діловий етикет взаємовідносин з
керівництвом, колегами, партнерами», «Маніпуляція в ділових
відносинах з питань обліку», «Ділова переписка», «Елементи
формування іміджу працівника обліку».
Тренінг «Культура ділового спілкування» має також на меті:
підвищення упевненості в собі, подолання суб'єктивних обмежень в
спілкуванні, розвиток спостережливості, інтуїції, інтелекту,
товариськості, відкритості, лідерських якостей.
Тренінговими засобами і технологіями є: міні-лекції
(специфіка та сторони ділового спілкування у відносинах між
працівниками бухгалтерської служби, критерії культури ділового
спілкування працівників бухгалтерії тощо), інформаційні
повідомлення, демонстрація відеофрагментів, рольові ігри
(«Зустріч іноземного партнера», «Спілкування без слів»),
моделювання життєвих ситуацій, дискусії («Критика та
компліменти під час переговорів: зайве чи необхідне»), робота в
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малих групах, різноманітні вправи, що закінчуються обговоренням
і рефлексією (мозковий штурм, тренувальні вправи, вправирефлексія). Все це дозволяє студентам усвідомити необхідність
удосконалення власного мовлення, зорієнтуватися в тонкощах
спілкування в офіційно-діловій атмосфері.
Сформованість культури ділового спілкування оцінюємо за
внутрішніми (знання, вміння) та зовнішніми ознаками (активність,
ініціативність, нестандартне вирішення комунікативних ситуацій,
аргументовані судження, наполегливість, толерантне ставлення до
інших думок, вміння налагоджувати контакти, адекватна
самооцінка).
Отже, за характеристиками навчальний тренінг розглядаємо
як найбільш оптимальну форму організації навчання студентів
культури ділового спілкування. Лише поєднання теоретичних знань
з практикою студента та його власним досвідом є стимулом до
творчого підходу у праці та самонавчанні.
Література:
1. Зеркаліна Г.Р. Роль ділового спілкування у професійній діяльності
соціального педагога / Г.Р. Зеркаліна // Наук. записки Ніжинського держ.ун-ту ім.
Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин. – 2012. – №3. – С. 105-109
2. Технологія тренінгу / [упоряд. : О. Главник, Г. Бевз; за заг. ред.
С. Максименко]. – К. Главник, 2008. – 112 с.
3. Черевко В. П.
Формування
комунікативної
компетентності
майбутнього менеджера у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ...
канд. психол. наук : 19.00.07 / В. П. Черевко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П.
Драгоманова. – К, 2001. – 20 с.

УДК 657
Войтюк Дмитро
Науковий керівник: Садовська І.Б.
Луцький національний технічний університет
БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОФЕСІЯ: ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА
В більшості випадків бухгалтер – жіноча професія.
Статистика свідчить, що 80% бухгалтерів – жінки. Цьому є логічне
пояснення адже саме жінка – найбільш посидюча істота у світі. У
розвинутих і великих компаніях можна зустріти змішані
бухгалтерські колективи чоловіків та жінок. Я вважаю це самим
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оптимальним варіантом, тому що у жінок і чоловіків різні погляди
на бухгалтерський облік. Кожна із сторін може запропонувати різні
оригінальні способи вирішення тих чи інших бухгалтерських задач.
Саме в цій ситуації погляди чоловічої та жіночої статей
доповнюють одне одного. Надзвичайно важливо, щоб в
бухгалтерському колективі була золота середина : аналітичний
склад розуму чоловіків та посидючість і терпеливість жінок в
розумному поєднанні дадуть неймовірний успіх і результативність
будь–якого підприємства.
В сучасному світі чоловіка-бухгалтера зустрінеш нечасто. Адже в
силу того, що жінки народжують та виховують дітей, а чоловіки, як
основні добувачі в сім’ї - будують кар’єру. В переважній більшості
якщо чоловік і працює у цій сфері, то він займає посаду заступника
головного бухгалтера, як мінімум. І це зрозуміло – заступник чи
головний бухгалтер займається скоріше керівництвом, ніж
безпосередньо підрахунками. Чоловіки не затримуються в
невеликих компаніях, адже прагнуть до більш оплачуваної роботи,
та у більш престижних підприємствах. Чоловіки більш схильні до
керівницької діяльності. На керівних посадах в цій професії
чоловіки можуть досягнути значного успіху, втілити всі свої
амбіції.
Отож, хто має бути бухгалтером: жінка чи чоловік? Я
вважаю, що це і психологічне питання, адже чоловіки і жінки
психологічно абсолютно різні. А тому я переконаний, насамперед
повинен цінуватись професіоналізм і досвід людини. І тут немає
місця гендерному розподілу. Як чоловік так і жінка можуть бути
професіональними бухгалтерами. Це залежить виключно від
психології,
характеру людини, світосприйняття, політичних
поглядів та відносин в колективі. Хоч більшість людей вважає що
бухгалтером має бути виключно жінка. Я вважаю цю думку
стереотипною. Чоловіки та жінки дуже різні, та їх може
об’єднувати професія бухгалтера, адже вона є універсальною. А от
успіхи в цій професії залежать виключно від людини, від її вміння,
освіти, знань, навичок та підходу до роботи.
Сучасний бухгалтерський облік швидкими темпами
наближається до західних стандартів ведення бухгалтерії. Тому
підприємства що впроваджують ведення обліку за західним
зразком, запрошують до себе фахівців чоловічої статі, адже
відмінність українського та західного обліку – в його наближеності
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до фінансового управління. Бухгалтер за кордоном – фінансовий
аналітик, а це приваблює чоловіків. А тому, якщо брати до уваги
тенденцію останнього часу, то цілком можливо, що професія
бухгалтера поповниться чоловіками.
Література:
1. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія,
організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007.
2. Бутинець Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку. Частина перша. – Житомир: ПП
«Рута», 2001.
3. icaap.org.ua
4. ukr.wikipedia.org

УДК 657
Волошин Дмитро
Луцький національний технічний університет
ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ
Основне завдання кожного підприємства – це отримання
прибутку. Для того, щоб досягти поставленої мети потрібна
правильна стратегія розвитку фірми, згуртованість всіх її
компонентів, фанатизм учасників, чітке ведення документації, а
також виконання всіх поставлених цілей. Тільки тоді фірма отримає
найвищий результат, коли перелічені вище фактори будуть
виконані.
Щоб
контролювати всю
господарську діяльність
підприємства, ведеться господарський облік, який значно полегшує
процес керування фірмою. На даний час без цього виду управління
просто не можливе існування будь-якої організації.
Проблемами оперативного обліку й аналізу займалися такі
відомі економісти, як М.Г. Чумаченко, В.Р. Банк, В.А. Білоусов,
Є.В. Довгополов, М.Х. Жебрак, І.І. Каракоз, Ю.А. Кузьмінський,
В.Ф. Палій, І.І. Поклад, П.І. Савічєв,С.К.Семенов, І.Г. Старічков,
В.І.
Стражев,
Я.Н.
Ханеліс,
В.В.
Цубербіллер,
С.І.
Шкарабан, К.Шмальц, Л. Яхнін та інші. Саме оперативному
управлінню приділив свою увагу відомий дослідник Я.Н. Ханеліс,
який виділив два головних завдання оперативного обліку:
фіксувати факт досягнення планових цілей та відображати хід руху
до їх досягнення.
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Основна відмінність оперативного від інших видів обліку
полягає в тому, що інформація подається щоденно, а також може
бути представлена в усній формі. На мою думку, це надзвичайно
полегшує управління окремими галузями та складовими
організації, і як підсумок – більш швидке реагування на певну
ситуацію.. На відміну від бухгалтерського обліку, який складаються
за певний проміжок часу і надає інформацію тільки у визначений
термін, в оперативному – дані подаються в момент здійснення
певної операції, що значно полегшує керування тим чи іншим
процесом. Такий облік запобігає крадіжкам, оскільки інформація
подається кожного дня і можна визначити, на якій операції
втрачено цінності і хто винуватець. А тому даними оперативного
обліку обов'язково мають користуватися працівники бухгалтерії
переважно для контролю та підвищення достовірності
бухгалтерського обліку.
Отже, завдяки оперативному обліку керівництво підприємств
отримує необхідні оперативні дані про виконання виробничої
програми та замовлень, використання матеріальних, трудових та
фінансових
ресурсів,
реалізацію
продукції,
формування
собівартості, накопичення прибутку та інше. Оперативний облік
характеризується швидкістю одержання облікових відомостей, а
своєчасне надання інформації – це гарант успіху.
Література:
1.Оперативний облік та оперативний економічний аналіз у системі бухгалтерського обліку//
[Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/28416Operativnijj_obl%D1%96k_ta_operati/1.html
2.Теорія бухгалтерського обліку (2001)// [Електронний ресурс] – режим доступу:
http://library.if.ua/book/49/3582.html

УДК 657
Гаврилюк Б.О.
Луцький національний технічний університет
ГРОМАДСЬКІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОФЕСІЙНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І
РОЗВИТКУ
Згідно закону України «Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності» «професійна спілка (профспілка) - добровільна
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неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян,
пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної
(трудової) діяльності (навчання. Професійні спілки створюються з
метою здійснення представництва та захисту трудових, соціальноекономічних прав та інтересів членів профспілки.»
В Україні є декілька професійних організацій основні з них:
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України,
Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, рада
незалежних бухгалтерів та аудиторів, далі я детальніше розповім
про кожну з них.
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
(ФПБАУ) являється незалежною, громадською організацією, яка
створена для захисту і відстоювання прав працівників
бухгалтерської і аудиторських сфер. Серед пріоритетів
ФПБАУ: підвищення рівня професіоналізму фахівців-обліковців,
захист прав та інтересів членів організації, практика
бухгалтерського обліку, яка базується на міжнародних стандартах.
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів було
створено в червні 1996 року на першому З`їзді бухгалтерів та
аудиторів України. У вересні був ухвалений Статут Федерації та
зареєстровано його у Міністерстві юстиції України. ФПБАУ діє на
всіх регіонах України і на сьогодні являється найчисленнішою
профспілковою організацією України, єдина організація в Україні,
яка тісно співпрацює з професійними організаціями Європи.
Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
(УАСБА) - громадське об’єднання, яке було засноване в 2004р.
Вона являє собою недержавну, неприбуткову організацію, яка
ставить перед собою мету розвитку професії, підвищення
професійного рівня бухгалтерів і аудиторів в Україні, вивести облік
і аудит на абсолютно новий рівень і встановити для нього вищий
статус у суспільстві, впровадити на терени України міжнародні
стандарти обліку та аудиту, забезпечення ринку високоосвіченими
кадрами.
Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів – неприбуткова
організація, яка ставить перед собою мету розвитку обліку і аудиту
з урахуванням Європейської інтеграції, забезпечує захист інтересів
представників бухгалтерії і аудиту, дає можливість учасникам
РНБА
безкоштовного
відвідування
тренінгів,
семінарів,
конференцій, конгресів. Допомагає учасникам працевлаштуватись,
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обмін досвідом між членами організації.
Громадські бухгалтерські професійні організації в Україні
вносять неоціненний вклад в розвиток обліку і аудиту на теренах
України, дають можливість перейняти позитивний досвід країн
сусідів, професійний розвиток бухгалтерів і аудиторів та
взаємообмін досвідом, захищають законні права своїх членів.
УДК 657.1
Галкина Марина
Полесский государственный университет
СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ КЛЮЧЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ
Система вознаграждения работников является основным из
факторов успеха организации. На своевременном этапе развития
экономики существуют различные системы вознаграждения
работников за их труд. В последнее время активно развиваются и
применяются инновационные системы вознаграждений. В мировой
практике наибольшее распространение получила система ключевых
показателей эффективности Key Performance Indicators (KPI). Ряд
ученых в области экономических исследований под KPI понимают
систему показателей, с помощью которых работодатели оценивают
своих
сотрудников
или
набор
основных
показателей,
характеризующих достижение целей организации. По нашему
мнению KPI - это показатели, которые служат измерителями
достижения поставленных стратегических целей организации,
позволяют
оценить
результативность
и
эффективность
вознаграждения работникам.
Как показывает зарубежный опыт,
применение их на
практике повысило эффективность и результативность работы
многих
организаций.
Корпорации
Республики
Беларусь,
разрабатывая свои собственные методики вознаграждений, также
учитывают зарубежный опыт по внедрению KPI.
Службы многих отечественных корпораций изначально
негативно воспринимают внедрение предлагаемой системы
вознаграждений, основными из причин являются: недостаток
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информации о самих ключевых показателях эффективности,
сложность их разработки. В настоящее время, предстоит еще не
малая работа, по внедрению KPI для вознаграждения работников в
системе корпоративного управления.
Резюмируя все вышеизложенное считаем, что внедрение
системы KPI в организациях корпоративного управления поможет
повысить эффективность работы персонала, оптимизировать
расходы на их вознаграждение, выстроить эффективную систему
стимулирования работников путем разработки эффективной
системы премирования.
УДК 657
Глива Ірина
Луцький національний технічний університет
БУХГАЛТЕР ОЧИМА КЕРІВНИКА: МИНУЛЕ І
СУЧАСНІСТЬ
Професія бухгалтера - одна з найстаріших. Вже в
давньоіндійський громадах фігурує бухгалтер з обліку ведення
сільськогосподарського виробництва. Перші друковані книги
з'явилися в XIV - XV століттях. Серед них особливе місце займає
всесвітньо відомий «Трактат про рахунки і записи» Лука Пачолі перша книга з бухгалтерського обліку. Пройшли часи, але й тепер
ця професія не втратила своєї популярності. Умови жорсткої
конкуренції на ринку, які стали ще суворішими внаслідок світової
економічної кризи, спричинили докорінні зміни у вимогах до
професії бухгалтера. Професія бухгалтера в наш час цікава тим , що
не тільки дозволяє розібратися в тому , як отримувати прибуток в
цьому шаленому світі , але і розвивати мислення , розуміти як
працює економіка .
Завдання бухгалтерської служби сьогодні - формування
якісної, достовірної і повної інформації про діяльність
підприємства та її результати. Правильне використання цієї
інформації дозволить керівнику оптимізувати свої управлінські та
фінансові рішення. Отже можем з впевненістю сказати що сучасний
бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює
широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень,
контроль і привернення уваги керівництва до порушень, оцінку,
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огляд діяльності і аудит. Приймаючи на роботу працівника
керівник зацікавлений мати доброго бухгалтера
Останнім часом керівники підприємств вимагають від
бухгалтерів знань і навиків ведення бухгалтерського обліку
відповідно до міжнародних стандартів, а також знання хоча б однієї
іноземної мови. До основних професійних навиків сучасного
бухгалтера також необхідно віднести і володіння навиками роботи з
комп'ютерними програмами (Word, Excel, пакет бухгалтерських
програм 1С: Бухгалтерія, Турбо-Бухгалтер, Інфо-Бухгалтер, Парус,
Галактика та ін.).
Дослідження практики роботи вітчизняних підприємств
свідчить про те, що не завжди рівень кваліфікації облікових
працівників відповідає сучасним вимогам. Це робить особливо
гострими проблеми підготовки та підвищення кваліфікації
бухгалтерів відповідно до вимог ринкової економіки. Важко
переоцінити значення бухгалтерської професії для людського
суспільства. Протягом багатьох століть бухгалтерський облік був
переважно пов’язаний із державною діяльністю, тобто збиранням
податків. Основна мета – забезпечення казни і господарства
постійними джерелами надходжень. Раніше, в давнину, такого
слова не існувало, бухгалтера називали: скарбник, канцелярист.
Вони виконували облікову і рахункову роботи, і, як правило,
закінчували спеціальну школу, а також вважалися особливо
грамотним верствою населення.
Згодом, внаслідок промислової революції з’являються
вкладники та керуючі і відповідно висуваються нові вимоги до
бухгалтерського обліку. Величезні суми грошей необхідні були
великим підприємствам для власного фінансування і збільшення їх
управлінського апарату. Було зрозуміло, що інформація була також
необхідна для управління ресурсами фірми. Розвинута і ефективно
організована бухгалтерська справа є одним з невід'ємних елементів
будь-якої економіки. Бухгалтер, сьогодні, повинен бути не тільки
економістом, але і юристом. Вся його діяльність регламентується
тими або іншими нормативними, сукупність вимог до яких
дозволяє говорити про бухгалтерське право.
Випускники зі спеціальності «Бухгалтерський облік»
працюють на посадах обліковця, бухгалтера, ревізора, економіста,
фінансиста на підприємствах всіх форм власності, виконуючи
важливу функцію ефективного управління виробничими і
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комерційними структурами з метою досягнення комерційного
успіху і виконання фінансових обов’язків перед державою. На
підприємстві бухгалтер має справу не тільки з веденням
бухгалтерського обліку. Він бере активну участь у підготовці
альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень з
розроблення стратегії розвитку суб’єкта господарювання.
УДК 657
Грицюк Оксани
Науковий керівник: Софія Кафка
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ АУДИТОРІВ УКРАЇНИ ТА
ПОДОВЖЕННЯ ЇХ ДІЇ СЕРТИФІКАТА
Відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність"
від 22.04.1993р. N 3125-XII та Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг Аудиторською палатою України прийнято Положення про
сертифікацію аудиторів, яке набуло чинності з 1.07.2007 р.
(рішення від 31.05.2007 р. N 178/6) та встановлює єдиний порядок
та умови сертифікації аудиторів України.
Сертифікація – це визначення кваліфікаційної придатності
кандидата на зайняття аудиторською діяльністю шляхом перевірки
відповідності його освіти, досвіду роботи вимогам Закону України
"Про аудиторську діяльність" та складання письмового
кваліфікаційного іспиту.
Сертифікація аудиторів здійснюється Аудиторською палатою
України.
Порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит
банків, затверджується АПУ за погодженням з Національним
банком України.
Сертифікат аудитора - офіційний документ, який засвідчує
право громадянина України на здійснення аудиту підприємств та
господарських товариств , банків на території України.
Право на отримання сертифіката аудитора мають фізичні
особи які:
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 мають вищу економічну або юридичну освіту, документ
про здобуття якої визнається в Україні (не нижче освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста чи магістра);
 необхідні знання з питань аудиту, бухгалтерського обліку,
фінансів, економіки, оподаткування та господарського права;
 досвід роботи не менше трьох років поспіль на посадах
ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента
(помічника) аудитора;
 успішне складання письмового кваліфікаційного іспиту.
Кандидат повинен подати до АПУ наступні документи, для
отримання допуску до сертифікації:
1)
заяву за встановленою формою;
2)
копію диплома та трудової книжки засвідчену
нотаріально або за місцем роботи;
3)
документ про плату за проведення сертифікації;
4)
копію першої сторінки паспорта;
5)
згоду на обробку персональних даних.
У разі неналежного оформлення чи відсутності хоча б одного
з цих документів, заяву до розгляду не приймають.
Відповідальність за достовірність поданих документів покладається
на кандидата. Подані документи Секретаріат АПУ реєструє у
спеціальному журналі.
Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ здійснює
розгляд поданих кандидатами документів для підтвердження
освіти, досвіду практичної роботи, та отримання дозволу на участь
у кваліфікаційному іспиті. З дня надходження документи
розглядаються протягом двадцяти робочих днів, після чого
кандидату вручають повідомлення про рішення за наслідками
розгляду документів із зазначенням дати іспиту.
Завдання, які використовуються для проведення іспитів
включають:
1. тести у вигляді питань (які дають змогу вибрати
правильну відповідь з чотирьох тверджень);
2. ситуаційні завдання з практики аудиту.
Головна мета кваліфікаційного іспиту є об'єктивне
визначення наявності необхідного обсягу знань у кандидата для
отримання сертифіката аудитора. Конкретний набір запитань у
завданнях для проведення кваліфікаційного іспиту визначає
49

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Комісія з сертифікації та освіти аудиторів АПУ.
Сертифікат аудитора підписує Голова АПУ та Завідувач
Секретаріату АПУ. Датою набрання чинності сертифіката
вважається дата прийняття АПУ відповідного рішення. Термін
чинності сертифіката є п'ять років.
Порядок продовження терміну дії сертифіката визначений
Положенням про сертифікацію аудиторів з утвердженим рішенням
АПУ від 31.05.2007 р. №178/6. Аудитори зобов’язані проходити
щорічне удосконалення професійних знань за програмами,
затвердженими АПУ.
УДК 657
Гуржій Поліна
Науковий керівник: Ганяйло Оксана Миколаївна
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
РОЗВИТОК ОБЛІКУ В КРАЇНАХ СВІТУ
Знання історії обліку важливе для розуміння його сучасного
стану і оцінки можливих напрямків розвитку. Важливого значення
набуває періодизація розвитку бухгалтерського обліку. Вона
дозволяє прослідкувати історичну логіку, підійти до усвідомлення
прогресу зміни епох у різних країнах. Більшість науковців
виділяють наступні періоди розвитку бухгалтерського обліку в світі.
Перший період характеризувався виникненням різних
способів реєстрації фактів в облікових регістрах у вигляді
систематичних і хронологічних записів.
Другий період припадає на час революційних перетворень в
галузі виробництва, розвитку різних форм товарних операцій.
Третій період – становлення бухгалтерського обліку як
сфери наукових знань. Протягом цього періоду зусилля більшості
авторів були направлені на те, щоб встановити теоретичні основи
бухгалтерського обліку, визначити галузь тих явищ, вивчення яких
складає об‘єкт даної науки.
Четвертий період доцільно поділити на дві основні стадії:
-перша стадія, що охоплює період до середини XX ст.,
характеризується розробкою базових принципів об’єктивної оцінки
майново-правового стану самостійно господарюючого суб’єкту;
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-друга стадія – з середини XX ст. до наших днів –
характеризується розробкою принципів оцінки майново-правового
стану господарюючих суб’єктів в умовах зовнішнього ринкового,
для отримання майбутньої економічної вигоди [1, с.126].
Якщо говорити про початок розвитку бухгалтерського
обліку в світі, то зародження облікової культури відбулось в
Стародавньому Єгипті, де досягли її високого ступеня розвитку.
Облік майна фараонів проводили спеціальні писарі. Це щоденні
записи отримання та витрачання різних цінностей. їх будова
подібна до оборотних відомостей за матеріальними рахунками.
Можна зробити висновок про те, що в Єгипті також зародилося
державне рахівництво, тобто облік доходів і видатків на
державному рівні.
Стародавній Вавилон є батьківщиною "обліку на картках".
Будучи великим торговельним центром стародавнього світу,
Стародавній Вавилон мав стати одним із центрів розвитку
господарського обліку. Вавилон був першою державою, де
виникало спеціальне облікове законодавство і, на нашу думку,
перші облікові стандарти. Закони Хаммурапі (1790 - 1752 рр. до
н.е.) зобов'язували:
- купців самостійного проводити облік наявного майна;
- храми дотримуватися державної системи рахівництва;
- а також забороняли проводити видачу грошей без
отримання боргової розписки.
Персія відома тим, що в ній зародились елементи
документування оплати праці. У ті часи заповнювали такий
документ, як наряд, за яким проводили грошові та натуральні
виплати за виконані роботи.
В Індії для обліку використовували горнята та камінчики.
Перші були обліковими регістрами, другі —первинними
документами. Такий облік, як правило, здійснювався в інтересах
усієї общини, і бухгалтер із загальної казни отримував платню.
Історія обліку в Китаї налічує понад 8000 років. Китай як
винахідник паперу мав змогу здійснювати облік на різних
паперових формах. Облікові працівники працювали в трьох
відділах, де фіксували прихід, видатки і залишок.
Саме в початку розвитку обліку було закладено підвалини
для зародження науки – бухгалтерії.
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УДК 657
Гурська Юлія
Луцький національний технічний університет
БУХГАЛТЕРСЬКІ БАЛАНСИ: ГАЛУЗЕВІ МОДИФІКАЦІЇ
Одним із основних джерел інформаційного забезпечення про
фінансовий стан є баланс підприємства. Від правильного розуміння
сутності балансу та його інформаційного змісту багато в чому
залежить задоволення інформаційних потреб керівництва та
прийняття ефективних управлінських рішень.
Баланс — це звіт про фінансовий стан підприємства, який
відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний
капітал. Мета складання Балансу ― надання користувачам повної,
правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан
підприємства на звітну дату.
Метою публікації є обґрунтування необхідності врахування
галузевого фактора при складанні балансу на підприємствах різних
галузей економіки.
Слово «баланс», як бухгалтерське поняття існує майже 600
років. У літературі з історії бухгалтерського обліку можна зустріти
різні відомості про час появи цього терміна, що відносяться до
кінця XIV - початку XV ст. Так, за свідченням Рувер, слово
«баланс» було вперше застосовано до фінансових звітів 1427 року
незалежно від того, були ці звіти насправді баланси в сучасному
розумінні цього терміна чи ні.
Питання, що стосуються балансу підприємства досліджували
такі вчені, як: А.М. Галаган, М.О. Блатов, М.О. Кіпарисов, Є.Є.
Сіверс, Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, О.А. Петрик та інші. Однак
питання галузевих модифікацій в бухгалтерських балансах є
недокінця дослідженими.
Саме баланс є основною інформаційною базою для
проведення аналізу фінансового стану підприємства, складу та
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структури майна та ефективності його використання, наявність
власного капіталу, складу та динаміки дебіторської та
кредиторської заборгованості, що зумовлює його ключове значення
у загальній системі фінансової звітності підприємства.
На кожному підприємстві існують свої особливості складання
балансу, це залежить від того до якої галузі економіки воно
належить. Тому існують різні галузеві модифікації бухгалтерських
балансів. Наприклад, статті за якими відображається майно для
транспортних, сільськогосподарських чи інших підприємств будуть
дуже відрізнятись між собою.
Отже, темі складання балансів та їх галузевих модифікацій
потрібно приділяти більше уваги, тому що це є дуже важливим
питанням на підприємствах різних галузей. Вивчення цього
питання біьш детально дасть можливість більш точно проводити
аналіз підприємств різних галузей.
УДК 657
JEL М 41
Данілевська М.М., магістр «Облік і аудит»
Мельянкова Л.В., к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
ЗМІНИ В СФЕРІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
На даному етапі в Україні, коли, на жаль, надто часто
відбуваються зміни в обліку оплати праці, необхідно оперативно
реагувати на ці зміни.
Якщо проаналізувати зарубіжний досвід, стає зрозуміло, що в
інших країнах в кризових умовах використовують якісну робочу
силу, яка повинна високо оплачуватись, але при цьому створює
продукцію, яка може витримати конкуренцію.
На жаль, в Україні роботадавці використовують в роботі дещо
застарілі методи роботи, такі як зниження оплати праці та
скорочення працівників.
Для боротьби з низьким рівнем заробітної плати, виведення з
тіні грошових коштів, державі доводиться проводити ряд реформ.
Позитивними нововведеннями можна вважати звільнення від
обкладення ПДФО доходів, що отримані працівниками у зв’язку зі
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здійсненням
заходів
щодо
енергоефективності
й
енергозбереження[2].
Розмір військового збору залишається без змін, тобто –1,5 %.
Коло платників: фізична особа ‒ резидент, фізична особа ‒
нерезидент і податковий агент.
Одним з головних акцентів нещодавньої «податкової
реформи» було зниження загального навантаження на фонд оплати
праці. Це відбулося за рахунок багатьох факторів, в тому числі ‒ за
рахунок зниження ставок з податку з доходів фізичних осіб (з 15%
та 20% до 18%) та зниження ставки єдиного соціального внеску до
22%.
Простіше стали процеси адміністрування ПДФО та ЄСВ.
Відпала необхідність визначати класи професійних ризиків, робити
розрахунки із утриманням 3,6% ЄСВ, розраховувати ПДФО за
двома ставками.
Отже, завдяки «податковій реформі» була скасована ставка
єдиного соціального внеску який сплачувався за рахунок
працівника і відбулись зміни ставок з податку з доходів фізичних
осіб, тобто було зменшене загальне навантаження на фонд
заробітної плати.
Література:
1. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI // Верховна Рада
України
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zаkon3.rаdа.gov.uа/lаws/show/2464-17
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень у 2016 році: Закон України від 24.12.2015 №909-VIII // Верховна Рада
України –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zаkon3.rаdа.gov.uа/lаws/show/909-19
3. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971
№322-VIII // Верховна Рада УРСР – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zаkon3.rаdа.gov.uа/lаws/show/322-08
4. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI //
Верховна Рада України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zаkon3.rаdа.gov.uа/lаws/show/2755-17
5. Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і
доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і
доходи: Наказ Мінфіну України від 02.10.2015 № 859 // Мінфін України –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zаkon3.rаdа.gov.uа/lаws/show/z129815
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ПРИРОДООХОРОННІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК
СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
Господарюючі суб’єкти в ході своєї діяльності здійснюють
негативний вплив на навколишнє природне середовище. Тому
основним завданням підприємств усіх форм власності є зниження
шкідливих викидів, утилізація відходів, раціональне використання
природних ресурсів,.
Проблеми негативного впливу на навколишнє природне
середовище та підходи щодо формування витрат, пов’язаних з
екологічною діяльністю підприємств, досліджували такі вчені, як
І.В. Замула, І.В. Бешуля, О.М. Кондратюк, Л.І. Максимів, М.С.
Пушкар, К.Є. Саєнко.
Науковці і фахівці-практики використовують різні терміни
щодо витрат, пов’язаних з екологічною діяльністю підприємства:
«природоохоронні витрати», «екологічні витрати», «витрати на
природоохоронні заходи», «сукупні екологічні витрати», «витрати
на охорону довкілля», «екологічні витрати виробництва». Слід
зауважити, що досить часто ототожнюються зазначені поняття, що
на нашу думку не є доцільним.
Керуючись
Інструкцією
щодо
заповнення форми
державного статистичного спостереження №1-екологічні витрати
«Звіт про витрати на охорону навколишнього природного
середовища та екологічні платежі», «Переліком видів діяльності,
що належать до природоохоронних заходів «Методичними
рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт,
послуг) у промисловості», Інструкцією «Про порядок обчислення
та сплати збору за забруднення навколишнього природного
середовища», до складу природоохоронних витрат включають:
збори за забруднення навколишнього середовища; затрати на
капітальний ремонт основних засобів природоохоронного
призначення; поточні витрати на природоохоронну діяльність.
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Сутність « природоохоронних витрат » та «екологічних
витрат» дещо відрізняється. Ширшим поняттям є екологічні
витрати, які включають усі витрати на ліквідування та зменшення
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та
збиток, який являє собою суму витрат на компенсацію наслідків
негативної дії, упущеної вигоди та непоправних втрат. Витрати на
охорону навколишнього середовища, на відмінну від екологічних,
не включають невідшкодований збиток.
Поточні витрати підприємства
на природоохоронну
діяльність
є
складовою
природоохоронних
витрат,
а
природоохоронні витрати, в свою чергу, є частиною екологічних
витрат ( рис. 1).

Рис. 1 – Взаємозв’язок природоохоронних витрат та екологічних
витрат

Чітке розуміння сутності витрат, які характеризують
негативний вплив підприємств на навколишнє природне
середовище забезпечить розробку і запровадження ефективних
заходів природоохоронного спрямування.
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СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Оскільки наука, технологія та інновації є вирішальними для
розвитку сучасного суспільства, природним є їх визначальний
вплив на прискорення інноваційних процесів у розвинених країнах.
Це зумовило успішну активізацію інноваційної орієнтації
підприємницької діяльності за рахунок освоєння нових технологій,
впровадження новітніх досягнень науки і техніки.
Підтримка та стимулюванням інноваційного підприємництва,
окремі стратегії та індикатори успішної реалізації інновацій,
виходячи з тенденцій глобалізації, у першу чергу реалізуються на
рівні окремого підприємства. Так, механізм стратегічного
інноваційного розвитку підприємства може бути представленим
через множину укрупнених компонентів. Зокрема, це сукупність,
або структура цілей; сукупність структур підприємства, які
реалізують інноваційні цілі відповідного етапу (в т. ч. виробнича та
організаційна структри); сукупність технологій (методи meth,
засоби means, алгоритми alg, тощо), що можуть бути використані
для досягнення інноваційних цілей; умови функціонування
системи, тобто фактори, які впливають на її формування
інноваційної стратегії та ефективність її функціонування (зовнішні,
та внутрішні) [1].
Отже, вибір компонентів ефективної стратегії інноваційного
розвитку стає основою успіху інноваційної діяльності. Оскільки
лише стратегія інноваційного просування дозволить не тільки
утримати, але і покращити позиції підприємства, досягти
конкурентоспроможності
за
рахунок
набуття
статусу
інноваційного.
Стратегій підприємства може бути безліч, але всі вони
базуються на стратегічних альтернативах: обмежене зростання
підприємства; зростання; скорочення [2].
Інноваційний тип стратегії за своєю спрямованістю належить
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до перших двох типів зазначених вище стратегічних альтернатив, а
тому, досить часто автори, які розглядають альтернативні шляхи
інноваційної стратегії на підприємстві, розподіляють її види в
рамках двох базових груп: активна (наступальна, експансивна),
пасивна (адаптивна), або наступальна і оборонна, створюючи при
цьому нові класифікації типів інноваційних стратегії, поява яких
свідчить про відсутність повністю завершених поглядів щодо
формування інноваційних стратегій на підприємствах, але
одночасно призводять до труднощів у процесі їх реалізації. Це
дещо
знижує
ефективність
нововведень,
унеможливлює
формування загальної єдиної моделі інноваційної стратегії, єдиного
механізму стратегічного інноваційного розвитку [3]. Тому, на рівні
інноваційного підприємства важливим є визначитися із
теоретичною базовою моделлю стратегії інноваційного розвитку,
але відкоригувати її залежно від специфіки та зовнішніх факторів
діяльності такого підприємства для застосування на практиці.
Таким чином, першочерговим поштовхом до якісних змін
залишається реалізація інноваційних пріоритетів на рівні
підприємства. Інноваційний розвиток економіки країни є
одночасно, як запорукою розвитку середовища для таких змін, так і
їх результатом, що проявляється за рахунок посилення
прогресивних тенденцій інноваційного розвитку. Саме такі
прогресивні тенденції є однією із запорук формування
конкурентної позиції економіки країни в умовах глобалізації.
Література
1. Волкова В. Н. Развитие определения системы / В. Н. Волкова //
Системный анализ в проектировании и управлении : материалы Международной
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ
Реформи, що відбувались останнім часом в системі
бухгалтерського обліку України, спричинили вагоме зближення
регламентацій
вітчизняних
бухгалтерських
стандартів
з
Міжнародними стандартами фінансової звітності. При цьому, на
рівень відповідності фінансової звітності українських організацій
впливає не лише ступінь їх адаптації до МСФЗ, а й значним чином
– вибір облікової політики компанії. Саме тому, на сьогоднішній
день досить гостро постає проблема розробки облікової політики
компаніями, що в процесі ведення обліку орієнтуються на МСФЗ.
Питання стосовно формування облікової політики згідно з
вимогами МСФЗ було неодноразово висвітлено в наукових працях
та надбаннях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, до яких
відносяться: Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, М.В. Кужельний,
В.А. Кулик, М.С. Пушкар, О.В. Чумак, Л.Г. Ловінська, Фермін дель
Валле, Д. Александер, А. Бриттон, Е. Йориссен та ін.
Облікова політика – поняття, відносно нове в українському
обліку. Вітчизняна практика поки не в змозі пишатися великим
практичним досвідом у цій сфері, саме тому це той випадок, коли
варто застосовувати зарубіжні напрацювання [2].
Формування облікової політики в зарубіжній практиці
регламентується Міжнародним стандартом бухгалтерського
обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та
помилки». Згідно зі стандартом, облікова політика – це конкретні
принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансової
звітності [1].
У сучасних умовах, необхідність переходу на МСФЗ, попри
усі переваги, зумовила ряд вагомих проблем стосовно процесу
формування облікової політики, а саме:
1. В умовах переходу на МСФЗ українськими суб’єктами
господарювання не усвідомлюється вся ступінь відповідальності за
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подальше ведення бухгалтерського обліку з використанням набутих
знань міжнародної облікової практики, що проявляється в
неповному дотриманні вимог МСФЗ.
2. Діюче бухгалтерське та податкове законодавство, на яких
базується система бухгалтерського обліку українських підприємств
та організацій недосконале в багатьох питаннях.
3. Відсутність
взаємоузгодження
встановлених
при
складанні облікової політики цілей для ухвалення рішень стосовно
вибору способів ведення обліку.
4. Процесу формування облікової політики підприємства
завжди притаманний фактор ризику, оскільки рішення
приймаються керівниками та бухгалтерами під дією суб’єктивних
суджень та переконань.
5. Недостатня
обізнаність
користувачів
фінансової
інформації стосовно нових методів обліку вимагає додаткових
підтверджень доказів щодо вірності застосування принципів та
методів обліку [3].
Таким чином, реформа формування облікової політики згідно
з МСФЗ має як позитивні сторони, так і пов’язана з деякими
труднощами. Тому, як на державному рівні, так і на рівні окремих
підприємств необхідно впроваджувати ряд відповідних заходів для
забезпечення належних умов формування облікової політики
суб’єктами господарювання у відповідності з МСФЗ.
Література:
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки» [Текст] : [затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 01.01.12]. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_020.
2. Коваленко І. В. Формування облікової політики підприємства
відповідно до вимог МСФЗ [Електронний ресурс] / І. В. Коваленко. – 2015. –
Режим доступу до ресурсу: http://nauka.zinet.info/23/kovalenko.php.
3. Олійник Т. О. Особливості формування облікової політики підприємств
при переході на міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс] /
Т. О. Олійник, О. М. Глушко. – 2010. – Режим доступу до ресурсу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Di28iGsUj_AJ:www.nbuv.gov.
ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekpr/2010_35/Zm/25PDF.pdf+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua.

60

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 08 жовтня 2016 р.)

УДК 657.6
Дорош Ірина
Науковий керівник: Софія Кафка
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ І
НОРМАТИВНИХ АКТІВ
В процесі аудиторської перевірки існує необхідність
розглянути питання щодо дотримання управлінським персоналом
підприємства, що перевіряється, вимог та положень законодавчих і
нормативних актів, які визначають суми або розкриття інформації у
фінансовій звітності такого суб'єкта господарювання
Ми знаємо, і так нам говорить міжнародна організація праці,
що до такого персоналу, як управлінський відноситься така
частина працюючих, до якої, крім менеджерів, ще включають й
інших фахівців-професіоналів. Основою для таких суджень можна
вважати плідний і тісний взємозв'язок у роботі менеджера і фахівця
в цілому. Звісно, вони повинні спільно забезпечувати запланований
розвиток підприємства, підтримувати його місію, а також, саме
вони залежать один від одного.
Саме управлінський персонал під наглядом тих, кого
наділено найвищими повноваженнями, несе відповідальність за
забезпечення того, щоб діяльність суб'єкта господарювання
здійснювалася відповідно до положень законодавчих та
нормативних актів.
З метою попередження й оперативного виявлення
недотримання вимог законодавчих та нормативних актів
працівниками, на підприємстві слід впровадити свою політику і
процедури, а саме:

задіяти систематичний контроль юридичних вимог,
із забезпеченням того, що операційна діяльність суб’єкта
господарювання відповідає цим вимогам;

чітко встановити безперервне функціонування
системи внутрішнього контролю;

запровадити та забезпечити дотримання кодексу
61

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

поведінки працівника;

створити комплекс засобів організаційного та
технічного характеру, що забезпечить стеження за робочим
процесом в установленому порядку;

в
обов’язковому
порядку
здійснювати
перекваліфікацію персоналу;

мати безпосередній контакт з працівниками
підприємства;

створити
інформаційний
каталог
основних
законодавчих та нормативних актів для працівників у конкретній
галузі їх діяльності;

запровадити чіткі та жорсткі міри покарання у
випадку виявлення нормативних порушень.
Під часу аудиту, працівник аудиторської компанії, тобто
аудитор повинен впевнитися, що весь управлінський персонал, а
також без виключення і ті, на кого накладаються найвищі
повноваження, надали достовірну, повну інформацію, яка може
засвідчувати, що суб'єкт підприємницького господарювання
дотримується вимог законодавчих та нормативних актів. Якщо на
думку аудитора існує протилежне, то він повинен оцінити вплив
підозрюваного недотримання вимог щодо суттєвості для фінансової
звітності, і проаналізувати обов’язок отримати юридичну
консультацію.
Аудитор зобов’язаний оцінити наслідки недотримання вимог
відносно інших аспектів аудиту за такими ознаками:

завдяки регуляторним організаціям та державним
установам чи виявлено наявність розслідування або сплати штрафів
і пені;

чи існує оплата консультантам, пов’язаним
сторонам, працівникам чи державним службовцям достовірно
визначених послуг чи так званої позики;

які можуть існувати агентські винагороди чи
комісійні за продаж, що виявлені, як понадмірні, якщо порівнювати
зі звичайно сплачуваними суб’єктом підприємства або в його галузі
чи порівняно з послугами, які фактично отримані;

чи є певні постачання на фірму за значно нижчими
чи в інших випадках, вищими цінами від ринкової ціни;

чи є вияв певних платежів, які рахуються, як
незвичайні, грошовими коштами, придбання у формі банківських
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чеків до сплати пред’явнику або перекази на номерні банківські
рахунки;

чи існують операції, що включені до незвичайних, з
компаніями, які зареєстровані в країнах - податкових оазах;

чи є виконані в іншу країну, платежі за товари чи
послуги, ніж та, з якої вони походять;

чи є платежі, які існують без обов’язкової, належної
документації щодо валютного контролю;

чи існує інформаційна система, що не надає,
аудиторські докази або й достатні докази, навмисно, випадково;

чи зустрічаються несанкціоновані операції або
неналежно зареєстровані операції;

чи виявлено негативні відгуки в засобах масової
інформації.
Аудиторськими процедурами, якщо недотримання вимог
ідентифіковане або підозрюється, повинні бути: обговорення
даного питання з управлінським персоналом і за потреби розгляд
необхідності отримання юридичної консультації. У виняткових
випадках аудитор може відмовитися від завдання з аудиту.

УДК 657
Дорошенко Олена,
Національний університет водного господарства та
природокористування
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ: ВИМОГИ СУЧАСНОГО
ПЕРІОДУ
У
сучасному
революційному
періоді
становлення
бухгалтерського обліку в державному секторі як цілісної
підсистеми управління державними фінансами з інтегрованими
взаємозв’язками між обліком виконання бюджетів, обліком у
бюджетних установах та обліком результатів діяльності
загальнодержавних фондів виникає достатньо багато питань
організаційного забезпечення його функціонування.
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Поряд із основними напрямками, визначеними Стратегією
модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі [1], у
вказаному нормативно-правовому акті наведено уніфікацію
програмного забезпечення, що використовується суб'єктами
державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між
Мінфіном, органами Казначейства і суб'єктами державного сектору
з використанням баз даних та інформаційних систем (рис.1).
Поряд із надзвичайно стрімким розвитком інформаційних
технологій в Україні вслід за світовими тенденціями, а також із
розробкою та застосуванням потужних програмних продуктів,
адаптованих до специфіки діяльності бюджетних установ, їх
запровадження в Україні здійснюється досить повільно. Це
зумовлено як особливостями кожної бюджетної установи, які не
завжди можна передбачити в програмі, так і обмеженістю
фінансових ресурсів бюджетних установ для придбання таких
програм, що, як відомо, є капітальними видатками.
В умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному
секторі впровадження таких систем має здійснюватися інтегровано
в усій мережі розпорядників бюджетних коштів та в структурі
Державної казначейської служби України.
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Напрям реалізації
Стратегії

Уніфікація програмного забезпечення, що
використовується суб'єктами державного
сектору, з метою забезпечення обміну
інформацією між Мінфіном, органами
Казначейства і суб'єктами державного
сектору з використанням баз даних та
інформаційних систем

Очікувані результати

Установлення уніфікованих вимог до
вибору програмного забезпечення для
обміну інформацією між Мінфіном,
органами Казначейства і суб'єктів
державного сектору з використанням баз
даних та інформаційних систем

Заплановані
Стратегією заходи

Створення інформаційно-аналітичної
системи моніторингу виконання бюджетів у
режимі реального часу на базі плану
рахунків бухгалтерського обліку в
державному секторі та відповідно до
бюджетної класифікації
Уніфікація програмного забезпечення, що
використовується суб'єктами державного
сектору, з метою забезпечення обміну
інформацією між Мінфіном, органами
Державного казначейства і суб'єктами
державного сектору з використанням баз
даних та інформаційних систем

Рис. 1. Напрями реалізації, очікувані результати та заплановані
Стратегією [1] заходи щодо вдосконалення інформаційних систем
бухгалтерського обліку в державному секторі
Література:
Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів від
16 січня 2007 р., №34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua

1.
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УДК 657
Дрозд Марина
Науковий керівник: Ганяйло Оксана Миколаївна
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЗА МСБО
Власний капітал будь-якого підприємства є основою його
безперервності, ефективності діяльності та оцінки забезпечення
джерелами фінансування. Аналіз інформації про власний капітал,
його стан та зміни дозволяє управлінському персоналу детально
оцінити фінансовий стан підприємства, прийняти раціональні
управлінські рішення.
Облік власного капіталу є важливим аспектом у діяльності
підприємств. Нормативно-законодавчою базою із питань
регулювання обліку власного капіталу є Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 32 “Фінансові інструменти”, який визначає
принципи для подання фінансових інструментів як зобов'язань або
власного капіталу і для згортання фінансових активів та фінансових
зобов'язань. Він застосовується до класифікації (з точки зору
емітента) фінансових інструментів як фінансових активів,
фінансових зобов'язань та інструментів власного капіталу; до
класифікації пов'язаних з ними відсотків, дивідендів, збитків та
прибутків, а також до обставин, за яких слід згортати фінансові
активи та фінансові зобов'язання.
В економічній літературі поняття власного капіталу
досліджувалось широко, його вивчали: К. Маркс, А. Сміт, Д.
Рікардо, Ж.Б. Сей, В.Я Соколов, та багато інші науковці.
Узагальнюючи
поняття
власного капіталу, можна
сформулювати наступне визначення: це вкладення власників,
власні джерела підприємства, що без визначеного терміну
повернення внесені засновниками або залишені ними на
підприємстві з чистого прибутку.
Таке визначення відповідає МСБО, де зазначається, що
капітал є часткою в активах підприємства, яка залишається після
того, як будуть погашені всі його зобов’язання.
Слід відмітити, що відповідно до МСБО визнаються дві
концепції збереження капіталу. Сутність їх полягає в тому, що
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підприємство зберігає свій капітал, і на кінець періоду його
величина залишається принаймні такою самою, як і на початок
періоду. Найпоширенішими нині є концепція збереження
фінансового капіталу та концепція збереження фізичного капіталу.
Суть збереження фізичного капіталу виражається в тому, що
продуктивність обладнання на початок має бути такою ж як і на
кінець року. Розподіл ресурсів (активів) та зобов’язань (пасивів) на
окремі категорії є необхідним для інтерпретації агрегованої
облікової
інформації,
яка
повинна
використовуватись
користувачами
бухгалтерської
фінансової
звітності
для
обґрунтування рішень.
Враховуючи функції власного капіталу можна зазначити, що
його розмір визначає ступінь незалежності та впливу його власників
на підприємство, а для кредиторів є показником стабільності
підприємства. Чим більший власний капітал і менша кредиторська
заборгованість, тим кращі стосунки у підприємства з різними
юридичними і фізичними особами.
Отже, особливістю обліку власного капіталу є чітка
відповідність юридичним нормам і невелика кількість операцій із
ним. Підприємства повинні чітко визначати цілі, порядок та умови
збільшення (зменшення) власного капіталу, порядок формування
резервного капіталу, порядок формування та використання
додаткового капіталу, методику здійснення реінвестицій у
корпоративні права, чітко визначати порядок оподаткування
операцій, які пов’язані із збільшенням (зменшенням) залученого
капіталу тощо.
Література:
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні
вимоги до фінансової звітності, затверджене наказом Міністерства фінансів
Українивід 07.02.2013 р. №73 [Електронний ресурс]. –Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua
2. Садовська І.Б. Обліково-інформаційне забезпечення в управлінні
власним капіталом сільськогосподарських підприємств /І.Садовська// Збірник
наукових праць Луцького національного технічного університету. Економічні
науки. –Серія «Облік і фінанси». –Випуск 9 (33). –Ч. 3. –2012. –С. 207-213.
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УДК 657
Дунь Василина
Науковий керівник: Бабіч Ірина
Луцький національний технічний університет
ПИТАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ
На даний час реклама вважається рушійною силою торгівлі.
Саме вона стала рушійною силою для виробників, які прагнуть
продати свій товар або послугу на ринку. Засоби масової інформації
– радіо, телебачення, друковані видання, а останнім часом ще й
Інтернет – найпопулярніші джерела реклами. До реклами у ЗМІ
сьогодні вдається майже кожне підприємство, яке хоче, щоб про
нього дізналися. Саме тому облік витрат на рекламу є актуальним.
Згідно ст. 1 Закону України «Про рекламу» від 03.07.1996 р.
№ 270/96-ВР реклама – це інформація про особу чи товар,
розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і
призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів
реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товар. При цьому
товаром може виступати як продукція так і послуга, які надаються
підприємствами.
У бухгалтерському обліку згідно з п. 19 П(С)БО 16
«Витрати», витрати по розміщенню реклами включаються до
складу витрат на збут і відображаються в періоді їх внесення на
рахунку 93.
Однак, якщо права на рекламу (рекламний ролик, банер або
макет) переходять до підприємства, то авторські та суміжні з ними
права згідно з п. 5 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» є об’єктами
нематеріальних активів. Слід зазначити, що у п. 9 П(С)БО 8
зазначено, що витрати на рекламу і просування товарів на ринку не
можуть бути визнані нематеріальними активами. Тож правильним
буде якщо вартість ролика/макету відразу списуватиметься на
витрати підприємства з відображенням за дебетом рахунку 93
«Витрати на збут».
Якщо авторські права на рекламний ролик, макет або банер
до підприємства не переходять, то у цьому випадку вартість їх
виготовлення включається до витрат звітного періоду у складі
витрат на збут (п. 19 П(С)БО 16).
Відповідно до податкового обліку витрати на рекламу
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діляться на лімітовані і нелімітовані. Витрати, пов’язані із
проведенням реклами товарів (робіт, послуг), які продаються
(надаються) підприємством, відносяться до складу валових витрат
такого підприємства в повному обсязі і є нелімітованими
витратами. Лімітовані витрати – це витрати, пов’язані із
придбанням і поширенням товарів (робіт, послуг), включаються до
складу валових витрат такого підприємства з обмеженням 2% суми
оподатковуваного прибутку за попередній звітний (податковий) рік.
Отже з вище сказаного можна зробити висновки:
 Проведення
рекламних
заходів
відноситься
до
господарської діяльності підприємства,
 Реклама стимулює продаж товарів та послуг,
 Облік витрат на рекламу ведеться на рахунку 93 «витрати на
збут»
 Витрати на рекламу збільшують валові витрати
підприємства, а отже зменшують прибуток підприємства.
УДК 657
Євтушок Галина
Науковий керівник: Колеснікова О.М
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
БАЛАНСУ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТИМИ
Актуальність даної теми визначає особливості формування
бухгалтерського балансу за міжнародними стандартами.
Вагомий внесок в дослідження міжнародних стандартів
обліку внесли вітчизняні і зарубіжні вчені, такі як: Алібера Р.,
Бутинець Ф., Голов С., Жиглей І., Литвин Н., Левицька С.,
Лоренсен Л., Стікней С., Дж. Флавер, Паркер Р. та ін.
Баланс - звіт про фінансовий стан, міжнародні стандарти
фінансової звітності, облік, принципи обліку, фінансова звітність,
форми фінансової звітності.
Зараз його називають «Баланс (Звіт прo фінансовий стан)».
Така подвійна назва з’явилася під впливом міжнародної облікової
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а)
б)
в)
г)
д)

практики. Баланс — це форма звіту, котра відображає активи,
зобов’язання тa власний капітал підприємства.
Склад статей баланс узгоджується з параграфом 54 МСБО.
У країні триває реалізація програми реформування
бухгалтерського обліку та фінансової звітності за вимогами МСФЗ,
що передбачає підвищення прозорості облікових принципів обліку
та звітності.
Новий етап у реформування вітчизняної системи
бухгалтерського обліку в рамках наближення її міжнародних вимог
відбувся коли Законом України від 12.05.2011 р. № 3332-VI було
заявлено про перехід учасників фінансового ринку України на
міжнародні
стандарти фінансової звітності з 2012 року. Так, в п. 2 статті 12-1
визначено, що публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а
також підприємства, які провадять господарську діяльність за
видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,
складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність
за міжнародними стандартами. Всі інші підприємства самостійно
визначають доцільність застосування міжнародних стандартів [1].
Формування фінансової звітності у міжнародній практиці
регулює МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [2]. У вітчизняній
практиці форма і склад статей балансу визначаються НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [3].
В МСБО 1 визначено, що суб’єкт господарювання повинен
ідентифікувати кожний фінансовий звіт і примітки. Тому в балансі
повинно бути зазначено:
назв у суб’єкта господарювання, що звітує, або інші способи
ідентифікації та будь-які зміни в цій інформації порівняно з кінцем
попереднього звітного періоду;
ця фінансова звітність стосується одного суб’єкта господарювання
чи групи суб’єктів господарювання;
дату кінця звітного періоду або періоду, охопленого комплектом
фінансової звітності та примітками;
валюту подання, як визначає МСБО 21;
рівень округлення, використаний при поданні сум у фінансовій
звітності [2].
Підприємства, які використовують МСФЗ і подають першу
річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі
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наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також
на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
(відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності») [2].
Отже, необхідно здійснювати подальше удосконалення
балансу відповідно до МСФЗ, що в подальшому сприятиме повноті
та достовірності даних фінансової звітності для задоволення
реальних потреб користувачів.
Література
1.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" //[Електронний ресурс] // Верховна Рада України [сайт]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14
2.
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 [Електронний ресурс]
// Бухгалтер
911
[сайт].– Режим
доступу:
http://buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO1.pdf
3.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk
4.
4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше застосування
міжнародних стандартів фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.yurincom.com/ua/order-blank-skachat-besplatno/msby/msfz-1.

УДК 657
Жураковська І.В.,
Колбасюк О.О.
Луцький національний технічний університет
ВІДПОВІДНІСТЬ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
МСФЗ (НА ПРИКЛАДІ ОБЛІКУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ)
В Україні складання звітності за МСФЗ є обов’язковим для
цілого ряду підприємств, серед яких є акціонерні. Таке рішення
уряду було зумовлено намаганням зробити звітність наших
підприємств зрозумілою для іноземних інвесторів та партнерів. Але
ні достатнього досвіду, ні ресурсів більшість українських
підприємств немали для забезпечення не просто звітності за
міжнародними стандартами, а якісного розкриття інформації. Як і
П(С)БО, МСБО та МСФЗ вимагають обов’язкового дотримання
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всієї групи стандартів при складанні звітності, виключення з цього
правила розписані у кожному стандарті окремо.
На прикладі забезпечень нами проаналізовано дотримання у
вітчизняній звітності вимог МСФЗ. МСБО 37 Забезпечення, умовні
зобов'язання та умовні активи [1] вимагає розкриття інформації про
забезпечення у примітках до фінансової звітності та в обліковій
політиці.
Нами було розглянуто дані по всіх акціонерних товариствах
Волинської області, розміщених на сайті smida.gov.ua [2], куди
підприємства подають щорічно різні види і типи інформації про
свою діяльність, зокрема, інформацію про угоди, зміну керівництва,
рішеннях про ліквідацію, фінансову звітність тощо. Ця інформація
є корисна і важлива бізнес спільноті.
За даними сайту smida.gov.ua, у Волинській області
налічується 417 підприємств, з них у 144-ох взагалі відсутні будьякі дані про підприємство. Це можна пояснити наступним чином:
підприємство закрилося, підприємство не подає інформацію до
публічного ресурсу, підприємство не закрилося, але більше не
здійснює жодної діяльності тощо. Лише у 35-ти можна знайти
інформацію про досліджувані нами об’єкти. Графічно це
представлено на рис. 1.

Рис. 1. Аналіз підприємств з публічного сайту smida.gov.ua. на
предмет наявності інформації про забезпечення

Нами проаналізовано методику обліку та оцінки
забезпечень акціонерних товариствах Волинської області. Всього їх
в’явилось 35.
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Згідно МСБО 37, якщо підприємство несе нерегулярні
виплати, воно зобов’язане створювати забезпечення для
нівелювання впливу цих виплат на фінансовий стан в проміжній
звітності. Проте така практика не поширена на підприємствах
Волинської області. Найпоширенішим видом забезпечень є
забезпечення відпусток в розмірі від 6 до 11,3% фонду оплати
праці. І тільки 2 підприємства ПАТ «Гнідавський цукровий завод»
та ПАТ «Волиньгаз» створюють додаткове пенсійне забезпечення,
проте його сума не зазначена.
Наведені дані підкреслюють формальний підхід до
відображення інформації про забезпечення у звітності. Тобто ніякої
оцінки майбутніх операцій, а значить і бюджетування всієї
діяльності підприємства не ведеться.
Виникає питання: цю інформацію не відображають бо вона
нікому не потрібна, чи просто не вміють це робити? А відповідь
полягає в тому, що вона не вимагається вітчизняним
законодавством і за її відсутність немає штрафів. Якісні примітки і
звітність тільки в тих підприємств, які хочуть продавати свої акції
на фондових біржах і очікують приплив інвестицій.
Ми дослідили не самі важливі показники звітності
акціонерних товариств, проте вони є обов’язковими. Звітність
вважається такою, що відповідає міжнародним стандартам тільки
тоді, коли вона складена згідно вимог всього пакету стандартів з
врахуванням обмежень, зазначених в них. Виходячи з цього факту
вказувати на те, що акціонерні товариства Волинської області
складають звітність за міжнародними стандартами недоречно, адже
частка таких підприємств в загальній сукупності акціонерних
товариств є дуже незначною.
Література:
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 (МСБО 37)
Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_051
2. Інформаційний сервіс Smida [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://smida.gov.ua/
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УДК 657
Зайцева Наталья, Шмарева Марина
Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОГО
РЫНКА РОССИИ
Современная система государственного регулирования
деятельности страховщиков в России включает: контроль и надзор
в страховой сфере; регистрацию страховых организаций;
лицензирование страховой деятельности. За последние годы был
принят ряд важных шагов в части совершенствования нормативноправовой базы страхового дела, направленных на усиление
регулирующего воздействия государства в сфере страхования. В
частности, были приняты определенные нормативные требования к
созданию и деятельности страховых организаций. Основными из
этих требований являются следующие:
1. Требования к минимальному размеру уставного капитала
страховой компании.
2. Гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховой
компании.
3. Нормативные требования к формированию и инвестированию
страховых резервов.
Негативные тенденции развития современного рынка
страховых услуг, обусловленные кризисными явлениями в отрасли
и в экономике страны в целом, требуют проведения существенной
корректировки применяемой в России модели государственного
финансового регулирования страховой индустрии, недостаточный
уровень развития которой объясняется неэффективной системой
государственного финансового регулирования отрасли, в том числе
недостаточным
применением
налоговых
и
бюджетных
инструментов.
Методы государственного финансового регулирования
развития страховой отрасли могут быть разбиты на две группы:
прямые и косвенные. К первым следует отнести прямое
регулирующее воздействие государственных структур (например,
нормативные документы ЦБ РФ), бюджетное финансирование (в т.
ч. бюджетные субсидии и бюджетные инвестиции); вторые
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включают налоговые инструменты. Рассматривая существующую
модель государственного финансового регулирования российского
страхового рынка, необходимо учитывать тот факт, что ее
специфика обусловлена доминированием прямых методов
регулирования, представленных в виде совокупности нормативов в
части образования страховых фондов и капитала страховых
компаний. Анализ инструментария государственного финансового
регулирования, применяемого в развитых экономиках, позволил
заключить, что в рамках современного подхода формируются
новые (промежуточные) модели, сочетающие рыночные и
внерыночные
(государственные)
методы
регулирования
финансовых отношений, т. е. происходит сближение методов
государственного и рыночного регулирования финансового сектора
экономики.
Подобные
гибридные
формы
финансового
регулирования предполагают постепенное уменьшение участия
государства в рыночных процессах и способствуют повышению
эффективности регуляционных процессов, одновременно снижая
уровень государственных расходов.
На фоне потенциального обострения проблем развития
страховой отрасли Центральный банк, являющийся основным
регулятором отечественного страхового рынка, разработал
стратегию развития страховой отрасли на 2016–2018 годы, в рамках
реализации которой планируется использовать меры по защите
прав потребителей рынка страховых услуг, вести постоянный
мониторинг состояния страховых организаций в рамках единой
системы управления страховыми рисками.
В рамках реализации стратегии развития страховой отрасли
ЦБ РФ предполагает реализовать следующий комплекс
мероприятий государственного регулирования, направленных на
повышение эффективности функционирования рынка страховых
услуг.
1. Использование механизма санации страховых компаний.
2. Совершенствование процедуры лицензирования страховых
организаций.
3. Учреждение национальной перестраховочной компании.
4. Построение единой системы урегулирования убытков в сегменте
автострахования.
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УДК 657.47
Зарецкий Вадим
Белорусский государственный экономический университет
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ «НОРМАТИВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ» В УЧЕТНОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Актуальность темы исследования обусловлена введением с 1
января 2014 года нового Закона Республики Беларусь «О
бухгалтерском учете и отчетности» (далее – Закон). Согласно п.2
ст. 17 общественно значимые организации уже за 2016 год обязаны
будут составлять консолидированную отчетность по МСФО. Это
означает, что на них будут распространяться требования всех
действующих стандартов, которые в августе 2016 года в
Республике Беларусь приняли статус технических нормативных
актов. Поэтому важно внимательно изучить не только их
непосредственное содержание, но опыт применения их положений,
которые нашли воплощение в нормативных правовых актов многих
постсоветских стран, в том числе в Украине.
В настоящей статье обратим более пристальное внимание на
положения МСФО 2 «Запасы». В п. 38 данного стандарта указано,
что себестоимость продаж «…состоит из тех затрат, которые
…включались в оценку уже проданных запасов, а также из
нераспределенных производственных накладных расходов и
сверхнормативной производственной себестоимости запасов».
Себестоимость запасов должна «…включать все затраты на
приобретение, затраты на переработку и прочие затраты,
понесенные для того, чтобы обеспечить текущее местонахождение
и состояние запасов». Затраты на приобретение состоят из: цены
покупки, импортных пошлин и прочих налогов, а также затрат на
транспортировку,
погрузку-разгрузку
и
прочих
затрат,
непосредственно относимых на приобретение готовой продукции,
материалов и услуг. В свою очередь затраты на переработку
запасов включают:
 прямые затраты на оплату труда, непосредственно
связанные с производством продукции;
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 распределенные
переменные
и
постоянные
общепроизводственные затраты, возникающие при переработке
сырья в готовую продукцию.
Базой распределения переменных общепроизводственных
затрат
является
показатель
фактического
использования
производственных мощностей, а постоянных – нормальная
производительность производственных мощностей. Под ней
понимается «тот объем производства, который ожидается получить
исходя из средних показателей за ряд периодов или сезонов работы
в нормальных условиях, с учетом потерь в производительности в
связи с плановым обслуживанием». Методика распределения
постоянных косвенных производственных затрат обладает рядом
проблем. Размер постоянных косвенных производственных затрат,
распределенных
на
основе
показателя
нормальной
производительности производственных мощностей, в конечном
счете все же зависит от уровня производства, хотя по определению
постоянных косвенных производственных затрат  это «затраты,
которые остаются относительно неизменными независимо от
объема производства». В случае падения объема производства в
организациях будет формироваться сумма нераспределенных
постоянных косвенных производственных затрат, которые согласно
данной методики распределения должны декапитализироваться,
минуя себестоимость произведенной продукции. И таким образом
будет занижена прибыль от реализации продукции отчетного
периода, что должно, по мнению разработчиков МСФО 2 «Запасы»,
послужить сигналом руководству коммерческой организации о
неполном использовании производственных мощностей. В то же
время это приведет к несопоставимости в динамике показателя
себестоимости продаж, отражаемом в «Отчете о совокупной
прибыли», а, следовательно, и величины остатков готовой
продукции, отражаемых в отчете о финансовом положении.
Целесообразнее было бы распределять постоянные
общепроизводственные затраты с помощью такой методики, когда
фактический объем производства больше, чем нормальная
производительность производственных мощностей, т.е. спрос на
продукцию. Тогда в целях недопущения перепроизводства и
работы «на склад», занижалась бы величина прибыли от
реализации путем списания нераспределенных постоянных
косвенных производственных затрат на расходы периода. Однако
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приходится констатировать, что предложенная нами методика
распределения постоянных косвенных производственных затрат
возможно реализовать в рамках управленческого учета.
УДК 657
Калинка Екатерина
Научный руководитель: Купрейчик Дмитрий Винидиктович
Полесский Государственный университет
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Инвентаризация
является
одним
из
наиболее
распространенных методов внутреннего контроля, позволяющий
получить точную информацию о наличии имущества, а также
информацию о его состоянии и стоимости. Однако данный метод
имеет некоторые недостатки, основным из которых является трата
большого количества времени.
На территории Республики Беларусь в настоящее время
используется метод нанесения маркером номера на объект учета,
однако следует помнить, что номера могут быть неправильно
нанесены на объект или со временем стать нечитаемым. Процесс
инвентаризации обычно требует много времени и трудовых
ресурсов, а ежемесячное количество листов всех документов
инвентаризации может насчитывать сотни и даже тысячи. Это и
стало одной из причин автоматизации процесса инвентаризации.
Одним из вариантов автоматизации данного процесса
является использование технологии штрихового кодирования.
Этапы проведения инвентаризации упрощаются в несколько
раз. Для начала производится печать и маркировка объектов
товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и основных средств (ОС).
Затем материально ответственное лицо (бухгалтер) на специальном
принтере печатает штрих-коды и наклеивает их на каждый
конкретный объект. Особенностью является то, что штрих-коды
печатают на особой клеящейся бумаге, а это в свою очередь не
только сокращает время нанесения инвентарного номера, но и
делает данный процесс более эстетичным. В итоге работникам
необходимо лишь сканировать штрих-код или RFID метку с ТМЦ,
и данные автоматически попадут в базу данных системы учета.
Небольшое и удобное устройство за считанные секунды сканирует
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информацию о ТМЦ с RFID-меток и маркировочных штрих-кодов.
Сохраненные данные оперативно обрабатываются, сравниваются с
уже имеющейся в базе информацией и плановыми показателями, на
основе которых, уже без особого труда, можно составить
необходимую отчетность, проследить приход и расход и
практическое расхождение наличия товара. Экономия времени
очевидна. Это самое значимое и основное преимущество
автоматизированного процесса инвентаризации.
Среди
прочих
преимуществ
автоматизированной
инвентаризации выделяют: значительное снижение трудовых
затрат; увеличение скорости проведения инвентаризации; усиление
контроля за окончанием срока годности товаров; пресечение
возможности хищения, контроль движения основных средств и
прихода, расхода ТМЦ и др.
До
сих
пор,
большинство
компаний
опасается
автоматизировать данный процесс, предпочитая ручную работу.
Этому есть некоторые объяснения: а) сам процесс перехода к
различным инновациям в самом начале идет довольно медленно; б)
руководство организаций опасается исключать человека из данного
процесса. Однако это является безусловным преимуществом,
поскольку в целях экономии времени многие объекты визуально не
осматриваются, а лишь делается предположение, что они имеются в
том или ином месте хранения. При автоматизированной
инвентаризации необходимо считывать штрих-код с каждого
объекта учета, а значит непосредственно идентифицировать
каждый объект, в противном случае система обнаружит отсутствие
того или иного объекта; в) небольшой выбор компьютерных
программ и самих устройств для проведения и подготовки
инвентаризации.
В
качестве
примера
автоматизированных
систем
инвентаризации можно привести систему «DKLINK Inventory»,
программу «Скан-Про», «Скан-Парус», «Scan-Light», технологии
RFID и др.
Использование автоматизированных систем во время
проведения инвентаризации дает возможность более точно и
быстро обработать данные, а также позволяет максимально
исключить возможность человеческой ошибки, что в свою очередь
повышает достоверность ведения бухгалтерского учета.
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УДК 657.3
Камінська Марія
Житомирський національний агроекологічний університет
ЯКІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ
АСПЕКТ
В управлінні підприємством важливу роль відіграє
бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік, як система
накопичення
інформації,
ґрунтується
на
застосуванні
безперервного документування всіх господарських операцій, які
здійснює підприємство. Облікова інформація відображається в
первинних і зведених документах, облікових регістрах, формах
фінансової звітності підприємства.
Оперативність, достовірність, забезпеченість та прийняття
управлінських рішень залежить від якість облікової інформації.
Якість облікової інформації відображає, ступінь придатності даної
інформації для досягнення поставлених цілей, що стоять перед
користувачами.
Дана проблема знайшла відображення в працях багатьох
вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, зокрема Е. Демінга,
М.І. Бондаря, О.М. Брадула, С.Ф. Голова, Н.Ю.. Єршової,
Ю.А. Кузьминського, М.А. Проданчука та ін. На думку
М.А. Проданчука, оскільки категорію якості застосовують до
різних об’єктів, то облікова система також виступає об’єктом
якості, яка містить сукупність господарських процесів та облікову
інформацію як продукт бухгалтерського обліку в інформаційній
економіці.
Якість інформації є складним поняттям, його основу складає
базова система показників, які згруповані у три групи:
 видачі інформації (своєчасність, актуальність, повнота,
доступність і інші);
 обробки інформації (достовірність, адекватність і ін.);
 захищеності інформації (фізична цілісність інформації,
логічна цілісність
інформації, конфіденційність;
безпека
інформації).
Управлінський персонал різного рівня ієрархії вирішує складні
завдання, пов’язані з переведенням економічної діяльності на
інноваційний напрям розвитку, більш доцільним використанням
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виробничого потенціалу підприємства, збільшенням ефективності
праці працівників, приверненням уваги до екологічних та
соціальних показників діяльності підприємства. Таким чином,
прийняття ефективних управлінських рішень абсолютно залежить
від якості облікової інформації.
Іншими словами, прийняття управлінських рішень постійно
пов’язане з опрацюванням облікової інформації, а сам процес
управління має інформаційний характер. З точки зору О.М.
Брадули облікова інформація – це відображення в іншій формі
облікових подій у структурі облікової системи. Інформація, що
формується, накопичується і оброблюється в рамках облікової
системи підприємства на основі бухгалтерських методів подається
в упорядкованому вигляді для розробки і обґрунтування окремих
управлінських рішень.
Отримання якісної облікової інформації є квінтесенцією
організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Світовий досвід використання облікової інформації показує, як
стверджує Н.Ю.Єршова, що підвищення її якості може бути
досягнуто шляхом дотримання принципів формування облікової
інформації, сформульованих у міжнародних стандартах фінансової
звітності (МСФЗ), а також через вдосконалення механізму
регулювання та оцінки якості облікової інформації.
Облікове забезпечення є складовою інформаційного
забезпечення підприємства і являє собою цілісну систему, мета якої
– забезпечення якісною та своєчасною обліковою інформацією
заінтересованих внутрішніх та зовнішніх користувачів з метою
прийняття управлінських рішень для забезпечення стабільного
розвитку підприємства. Отже, від якості облікової інформації
залежить і якість прийнятих управлінських рішень. Одним з
найбільш суттєвих показників якості облікової інформації є її
безпека.
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ВПЛИВ ЧАСУ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Яким чином ведеться бухгалтерський облік на підприємстві?
Бухгалтер фіксує факти господарського життя, які вже відбулися,
або готує документи для господарських процесів, які
відбуватимуться на підприємстві завтра. Обираючи час бухгалтер
формує оцінку фактів господарського життя. Однак складність
пов’язана з тим, що одні і ті ж об’єкти у виробничому циклі
підлягають неоднаковому впливу на різних стадіях обороту
капіталу. До того ж потрібно завжди пам’ятати, що фінансовий
результат формується за рахунок швидкості обороту цінності і що в
залежності від вибору часу оцінки, різко можуть змінитися всі
показники ефективності діяльності підприємства. Окрім цього
повністю може змінитися структура активу і пасиву балансу
суб’єкта господарювання, в результаті чого змінюється і завдання
обліку: замість хронологічного відображення операцій, які виникли
в результаті минулих подій він перетворюється на сукупність
порівнюваних показників, які через оцінку характеризують
діяльність підприємства.
Головною особливістю фактору часу є те, що він позбавляє
його основну одиницю виміру будь-якого смислового наповнення.
Адже бухгалтерський облік фундаментально пов’язаний з єдиним
грошовим вимірником. А практично вся інформація у цих
первинних документах і звітності представлена у грошовому
вимірнику, який відповідно теж має цінність, а, враховуючи
нестабільну економічну ситуацію в нашій країні вартість нашої
національної валюти змінюється щодня.
Питанням часу в бухгалтерському обліку займалися такі
вчені
як
Я.В. Соколов,
Ж.П.
Сартр,
В.І. Богатирьова,
О.О. Мінченко, Ж.Г. Міхальова та інші. Однак залишається
недослідженим питання саме безпосереднього впливу часу на
облікове відображення господарських операцій.
Здійснивши аналіз принципів бухгалтерського обліку
відповідно до основних нормативних документів бачимо, що є ряд
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принципів, які безпосередньо пов’язані з впливом фактору часу
(рис. 1).
МСФЗ і GAAP

ЗУ «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність»
Принцип безперервності
вплив часу

в обліку операції відображаються з
передбаченням про те, що діяльність
триватиме в часі
Принцип відповідності
нарахування доходів і витрат

Принцип нарахування

вплив часу
в обліку дохід відображається у тому
періоді, коли відбувається подія, яка має
потенційне грошове вираження, а не тоді,
коли відбувається факт отримання
грошових коштів
Принцип собівартості

Принцип історичної (фактичної)
собівартості
вплив часу

у бухгалтерському обліку оперують із
собівартістю ресурсів, а не з їх ринковою
вартістю. Тому бухгалтерський облік не
містить інформацію про реальну
(ринкову) вартість засобів підприємства

Рис.1. Вплив часу на принципи бухгалтерського обліку

Отже, бачимо що як за національними, так і за
Міжнародними стандартами принципи бухгалтерського обліку
дещо не досконалі, адже не враховують в обліковому відображенні
час, протягом якого було здійснено операцію, що має значний
вплив у діяльності підприємства. Адже господарський процес не
стоїть на місці, а зміни, які відбуваються на підприємстві повинні
відповідати реальному стану подій.
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МНОГОУГОЛЬНИК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЗАО «КАЛИНКА»
Конкурентоспособность является понятием, благодаря
которому можно судить о возможнастях фирмы и её превосходстве
над конкупентами. Данный показатель наиболее точно дает
представление о востребованности продукта.
«Многоугольник
конкурентоспособности»
—
метод,
позволяющий
достаточно
быстро
провести
анализ
конкурентоспособности товара компании в сравнении с ключевыми
конкурентами и разработать эффективные мероприятия по
повышению уровня конкурентоспособности продукции [1].
Подобный метод сравнительной оценки достаточно понятен
для восприятия и помогает сравнивать товары, услуги и
предприятия между собой.
ЗАО «Калинка» выпускает разнообразный ассортимент для
взрослых и детей, начиная с легкого ассортимента: блузок, брюк,
юбок, жакетов и заканчивая утепленными куртками, пальто и
полупальто. В то время как основные конкуренты предприятия
специализируются на определенной продукции: ОАО «Маруся» только на детской, ОАО «Элема» - на верхней. Поэтому
предприятие имеет преимущество перед своими конкурентами.
Как видно из рисунка 1 продукция предприятие «ЗАО
Калинка» имеет ряд преимуществ: широкий ассортимент,
лояльность к бренду, эффективность работы и достижение
намеченного результата, высокое качество продукции. Критериями,
по которым предприятие уступает конкурентам, является
дистрибуция, рекламная активность и качество торгового
персонала. Для повышения качества торгового персонала
необходимо проводить тренинги по продажам и работе с
клиентами. Что касается рекламной активности то возможно
перераспределение бюджета в пользу увеличения доли расходов на
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рекламу. Для улучшения дистрибуции можно проводить акции на
рост дистрибуции 1 раз в квартал.
"Калинка"
"Элема"
"Маруся"

Ассортимент

10

Качество торгового
персонала

Цена

5
Лояльность к бренду

Внешний вид

0
Эффективность и
результат

Качество продукции
Рекламная активность

Дистрибуция

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности для ЗАО
«Калинка»

Таким
образом,
благодаря
многоугольникам
конкурентоспособности для разных организаций, легко провести
анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам.
Недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной
информации относительно того, в какой мере та или иная
компания-конкурент в состоянии улучшить свою деятельность. По
результатам исследований, проведенных по рассмотренным
направлениям изучения конкурентоспособности, проводится
сравнительный анализ уровня отдельных атрибутов (параметров),
достигнутого компаниями-конкурентами. На основе анализа
полученных оценок выявляются сильные и слабые стороны
конкурентной борьбы по всем изученным направлениям
и разрабатываются мероприятия по закреплению сильных сторон
и ликвидации слабых мест.
Литература:
1) Многоугольник конкурентоспособности// Маркетинг - PowerBranding
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://powerbranding.ru/competition/mnogougolnik-konkurentosposobnosti/ . - Дата
доступа: 17.10.2016.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
В умовах глобалізаційних процесів, які відбуваються у світі,
та в Україні зокрема, посилюється роль третього сектору економіки
– неприбуткових організацій. Вагоме місце серед різноманіття
неприбуткових організацій належить громадським об’єднанням.
Основною їх метою є підтримка соціальної стабільності та
розвитку. На сьогодні через велику кількість громадських
організацій та об’єднань досить гостро постає питання регулювання
бухгалтерського обліку на всіх рівнях. Оскільки діюча нормативноправова база в основному направлена на регулювання обліку
підприємств комерційної сфери та не враховує саму специфіку
діяльності неприбуткових організацій. На даному етапі розвитку
громадські організації провадять свою діяльність за рахунок коштів
цільового фінансування.
Відносини з обліку цільового
фінансування регулюються Податковим кодексом України, П(С)БО
15 «Дохід» та ін. Проте жоден нормативно-правовий акт не дає
чіткого визначення поняття цільового фінансування та роз’яснень
щодо його обліку з урахування особливостей діяльності
громадських об’єднань та інших неприбуткових організацій.
Неврегульованість проблем обліку цільового фінансування на
законодавчому рівні зумовлює неоднозначність бачення цільового
фінансування в системі обліку та оподаткування.
В економічній літературі цільове фінансування визначається
як «засіб, призначений для фінансування конкретних програм» [1,
с.1342], за рахунок внесків фізичних та юридичних осіб та інших
джерел. У П(С)БО 15 відсутнє чітке визначення даного поняття, що
зумовлює
виникнення
суперечностей
та
неузгодженості
трактування цільового фінансування для цілей бухгалтерського
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обліку. Оскільки П(С)БО 15 в основному направлене не
регулювання обліку доходів тих підприємств, які займаються
прибутковою
діяльністю.
Вивчення
наукових
праць
з
бухгалтерського обліку, дозволяє стверджувати, що цільове
фінансування – це грошові кошти, що передані підприємству на
умовах безоплатності, цільового використання, безповоротності та
є окремим особливим видом доходу підприємства.
Облік та узагальнення інформації про наявність та рух
коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (у
тому числі гуманітарна допомога) ведеться на рахунку 48 «Цільове
фінансування і цільові надходження» за окремими об’єктами
фінансуванням. З метою аналітичного обліку видів цільових
надходжень пропонуємо відкрити субрахунки за видами програм
фінансування громадських організацій.
У
бухгалтерському
обліку
цільове
фінансування
відображається відповідно до норм П(С)БО 15 «Дохід» та
Податкового кодексу України, згідно з яким цільове фінансування
після використання визнається доходом. Згідно з п.16 П(С)БО 15
цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує
підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство
виконає умови щодо такого фінансування [2].
Отже, на сьогодні відсутній єдиний методологічний підхід до
обліку цільового фінансування в громадських об’єднаннях. Тому
нагальною постає потреба у розробці єдиного нормативноправового акту, який би регулював методику визнання та
відображення операцій цільового фінансування в бухгалтерському
обліку безпосередньо громадських організацій. Вдосконалення
системи обліку цільового фінансування громадських об’єднань
також повинно передбачити розробку відповідних національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку з врахуванням
специфіки їх діяльності.
Література:
1.
Большой экономический словарь / [Агафонов М.Ю., Азрилиян А.Н.,
Азрилиян О.М. та ін.]; под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики,
2008. – 1742 с.
2.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” / Наказ
Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://proaudit.com.ua/buh/standart/p-s-bo-15-dox-d.html
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ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК
СКЛАДОВІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Одними із основних складових в системі бухгалтерського
обліку є елементи методу бухгалтерського обліку: документування
та інвентаризація; оцінка та калькулювання; рахунки та подвійний
запис; баланс та звітність. Їхнє функціонування для системи
бухгалтерського обліку є необхідне та важливе, оскільки вони
здійснюють її формування.
Методом бухгалтерського обліку називають систему
способів і прийомів, які забезпечують суцільне, безперервне та
взаємопов’язане відображення й економічне узагальнення у
грошовому вираженні об’єктів бухгалтерського обліку з метою
збереження власності, надання інформації для управління та
контролю за процесом отримання прибутку, його формування та
розподілу [1].
Всі об’єкти й елементи методів бухгалтерського обліку
утворюють між собою певний взаємозв’язок [2]. Загалом
розрізняють
декілька
підходів
до
визначення
методу
бухгалтерського обліку. Зокрема це: адитивний підхід, що являє
собою систему способів за допомогою яких відображається
господарська операція в обліку. Та процедурний підхід (первинне
спостереження: документування та інвентаризація; вартісне
вимірювання: оцінка та калькулювання; групування та
систематизація: рахунки та подвійний запис; підсумкове
узагальнення: баланс та звітність), що полягає у здійсненні
пізнавальних операцій або етапів діяльності. При цьому
використовується система процедур, із застосуванням наукових
прийомів: спостереження, вимірювання, реєстрація, систематизація,
узагальнення шляхом аналізу та синтезу, індукції та дедукції.
Використання зазначених процедур сприяє більш об’єктивному
відображенню господарських операцій.
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Лишиленко
О.В
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автора

Баланс
Звітність

+

+
+
+

Шепітко
Г.Ф

Рахунки
Подвійний
запис

+
+

Лінник В.Г.

Оцінка
Калькулювання

+
+
+
+
+
+
+
+

Кужельний
М.В.

Документування
Інвентаризація

Малюга
Н.М.
Гольцова С.
М.

Елемент
методу

Білух М. Т.

Автор

Бутинець Ф.
Ф.

Cучасні представники бухгалтерського обліку, а саме
української
школи,
які
досліджували
елемент
методу
бухгалтерського обліку для себе виокремлюють конкретні елементи
методу [3]. Цим елементам вони надають більшу перевагу та
перспективу для власного дослідження і особистого трактування.
Дані спостереження представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
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Аналіз інформації в таблиці свідчить про майже єдиний
підхід до складу елементів методу бухгалтерського обліку [4].
Таким чином, сукупність всіх елементів методу
бухгалтерського обліку забезпечують суцільне та безперервне,
взаємопов’язане та документально обґрунтоване, у вартісній
оцінці відображення об’єктів. У цьому і полягає головна
особливість елементів методу бухгалтерського обліку. Усі вони
органічно пов’язані між собою. Їх не можна розглядати окремо,
бо вони перестають виконувати свої функції в бухгалтерському
обліку.
Література:
1. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку/Ф.Ф. Бутинець –
Житомир: ПП «Рута», 2003. – 444 с.
2. Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік / В.Ф. Максімової – Одеса:
ОНЕУ, 2013. – 462 с.
3. Пасько Т. О. Історія бухгалтерського обліку / Т. О. Пасько – Суми :
ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2009. – 117 с.
4. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та
практика / В.С. Лень, В.В. Гливенко – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
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УДК 657
Корнійчук Оксана
Науковий керівник Єфіменко Василь Іванович
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім.
В. Гетьмана»
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В
ІНСТИТУЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У світлі інституціоналізму, облікову систему можна
розглядати як економічний інститут, що пройшов значний
еволюційний шлях розвитку і представляє систему теоретикометодологічної концепції та практичних інструментів формування
інформації про господарську діяльність суб’єкта для потреб
користувачів [1].
Інституційний підхід присутній в обліку фінансових активів
в теоретичному і практичному аспектах.
В практичному аспекті, як інститут – це закони, положення,
стандарти, яких дотримуються в обов’язковому порядку суб’єкти,
котрі здійснюють господарську діяльність (зокрема, МСФЗ 7,9).
Бухгалтерія, в свою чергу реалізує ці норми і розглядається як
окрема одиниця в організаційній структурі підприємства. При
цьому суб’єктами виконання облікових робіт є бухгалтери.
В теорії обліку з точки зору інституційного підходу виникли
такі нові об’єкти обліку як інтелектуальний, венчурний, людський
капітал, трансакційні витрати тощо, які не знаходять свого
відображення в системі бухгалтерського обліку, тому необхідні
методики для їх реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку та у
звітності. За таких умов основною метою обліку стає задоволення
запитів інституцій і окремих користувачів цільової інформації [1].
На думку фахівців, "...інституційний підхід акумулює
чималий обсяг інформації про функціонування різних інститутів і
результати перспективних наукових розробок у суміжних з
бухгалтерським обліком галузях знань, дає можливість покласти
його в основу багатьох концептуальних рішень, що приймаються на
макрорівні на сучасному етапі розвитку, дозволяючи пояснити
динаміку облікового процесу, особливості його трансформації"[2].
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УДК 336.221
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УО «Брестский государственный технический университет»
ФИНАНСОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА
В настоящее время, в силу наличия расхождений и
допущений при составлении финансовой документации,
определенная часть активов и обязательств предприятия в условиях
рынка не отражаются в отчетности. Они формируют неучтенные
возможности и обязательства и являются своеобразным
финансовым «буфером», который позволяет заинтересованным
пользователям принимать грамотные управленческие решения. В
качестве информационного источника, позволяющего определить
скрытую неучтенную возможность вариантов дальнейшего
функционирования предприятия, выступает финансовый потенциал
предприятия.
В силу ряда обстоятельств, отдельные активы не находят
своего отражения в отчетности. К таким активам можно отнести
секреты производства, заключение соглашений на перспективу,
информационные технологии, уровень знаний и компетентности
специалистов, репутация фирмы и его клиентов, своевременное
оперирование информацией и предпринимательские возможности.
Принято считать, что Р. Кантильон был первым, кто обратил
внимание на предпринимательство как совершенно новое явление.
Р. Кантильон в качестве основной черты предпринимателя выделил
готовность к риску и высокий уровень амбициозности «предприниматели пытаются использовать любую возможность в
своем деле и выжимают из клиентов все, что можно» [1]. Р.
Кантильон впервые определил предпринимателя как субъекта
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рыночных отношений.
Большое
внимание в теории предпринимательства
заслуживает
учение
Й.
Шумпетера,
который
связал
предпринимательство с нововведениями, и в этом смысле считается
основоположником теории инноваторского предпринимательства
[2]. Он выдвинул концепцию «созидательного разрушения» как
условия динамического развития экономики. Понятие динамики Й.
Шумпетера связано с изменением траектории развития экономики,
отходом от рутины. По мнению Й. Шумпетера динамические
процессы возникают в связи с внедрением инноваций, новшества
которого ранее не существовало. В связи с чем к
предпринимателям относится лишь та часть, которая в погоне за
прибылью сознательно вступает на путь поиска новых комбинаций
и тем самым обрекает себя за необходимостью выработки решений
в ситуации, когда в силу новизны задуманного предприятия
отсутствует какой-либо опыт, позволяющий оценить возможные
будущие последствия.
Для
осуществления
предпринимательской
идеи
предприниматель должен организовать производство, скрытым от
конкурентов и других пользователей информацию образом, для
осуществления созидательного разрушения действующей части
производства и замены его новыми предпринимательскими
возможностями.
Уровень
скрытой
возможности
при
реализации
предпринимательской идеи возможно определить при помощи
показателя финансового потенциала. Оценка финансового
потенциала может быть представлена в виде обособленного
элемента, зависящего и определяющего направления дальнейшего
функционирования предприятия. Финансовый потенциал должен
представлять только предпринимателю, но не другим лицам,
сложные взаимосвязи на предприятии в доступном виде,
обеспечивать прозрачность всех происходящих процессов для
поддержания финансовой стабильности. Кроме этого, финансовый
потенциал включает цепочку взаимосвязей и взаимозависимостей
между денежными потоками, ресурсами, производством, как
составляющими компонентами экономического потенциала, и
скрытыми
возможностями
или
угрозами
дальнейшего
функционирования.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Ще не так давно, за часів тоталітарної побудови суспільства,
аудит в сфері контролю був невідомий. З приходом аудиту у 1993
році для сфери фінансового контролю це було новизною.
Історичний досвід організації аудиту вказував на його
самоорганізацію. Професіонали з аудиту об’єднувалися у
громадські, а потім у професійні громадські організації за фаховим
та регіональним принципами.
При цьому слід вказати на суттєву відмінність західної
організації від вітчизняної, яка полягає в наступному :
західна організація аудиту передбачає:
 потребу суспільства мати впевненість з приводу точності та
правдивості даних бухгалтерської звітності;
 професійну бухгалтерську спільноту;
 фахівці,
які
займаються
виключно
аудитом,
виокремлюються з професійної бухгалтерської спільноти.
українська організація аудиту вимагає:
 вимогу
Світового
Банку
щодо
імплементації
(впровадження) аудиту в практику бізнесу в Україні;
 формування фахової спільноти аудиторів з бухгалтерів,
юристів, фінансистів, податківців, економістів та ін..
Отже, на Заході через суспільну потребу аудит
самоорганізувався, а в Україні – під тиском західних донорів аудит
був організований за рішенням держави, не враховував жодних
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потреб суспільства. Це і є найсуттєвішою різницею в організації
аудиту між західними країнами та Україною.
В літературних джерелах вітчизняних та західних спеціалістів
з аудиту зазначається те, що організація аудиторської діяльності
повинна бути такою, щоб найкраще задовольняти потреби
замовників.
На сьогодні користувачів практично асоціюють з
замовниками, проте Стандарти аудиту Міжнародної Федерації
Бухгалтерів розділяють замовників на відповідальну сторону та на
користувачів звітом незалежного аудитора.
Західна теорія аудиту визнає таке коло користувачів
(замовників) аудиторських послуг:
 власник бізнесу, співвласник, корпоративний учасник;
 реальні або потенційні інвестори, кредитори, партнери по
бізнесу;
 найманий персонал;
 держава в особі фіскальних органів;
 громадські об’єднання споживачів продуктів чи послуг
бізнес;
 галузеві чи фахові професійні спілки
Тиском керівництва чергового проекту реформування в
Україні бізнес практики за західними зразками, або бажанням
керівництва регуляторного органу отримати додаткові можливості
для контролю за сферою бізнесу, яку цей орган регулює обумовлено
втручання державних регуляторних органів в
українську аудиторську практику.
В Україні основним регулятором організації аудиту є
Аудиторська Палата України, на яку покладено всю
відповідальність за організацію аудиторської діяльності. Метою
діяльності АПУ є забезпечення регулювання і вдосконалення
аудиторської діяльності в Україні як системи незалежного
фінансового контролю.
Згідно з західною практикою регулювання аудиту, державні
регулятори встановлюють вимоги саме до фінансової звітності або
обліку в цілому. Громадські професійні організації, на підставі
встановлених вимог вносять зміни або доповнюють відповідними
роз’ясненнями стандарти аудиту та його практики, і вже після
цього повідомляють своїх членів та контролюють процес їх
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виконання.
Тож, на мою думку, у випадку західної практики
незалежність аудиторської думки більш персоналізована і
контролюється саме професійним співтовариством, а в Україні
аудит був організований рішенням державних органів задля
більшого контролю за сферою бізнесу. Прямуючи до ЄС ми
повинні позбавлятись контролю держави і ставати більш
незалежними. Тому я вважаю, що західний підхід до аудиту в
Україні вже стає необхідністю.
УДК 657
Кравчак Віталій
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ПРИБУТОК ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФАКТОРИ ЯКІ НА НЬОГО
ВПЛИВАЮТЬ
Діяльність підприємства із виготовлення та реалізації готової
продукції є однією із важливих складових його ефективної
діяльності, оскільки саме реалізація продукції і є основним
джерелом одержання прибутку. Обсяг реалізованої продукції є
одним із основних показників діяльності підприємства, оскільки,
реалізуючи продукцію, підприємство завершує процес кругообігу
оборотних засобів і створюється можливість відновити цикл
виробництва, використовуючи дохід від реалізації для придбання
нових виробничих запасів, оплати праці працівників, розрахунків з
постачальниками, бюджетом, органами соціального і пенсійного
страхування, банками по кредитах і інше.
Прибуток - це грошовий вираз чистого доходу підприємства,
отриманого від усіх видів його діяльності й зумовлений різницею
між його сукупним доходом і сукупними витратами [1].
Прибуток відіграє основну роль в діяльності будь-якого
підприємства, оскільки є її кінцевою метою. Кожне підприємство
спрямовує чималі зусилля на максимізацію величини прибутку,
шляхом збільшення доходів та зменшення витрат. Так, величина
прибутку залежить від трьох основних факторів: обсяг реалізації;
ціна одиниці продукції; собівартість одиниці. В свою чергу, ці
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фактори першого порядку можна розділити ще на декілька факторів
другого порядку.
Отже, основними факторами впливу на прибуток від
реалізації продукції є зниження її собівартості, збільшення обсягів
виробництва та реалізації, підвищення якості та ціни продукції.
Проведення аналізу прибутку є необхідним для пошуку резервів
його збільшення, що дає змогу залучення додаткових коштів,
покращення фінансового стану підприємства та розширення його
діяльності.
Література:
1. Дзюба І.В. Вплив факторів на збільшення прибутку підприємства / І.В. Дзюба,
М.В. Шашина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probleconomy.kpi.ua/ru/node/194.
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Кривобокова Аліна
Науковий керівник: Наталія Венгерук
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ:
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
Подвійний запис є оптимальним та достатнім способом
реєстрації фактів господарського життя. Завдяки його
використанню забезпечується оперативність, аналітичність і
достовірність
облікової
інформації
та
її
контроль.
Подвійний запис — метод, що випливає з економічної суті
відображення операцій, кожна з яких обумовлює зміни у двох
частинах в активі, у пасиві чи в активі й пасиві одночасно. Це
важливий принцип однакового відображення господарських
операцій на рахунках. Відображення кожної господарської операції
двічі, за дебетом одного і за кредитом другого рахунків в одній і тій
же сумі називають подвійним записом. [1, с. 536].
На бухгалтерських рахунках шляхом подвійного запису
реєструється наявність та рух майна, а також виникнення, зміна та
призупинення прав і зобов’язань.
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Внаслідок подвійності групування записів господарських
операцій на рахунках бухгалтерського обліку забезпечується
балансове узагальнення кругообороту господарських засобів
підприємства та джерел їх утворення. Сутність і причини
використання в обліку подвійного запису забезпечуються
адекватним відображенням об’єктивно існуючої економічної
подвійності, властивої кожному факту господарського життя. Ця
подвійність заснована на кругообороті господарських засобів
підприємства та викликана наявністю подвійних взаємозалежних
змін у складі господарських засобів і джерел їх утворення. [4, с.
198-207 ].
Подвійний запис дозволяє перевірити економічний зміст
господарських операцій та правомірність їх здійснення, починаючи
від окремої операції та закінчуючи відображенням в балансі.
Подвійний запис забезпечує виявлення помилок в облікових
записах. Кожна сума відображається за дебетом та кредитом різних
рахунків, тому оборот за дебетом всіх рахунків повинен
дорівнювати обороту за кредитом всіх рахунків. Порушення цієї
рівності свідчить про помилки в записах, які повинні бути виявлені
та виправлені.
Література:
1. Верхоглядова Н. І., Шило В.П., Ільїна С.Б. Бухгалтерський фінансовий
облік: теорія та практика 2010. — 536 с.
2.Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. — 3-тє вид., перероб.
і доп. — Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. — 670 с.
3. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко.
Частина 1.
4. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні»
5. Токарева Т. О. Подвійний запис у теоретично-історичному аспекті / Т. О.
Токарева // Менеджмент. – К. , 2009. – Вип. 11. – С. 198-207.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В условиях рыночной экономики значительно возрастают
роль и значение своевременного и качественного анализа
финансового состояния предприятия и изыскание путей его
укрепления, повышения финансовой устойчивости предприятия.
Поиски путей улучшения финансового состояния являются одной
из основных задач, которая стоит перед менеджментом любой
компании.
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу
хозяйственной деятельности организации. С его помощью
вырабатываются стратегия и тактика развития организации,
обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется
контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения
эффективности
производства,
оцениваются
результаты
деятельности организации [1, c. 36].
Финансовое состояние организации характеризует его
финансовые возможности для ведения непрерывной хозяйственной
деятельности и функционирования в условиях рынка, также
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для
нормальной производственной, коммерческой и других видов
деятельности предприятия, целесообразностью и эффективностью
их
размещения
и
использования,
финансовыми
взаимоотношениями с другими субъектами хозяйствования.
Основным
фактором,
определяющими
финансовое
состояние организации, являются, во-первых, выполнение
финансового плана и пополнение по мере возникновения
потребности собственного оборота капитала за счет прибыли и, вовторых, скорость оборачиваемости краткосрочных активов.
Сигнальным показателем, в котором проявляется
финансовое
состояние,
выступает
платежеспособность
организации, под которой подразумевают его способность вовремя
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удовлетворять платежные требования, возвращать кредиты,
производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджет.
Процесс функционирования любой организации носит
циклический характер. В пределах одного цикла осуществляются:
привлечение необходимых ресурсов, соединение их в
производственном процессе, реализация произведенной продукции
и получение конечных финансовых результатов.
Актуальность данной темы заключается в том, что процессу
управления организацией непосредственно предшествует оценка ее
финансового состояния с целью выявления перспективных
направлений развития [2, c. 57].
На основе вышеуказанного можно сказать, что финансовое
состояние организации, являясь комплексным понятием, зависит от
многих факторов и характеризуется системой показателей,
отражающих наличие и размещение средств, реальные и
потенциальные финансовые возможности.
Поэтому при анализе финансового состояния используются
специфические методы. Они отличаются большим разнообразием,
но обладают следующими общими чертами:
а) оценка деятельности организации с позиции роста
эффективности производства;
б) определение влияния отдельных факторов на конечные
результаты деятельности организации [3, c. 176].
При
проведении
внешнего
анализа
недостаточно
информации в целом по предприятию, содержащейся в
стандартных бухгалтерских отчетах, и в связи с этим возникает
необходимость использовать данные управленческого учета. В
процессе анализа наибольшее внимание уделяется выявлению
причин и факторов, определяющих уровень и изменения
финансового
состояния
предприятия,
поиску
решений,
направленных на улучшение этого состояния.
Внутренний анализ проводится непосредственно на
предприятии для нужд оперативного, краткосрочного и
долгосрочного управления производственной, коммерческой и
финансовой деятельностью. Его цель обеспечить планомерное
поступление денежных средств и разместить собственные и
заемные средства таким образом, чтобы получить максимальный
доход. Для проведения внутреннего финансового анализа
используется не только информация финансовой отчетности, но
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также данные управленческого учета, синтетического и
аналитического бухгалтерского учета. В таблице 1 представлены
особенности двух видов финансового анализа.
Таблица 1
Особенности внутреннего и внешнего финансового анализа
Параметры
Внешний анализ
Внутренний анализ
Определение факторов,
Оценка финансового
виляющих на улучшение
Цель
состояния
финансового состояния
предприятия
предприятия
Стандартная
Информация управленческого
Исходные
бухгалтерская
учета, необходимая для
данные
отчетность
решения поставленной цели
Типовые методы
Факторный анализ и другие
финансовой
Методология
методы выявления причиннодиагностики, методы
следственных связей
сравнения
Предприятие, его
Объект
структурные подразделения,
Предприятие в целом
исследования
направления деятельности,
виды продукции.
Примечание – Источник: собственная разработка.

Для объективной оценки финансового положения
хозяйствующего субъекта необходимо от учетных данных перейти
к определенным соотношениям основных факторов: финансовым
показателям или коэффициентам. Расчет и интерпретация их
значений означает способность ориентироваться в экономике
организации, выявлять ее «больные» места на основе финансово–
учетных
данных, разрабатывать адекватные меры упорядочивающего
вмешательства [4, c. 96].
Сегодня важной проблемой, стоящей перед народным
хозяйством в целом, перед отраслями, производствами, отдельными
организациями, является поиск путей повышения эффективности
работы организаций, к которым можно отнести:
- увеличение прибыли и рентабельности;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- снижение себестоимости;
- ускорение оборачиваемости краткосрочных активов;
- снижение трудоемкости и повышение производительности труда.
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Приведем основные направления улучшения эффективности
состояния или функционирования устойчиво развивающейся
организации [5, c. 93].
Основные мероприятия развития должны быть направлены
на:
1) увеличение прибыли за счет товаропроводящей сети на внешнем
рынке;
2) уменьшение затрат (максимальная их оптимизация). Данное
направление должно способствовать остановке снижения прибыли.
Создание системы по эффективному контролю затрат является
очень действенным методом по снижению расходов. Расходы
можно сократить, просто начав их правильно учитывать;
3) повышение стабильности деятельности путем изменения
концентрации инвентарных запасов в зависимости от их роли в
производственном процессе. Величина запасов, должна быть
уменьшена. При этом особое внимание необходимо уделить
активной деятельности в области заказов на снабжение путем
внедрения действенных процедур контроля, таких как
централизованное хранение и отпуск товаров, повышение скорости
и качества документооборота. Запасы, не востребованные в течение
долгого периода времени следует реализовать по скидкам, для
притока дополнительных средств;
4) снижение кредиторской задолженности при увеличении доли
собственных средств за счет реализации части оборотных средств;
5) ускорение оборачиваемости денежных средств путем взыскания
задолженностей. Можно стимулировать возврат задолженностей
клиентами через систему предоставления им специальных скидок.
Необходимо также создать систему оценки клиентов, как деловых
партнеров, которая бы суммировала все риски, связанные с ними. В
целом, влияние клиента включает его дебиторскую задолженность,
товары на складе, подготовленные к отгрузке, продукцию в
производстве, предназначаемую этому клиенту. Установив
формальные лимиты кредита каждому клиенту, определяющиеся
общими отношениями с ним, потребностями фирмы в денежных
средствах и оценкой финансового положения конкретного клиента,
можно повысить уровень взыскания задолженностей;
6) реструктуризацию долгов;
7) поиск новых видов деятельности и рынков;
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8) разработку четкого плана в отношении привлечения и
использования заемного капитала;
9) получение финансовой поддержки для покрытия задолженностей
10) оптимизация затрат предприятия на основе анализа
взаимодействия «Затраты - выручка - прибыль»;
11) рациональную организацию сбыта готовой продукции;
12) выявление решающих направлений и сосредоточение на их
выполнении усилий, маневренности и использование резервов
финансовым руководством предприятия [6, c. 47 – 49].
В результате реализации мероприятий ожидается:
наращивание объемов производства, повышение рентабельности
реализованной продукции за счет снижения издержек, экономии
условно–постоянных расходов; создание современных изделий,
пользующихся спросом на рынке;- расширение существующих
рынков сбыта и выход на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья,
увеличение объемов продаж на внешнем рынке; [7, c. 456].
Реализация
полного
комплекса
запланированных
мероприятий позволит организации полнее удовлетворить запросы
потребителей, не отстать от конкурентов по ассортименту и
качеству продукции, а разработанная стратегия маркетинга
обеспечит эффективную реализацию продукции на рынке.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В реалиях современных условий хозяйствования главная цель
деятельности любой коммерческой организации – получение
максимальной прибыли через удовлетворение постоянно
изменяющегося покупательского спроса, что в свою очередь и
предполагает необходимость своевременно реагировать на
изменения, происходящие на рынке. «Ключом» успеха является
принятие эффективных управленческих решений, которые ведут к
достижению предельно возможного уровня рентабельности, к
минимизации торговых рисков, а самое главное – к укреплению
положения предприятия на рынке и росту доверия к нему со
стороны деловых партнеров. Все это зависит от многих факторов,
одним из которых является грамотное управление ассортиментной
политикой, так как существует прямая зависимость между
рациональностью, полнотой, а также устойчивостью ассортимента
и стабильностью организации.
Следовательно,
проблема
эффективного
управления
ассортиментом для предприятия является всегда актуальной.
В целом, управление ассортиментной политикой позволяет
определить, в какой степени выполняются поставленные цели и
задачи ассортиментной политики, своевременно определить
отклонения от заданных параметров, а также величину этих
отклонений с целью принятия необходимых мер по корректировке
ассортиментной политики.
Результативность управления ассортиментной политикой
предприятия может проявляться в следующих показателях:
1. Максимизация объемов производства продукции,
пользующейся спросом у покупателей;
2. Получение прибыли от реализации продукции;
3. Увеличение покупательского спроса;
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4. Узнаваемость на рынке товаров и услуг;
5. Рост доли новой и инновационной продукции в общем
объеме реализованной продукции предприятия.
В современных условиях функционирования на рынке
сложно подстроиться под предпочтения и вкусы всего общества.
Товар, который может индивидуально изготовиться для
конкретного потребителя или узкой группы потребителей, может
стать в глазах потребителя и общества более желанным и
приобретет наибольшую ценность. Такая ориентация на
потребителя называется кастомизацией.
Кастомизация - это
аккомодация товара или услуги под конкретного потребителя, с
учетом его потребностей и пожеланий. Наряду со многими
преимуществами данный подход имеет отдельные недостатки
(Таблица 1)
Таблица 1
Преимущества и недостатки индивидуального производства
Преимущества

Недостатки

-Индивидуальный подход
-Высокая степень учета потребительских
предпочтений
-Затоваренность складов сведена к
минимуму
-Высокие профессиональные навыки
персонала
-Взаимодействия по линии «поставщик
товаров/услуг - клиент»
-Минимизация товарных потерь

-Узкий круг потребителей
-Высокая
себестоимость
производства
-Возможна
сезонность
заказов
-Потребность в узко
специализированном
оборудовании

В результате получаются изделия высокого качества, причем
с
эксклюзивными
характеристиками,
удовлетворяющие
индивидуальные потребности клиента. Цена такой продукции
будет формироваться с учетом понесенных на производство затрат,
а также готовностью покупателя оплачивать свои предпочтения.
Каждое предприятие самостоятельно решает, какой метод
производства ему выбрать и какой стратегии придерживаться,
однако для успешного существования на рынке необходимо
учитывать современные условия конкуренции, потребности
потребителей в условиях высокой динамичности внешней среды и
рынка. Кастомизированное производство в настоящее время в
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наибольшей степени соответствует этим требованиям: способно
быть гибким и своевременно реагировать на меняющиеся запросы
потребителей.
УДК 519.86
Курилко Олена
Науковий керівник: Ірина Садовська
Луцький національний технічний університет
ЕТИКА У БІЗНЕСІ: ВИКЛИКИ СУСПІЛЬСТВА
Етика у бізнесі являє собою вивчення відповідності
моральних норм людини діяльності і цілям ділової організації,
інструмент аналізу і рішення проблем, що встають перед
моральною людиною, що займається бізнесом.
Над даною тематикою працювали такі українські і вітчизняні
вченні
М.Вебер,
П.Козловські,
Д.Белл,
В.Соловйов,
П.Флоренський, Л.Франк, В.Зінківський, Дж. Ягер, М. Прищак та
О. Лесько
Дотримання правил і вимог службового етикету є
обов’язковим для всіх, адже це сприяє створенню сприятливого
морально-психологічного клімату для людей, під впливом якого
формується гарний настрій людини. Гарний настрій впливає на
здоров’я людини, на продуктивність її праці. Не випадково великі
фірми та корпорації створюють власні Кодекси честі, в яких
передбачено норми взаємин та правила службового етикету [3].
Важливим аспектом подальшого розвитку ділового етикету
стосунків є пошук, вироблення його засадничих принципів. Так,
відомий американський соціолог Джен Ягер, базовими визначає
шість таких принципів
-пунктуальність (вчасно виконуйте роботу);
-конфіденційність (не говоріть лишнього);
-ввічливість, привітність і доброзичливість;
-уважне ставлення до оточуючих (турбуйтеся про інших, а не
тільки про себе);
-зовнішній вигляд (умійте правильно одягатися);
-грамотність (говоріть і пишіть гарною мовою) [4].
Вказані принципи забезпечують характер взаємовідносин між
суб'єктами соціальної та економічної структури суспільства –
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організаціями, державою. Недотримання етичних принципів
призводить до постійної втрати зусиль щодо вирішення етичних
проблем на рівні трудових колективів.
Етика у бізнесі, як і будь-яка інша, спирається на властиву їй
систему цінностей. Західні дослідники бізнес-етики вважають, що
базовими в цій системі є доброчесність, сумлінність, обов’язкове
виконання обіцянок, надійність, порядніст, публічна підзвітність.
Велику соціо-моральну значущість мають такі цінності етики
бізнесу, як турбота про інших, шанування інших, соціальна
(громадянська) відповідальність. Саме ці цінності утворюють ядро
етичних кодексів всесвітньовідомих підприємницьких корпорацій
США, Великобританії, Німеччини, Японії, України, Росії, Ізраїля
[1].
Діяльність бізнесу, за кінцевим рахунком, працює на
суспільне благо, тому етичні стандарти бізнесу повинні
узгоджуватися із загальною етикою суспільства.
Микола Дем’янович Прищак та Олександр Йосипович Лесько
зауважили, що «У новому тисячолітті, сповненому жорстокої
конкуренції, необхідно вести людей до цілі, не командуючи ними, а
запалюючи, надихаючи їх». Шануючи і поважаючи інших ти
зможеш досягнути поставлених цілей, як у бізнесі, так і у
спілкуванні з колегами.
У сьогоденні для покращення свого бізнесу, люди забувають,
в деякій мірі, про основне правило бізнесу: «Замість того, щоб
заохочувати ті неморальні вчинки, які можуть сприяти веденню
бізнесу, необхідно, щоб його структури заохочували ту етичну
поведінку, якої вимагають від особистості в її житті поза світом
бізнесу». [2]
Отже, в етиці бізнесу як правило, закладені певні моральні
принципи, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків.
Водночас етика бізнесу часто має суто зовнішню, часом відірвану
від свого морального змісту, форму. Та сьогодні можна побачити за
суворим дотриманням правил етики недоброзичливе ставлення до
інших. В цьому разі етика стає формою лицемірства, яку
використовують особи у власних цілях.. Знання етики та задовільна
перевірка є визначальними критеріями відмінного бізнесу. Тому,
потрібно використовувати їх чесно. Реальна практика переконливо
доводить, що «гарна етика», та застосування її у «чесному бізнесі»
сприяє «добробуту бізнесу».
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
Сучасні перетворення в економіці спрямовані на максимальне
підвищення ділової активності підприємництва з метою
забезпечення матеріальних благ суспільства та створення
сприятливого бізнес-середовища в країні. Віддаючи перевагу суто
економічним проблемам, суспільство втрачає інші необхідні складові
гармонійного розвитку, якими є духовність, етичність, соціальна
справедливість, бережливе ставлення до природних ресурсів тощо. У
цьому контексті особливої уваги набуває корпоративна соціальна
відповідальність як необхідна складова вітчизняного бізнесу,
заснована на узгодженні інтересів працюючого населення, місцевих
громад, а також для забезпечення конкурентних переваг та
позитивного іміджу підприємств. Лише на основі формування
відповідальності за свої дії та взаємозв’язку бізнесу з різними
суб’єктами економіки можна досягти нового якісного рівня розвитку
суспільства.
В процесі наукового дослідження встановлено, що сучасний
бізнес в процесі своєї діяльності повинен бути соціально
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відповідальним не лише завдяки виконанню певних норм і
принципів,
прийняттю правильних рішень, а й дотриманні
моральних принципів, спрямованих на забезпечення гармонійного
розвитку суспільства. Такий підхід сприятиме формуванню нового
мислення й усвідомлення своєї самоцінності та значущості у
вирішенні нагальних проблем, пов’язаних з глобальними
перетвореннями у суспільстві, спрямованими на збереження
природного навколишнього середовища, гармонійний розвиток
суспільства та підвищення якості й безпеки життя.
Останнім часом зростає зацікавленість науковців у всебічному
дослідженні багатогранності категорії «корпоративна соціальна
відповідальність». Корпоративна соціальна відповідальність у
найбільш загальному, «приземленому», тлумаченні – це
раціональний відгук організації на систему суперечливих очікувань
заінтересованих сторін (стейкхолдерів), що спрямований на стійкий
розвиток компанії; це відповідальність тих, хто приймає бізнесрішення, перед тими, на кого ці рішення націлені. За своєю суттю
корпоративна соціальна відповідальність – це імплементований у
корпоративне управління певний тип соціальних зобов’язань
(здебільшого добровільних) перед працівниками, партнерами,
державою, інститутами громадянського суспільства та суспільством
у цілому [1, с. 6]. Корпоративна соціальна відповідальність
ґрунтується на веденні бізнесу з урахуванням питань щодо
забезпечення працівників необхідними соціальними благами,
запровадження базових принципів етики бізнесу, збереження
навколишнього середовища, турботливого ставлення до місцевих
громад, а також дотримання основних напрямів соціальної політики
на національному рівні.
Україна наразі проходить важливий період реалізації своєї цілі
щодо
підвищення
рівня
соціального,
економічного
та
демократичного життя до рівня, визначеного в цілях розвитку
тисячоліття та відповідного Європейським стандартам. Прогрес
реалізації цих цілей потребує залучення та активної підтримки з боку
інших учасників. У цьому контексті, важливу роль у досягненні цих
цілей відіграє приватний сектор шляхом реалізації інвестиційної
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діяльності та впровадження соціально відповідальних бізнеспрактик [2, с. 14]. У відповідності до Концепції ООН щодо сталого
розвитку, в Україні видано Указ Президента України «Про Стратегію
сталого розвитку «Україна – 2020»», головною передумовою
реалізації якого є суспільний договір між владою, бізнесом та
громадянським суспільством, де кожна сторона має свою зону
відповідальності. Відповідальність бізнесу – підтримувати та
розвивати державу, бізнес-середовище та громадянське суспільство,
сумлінно сплачувати податки, здійснювати ефективні інвестування в
економіку держави, дотримуватися принципів чесної праці та
конкуренції [3]. Соціальна відповідальність бізнесу повинна
реалізуватись через прийняття таких управлінських рішень, які, в
першу чергу, задовольняють соціальні потреби суспільства.
В теорії та практиці соціальна відповідальність поділяється на
певні рівні, які, відповідно до ієрархічного розподілу
(індивідуальний, корпоративний, регіональний, національний та
глобальний) у своїй сукупності повинні зумовити поєднання
інтересів, волевиявлення та взаємодії кожного індивіда, держави,
суспільства та бізнесу з метою забезпечення
гармонійного
співіснування та досягнення стійкого розвитку цивілізації.
Корпоративний рівень соціальної відповідальності визначається
відповідальним ставленням бізнесу до: процесу виробництва
продукції з урахуванням екологічних проблем; задоволення потреб
споживачів високоякісною і безпечною продукцією; забезпечення
належними умовами праці та відпочинку працівників, підвищенням
конкурентоспроможності вітчизняних виробників тощо.
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теоретичних поглядів / А. М. Колот // Економічна теорія. – 2013. – № 4. – С. 5-26.
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Н. С.
Концептуальні
засади
корпоративної
соціальної
відповідальності в Україні: Монографія / Н. С. Орлова, А. О. Харламова. – Донецьк:
Издательство, 2014. – 250 с.
3. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: указ Президента України
№ 5/2015 від 12.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
БУХГАЛТЕРА
Современный мир – это разнообразие правил воспитания,
религий, субкультур. Правила воспитания или религия одного
человека могут противоречить этическим нормам другого человека,
поэтому между этими людьми могут возникать недопонимания. Во
избежание конфликтных ситуаций, противоречий, люди могут
пользоваться какими-либо общепринятыми нормами. Например,
если в работе бухгалтера возникла противоречивая ситуация, он
может воспользоваться инструкцией по тому или иному вопросу.
Профессия
бухгалтера
общественно
значима.
Пользователями информации, создаваемой бухгалтером являются
правительство, потенциальные инвесторы, общественность.
Общение с различными людьми по поводу тех или иных вопросов –
важная часть в профессии бухгалтера. Это значит, что перед
бухгалтером лежит ответственность в профессиональном подходе и
поведении. Бухгалтер должен иметь высокую репутацию,
предоставлять свои услуги на высоком уровне, полностью
оправдывая общественное доверие, так как все пользователи
бухгалтерской информации полагаются на их порядочность.
Поэтому, для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций или
недопониманий, необходимо создание Кодекса профессиональной
этики бухгалтеров на уровне каждой отдельной организации.
Кодекс профессиональной этики бухгалтеров должен
разрабатываться главным бухгалтером организации и стать
приложением к учетной политике и сводом правил поведения,
обязательных для каждого специалиста бухгалтерской службы, и
что требует соблюдения законодательства Республики Беларусь. В
Кодексе необходимо также указать такие этические нормы, как
отношения сотрудников бухгалтерии, общепринятые моральные
нормы и принципы, объективность и внимательность бухгалтера,
общественные интересы, профессиональная компетентность,
налоговые отношения.
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Поскольку цель бухгалтерской профессии – выполнение
работ в соответствии с самыми высокими стандартами
профессионализма, поэтому, согласно Кодексу, бухгалтер обязан
соблюдать следующие принципы профессиональной этики:
1.
Порядочность – честность при выполнении своей
работы;
2.
Объективность – справедливость, избегая конфликт
интересов;
3.
Профессионализм – тщательность и старательность,
что требует постоянной поддержки профессиональных знаний и
навыков на высоком уровне;
4.
Конфиденциальность – бухгалтер не должен
разглашать коммерческую тайну и различного рода информацию
предприятия;
5.
Профессиональное поведение – бухгалтеру следует
работать таким образом, чтобы поддерживать репутацию своей
профессии на высоком уровне, как внутри предприятия, так и за его
пределами
Таким образом, предприятия, разрабатывая подробный
Кодекс
профессиональной
этики
бухгалтеров,
должны
предусмотреть все возможные нюансы их поведения. Здесь должны
быть обобщены этические нормы поведения бухгалтеров,
определены нравственные и моральные ценности, а долг и
обязанность каждого бухгалтера – соблюдение общечеловеческих и
профессиональных норм, так как этические проблемы повседневно
встречаются на профессиональном пути каждого работника
бухгалтерской службы, которые следует разрешать достойно, а для
этого необходимо знать нормы профессионального поведения.
На основании выше изложенного, следует отметить, что
кодекс - это образец этических рекомендаций. Определяет
принципы, которые должны соблюдать бухгалтеры в своей
профессии для достижения поставленных целей, дополняет
административные и экономические механизмы. В связи с чем его
роль будет возрастать по мере экономического развития и
повышения престижа профессии бухгалтера Республики Беларусь.
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЙОГО
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ
Існує 4 основні стадії управлінського обліку: зародження,
формування, розвиток та інтеграція. Період зародження тривав від
поч. ХІХ до поч. XX століття. До початку XIX століття всі
підприємства були здебільшого малими та спрямованими на
сімейний бізнес, а протягом 1825-1925 років відбувалося
збільшення обсягу великих підприємств, яке згодом привело до
зростання потреб у сучасних методах управління та обліку. У 1920
році під проводом Д.Брауна та А.Слоуна була розроблена система
управлінського обліку. Вона включала в себе: перебіг щорічного
операційного бюджетування; тижневі звіти про щомісячні гнучкі
бюджети і продаж; річні звіти про наслідки функціонування
дивізіонів, залучаючи прибутковість інвестицій. На основі методів
нормування праці була посилена контрольна функція обліку, яка
використовувала системи аналізу відхилень та калькулювання
стандартних витрат. Уперше поняття, які лежать в основі цієї
системи, використав Гарингтон Емерсон, котрий акцентував увагу
на тому, що ціллю обліку є зростання кількості застережень та їх
інтенсивності. Ці застереження необхідні для пошуку вірного
напрямку господарської діяльності підприємства. У 1923 році
Дж.Кларк висунув ідею поділу витрат на змінні та постійні. Дана
думка набула подальшого піднесення в працях Дж. Харриса, який
у 1936 році опублікував концепцію калькулювання прямих витратдирект-костинг - це і було другим етапом розвитку управлінського
обліку. Відповідно до цього методу, у собівартість продукції
занесені тільки змінні витрати, а постійні не розподіляються між
виробництвом.
Після
впровадження
перелічених
систем
сформувалась окрема підсистема бухгалтерського обліку, яка
практикувала використання не лише грошових вимірників, і була
спрямована не на потреби калькулювання продукції для
формування офіційної звітності, а на затвердження поточних
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управлінських рішень. Третя стадія розвитку управлінського обліку
починається з середині 70-х років саме через посилення впливу
стратегічного управління в умовах змін глобального характеру в
системах управління та технологіях. З 1986 року велику увагу
приділяють скороченню затрат на ресурси, що застосовуються в
господарській діяльності, шляхом дослідження процесів і
технологій керівництва видатками, поліпшенню системи
калькулювання
собівартості
продукції.
Якщо
спочатку
управлінський облік був сконцентрований на управлінні
виробництвом, то відтепер він перетворився на стратегічний
управлінський
облік.
Сьогочасний
управлінський
облік,
задовольняє потреби не лише виробництва, а й маркетингу та
управління дослідженнями. Крім того, він виконує аналіз
діяльності, враховуючи як поточні, так і довгострокові цілі,
вдосконалює методи отримання, збору даних про головні фактори
успіху: якість, інновації, час та інші. Інтеграція управлінського
обліку в систему управління, яка відбувалася на четвертому етапі,
збільшує кількість вимог до кваліфікованості бухгалтера і гнучкості
інформативних систем обліку.
Існує чотири сучасні концепції управлінського обліку.
Найперша з них характеризує функції управлінського обліку
погляду її орієнтування на: продуктивність джерел та засобів,
створення вартості та господарські процеси. Концепції, які
відносять до другої групи описують функції управлінського обліку
з точки зору результативності, підзвітності та порівняння з
еталоном. Третя група теорій поєднує зв'язки управлінського обліку
з іншими процесами управління та є підґрунтям для розробки
технологій, що використовуються в управлінському обліку.
Четверта група теорій досліджує потенціал, який необхідний для
повного використання функції управлінського обліку з позиції
невпинного вдосконалення, компетенції та творчих можливостей.
Література:
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ЕТИКА ПРОФЕСІЙНОГО БУХГАЛТЕРА В ГЛОБАЛЬНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Професійні бухгалтери в усьому світі виконують у
суспільстві важливу роль. Професійний підхід і поведінку
професійних бухгалтерів при наданні ними таких послуг впливають
на економічний добробут всієї країни. Обов'язки професійного
бухгалтера полягають у задоволенні потреб не тільки окремого
клієнта або роботодавця, а й усього суспільства.
І.В. Євстратова вказує,що точка зору бухгалтера, заснована
на його знаннях, кваліфікації та досвіді роботи, яка служить
підставою для прийняття ним суб’єктивних рішень (щодо порядку
відображення конкретної господарської операції в бухгалтерському
обліку та звітності організації) в обставинах, коли однозначно і
жорстко визначити порядок його дій неможливо. Т.М. Сторожук
стверджує,що особиста, незалежна, компетентна, обґрунтована
думка, добросовісно висловлена бухгалтером щодо відображення
фактів господарського життя в системі обліку та звітності, яка
базується на принципах ведення обліку та складання звітності і не
порушує
законодавства
для
забезпечення
інформацією
користувачів.
Кодекс етики професійних бухгалтерів визнає, що цілі
бухгалтерської професії полягають у виконанні роботи відповідно
до найвищих стандартів професіоналізму, забезпеченні найкращих
результатів роботи і в цілому - у виконанні вимоги дотримуватися
суспільні інтереси. Для досягнення цих цілей необхідно
дотримуватися наступні чотири основні вимоги:
- достовірність - у суспільстві існує потреба у достовірній
інформації і надійних інформаційних системах;
- професіоналізм – є потреба в людях, які можуть бути без
сумніву ідентифіковані клієнтами, роботодавцями та іншими
зацікавленими сторонами як фахівці у сфері бухгалтерського
обліку;
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- якість послуг - потрібна впевненість у тому, що всі послуги,
надані професійним бухгалтером, відповідають найвищим
стандартам якості;
- довіра - споживачі послуг професійних бухгалтерів повинні
бути впевнені в існуванні основ професійної етики, що регулюють
надання таких послуг.
Вимоги щодо професійної етики розроблені в Кодексі
стосуються професійних бухгалтерів, тобто осіб - членів
організацій, які входять в МФБ, але суть професії бухгалтера
спонукає дотримання фундаментальних принципів професійної
етики та досягнення загальних цілей всіх бухгалтерів. З
врахуванням цього бухгалтера повинні дотримуватися етичних
вимог, щоб забезпечити якість їх роботи та довіру суспільства до
професійності.
Прагнення до конкурентоспроможності у світовій економіці
сфокусувало особливу увагу на роль та обов’язки бухгалтерів усіх
підприємств України. Першими кроками підвищення ролі професії
бухгалтера на сучасному етапі розвитку економіки є оновлення
навчального процесу, розвиток професійних обов’язків, глибоке
розуміння нових сучасних вимог до кваліфікації бухгалтера. Всі
бухгалтера мають обов’язок розвивати та підтримувати свою
професійну компетентність в сукупності з належною увагою
питанням професійної етики. Необхідні цінності, етика та
ставлення професійних бухгалтерів включають зобов’язання
дотримуватися національних кодексів етики, що мають бути
розроблені та забезпечити дотримання законодавчих та
нормативних актів.
УДК 371.3
Ліщук Марія
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ МАНІПУЛЯТИВНОГО
СПІЛКУВАННЯ
Стиль спілкування – це індивідуально-стабільна форма
комунікативної поведінки людини, яка виявляється в будь-яких
умовах взаємодії:
115

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

 у ділових і особистісних стосунках;
 у стилі керівництва і виховання дітей;
 у способах прийняття рішень і розв’язання конфліктів;
 у прийомах психологічного впливу на людей.
Кожна ситуація диктує свій стиль поведінки і дій, в кожній
ситуації людина по-різному «подає» себе. А якщо самоподача не
адекватна, це ускладнює спілкування.
Існує чотири основні стилі взаємодій: ритуальний,
імперативний, маніпулятивний і гуманістичний.
Маніпулятивне спілкування – це форма міжособистісної
взаємодії, при якій вплив на партнера з метою досягнення своїх
намірів здійснюється приховано.
Разом з тим маніпуляція передбачає об’єктивне сприйняття
партнера по спілкуванню, прихованим же виступає прагнення
добитися контролю над поведінкою і думками іншої людини.
При маніпулятивному спілкуванні партнер сприймається не
як цілісна унікальна особистість, а як носій певних, «потрібних»
маніпулятору властивостей і якостей.
Однак людина, обравши в якості основного саме цей тип
відносини з іншими, в результаті часто сама стає жертвою власних
маніпуляцій.
Самого себе вона теж починає сприймати фрагментарно,
переходячи на стереотипні форми поведінки, керується
помилковими мотивами і цілями, втрачаючи стрижень власного
життя.
Маніпуляції використовуються непорядними людьми в
бізнесі та інших ділових відносинах, а також у засобах масової
інформації.
При цьому володіння і використання засобів маніпулятивного
впливу на інших людей у діловій сфері, як правило, закінчується
для людини перенесенням таких навиків і в інші сфери взаємин.
Сильніше всього руйнуються від маніпуляції відносини,
побудовані на принципах порядності, любові, дружби і взаємної
прихильності.
Об’єднані на основі загальних ознак, імперативна і
маніпулятивна
форми
спілкування
становлять
різні
види монологічного спілкування, оскільки людина, що розглядає
іншого як об’єкт свого впливу, по суті справи спілкується сама з
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собою, не розуміючи істинного співрозмовника, ігноруючи його як
особистість.
Тим часом існує ще один істотний момент, про який не
можна забувати.
Це ставлення людини до маніпулятивного спілкування і
зворотного впливу маніпулятивного стилю на людину.
Ставлення до такого спілкування залежить від розуміння його
особливостей і специфіки.
Людина може ставитися до нього:
 як до необхідного інструмента, яким треба уміти
користуватися, щоб досягати власних цілей;
 як до неминучого зла, з яким треба вміти поводитися;
 як до єдиного реального спілкування, що віддзеркалює
«природу людей».
Від того, як людина ставиться до маніпулятивного типу
спілкування, дуже багато чого залежить, і насамперед, ставлення до
неї оточуючих.
Таким чином, маніпулятивне спілкування – надзвичайно
поширений вид спілкування, воно займає ніби центральну частину
континуума соціально-психологічного, включаючи специфіку обох
полюсів, і, крім того, воно в основному зустрічається там, де є
спільна діяльність людей.
Саме тому його не можна не враховувати, і успіх спільної
діяльності, де б вона не проходила, багато в чому залежить від
умілості людини в маніпулятивному спілкуванні.
Тому усвідомлення його законів є важливим для кожного.
УДК 657
Луговец Окcaнa Вcеволодовнa
Нaучный руководитель: Ходиковa Нaтaлья Aлекcaндровнa
Учреждение обрaзовaния Полоцкий
гоcудaрcтвенный универcитет
CУЩЕCТВУЮЩAЯ ПРAКТИКA ПРИМЕНЯЕМЫХ
CИCТЕМ НAЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Оcновополaгaющим документом, определяющим cтруктуру
нaлоговой cиcтемы Реcпублики Белaруcь, являетcя Нaлоговый
Кодекc Реcпублики Белaруcь, cоcтоящий из Общей и Оcобенной
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Чacтей.
Любое юридичеcкое лицо, незавиcимо от организационноправовой формы, может выбрaть одну из двух cиcтем
нaлогообложения: общую или упрощенную.
Общеуcтaновленный
порядок
нaлогообложения
предуcмaтривaет
обязaнноcть
плaтельщиков
уплaчивaть
реcпубликaнcкие и меcтные нaлоги.
Упрощеннaя cиcтемa нaлогообложения (далее УСН) - это
оcобый нaлоговый режим, который хaрaктеризуетcя зaменой рядa
плaтежей одним нaлогом и его упрощенным порядком иcчиcления.
Незaвиcимо от того, кaкую cиcтему выбирaет юридичеcкое
лицо, оно оcущеcтвляет обязaтельные плaтежи, cвязaнные c:
A) выплaтой зaрaботной плaты рaботникaм предприятия;
Б) ввозом товaров нa территорию Реcпублики Белaруcь.
Кaк и любой режим нaлогообложения, УCН имеет и
положительные, и отрицaтельные cтороны. Cреди положительных
можно нaзвaть:
1) добровольноcть применения;
2) проcтотa иcчиcления нaлогa;
3) оcвобождение юридического лица при определенных
уcловиях от уплaты нaлогa нa недвижимоcть;
4) прaво выборa УCН c уплaтой или без уплaты НДС;
5) прaво ведения учетa в книге учетa доходов и рacходов
юридических лиц и индивидуaльных предпринимaтелей,
применяющих упрощенную cиcтему нaлогообложения, и,
cоответcтвенно, отрaжение выручки от реaлизaции при УCН по
принципу оплaты, a не по принципу нaчиcления, кaк это
предуcмотрено в бухгaлтерcком учете.
В то же время, неcмотря нa кaжущуюcя привлекaтельноcть
дaнного режимa, он имеет ряд недоcтaтков, cреди которых можно
нaзвaть:
1) проведение проверки в течение годa чиcленноcти
рaботников и рaзмерa вaловой выручки;
2) воccтaновление бухгaлтерcкого учетa при превышении
покaзaтелей, дaющих прaво нa ведение учетa в Книге, либо при
добровольном переходе нa ведение бухгaлтерcкого учетa.;
3) уплaтa нaлогa при УCН дaже при нaличии общего убыткa
от деятельноcти юридического лица;
4) cохрaнение уплaты нaлогa нa прибыль в отношении
отдельных доходов;
Cреди плюcов применения Общей cиcтемы нaлогообложения
можно выделить:
 Отcутcтвие огрaничений нa количеcтво рaботников и
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рaзмер выручки;
 В cлучaе, когдa юридическое лицо рaботaет в убыток, оно
может не плaтить нaлог нa прибыль.
Cреди минуcов Общей cиcтемы нaлогообложения выделяют:
 Необходимоcть веcти бухгaлтерcкий учет;
 Необходимоcть 4 годa хрaнить вcю первичную
документaцию.
Тaким обрaзом, оcновными cиcтемaми нaлогообложения для
юридических лиц в Реcпублике Белaруcь являютcя Общaя cиcтемa
нaлогообложения и упрощённaя. Общaя cиcтемa нaлогообложения
предуcмaтривaет уплaту меcтных и реcпубликaнcких нaлогов. В
cвою
очередь
упрощеннaя
cиcтемa
нaлогообложения
хaрaктеризуетcя зaменой рядa плaтежей одним нaлогом и его
упрощенным порядком иcчиcления. Однaко применение УCН
предуcмaтривaет
cоблюдение
критериев,
уcтaновленных
зaконодaтельcтвом, что в cвою очередь приводит к огрaничениям в
виде деятельноcти, количеcтве нaнимaемых рaботников, получения
выручки и т.д. Вмеcте c тем, применение упрощенной cиcтемы
нaлогообложения не оcвобождaет от уплaты импортных и
экcпортных плaтежей, гербового, конcульcкого и оффшорного
cборов, пaтентной и гоcудaрcтвенной пошлины, взноcов нa
cоциaльное cтрaховaние, нaлогa нa прибыль от долей в
хозяйcтвенных общеcтвaх и ценных бумaг, a тaкже имущеcтвенных
нaлогов при превышении уcтaновленных критериев.
УДК 657.37
Луговик Тетяна
Науковий керівник: Світлана Олійник
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах
потребує підвищення ефективності фінансово-господарської
діяльності на підставі удосконалення управління виробництвом,
створення конкурентоздатної продукції та залучення інвестицій.
Для цього необхідно створити таку інформаційну систему,
яка здатна задовольнити запити всіх зацікавлених користувачів для
обґрунтування та прийняття управлінських рішень. Інструментом
інформування користувачів виступає фінансова звітність.
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Саме фінансова звітність повинна надавати повну,
неупереджену та достовірну інформацію про поточний стан і
результати функціонування підприємства.
Крім того фінансова звітність повинна бути надійним
джерелом аналітичних висновків щодо подальшого розвитку та
визначення економічного потенціалу підприємства.
Згідно з п. 2-3 р. 4 НП(С) О 1, у фінансовій звітності
необхідно обов'язково вказувати інформацію, розкриття якої
вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського
обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші
нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань
бухгалтерського обліку. Інформацію, що підлягає розкриттю, слід
наводити безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до
фінансової звітності.Вона повинна забезпечити інформацію
користувачів щодо:придбання, продажу і володіння цінними
паперами;участі
в
капіталі
підприємства;оцінки
якості
управління;оцінки здатності підприємства своєчасно виковувати
свої зобов'язання;визначення суми дивідендів, що підлягають
розподілу;регулювання діяльності підприємства;інших рішень.
Для того, щоб звітність була дійовим засобом управління і
контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться
до обліку. Вона має достовірно відображати ресурси підприємства,
їх використання і фінансові результати діяльності. Показники
звітності повинні бути об'єктивними, обґрунтовані перевіреними
даними поточного обліку і підтверджені відповідними
документами. Своєчасність складання і подання звітності невід'ємна умова її корисності. Сама достовірна інформація втрачає
своє значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно. Тому
звітність повинна складатися і подаватися відповідним органам в
строки, встановлені нормативними актами, які забезпечують
ефективне її використання для управління і контролю.
Удосконалення інформаційного забезпечення процесів
управління на основі фінансової звітності завжди було й
залишається одним із головних та пріоритетних напрямків
наукових досліджень.
За цих умов є доречним перехід до інтегрованої звітності,
яка традиційно повинна містити показники, що характеризують
фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства.
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В той же час за допомогою такої звітності може бути забезпечено
отримання
висновків
користувачами
про
ефективність
використання
людських
ресурсів,
рівень
соціальної
відповідальності її власників і керівників.
Сучасні умови господарювання накладають свій відбиток на
порядок
формування
фінансової
звітності
суб’єктів
господарювання. Тому, подальшими напрямками наукових
досліджень є розробка шляхів розширення інформаційного змісту,
форм фінансової звітності через її зближення з іншими видами з
метою сприйняття та інтерпретації її показників для підвищення
ефективності управлінських рішень.
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УДК 657
Максимчук Вікторія
Луцький національний технічний університет
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО
БУХГАЛТЕРА
Колись в уяві людей бухгалтер був маленькою людиною з
великою кількістю документів, рахунків на столі. І помічали його
колеги тільки в дні зарплати. Звичайно, сьогодні з розвитком
технічного прогресу на зміну рахункам прийшли комп'ютери, тепер
бухгалтер – це дуже важлива персона, і саме від нього багато в
чому залежить вся діяльність кожного трудового колективу.
Бухгалтер - це досить складна професія. Існує думка, що
справжній бухгалтер підсвідомо нікому і нічому не довіряє і всю
інформацію сприймає через певну призму недовіри. Ціль даної
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публікації донести до суспільства те що професія бухгалтер - це для
людей думаючих логічно, котрі вміють і не бояться приймати
рішення, трудоголіків, які віддають за все себе роботі під час
підготовки до здачі звітності, стресостійкий, вміють слухати і чути,
розмовляти з керівництвом і знати, де знайтивідповідь нате, чи
інше питання.
Дану тему досліджували провідні американські вчені: Первін
Л. , Джон О., у своїй праці: «Психологія особистості: Теорія і
дослідження».
Психологічний портрет бухгалтера полягає в тому, що
бухгалтери мислять виключно категоріями своєї професії, існують і
якості особистості, що сприяють і перешкоджають ефективності
професійної бухгалтерської діяльності. До якостей, які
забезпечують успішність професійної діяльності, належать:
―високий рівень математичних здібностей;
― здатність до аналізу, синтезу, узагальнення отриманої
інформації;
― гарний розвиток концентрації, стійкості і переключення
уваги;
― гарні мнемонічні здатності (розвиток короткочасної і
довгострокової пам'яті);
― здатність тривалий час займатися одноманітним видом
роботи (схильність до роботи з документами і цифрами);
― вміння розподіляти свій час(на працю і відпочинок);
― технічна підготовка (навички роботи на персональному
комп'ютері);
― посидючість, терплячість, наполегливість, обов'язковість;
― педантизм в роботі, відповідальність, чесність,
акуратність;
― справедливість;
― емоційно-психічна стійкість (здатність до самоконтролю).
Якості, що перешкоджають ефективності професійної
діяльності:
 відсутність математичних і аналітичних здібностей;
 швидка стомлюваність;
 нервовий стан;
 неуважність;
 відсутність схильності до роботи з цифрами;
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 недисциплінованість;
 відсутність морально-етичних норм.
Бухгалтери – це особливі люди. Часом вони навіть навіюють
жах своєю сухістю і вимогливістю. Але від чіткої та злагодженої
роботи бухгалтера залежить наша зарплата. Хоча і більшість людей
працює в першу чергу заради справи, зацікавленість матеріальним
станом підприємства не менш важлива справа для людини. Однією
із справ бухгалтерів – правильно розпорядитися фінансами, адже з
неба нічого не падає. Бухгалтер всього лише підводить підсумок. І
повірте, за суворим поглядом бухгалтера криється багато цікавого
та загадкового. Адже в душі кожен бухгалтер є творчою
особистістю (трохи поет чи музикант). Тільки замість слів або
нотних значків він виводить на папері стовпчики цифр, за якими
бачить конкретну роботу, конкретної людини, її справи, внутрішні
переживання, проблеми, його думки. Важливо побачити
особистість бухгалтера, та зрозуміти його.
Література:
1. Первін, Л. А. Психологія особистості: Теорія і дослідження:
навчальний посібник для вузів / Л. А. Первін, О. П. Джон; пер.с англ. М. С.
Жамкочьян; науч.ред. В. С. Магун. - М.: Аспект Пресс, 2000. - 607с.
2.Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія,
організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.
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університету імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Питання правового регулювання бухгалтерського обліку були
актуальним з моменту становлення його як науки. Серед
вітчизняних вчених, що здійснили вагомий внесок в
розвиток регулювання бухгалтерського обліку на різних етапах
слід зазначити таких вчених Ф.Ф. Бутинець, М.В. Кужельний,
В.І. Лемішовський, М.С. Пушкар, Р.Л. Хом'як, та інших.
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Велика система законодавчих і нормативних актів, відповідно
до яких підприємство здійснює господарсько-фінансову діяльність і
забезпечує ведення її бухгалтерського обліку та фінансової
звітності нерідко викликає двозначне тлумачення процесу обліку
активів та зобов’язань, що в своє чергу приводить до виникнення
помилок, неточностей і перекручування інформації.
Систему правового регулювання обліку становлять закони та
підзаконні акти, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
накази,
інструкції,
методичні
рекомендації
з
ведення
бухгалтерського обліку, тощо. Чинна законодавча база, незважаючи
на значні зусилля, витрачені на її розробку, не відповідає сучасним
вимогам ведення обліку та складання бухгалтерської звітності,
водночас носить громіздкий і суперечливий характер у різних
нормативно-правових актах, тому вимагає уніфікації та гармонізації
з нормами європейського законодавства.
З метою усунення протиріч у нормативно-правових актах
щодо ведення бухгалтерського обліку, що обумовлюють існування
складнощів у практичній діяльності суб’єктів господарювання
доцільним було б створення такої системи регулювання
бухгалтерського обліку, яка б дозволяли уникати неточностей і
суперечностей, систематизувавши при цьому всі нормативні
документи в Бухгалтерський кодекс України, який би охоплював не
лише стандарти обліку, а й іншу нормативно-правову базу. Дане
вдосконалення також дозолить зменшити штрафні санкції та
сприятиме уникненню банкрутства господарюючих суб’єктів.
УДК 657
Мартиняк Вікторія
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
КВАЛІФІКАЦІЯ ВИКРИВЛЕНЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В
АУДИТІ
Викривлення у фінансовій звітності клієнта практично є завжди. У
зв’язку із цим викривлення досліджуються в окремому стандарті МСА 450
«Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту» [1, с. 3].
Викривлення кваліфікують як розбіжність між сумою,
класифікацією, поданням або розкриттям статті у фінансовому звіті
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та сумою, класифікацією, поданням або розкриттям інформації, які
є обов'язковими для цієї статті відповідно до застосовної
концептуальної основи фінансової звітності.
Викривлення можуть виникати внаслідок;
1. Неточності в зборі чи обробці даних, на основі яких
готується фінансова звітність
2. Пропуску суми або розкриття інформації
3. Правильної облікової оцінки через ігнорування або
явного неправильного трактування фактів
4. Судження управлінського персоналу щодо облікових
оцінок, які аудитор вважає неприйнятними, або вибір і
застосування облікової політики , яку аудитор вважає неприйнятно.
Якщо під час перевірки аудитор може виявити певну
невідповідність бухгалтерської документації, розбіжності даних
звітності, оборотної відомості за синтетичними рахунками,
первинних і зведених документів, він повинен впевнитися про їх
суттєвість та наявність прямого умислу при їх здійсненні.
Метою аудитора є оцінка:
а) впливу на аудит ідентифікованих викривлень;
б) впливу невиправлених викривлень, якщо такі є, на
фінансову звітність.
Невиправлені викривлення – викривлення, які аудитор
накопичив під час аудиту і які не було виправлено.
Перед тим як проводити оцінку впливу невиправлених
викривлень аудитор повинен переглянути рівень суттєвості на
підтвердження його відповідності в контексті дійсних фінансових
результатів суб’єкта господарювання.
Визначення аудитором рівня суттєвості ґрунтується на
оціночних фінансових результатах суб’єкта господарювання,
оскільки фактичні фінансові результати можуть бути ще
невідомими.
Оцінка впливу невиправлених викривлень:
 Впливає на дотримання вимог законодавства
 Впливає на дотримання боргових або інших контрактних
умов.
 Стосується неправильного застосування або вибору методів
в обліковій політиці
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 Прикривають зміни в доходах або інші тенденції, особливо
в контексті загальної економічної ситуації або ситуації в галузі.
 Впливають на коефіцієнти, які використовуються для
оцінки фінансового стану, результати діяльності або рух грошових
коштів суб’єкта господарювання.
 Впливає на інформацію щодо різних елементів, яка
надається в фінансовій звітності.
 Впливає на іншу інформацію, яка наводиться в документах,
що містять фінансову звітність, яка пройшла аудит.
Аудитор повинен визначити, чи є невиправлені викривлення
суттєвими самі по собі або взяті сукупно.
Для того щоб визначити це, аудитор повинен розглянути:
а)
розмір і характер викривлень (стосовно конкретних
класів операцій, залишків на рахунках або розкриття і фінансової
звітності в цілому), а також особливі обставини їх виникнення;
б)
вплив невиправлених викривлень попередніх
періодів (стосовно конкретних класів операцій, залишків на
рахунках або розкриття інформації і на фінансову звітність у цілому).
Вплив несуттєвих невиправлених викривлень попередніх
періодів може бути суттєвим для фінансової звітності поточного
періоду.
Шість типів суттєвих викривлень в обліку і фінансовій
звітності [2, с. 56]:
 Помилка
 Шахрайство
 Маніпуляція
 Фальсифікація
 Невідповідне відображення
 Незвичайні операції.
Отже, аудитор повинен визначити допустиме викривлення
та допустиму норму відхилення для кожної аудиторської перевірки
та для кожного клієнта.
Література:
1.
МСА 450 «Оцінка виправлень, ідентифікованих під час аудиту».
2.
Виноградова М. О. «Аудит»: навч. Посібник / М. О. Виноградова, Л. І.
Жидяєва – К.: «Цент учбової літератури», 2014 – 654 с.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ В
КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И СБЛИЖЕНИЯ
С МСФО
В современных условиях хозяйствования исключительно
важно
рационально
использовать
природные
ресурсы,
осуществлять мероприятия по охране окружающей среды и
принимать меры по ее улучшению. Это накладывает определенные
экологические обязательства на организации с целью возмещения
ими вреда, причиненного компонентам природной среды. Для
решения экологических проблем организациям может оказываться
государственная поддержка и безвозмездная помощь на
экологические цели. Однако в системе бухгалтерского учета не
осуществляется формирование детализированной информации по
целям получения государственной поддержки и безвозмездной
помощи. Это приводит к отсутствию достоверной и полной
информации
необходимой
для
принятия
своевременных
управленческих решений в контексте устойчивого развития
Республики Беларусь. В связи с этим необходимо активно
использовать опыт зарубежных стран в сфере разработки и
реализации стратегий создания зеленой экономики.
Порядок бухгалтерского учета государственной поддержки и
полученной из республиканского бюджета финансовой помощи,
иностранной безвозмездной и безвозмездной (спонсорской)
помощи организациям Республики Беларусь необходимо
осуществлять в соответствии с требованиями Инструкции от 31.10.
2011года № 112 «Бухгалтерский учет государственной поддержки.
Бухгалтерский учет безвозмездной помощи».
При
подготовке
отчетности
согласно
положений
Международных стандартов финансовой отчетности при учете и
раскрытии информации о государственных субсидиях и при
раскрытии информации о других формах государственной помощи
применяется стандарт №20 «Учет государственных субсидий и
раскрытие информации о государственной помощи».
127

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Критический анализ результатов проведенного сравнения
основных положений Международного стандарта финансовой
отчетности №20 и Инструкции от 31.10.2011года № 112 позволяет
установить отсутствие совпадений в определении основных
понятий данных документов, а также видах государственной
поддержки и безвозмездной помощи. Следует подчеркнуть, что
Инструкцией от 31.10.2011года № 112 не выделены подходы к
порядку учета государственной поддержки, что можно отметить
существенным недостатком данного нормативного правового
документа.
Типовым планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией
по его применению, утвержденной Постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь 29.06.2011 г. № 50 определено, что
на счете 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты
субсчета по видам доходов будущих периодов. Однако данный
нормативный акт не предусматривает порядок формирования в
системе учета информации по целям получения государственной
поддержки.
Считаем необходимым усовершенствовать аналитический
учет по данному синтетическому счету путем детализированной
структуризации
отражения
информации
коммерческой
организацией по целям получения государственной поддержки и
безвозмездной помощи на отдельном субсчете «Финансирование
формирования экологических активов и обязательств» и
открываемых к нему отдельных аналитических счетов по
направлениям финансирования экологических активов и
обязательств и видам деятельности.
Совершенствование аналитического учета по синтетическому
счету 98 «Доходы будущих периодов» позволит формировать
детализированную
информацию
по
целям
получения
государственной поддержки и безвозмездной помощи, а также в
разрезе направлений финансирования экологических активов и
обязательств. Указанные практические разработки направлены на
получение достоверной и полной учетной информации
необходимой для принятия своевременных управленческих
решений по рациональному природопользованию и охране
окружающей среды в контексте устойчивого развития страны и в
направлении сближения с международными стандартами
финансовой отчетности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО АНАЛИЗА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Понятие
кредитоспособности
организации
играет
центральную роль в кредитных отношениях и является
характерным для рыночной экономики. Информация о
кредитоспособности имеет важное значение для заемщика, так как
знание своей платежеспособности и финансовой устойчивости
является инструментом для принятия тактических и стратегических
решений по обеспечению дальнейшего развития предприятия.
Кредитоспособность предприятия формируется в результате
его экономической деятельности и показывает, насколько
правильным является управление финансовыми ресурсами,
насколько рационально сочетание собственных и заемных
источников, насколько эффективно используется собственный
капитал и какова отдача от производственной деятельности.
Одним из существенных классификационных признаков
анализа кредитоспособности заемщика является разграничение
пользователей этого анализа.
В соответствии с этим критерием можно выделить
внутренний
анализ,
предназначенный
для
управления
организацией, и внешний анализ кредитоспособности, проведение
которого необходимо для принятия решений о выдаче кредитных
ресурсов, обоснования оптимальной величины сумы, сроков и
способов кредитования.
Результаты внутреннего анализа кредитоспособности служат
основанием поиска направлений повышения кредитоспособности
организации, что имеет значимость для роста уверенности в
способности организации своевременно возвратить заемный
капитал.
Методика
внутреннего
анализа
кредитоспособности
базируется на системе различных показателей, характеризующие
отдельные направления:
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- финансовые результаты;
- финансовая устойчивость
- ликвидность и платежеспособность;
- показатели деловой активности и др.
Однако в экономической литературе отсутствует единый
методический подход к анализу кредитоспособности субъекта
хозяйствования в силу неоднозначности и многовариантности
факторов, предопределяющих функционирование и развитие
организации в современных условиях хозяйствования. В частности
не существует единого перечня показателей, которые необходимы
для такого анализа и применимы для каждого субъекта
хозяйствования.
Поэтому считаем целесообразным из многочисленного
набора показателей, используемых в анализе кредитоспособности
организации отобрать такие, которые в совокупности дадут полное
представление о кредитоспособности конкретного субъекта
хозяйствования. Более того, выборка таких показателей должна
дать количественную оценку кредитоспособности, что позволит
отслеживать кредитоспособность субъекта хозяйствования в
динамике.
Проведение полноценного анализа кредитоспособности очень
трудоемкая работа для аналитического работника.
Издержки
на
его
проведение
можно
сократить,
предварительно
отобрав
отдельные
показатели,
которые
наилучшим образом позволят оценить кредитоспособность
организации.
Отобранные показатели следует свести воедино в
интегральный показатель, расчеты которого дадут общее
представление о кредитоспособности предприятия, а также
позволят проследить изменение ее в динамике, что в свою очередь
позволит управленческому персоналу своевременно среагировать
на ухудшение ситуации.

где:
К
–
интегральный
коэффициент
кредитоспособности;
xi – значение коэффициента выборки;
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n – это количество коэффициентов в выборке.
Таким образом, по динамике интегрального показателя,
можно увидеть в какую сторону изменяется уровень
кредитоспособности организации. Чем выше данный показатель,
тем выше уровень кредитоспособности предприятия.
УДК 657
Мельниченко Ольга
Науковий керівник: Мельниченко Ілона Володимирівна
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
ОБЛІК НАРАХУВАНЬ ТА УТРИМАНЬ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ
ПЛАТИ: АНАЛІЗ ЗМІН
Зміни сучасної економіки України обумовили розробку та
впровадження Податкового кодексу України, що вніс корективи до
нормативно-правових актів з нарахування заробітної плати,
нарахувань на неї та утримань з окресленого доходу працівників
підприємства. Відповідно виникла потреба в розробці нового
методичного роз’яснення, що уточнює в сукупності окремі
положення щодо складу заробітної плати, переліку утримань, їх
розміру, послідовність проведення та відображення в обліку.
Заробітна плата працівникам як правило виплачується в два
етапи: за першу половину місяця (аванс) та за другу половину
місяця (безпосередньо заробітна плата). Необхідність виплати
заробітної плати два рази на місяць обумовлена вимогами ст. 115
Кодексу законів про працю України та ст. 24 Закону України “Про
оплату праці” № 108/95 – ВР від 24.03.1995 р. [2] Останнім часом є
багато зміни в обліку нарахувань та утримань із заробітної плати.
Порівняємо їх в 2015 та 2016 роках.

№
1
2

Таблиця 1
Порівняльна характеристика змін в утриманнях та нарахуванні на
заробітну плату
Характеристака
2015
2016
Нарахування ЄСВ
Від 36,76% до
22%
49,7%.
Нарахування ЄСВ (працівникам
8,41%
8,41%
інвалідам)

131

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Утримання ЄСВ
Утримання ВЗ
Утримання ПДФО
Різниця між нарахованою та утриманою
частиною

3
4
5
6

3,6%(2%)
1,5%
15-20%
21,6%

------1,5%
18%
2%

Облік нарахувань на заробітну плату ведеться на рахунку 65
«Розрахунки за страхуванням». За кредитом рахунку 65
"Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані
зобов'язання за страхуванням, за дебетом - погашення
заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.
Облік утримань податків ведеться на рахунку 64 «Розрахунки
з податками та платежами», де за кредитoм рахунку 64
відображаються нараховані платежі дo бюджету, за дебетом —
належні дo відшкодування з бюджету податки, їx сплата, списання
тoщо. [3]
Розрахунок заробітної плати – це складний і трудомісткий
процес. Розглянемо, як відображаються основні операції в обліку
нарахувань та утримань із заробітної плати.

№
1
2
3
4
5

Таблиця 2
Основні господарські операції нарахувань та утримання з
заробітної плати
Господарська операція
Сума
Дт
КТ
Нараховано зарплату
35000
92
66
Нараховано ЄСВ
7579
92
65
Утримано ПДФО
6300
66
64
Утримано військовий збір
525
66
64
Виплачено зарплату за січень
2016
28175
31,30
66

На даний час, в порівнянні з минулим роком єдиними
суттєвими змінами в обліку нарахувань та утримань з заробітної
плати є зміни у ставках на податки. Ми вважаємо, що це лише
початок реформування податкової системи і у майбутньому
недоліки будуть виправлені.
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1.Закон України « Про внесенння змін до податкового кодексу та деяких
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УДК 657
Михалевич Ольга
Научный руководитель: Вегера Светлана
Полоцкий государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДОГОВОРОВ
КОНЦЕССИИ
Концессия не является новой формой хозяйствования. Она в
различных видах существует, возможно, примерно столько же,
сколько существует государство. Это объясняется тем, что
государства всегда делегировали управления своей собственностью
тем или другим субъектам хозяйственной деятельности и
государства были обязательной стороной концессионного договора.
Однако, в научной литературе на данный момент
отсутствуют комплексные исследования по проблеме развития
концессионных отношений. В то же время исторический опыт
формирования концессионных отношений и практики их
регулирования, выявления их особенностей и закономерностей, на
наш взгляд, будут играть важную роль в процессе формирования
современного законодательства о концессиях.
В существующей учебной и научной литературе нет единого
подхода к определению понятия концессия и этапов жизненного
цикла договора концессии. Закон Республики Беларусь «О
концессиях» - это единственный нормативный правовой документ,
который дает определение сущности понятия концессии. Закон
Республики Беларусь «О концессиях» № 63-З, вступивший в силу
12.07.13г. в Главе 1 определяет концессию как «основанное на
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концессионном договоре право владения и пользования объектом
концессии или право на осуществление вида деятельности». В
соответствии со ст. 1027 Гражданского кодекса РФ договор
коммерческой концессии – «это договор, по которому одна сторона
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю), являющиеся коммерческими организациями и
(или) индивидуальными предпринимателями, за вознаграждение
право использовать в предпринимательской деятельности
пользователем комплекса исключительных прав (право на
фирменное наименование, право на коммерческое обозначение
правообладателя,
право
на
охраняемую
коммерческую
информацию) и другие объекты исключительных прав (товарный
знак, знак обслуживания и т.д.)».
Касательно регулирования договоров концессии в МСФО
можно указать два основных стандарта: КРМФО (IFRIC) 12
«Концессионные соглашения на предоставление услуг» и ПКР
(SIC) 29 «Раскрытие информации — концессионные соглашения
на предоставление услуг». Однако настоящие документы
регулируют
лишь
концессионные
соглашения
в сфере
общественных
услуг,
связанных
с обеспечением
инфраструктурой, — таких как разработка, строительство
и дальнейшее обслуживание дорог, мостов, туннелей, тюрем,
больниц, аэропортов, водораспределительных сооружений, систем
энергоснабжения и телекоммуникационных сетей. Добывающие
отрасли не относятся к данной сфере деятельности, соответственно,
не могут быть урегулированы указанными положениями — при
разработке системы учета по концессионному соглашению
в добывающих отраслях необходимо руководствоваться методом
аналогий.
Законом Республики Беларусь «О концессиях» от 12 июля
2013 года установлены следующие три вида договора концессии,
которые могут быть заключены на территории Республики
Беларусь: полный концессионный договор; концессионный договор
о разделе продукции; концессионный договор об оказании услуг
(выполнении работ).
Тип заключаемого концессионного договора и его
специфические условия в каждой стране в огромной степени
зависят от владельца прав, а также от законов и налоговой
политики, регулирующих вопросы собственности и использования
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объектов учета. Государство в концессионных договорах обычно
выступает в роли владельца, но иногда оно может сохранять за
собой функцию владельца доли активного участия.
В заключение следует сказать о том, что в Беларуси, в
стране с высокой долей государственной формы собственности, в
условиях
острого
недостатка
инвестиционных
ресурсов
применение еще одной достаточно привлекательной для инвестора
формы вложения своих средств могло бы дать экономике
значительные выводы.
УДК 657
Мокієнко Діана
Науковий керівник: Олійник Світлана Олександрівна
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.
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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
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
відповідатинаціональним
інтересам
держави,
необхідно
враховувати національні умови господарювання, зміни в
економічному і соціальному житті, вивченнязарубіжного досвіду і
використання фундаментальних положень, прийнятих у розвинутих
країнах.
Література:
1.
Онищенко В.П. Історичний аналіз етапів формування та факторів
розвитку національної системи бухгалтерського обліку // Вісник Чернігівського
державного технологічного університету.– Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №2(50). –
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2.
Програма
реформування
системи
бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою КМУ № 1706 від
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УДК 657.421.3
Наберухін В.А., аспірант
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОСОБЛИВИЙ СПОСІБ
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ: ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Франчайзинг широко розповсюджений у світі спосіб
реалізації товарів з використанням торговельної марки і торгової
технології, власником яких є франчайзер. Практика франчайзингу
полягає в тому, що франчайзер (франшизодавець, правовласник)
надає франчайзі (франшизоотримувачу, користувачу виключних
прав) ліцензію (франшизу) на заняття визначеним бізнесом на
визначеній території і протягом визначеного періоду часу з
використанням торгової марки (товарного знаку, фірмового
найменування) і інших об'єктів права інтелектуальної власності (у
тому числі комерційних таємниць) франчайзера за умови чіткого
дотримання його вимог у відношенні ведення бізнесу (якості
товарів, послуг і т.п.). Склад такого наданого права називають
франчайзинговим пакетом, за користування яким франчайзі
виплачує франчайзеру роялті.
Розвитку франчайзингу сприяють процеси глобалізації. В
багатьох країнах світу практика контрактних відносин типу
"франчайз" широко апробованою в багатьох галузях економіки.
Так, у США через угоди франчайзингу опосередковується понад
1/3 роздрібного товарообігу та близько 20% послуг на виробництві
та в побуті. Починаючи з 90-х років XX ст. дедалі активнішою
учасницею угод типу франчайзингу стає Україна. Причому в нашій
країні
можливості
розвитку цієї
форми міжнародного
співробітництва відкрились саме у зв'язку з лібералізацією
соціально-економічного життя взагалі та сфери взаємодії із
закордонними партнерами зокрема. У відповідності зі статтею 1115
ЦКУ За договором франчайзингу (комерційної концесії), одна
сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій стороні
(користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог
комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та
(або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Більш
чіткий зміст договору комерційної концесії регламентовано в ГКУ.
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У відповідності зі статтею 366 ГКУ договором комерційної концесії
одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати другій
стороні (користувачеві) на строк або без визначення строку право
використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу
прав, належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується
дотримуватися умов використання наданих йому прав та сплатити
правоволодільцеві обумовлену договором винагороду. Договір
комерційної концесії по своєму змісту еквівалентний угодам
франчайзингу за кордоном. Він передбачає використання
комплексу наданих користувачеві прав, ділової репутації і
комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі, із
зазначенням або без зазначення території використання щодо
певної сфери підприємницької діяльності.
Предмет договору комерційної концесії – виключні права,
що належать правоволодільцю. До цих прав законом віднесені,
зокрема, право на використання торговельних марок, промислових
зразків, винаходів, творів, право на фірмове найменування та ін.
Іншими словами, мова йде про виключні права на результати
інтелектуальної діяльності і, насамперед, про ті з них, що
спрямовані на індивідуалізацію продукції (робіт, послуг). Перелік
прав, передбачений ч. І статті 1116 ЦК, не є вичерпним, однак
загальною рисою їх є майновий характер та можливість
відчуження. Комерційний досвід та ділова репутація виступають в
якості доповнення до предмета договору і враховуються при
визначенні вартості прав, які передаються за договором.
Комерційне (фірмове) найменування — це найменування, яке може
мати юридична особа, що є підприємницьким товариством.
Комерційна інформація і комерційний досвід включають
документацію по веденню бізнесу, а також професійне навчання
персоналу, інструктаж під час дії договору. Комерційною
інформацією за домовленістю сторін можуть бути визнані відомості
економічного, технологічного, технічного характеру та ін., які
стосуються різних сторін діяльності правоволодільця. Таким
чином, предмет договору комерційної концесії складає комплекс
виключних
прав,
закріплених
за
правоволодільцем,
і
індивідуалізують його (право на комерційне (фірмове)
найменування) або вироблені ним товари, роботи, які виконуються,
або послуги, що надаються (право на товарну марку або знак
обслуговування). Договором може бути передбачене надання
138

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 08 жовтня 2016 р.)

користувачу інших об´єктів «інтелектуальної власності» —
винаходів, промислових зразків і ін. Відображення в обліку
франчайзингових операцій аналогічне до обліку ліцензійних
відносини (Табл.1 )
Таблиця 1
Облікове забезпечення правовідносин за франчайзинговим
договором1
№

Зміст господарської операції

Кореспонденція
рахунків
Дебет
Кредит

Облік у франчайзі
Здійснено початковий платіж за ліцензійним договором
1
685
311
на право використання патенту на винахід
Відображено отримання ліцензії на право використання
патенту на винахід, який буде використаний для
2
122
685
виробництва продукції(по вартості початкового
(паушального) платежу)
Нарахована сума роялті за користування ліцензійним
3
продуктом (% від обсягу реалізації продукції з
911
684
використанням патенту)
Облік у франчайзера
Нарахована та отримана сума початкового паушального
377
719
1
платежу за франчайзинговим договором
311
377
Нарахована та отримана сума роялті, які підлягають
373
719
2
сплаті у звітному періоді
311
373
Надано послуги, пов'язані із консультуванням та
3
377
719
підготовкою персоналу франшизоотримувача
Нараховано податкові зобов'язання ПДВ за надані
4
719
641
послуги
Надано послуги, пов'язані з проведенням контролю
5
377
719
якості продукції реалізованої за франшизою
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ з доходу за
6
719
641
надані послуги з контролю якості
1
Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік,
оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Рудченко Ю.С. – К.:
Юр-Агро-Веста, 2008.

Таким чином, ОІВ, як окремому об’єкту цивільно-правових
відносин, притаманні усі ознаки власності, як за діючим в Україні
законодавством, так і виходячи з практики діяльності вітчизняних
підприємств. Даний актив може бути не лише внеском до
статутного капіталу, а також предметом договору лізингу,
франчайзингу, страхування, ліцензування, кредитування тощо. Це
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дозволяє поставити знак рівності між ОІВ та традиційними
матеріальними активами підприємства. Невідображення цього
активу в балансі підприємства суперечить принципам і логіці
бухгалтерського обліку. Зокрема закріпленому в Законі “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” принципу
повного висвітлення, за яким фінансова звітність має містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських
операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються
на її основі.
Разом з тим, на сьогодні існують методичні та
методологічні проблеми, пов'язані з комерційним використанням
інтелектуальної власності пов’язані з: регулюванням відносин при
створенні об'єктів інтелектуальної власності на підприємстві;
набуттям та оплатою майнових прав на використання об'єктів
інтелектуальної власності, створених поза підприємством;
забезпеченням охорони (збереження) і правового захисту
інтелектуальної власності. Найбільш вагомі фінансово-економічні
проблеми використання інтелектуальної власності полягають в
організації їх бухгалтерського обліку, зокрема: інвентаризація
об'єктів інтелектуальної власності; підтвердження прав власності;
оцінка та аудит інтелектуальної власності.
У всіх перерахованих вище відносинах необхідно розробити
адекватні та відповідні конкретній ринковій ситуації заходи
регулювання відносин, забезпечення надійного захисту і
ефективного
(оптимального)
використання
інтелектуальної
власності для отримання максимального фінансового та соціальноекономічного результату.
УДК 657.1
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
Наконечна Марія
Національний університет біоресурсів та природокористування
ГОСПОДАРСЬКІ ФАКТИ – ПРОЦЕСИ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік в своїй основі є системою, що
узагальнює та впорядковує інформацію про майно і зобов’язання
підприємств шляхом суцільного, безперервного і документального
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обліку усіх господарських операцій [4]. Обрана тема є актуальною,
оскільки господарські процеси є найважливішими об’єктами
бухгалтерського обліку, а їх результати викликають зміни майна та
джерел їх формування. Основна робота будь-якого підприємства
полягає в процесах (стадіях) кругообігу (постачання, виробництва,
реалізації її капіталу [2]. Всі процеси взаємопов’язані, та
взаємодоповнюють один одного як об’єкти бухгалтерського обліку
а також створюють умови для нагромадження капіталу і
розширеного відтворення. Тож господарські процеси як об’єкти
бухгалтерського обліку складаються з чотирьох процесів:
придбання (заготівлі) матеріалів, засобів виробництва, найму
робочої сили, самого виробництва, реалізації (продажу) [1].
Процес заготівлі матеріалів складається із операцій по
забезпеченню підприємства предметами праці , що необхідні для
створення готової продукції. Облік матеріальних цінностей
ведеться на синтетичному рахунку 20 «Виробничі запаси», а при
необхідності відкриваються субрахунки за кожним видом
матеріальних цінностей: сировина й матеріали; купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби; паливо; тара й тарні
матеріали; запасні частини; інші матеріали [3].
Процес виробництва є комплексом операцій по переробці
сировини і матеріалів, а також перетворення їх у готову продукцію.
Для обліку процесу виробництва на рахунку 20 «Виробничі запаси»
по дебету відображаються всі витрати на виготовлення продукції, а
по кредиту - фактична виробнича собівартість готової продукції. В
процесі реалізації також можна виділити окремі операції як
підлягають обліку. Наприклад, покупцеві була продана готова
продукція, факт здійснення якої підтверджується накладною,
підписаною представниками двох сторін.
Отже кожен з господарських процесів являє собою
сукупність конкретних господарських операцій, що вимагають
обов’язкового відображення в бухгалтерському обліку. Кожен з
процесів має три основні особливості: по-перше, кожен процес з
матеріально-речової сторони виявляється по-різному ;. по-друге,
визначається мета бухгалтерського обліку при відображенні
операцій;. по-третє, для кожного з процесів визначалися рахунки
бухгалтерського обліку і зазначається послідовність відображення
господарських операцій на рахунках.
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Таким чином, бухгалтерський облік господарських процесів
визначає в подальшому і методологію їх обліку у конкретних
галузях промисловості. При цьому визначається конкретна мета
обліку і послідовність відображення господарських операцій на
рахунках.
Література:
1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і
доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
2. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. К: ЗнанняПрес,
2003. – 444 с.
3. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерського учета.- М.:Финансы и
статистика, 2000. – 496 с.
4. Бухгалтерський облік: Підручник для вузів/Під ред. проф. Ю.А. Бабаєва М.: Юніті-Дана,2004. – 274 с.

УДК.657.1
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
Намазило Анна
Національний університет біоресурсів та природокористування
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ
ЙОГО ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Проблема стандартизації та гармонізації бухгалтерського
обліку значно посилилась на даному етапі міжнародної інтеграції.
Існування своєї моделі організації бухгалтерського обліку в кожній
країні, її системи стандартів передбачає гармонізація обліку, але
важливо, щоб вони особливо не мали різниці між стандартами
інших країн - членів співтовариств, знаходились один з одним в
гармонії, в цьому й полягає актуальність теми.
Існує два основні етапи розвитку системи бухгалтерського
обліку:
- Етап становлення (1992-1999 рр.), впродовж якого створено
основні умови для створення національного бухгалтерського обліку
і його зміна під впливом ринкової економіки та міжнародних
стандартів;
- Етап вдосконалення та оптимізації (2000 р. – н.ч.),
ґрунтовне та поглиблене дослідження системи, правове закріплення
в нормативно-правових документах і подальша стандартизація і
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гармонізація відповідно з вимогами ринкової економіки [1].
Взагалі, під стандартизацією бухгалтерського обліку
розуміють існування одноманітного набору стандартів для будьякої облікової ситуації країни, саме тому відпадає потреба в
розробці національних стандартів. Під гармонізацією – узгодження
різних систем бухгалтерського обліку і звітності введенням їх у
рамки загальної класифікації.
Перший етап був розпочатий завдяки наказу Президента
України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній
практиці системі обліку та статистики» від 23 травня 1992 р. № 303
[4], у зв’язку з чим було розпочато роботу з удосконалення
національної системи бухгалтерського обліку з використанням
міжнародних стандартів.
Державна програма переходу України на міжнародну систему
обліку та статистики передбачала наближення первинного
бухгалтерського та статистичного обліку на підприємствах різних
форм власності до міжнародних стандартів обліку та звітності.
Впродовж 1997-1998 років Національних банком України
була розроблена програма реформування бухгалтерського обліку та
звітності, де зазначалось проведення конкретної роботи по
переходу банківської системи України на ведення бухгалтерського
обліку та складання звітності відповідно до міжнародних
стандартів. Постановою правління НБУ від 17 червня 1997 р. №191
був затверджений «План рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків» [2], який було введено в дію з січня 1999 року.
Це дало можливість суттєво розширити професійне коло
бухгалтерів та аудиторів, які стали першими набувати практичного
досвіду реформування бухгалтерського обліку та звітності у банках
за міжнародними стандартами.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [3] національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку – це нормативно-правовий акт,
затверджений Міністерством фінансів України, який визначає
принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам.
Таким чином, стандартизація бухгалтерського обліку в
Україні наблизила його ведення до міжнародної практики.
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УДК 657.4
Ніконова Альона
Науковий керівник: Наталія Кузик
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДРЯДНИКАМИ
Розрахунки з постачальниками й підрядниками є
кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги за умов
наступної оплати або іншого погашення зобов’язань. Кредиторська
заборгованість надає можливість підприємству тимчасово
користуватися запозиченими коштами, однак знижує показники
платоспроможності і ліквідності. Нині на вітчизняних
підприємствах кредиторська заборгованість займає стійкі позиції у
фінансуванні поточної діяльності й продовжується її зростання.
Визнання та облік кредиторської заборгованості регулює
П(С)БО 11 «Зобов’язання». Слід відмітити, що у стандарті
міститься термін «зобов'язання», який використовується більш
широко і включає не лише кредиторську заборгованість як таку, але
й інші зобов'язання підприємства (наприклад, забезпечення під
майбутні витрати, відстрочені податкові зобов'язання і т. п.). У
цілому ж під кредиторською заборгованістю розуміється сума
заборгованості перед усіма кредиторами на певну дату.
Теоретичні
та
практичні
аспекти
розрахунків
з
постачальниками та підрядниками знайшли своє відображення у
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працях Л.К. Сука, М.Ф. Огійчука, В.В. Жуковської,
О.М. Петрука, Н.М. Ткаченко та інших вчених. Зокрема вченими
виділено й розкрито зміст завдань організації бухгалтерського
обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, серед яких:
забезпечення своєчасної та повної реєстрації даних у документах та
облікових регістрах; чітке документування розрахунків; достовірне
відображення інформації щодо зобов’язань у формах фінансової
звітності; створення дієвої системи внутрішнього контролю
зобов’язань;
забезпечення
процесу
обліку
зобов’язань
кваліфікованими обліковцями та засобами автоматизації обліку;
визначення порядку синтетичного та аналітичного обліку;
своєчасна перевірка розрахунків та попередження прострочення
кредиторської заборгованості. Слід відмітити, що у наукових
дослідженнях практично не виокремлюються питання розрахунків
із підрядниками, тобто такі розглядаються сукупно, як зобов’язання
з постачальниками й підрядниками. Звичайно, це можна пояснити
тим, що методологічні засади розрахунків з постачальниками і
підрядниками практично не відрізняються. Для цілей обліку все ж
слід уточнити зміст понять «постачальники» та «підрядники».
Постачальники − це юридичні або фізичні особи, які здійснюють
постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, палива,
матеріалів, запасних частин, МШП), надають послуги, виконують
роботи. Підрядники − це спеціалізовані підприємства або фізичні
особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при споруджені
об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані
товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги
ведеться на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками». Слід зауважити про існування окремих
невідповідностей у назві рахунку 63 і субрахунками, які
рекомендовані Інструкцією про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій. Так, жоден із
трьох пропонованих субрахунків у назві не містить терміну
«підрядники». З метою усунення вказаної невідповідності та
забезпечення аналітичності інформації доцільним є виокремлення
субрахунку «Розрахунки з вітчизняними підрядниками» та
«Розрахунки з іноземними підрядниками». Аналітичний облік
доцільно також вести за кожним окремим підрядником, видами
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будівельно-монтажних робіт, об’єктами капітального будівництва.
Важливим критерієм аналітичності інформації за розрахунками з
кредиторами є терміни оплати. Тому додатково необхідно виділяти
субрахунки нижчого порядку, які б передбачали групування
заборгованості перед вітчизняними й іноземними підрядниками
наступним чином: заборгованість, термін сплати якої ще не настав;
відстрочена
заборгованість;
прострочена
заборгованість.
Запропонований
підхід
сприятиме
поглибленню
внутрішньогосподарського
контролю
за
кредиторською
заборгованістю щодо її своєчасності погашення, достовірного
відображення у балансі. Такі пропозиції можна застосувати в
практичній діяльності підприємств, внісши відповідні зміни у наказ
про облікову політику в частині визначеного робочого плану
рахунків, що використовується підприємством.
УДК 519.86
Новосад Ірина
Науковий керівник: Ірина Садовська
Луцький національний технічний університет
ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ТА ТЕСТУВАННІ ЕТИЧНИХ
НОРМ
Стратегія забезпечення високої якості освітніх послуг є
досить важливим завданням сучасних вищих навчальних закладів,
оскільки дозволяє здійснювати підготовку фахівців відповідно до
потреб суспільства й людини та створити стійку конкурентну
перевагу.
На вітчизняному рівні в останні роки питанням осмислення
форм викладання облікових дисциплін займалися вчені-науковці:
С.Л. Безручук, О.В. Карпенко, М.Т. Левочко, Н. М. Малюга, М.С.
Пушкар, Л.В. Чижевська та інші.
Визначення «інноваційні технології» можна розкрити як
запровадження у навчальному процесі нових перспективних шляхів
підготовки фахівців із застосуванням сучасної бази знань та
врахуванням розвитку та доступності технічних можливостей
працівникам освіти та студентам.
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Новими підходами до викладання є запровадження
інноваційних методів, форм і прийомів навчальної роботи. Зокрема,
при підготовці фахівців із обліку необхідно у першу чергу,
звернути увагу на застосування у навчальному процесі ситуаційних
завдань, які трактуються як ділова гра, або імітація, де студенти
відіграють ролі керівника, головного бухгалтера, бухгалтера,
касира, контролера, аудитора, нормувальника тощо. Особливістю
вирішення ситуаційних облікових завдань має стати їх вирішення
як у паперовій (традиційній) формі так, і при використанні різних
програмних продуктів із автоматизації облікової роботи.
Максимально ефективно використовувати фонд годин для
самостійного вивчення студентами дисциплін. Самостійна робота
студентів – це робота з текстами лекцій, посібниками,
підручниками, монографіями, періодичними виданнями, законами
та іншими нормативними документами. На даному етапі,одним
видів самостійної роботи, може стати запровадження у
навчальному процесі проведення відкритих занять із залученням
представників фірм-розробників програмних продуктів, а також
«виїзних» (екскурсійних) занять в офісах фірм-розробників,
проведення практичних тренінгів, що дасть змогу намітити та
встановити співробітництво молодих фахівців із розробниками
програмного забезпечення.
Інформаційну модель викладання облікових дисциплін можна
розглядати як системну інновацію, що допомагає інтегрувати
теоретичні, методологічні та практичні засади педагогічного
процесу. На сьогодні актуальним питанням залишається
ознайомлення студентів із прикладними програмними розробками,
що стосуються автоматизації облікового процесу підприємства.
Вивчення студентами таких продуктів має бути розширено у
кількісному відношенні, необхідно збільшити коло програмних
продуктів при викладанні облікових дисциплін.
Будь-яка професія вимагає етичних норм поведінки, оскільки
кожна людина, що займається тією або іншою діяльністю, значною
мірою зацікавлена в довірі суспільства до результатів цієї
діяльності і високій якості своїх послуг, а відповідно і високій
оцінці суспільством результатів своєї діяльності. У сучасних
умовах
бізнесового
середовища
України
посилюється
різноспрямованість інтересів членів суспільства – зокрема і
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користувачів облікової інформації, суттєво зростає необхідність
відпрацювання та формалізації норм професійної етики. Підготовка
бухгалтерів високої кваліфікації потребує прищеплення норм
професійної етики на всіх етапах навчання.
Отже, основне завдання при підготовці фахівця вищого рівня
– це можливість постійного оволодіння новими знаннями,
самостійного пошуку та творчого підходу до поставлених завдань.
А також включення в програму навчання професійної етики з
метою підготовки майбутніх фахівців до рішення етичних проблем
в професійному житті, культивування ідей та цінностей
професійної етики бухгалтера та аудитора. Відповідно інноваційні
технології навчання мають сприяти до готовності здобуття нової
кваліфікації, профпереорієнтації та постійного оновлення та
удосконалення фахових знань.
УДК 657.222
Онищенко Віктор
Чернігівський національний технологічний університет
м. Чернігів, Україна
ВІДМІННОСТІ В ОБЛІКУ НАРАХУВАННЯ ОПЛАТИ
ВІДПУСТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВ
Відповідно до ПСБО 11 “Зобов’язання” існує обов’язкова
вимога для підприємств щодо створення забезпечення оплати
відпусток. Забезпечення в бухгалтерському обліку розглядаються
як зобов’язання з невизначеним часом появи та невизначеною
сумою сплати. Під час їх нарахування в обліку визнаються витрати
і за своєю економічною суттю вони є прихованим резервом. Не є
винятком і забезпечення оплати відпусток, яке можна розглядати як
резерв щодо покриття витрат пов’язаних з нарахуванням відпусток
у майбутньому.
В обліку підприємств щомісяця при нараховані заробітної
плати певна сума як відсоток від фонду оплати праці має
відноситися на витрати для створення забезпечення оплати
відпусток. Наприклад, для адмінперсоналу це може бути
проведення Дт 92 “Адміністративні витрати” Кт 471 “Забезпечення
оплати відпусток”. У місяці, коли працівник виходить у відпустку
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здійснюється запис Дт 471 “Забезпечення оплати відпусток” Кт 661
“Оплата праці” на суму нарахованих відпускних.
Розглянемо функції такого забезпечення:
 вирівнювання в часі витрат підприємства: на підприємствах,
працівники масово йдуть у відпустку в певний період року
(наприклад, літом); у разі відсутності забезпечення може зростати
сума витрат на звітний період, коли працівники виходять у
відпустку та їм виплачуються відпускні, наприклад, червень місяць
для закладів освіти (це може бути пов’язане і з тривалістю
відпусток, і виплатою матеріально допомоги на оздоровлення, яка
виплачується разом з відпускними);
 дотримання принципу відповідності доходів та витрат,
згідно якого доходи періоду мають співставлятися з витратами
понесеними на їх отримання. У разі розтягнутості відпустки на
декілька звітних періодів, нарахування витрат з відпускних лише в
одному з них спотворює співставність доходів та витрат по цих
періодах. До того ж, працівник, по-суті, заробляє собі відпустку
протягом року, а отже, логічно розбивати витрати на виплату таких
забезпечень помісячно, що і досягається за рахунок забезпечення.
У банків відповідно до Правил бухгалтерського обліку
доходів і витрат [3] існує два варіанти обліку витрат на відпустку.
Перший з них є аналогічним обліку забезпечень відпусток на
підприємствах:
1)
Дт 7400 “Основна і додаткова заробітна плата” та
7401 “Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування” Кт 3658 “Забезпечення оплати відпусток” –
нарахування витрат на створення забезпечення оплати відпусток;
2)
3658 “Забезпечення оплати відпусток” Кт 3652
“Нарахування працівникам банку за заробітною платою” або 3654
“Нараховані відпускні до сплати” – нарахування відпускних за
рахунок забезпечень.
Другий варіант обліку відпусток в банках передбачає
використання рахунку витрат майбутніх періодів та має порядок:
1) Дт 7400 “Основна і додаткова заробітна плата” Кт 3654
“Нараховані відпускні до сплати”– на суму, що належить до
поточного місяця;
2) Дт 3500 “Витрати майбутніх періодів” або 3559 “Інша
дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку
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та іншими особами” Кт 3654 “Нараховані відпускні до сплати”– на
суму, що належить до наступних місяців.
Таким чином, за другим варіантом при допомозі рахунку
“Витрати майбутніх періодів” також досягається дотримання
принципу відповідності доходів і витрат.
Порівняння
методики
нарахування
відпускних
на
підприємствах і в банках показує існування методики нарахування
відпускних без створення забезпечення, що потребує подальших
досліджень, зокрема на предмет можливості застосування
підприємствами як альтеративний варіант обліку оплати відпусток.
Література:
1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів
України № 291 від 30.11.1999, зі змінами та доповненнями.
2. План рахунків бухгалтерського обліку банків України : Постанова
Правління Національного банку України від 17.06.2004р. № 280, зі змінами та
доповненнями.
3. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України :
Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255, зі
змінами та доповненнями.

УДК 658.155
Осадча Ольга,
Національний університет водного господарства та
природокористування;
Клебан Юрій,
Національний університет «Острозька академія»
ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Збалансована діяльність підприємств - це комплексна
збалансованість трьох складових, зокрема: позитивної динаміки
економічних показників (економічна складова); соціального
забезпечення працівників (соціальна складова); екологічної безпеки
операційної діяльності (екологічна складова).
На практиці суб’єкти все частіше використовують апарат
нечітких множин на основі нечіткої логіки (англ. fuzzy logic) 150
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розділу математики, який: є узагальненням класичної логіки і теорії
множин; вивчає об’єкти з функцією належності елемента до
множини, що приймає значення у інтервалі [0, 1], а не тільки 0 або
1.
Результати проведеного в роботі експертного дослідження
показників збалансованості на прикладі провідних виробничих
акціонерних товариств Рівненської області підтвердили ймовірність
найкращого ефекту у разі комплексного застосування декількох
видів оцінок на основі комбінації двох експертних методів - методу
попарних порівнянь та нечіткого логічного виведення на основі
алгоритму Мамдані. Основні етапи роботи можна узагальнити:
формування групової експертної оцінки за результатами
визначення набору індивідуальних експертних оцінок; перевірка
узгодженості думок експертів для результативного використання
експертних оцінок конкретного
явища та\або господарської
операції на предмет їх адекватності такому явищу \господарській
операції; побудова проміжних моделей на основі нечіткої логіки
для оцінки кожної сфери окремо (економічної, екологічної,
соціальної); формування інтегрального показника на основі
результатів нечіткого логічного виведення та експертних оцінок
важливості сфер діяльності підприємства.
Експертні дослідження балансованого господарювання
проведено послідовно за етапами: 1) ранжування показників
економічного розвитку (f1 - f15), соціального забезпечення
трудових ресурсів (s1 - s15), екологічної безпеки операційної
діяльності (e1- e5) з урахуванням переваг експертів; 2) відбір
найкращих (найважливіших) показників для побудови моделей; 3)
побудова математичних моделей на основі нечіткої логіки для
оцінки кожного з напрямків; 4) обчислення інтегрального
показника, що враховує як важливість таких напрямків, так і їх
підпорядкованість.
За результатами відбору найкращих показників в рамках їх
групування для суб’єктів дослідження проведено ранжування
напрямків збалансованої господарської діяльності за експертною
оцінкою їх вагомості (рівень узгодженості думок експертів оцінено
за допомогою коефіцієнта конкордації), а також визначено для
кожного з суб’єктів інтегровану оцінку збалансованості
функціонування.
Умови раціонального фінансування одержано в процесі
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розрахунку інтегрального коефіцієнта на основі наведених вище
підходів експертного дослідження (формула):
I c  0.6011 F  0.1694  E  0.2295  S , (1)
де F – результат виведення економічних показників
конкретного підприємства на основі нечіткої логіки, E - результат
виведення екологічних показників конкретного підприємства на
основі нечіткої логіки, S - результат виведення показників
соціального забезпечення конкретного підприємства на основі
нечіткої логіки.
Розроблений інтегральний показник оцінки ефективності
діяльності підприємства дозволяє врахувати як величину
показників (кількісні параметри), так і їх важливість. Це, в свою
чергу, формує оперативну оцінку раціонального упорядкування
заходів адміністративного супроводу результативної обліковоаналітичної складової.
УДК 657.1
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
Палагута Наталя
Національний університет біоресурсів та природокористування
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік розглядається як система суцільного,
безперервного та взаємопов’язаного відображення господарської
діяльності підприємства. Метою його ведення є надання
внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття рішень
повної, правдивої та упередженої інформації про діяльність
підприємства, його фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів. Для зручнішого ведення бухгалтерського обліку
застосовують його стандартизацію.
Стандартизація бухгалтерського обліку – процес розробки та
поступового застосування єдиних вимог, правил та принципів для
визначення оцінки і відображення у фінансових звітах окремих
суб’єктів бухгалтерського обліку [1].
Сучасний облік на підприємствах повинен відповідати ряду
вимог, зокрема за: якістю, змістом, побудовою [2].
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За якістю: бути своєчасним (для оперативного управління);
документально обґрунтованим, достовірним; задовольняти вимоги
необхідності і достатності інформації для управління та контролю
роботи підприємства; доступним і зрозумілим для всіх учасників
діяльності підприємства.
За змістом: правильно відображати вимоги нормативноправових документів; охоплювати всі види звичайної діяльності
підприємства: операційну, фінансову, інвестиційну, інші;
відображати наявність, рух та використання усіх видів засобів
(матеріалів, палива, енергії, обладнання і т.ін.; надавати
інформацію про фактичні витрати для розрахунків собівартості
продукції та відображати фінансові результати.
За побудовою: правильно відображати організацію та
технологію виробництва; способи обчислення облікових даних
повинні відповідати побудові і методиці планових показників для
можливості їх порівняння; методика обчислення облікових даних і
фінансово-економічних показників діяльності - бути однаковими в
усіх підприємствах даної галузі, що дає можливість порівнювати
роботу окремих підприємств для використання передового досвіду.
Література:
1. Бухгалтерський облік //Словник фінансово-правових термінів / за заг.
ред. д. ю.н., проф. Л. К. Воронової. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта,
2011 – 558 с.
2. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. К.: 2000. – 256
с.

УДК 657.1
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
Панічева Тетяна
Національний університет біоресурсів та природокористування
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
На економічну безпеку підприємства здійснюють вплив
загальні підходи до формування облікової політики і методи
облікової оцінки конкретних економічних об’єктів. Процес
розробки облікової політики має забезпечувати вирішення завдання
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- достовірного відображення інформації у фінансовій звітності;
страхування підприємства від загроз і небезпек значної втрати
коштів, зокрема пов’язаних із неповерненням дебіторської
заборгованості або з неефективним вибором методів оцінки і обліку
фінансових інструментів.
Формування облікової політики поділяється на чотири етапи:
організаційний, підготовчий, методологічний та заключний.
Облікова політика є основним поняттям в міжнародній
системі стандартів обліку та звітності. В Україні поняття «облікова
політика» визначені в статті 1 Закону «Про бухгалтерський облік
[1] та НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2].
Джерела які були названі визначають облікову політику визначено
як сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються
підприємством для складання та подання фінансової звітності.
Тому, на сьогоднішній день, підприємство має обирати принципи,
методи і процедури обліку так, щоб достовірно відобразити
результати своєї діяльності і фінансовий стан та забезпечити
порівнюваність фінансових звітів.
Вплив облікової політики на інформаційну систему
управління фінансово-економічною безпекою підприємства
визначається такими чинниками [4]:
- забезпечення єдності інтерпретації даних бухгалтерського
обліку та показників фінансової звітності, що досягається захистом
зовнішніх користувачів фінансової інформації;
- забезпечення інформацією для всіх рівнів управління;
- скорочення обсягів документообігу;
- підвищення дієвості внутрішнього контролю;
- на основі облікової політики можливо будувати прогнози
майбутнього розвитку підприємства та його фінансового стану .
Отже, використання облікової політики передбачає
багатоваріантність облікового відображення, що обумовлює
утворення неодноманітної облікової інформації для користувачів та
сприяє виникненню загрози невірно прийнятих управлінських
рішень. У зв’язку з цим, необхідно виважено підходити до вибору
принципів та методів оцінок обліку, оскільки це впливає на
фінансовий
стан
та
результати
діяльності
суб’єктів
господарювання.
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УДК 657.1
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
Панченко Катерина
Національний університет біоресурсів та природокористування
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ДЕРЖАВНИХ ГРАНТІВ ЗА
МІЖНАРОДНОЮ ПРАКТИКОЮ
Державні гранти - це допомога держави у формі передачі
ресурсів суб’єкту господарювання в обмін на минуле або майбутнє
дотримання певних умов, які пов’язані з операційною діяльністю
суб’єкта господарювання. Вони бувають пов’язані з активами або з
доходом
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 [1].
Вигода від державної позики за ставкою відсотка нижче
ринкової вважається державним грантом. Вигода від ставки
відсотка нижче ринкової оцінюється як різниця між первинною
балансовою вартістю позики та отриманими коштами. Суб’єкт
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господарювання має врахувати умови та зобов’язання, які були або
повинні бути виконані при визначенні витрат, які, як
передбачається, має компенсувати вигода від позики.
Державні гранти слід визнавати у прибутку або збитку на
систематичній основі протягом періодів, у яких суб’єкт
господарювання визнає як витрати, для компенсування яких ці
гранти 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 прибутку
або збитку протягом одного або кількох періодів.
Державний грант, який стає дебіторською заборгованістю як
компенсація за витрати або збитки, які вже були понесені, або
метою якого є надання негайної фінансової підтримки суб’єктові
господарювання без майбутніх пов’язаних із ним витрат,
визнається у прибутку або збитку за той період, у якому він стає
дебіторською заборгованістю.
Державний грант може бути у формі передачі немонетарного
активу, наприклад землі або інших ресурсів, у використання
суб’єкту господарювання. За таких обставин, як правило, оцінюють
справедливу вартість немонетарного активу та обліковують і грант,
і актив за цією справедливою вартістю. Альтернативний підхід,
якого іноді дотримуються, - це відображення в обліку і активу, і
гранта за номінальною вартістю.
Державний грант, який стає таким, що підлягає погашенню,
обліковується як зміна облікової оцінки. Погашення гранта,
пов’язаного з доходом, застосовується спочатку до будь-якого
неамортизованого відстроченого кредиту, визнаного у зв’язку з
грантом. Якщо погашення перевищує будь-який подібний
відстрочений кредит, або коли не існує відстроченого кредиту,
погашення визнається негайно у складі прибутку або збитку.
Погашення гранта, пов’язаного з активом, визнається шляхом
збільшення балансової вартості активу або шляхом зменшення
залишку відстроченого доходу на суму, яка підлягає погашенню
[2].
Обставини, які ведуть до погашення гранта, пов’язаного з
активом, можуть вимагати розгляду можливого зменшення нової
балансової вартості активу внаслідок зменшення корисності.
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Отже, оскільки державні гранти - це цільова допомога
держави, то вся інформація в обліку повинна бути достовірною та
об’єктивною. Відносини з державою з приводу отримання та
використання грантів регламентується МСБО 20 «Облік державних
грантів і розкриття інформації про державну допомогу».
Література:
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 (МСБО 20). Облік
державних грантів і розкриття інформації про державну допомог : Міжнародний
стандарт від Международный стандарт от 01.01.2014 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU12031.html.
2. Державна допомога: фінзвітність за МСФЗ без помилок / Карпачева О.,
Рогозін С. / Журнал «Головбух», 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.golovbukh.ua/article/45-qqq-15-m4-22-04-2015-derjavna-dopomogafnzvtnst-za-msfz-bez-pomilok.
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ТОРГОВИХ МАРОК
Торгова марка – будь-яке позначення або комбінація
позначень, які призначені для вирізнення товарів (послуг), що
виробляються (надаються) одною особою, від товарів (послуг), що
виробляються (надаються) іншими особами.
Об’єктом знака можуть бути слова, літери, цифри,
зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також
будь-яка комбінація таких позначень.
Підприємство зобов’язане проводити реєстрацію торгової
марки, яка повинна відрізнятися від інших торгових марок. При
розробці торгової марки слід звернутися до відділення Державної
служби інтелектуальної власності України із заявкою про пошук
інформації на тотожність і схожість торгових марок.
Торгову марку розробляють підприємства самостійно або
залучають сторонні особи. У торговій марці не можна
використовувати позначення, які зображують або імітують:
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державні герби, прапори та інші державні символи; офіційні назви
держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжурядових
організацій;офіційні контрольні, гарантійні та пробійні клейма та
печатки; нагороди та інші відзнаки тощо.
Заявка на реєстрацію торгової марки повинна містити: заяву
про реєстрацію знака, зображення позначення, що заявляється,
перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати
знак, назву заявника.
Витрати на самостійне створення торгової марки відносять на
витрати звітного періоду на дебет рахунка 93 «Витрати на збут».
При придбанні торгової марки за договором таку торгову марку
обліковують у складі нематеріальних активів, первісна вартість
яких включає вартість придбання, суму сплачено державного мита,
сум непрямих податків, які не підлягають відшкодуванню, інших
витрат. Спочатку всі витрати акумулюють
на рахунку 154
«Придбання (створення) нематеріальних активів», а після
отримання відповідного свідоцтва про реєстрацію торгової марки і
введення її в експлуатацію всі витрати відносять на дебет
субрахунку 123 «Права на комерційні позначення».
Торгова марка, придбана у сторонніх осіб, підлягає
амортизації протягом строку його корисного використання, який
підприємство визначає самостійно та прирівнює до строку дії
свідоцтва про реєстрацію торгової марки.
Нарахування амортизації нематеріальних активів проводять
починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому його введено в
господарський оборот за одним із методів, передбачених у П(с)БО
7, який підприємство обирає самостійно.
Література
1. Цивільний кодекс України //Офіційний вісник України. – 2003. - №11.
2. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2011. – 184 с.
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ROLE AND IMPORTANCE OF THE INTERNATIONAL
ETHICS STANDARDS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
UNDER CONDITIONS OF GLOBALIZATION
In the modern conditions of constantly increasing economic
globalization the need of intensification of the processes of adoption of
both unified, globally effective financial reporting standards and unified
requirements regarding the professional ethics of accountants in a global
perspective is more and more obvious. This implies a progressive
convergence of the standards in that area presently applied in the
different countries all over the world. The primary objectives of the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), an
independent body for preparation and introduction of standards which is
developing a Code of Ethics for Professional Accountants appropriate
for global implementation, are oriented in this direction. The primary
objective of IESBA is to serve the public interest by preparing and
introducing high quality ethics standards for professional accountants.
The Board efforts are directed to achieving convergence of the ethics
standards for professional accountants prepared thereby with those
issued by the regulatory authorities and the national bodies for
development and introduction of standards. The convergence towards a
unified set of professional ethics standards would ensure improvement
of the quality and continuity of the services rendered by the professional
accountants on a global scale and enhancement of the effective
functioning of the global capital markets. The standards, manuals and
other documents issued by IESBA are published by the International
Federation of Accountants (IFAC) which holds the copyright over them.
The fundamental principles of professional ethics of accountants
are detailed in the Handbook of the Code of Ethics for Professional
Accountants prepared by IESBA and intended for use by the
professional accountants on a global scale.
The fundamental principles of the professional ethics which need
to be complied with by the professional accountants in the modern
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conditions are as follows: 1) integrity; 2) objectivity; 3) professional
competence and due care; 4) confidentiality; 5) professional behaviour.
We must highlight that the responsibility of professional
accountants is not only related to satisfying the demands of individual
customers or employers but also to the need to act in the interests of
society. Taking responsibility to act in favour of society is a distinctive
feature of the accounting profession. Fulfilling this responsibility implies
observance of the foregoing fundamental principles of the professional
ethics of accountants intended for implementation on international scale.
The ethical requirements regulated by the Code of Ethics for
Professional Accountants developed by IESBA are a result of the
international efforts for summarizing the world experience in the field of
the professional ethics of accountants, of the existing primary ethics
principles and requirements in the different countries, as well as for
representation of the common in the ethical values and general problems
of ethical nature for the professional accounting practice on a global
scale. The application of those ethics standards is intended to:
 ensure the protection of the public interest;
 balance the relationships in the performance of accounting
activity;
 avoid potential threats of non-ethical professional behaviour;
 support the proper ethical judgment of professional accountants;
 support the prevention and resolution of contradictions, conflicts
and problems of ethical nature arising in the field of accounting.
In consideration of the foregoing, we may lay down three main
functions of the ethics standards for professional accountants under
modern conditions: 1) regulating; 2) evaluative and 3) formative.
The regulating function is expressed in that the ethical standards
are intended to regulate the professional behaviour of accountants and
the relationships they enter into in the course of their professional
activity through the capacities and mechanisms of the ethical (moral)
regulator.
The evaluative function of the ethics standards is related to their
purpose to serve in accounting practice as criteria for evaluation of the
work of accountants and their professional behaviour through the prism
of ethics.
Through the formative function the ethics standards ensure the
formation of certain values, qualities, beliefs and attitudes to support the
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specific professional activity of accountants and the proper decisionmaking with regards to arising ethical problems.
УДК 657
Пожаровская Татьяна
Научный руководитель: Галкина Марина Николаевна
Полесский государственный университет
ПРОВЕРКА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ НА СПТФ ОАО «АГРОКОМБИНАТ
«СКИДЕЛЬСКИЙ»
Для оптимальной работы каждое предприятие должно быть
обеспечено эффективной системой управления. Так как показатели
финансовых
результатов
являются
наиболее
значимыми
показателями, отражающими эффективность работы предприятия,
проверка
учета
и
формирования
данных
показателей
представляется важнейшим элементом в функционировании
любого субъекта хозяйствования на рынке.
Проверка за формированием финансовых результатов на
СПТФ «Агрокомбинат «Скидельский» можно рассматривать по
трем основным направлениям:
1)
Проверка формирования финансовых результатов в
целях управленческого учета необходима для эффективного
управления предприятием
2)
Проверка в целях налогообложения финансовых
результатов
представляет
собой
совокупность
действий,
направленных на максимально полный учет налогов и сборов,
законность использования льгот
3)
Проверка формирования финансовых результатов в
целях повышения уровня инвестиционной привлекательности –
достоверная и полная информация о состоянии предприятия,
особенно о его финансовых результатов, повышает интерес
потенциальных и реальных инвесторов.
При проверке достоверности конечного финансового
результата проверяющий должен установить соответствие данных
отчета о прибылях и убытках записям учетных регистров, Главной
книги, баланса. Процесс контроля финансовых результатов в
общем можно разделить на 3 объекта:
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- проверка прибыли (убытка) отчетного периода;
- проверка налогооблагаемой прибыли;
- проверка чистой прибыли.
На предприятии СПТФ «Агрокомбинат «Скидельский»
отсутствует система внутрихозяйственного контроля за учетом и
формированием финансовых результатов. В свою очередь, мы
предлагаем внедрить на предприятии данную систему проверки,
которая позволит устранить наиболее повторяющие ошибки при
ведении учета финансовых результатов.
При вводе системы внутреннего контроля повысится
эффективность системы внутреннего контроля формирования
финансовых результатов и направления их использования, что
должно способствовать совершенствованию учета в части
финансовых результатов. На наш взгляд, служба внутреннего
контроля на предприятии СПТФ «Агрокомбинат «Скидельский»
должна не только контролировать соответствие синтетических
данных записям на счетах бухгалтерского учета, но и использовать
элементы анализа использования прибыли в своей деятельности.

УДК 657
Предко І.Ю., аспірант.
Національна академія статистики, обліку та аудиту
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В
УМОВАХ КРИЗИ
Для успішного функціонування і розвитку підприємств у
сучасних умовах ведення бізнесу необхідно створити ефективний
механізм стратегічного управління, з охопленням усіх рівнів і
напрямів діяльності суб’єктів господарювання. Активність
функціонування цього механізму сприятиме формуванню
інформаційної бази для прийняття стратегічних управлінських
рішень з урахуванням постійних змін зовнішнього господарського
середовища та внутрішніх можливостей підприємства. Основний
обсяг інформації для обґрунтування таких рішень створює
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бухгалтерський облік як
система збору, накопичення,
систематизації, обробки та передачі різним користувачам облікових
даних необхідного формату і змістовного наповнення про
господарську діяльність суб’єктів господарювання. В умовах кризи
доцільно говорити про обліково-контрольне забезпечення
діяльності підприємств як надійної інформаційної бази для
прийняття стратегічно важливих рішень.
Проблема дослідження обліково-контрольного забезпечення
діяльності підприємств України в умовах кризи є досить широкою
та охоплює ряд питань серед яких головними є: питання
відображення змін при зупиненні та ліквідації діяльності, питання
реструктуризації діяльності, які спрямовані на збереження та
подальший розвиток підприємства.
Дослідженню питань банкрутства діяльності суб'єктів
господарювання з подальшим відображенням в обліку присвятили
свої роботи вітчизняні вчені: Ф.Ф. Бутинець, М.Я. Дем’яненко,
В.М. Пархоменко, В.В. Сопко, О.О. Терещенко та зарубіжні
науковці: В.В. Ковальов, С.Ю. Козлов, Ю.Ю. Козлов, Я.В. Соколов,
В.І. Ткач та інші вчені. Крім того проблемами банкрутства
підприємств займалися такі вчені, як: Е. Альтман, Б. Карлофф,
В.П. Пантелеєв, П.Д. Пригуза, М.І. Савлук.
Проте проблема обліку та контролю діяльності суб’єктів
господарювання в умовах кризи стосується не стільки питань їхньої
ліквідації, скільки пошуків шляхів розвитку підприємства та
оптимізації його діяльності. Реструктуризація діяльності
підприємства в умовах кризи – це шлях до його збереження та
подальшого розвитку. На сьогоднішній день в теорії
бухгалтерського обліку відсутні системні дослідження щодо
облікового забезпечення процесу реструктуризації діяльності
підприємства. Визначення цього процесу надаються в міжнародних
та частково в національних стандартах бухгалтерського обліку та
визначають реструктуризацію як програму. Це спонукає до
продовження наукового пошуку в напрямку розробки концепції
обліково-контрольного забезпечення стратегії реструктуризації,
цільова спрямованість якого грунтується на системних зв’язках,
методах управління подальшим розвитком підприємства, моделі
обліково-контрольного забезпечення реструктуризації діяльності
підприємства в умовах кризи. Необхідність розробки теоретичного,
методологічного, методичного підґрунтя обліково-контрольного
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забезпечення процесу реструктуризації є безперечною підставою
підтримки підприємств в умовах кризи.
Сутність поняття «забезпечення» має дуже широке
тлумачення. Для дослідження сутності обліково-контрольного
забезпечення доцільно використовувати визначення поняття
«забезпечення», яке надається в словниках. При дослідженні
необхідно також враховувати, що облікове забезпечення - це не
тільки процес підготовки облікової інформації, забезпечення її
кількості та якості, а також надання релевантної інформації для
прийняття управлінських рішень. Основні методологічні
положення різних аспектів облікового забезпечення в системі
управління
підприємством
досліджувались
І. Бланком,
М. Бондарем, Л. Нападовською, І. Cіменко, Л. Балабановою,
В. Пастуховою, М. Пушкарьом, О. Костенко, Г. Уманців. Однак ці
положення потребують подальших досліджень.
Результати проведеного дослідження свідчать про
необхідність подальших
досліджень впливу зовнішнього та
внутрішнього середовища на систему обліково-контрольного
забезпечення суб’єктів господарювання України в умовах кризи.
Оскільки на сьогоднішній день в теорії бухгалтерського
обліку майже не застосовується поняття «обліково-контрольне
забезпечення», доцільність визначення в умовах кризи дефініції
«облікове-контрольне забезпечення» не викликає сумнівів. Варто
зауважити, що обліково-аналітична інформація є лише результатом
дії функції обліку, контролю та аналізу, тобто сукупністю
достовірних вихідних даних, тоді як обліково-контрольне
забезпечення є ширшим поняттям, оскільки воно включає вхідні та
вихідні дані на різних стадіях облікової обробки всієї господарської
діяльності суб’єкта господарювання.
Таким чином, облікова-аналітична інформація базується на
обліковій інформації, яка разом з оперативною та статистичною
інформацією використовується для аналізу та подальшого
контролю діяльності підприємства. Однак до проведення
економічного аналізу слід перевірити отриману облікову
інформацію на достовірність.
Виходячи зі структури джерел формування обліковоконтрольного забезпечення з наступним формуванням ефективної
системи управління підприємством в умовах кризи можна
стверджувати, що обліково-контрольне забезпечення є системою,
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яка базується на облікової інформації, включаючи й оперативні
дані, використовувану для економічного аналізу статистичну,
технічну та інші види інформації, яку в подальшому буде
використано також в системі контролю. Тобто, система обліковоконтрольного забезпечення у широкому сенсі виступає процесом
реєстрації, збору, обробки та оцінки усієї господарської інформації,
яка використовується для прийняття управлінських рішень на всіх
рівнях підприємства. Між тим обліково-контрольне забезпечення є
більш ширшим поняттям, ніж обліково-аналітична система,
оскільки воно включає, крім вище зазначеного, сукупність методів
та засобів, які забезпечують перевірку достовірності отримуваної
інформації, а також нормальне протікання усіх економічних
процесів, сприяючи виконанню бюджетів, проектів, підтримки
сталого розвитку суб’єкту господарювання.
Таким чином, на підставі аналізу теоретичних досліджень
вітчизняних та іноземних науковців надано власне визначення
обліково-контрольного забезпечення діяльності підприємств
України:
«Обліково-контрольне
забезпечення
діяльності
підприємств в умовах його реструктуризації – це інформаційна
система, яка за допомогою сукупності процесів фіксації та методів
обробки фактів господарської діяльності, створення масиву даних
про господарську діяльність підприємства, а також використання
методів узагальнення даних обліку у внутрішній та зовнішній
звітності, дозволяє приймати релевантні управлінські рішення в
умовах невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища».
Велике значення для побудови ефективної системи обліковоконтрольного
забезпечення
в
умовах
впровадження
реструктуризації має система внутрішнього контролю, зокрема
система
ризик-орієнтованого
аудиту.
Питання
розробки
методичних підходів до його впровадження на підприємствах, які
мають стратегічне значення для розвитку України, сьогодні є
найактуальнішим та вимагає поєднання теорії та практики,
вирішенню цих питань присвячено праці Т.О. Каменської та
О.Ю. Редька.
Сучасні інструменти моделювання в бухгалтерському
обліку (які найбільш повно досліджувалися в працях В.М. Жука,
М.М. Шигун) надають можливість побудувати модель обліковоконтрольного забезпечення, здатну змінюватися та постійно бути
ефективною незалежно від впливу зовнішнього та внутрішнього
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середовища. Побудова такої інтерактивної моделі обліковоконтрольного забезпечення дозволить визначити системні зв’язки
при впровадженні процесу реструктуризації.
Проте, незважаючи на всю важливість проведених
досліджень, питання побудови системи обліково-контрольного
забезпечення на підприємствах в умовах кризи не вирішені. Це має
особливе значення для діяльності підприємств зі складною
організаційною структурою, які є інтегрованими в великі холдинги,
а, значить, і є найбільш вразливими в умовах кризи. Великі
холдинги створено в галузях України: в сільському господарстві і в
галузях важкої промисловості. Найбільших втрат в умовах кризи за
визначенням офіційної статистики та експертів зазнали
високотехнологічні (машинобудівні) підприємства та підприємства
сталеливарної та коксохімічної галузі саме через свою складну
організаційну
систему
внутрішнього
та
зовнішнього
підпорядкування. Більшість з тих підприємств є також
містоутворюючими, що накладає додаткову відповідальність на
власників та топ-менеджмент холдингу. Усі ці проблемні питання
існування суб’єктів господарювання в умовах кризових змін
необхідно враховувати при побудові системи обліковоконтрольного забезпечення діяльності підприємств, приділяючи
особливу увагу, насамперед, таким: методичним підходам до
визнання та нарахування забезпечень (резервів), оцінці активів за
справедливою вартістю, до складання соціально орієнтованої
звітності, теоретико-методичному обґрунтуванню ефективної
обліково-контрольної системи для підприємств в умовах кризи.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
На сегодняшний день совершенствование методов
регулирования
электросвязи
и
всей
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры
является
весьма
актуальным, так как эта отрасль находится в стадии быстрых
технологических изменений и все больше определяет развитие
экономики страны в целом.
Наиболее существенной и значимой составляющей отрасли
электросвязи является сфера телекоммуникаций. На взгляд автора,
можно выделить следующие основные экономические особенности
отрасли электросвязи, которые нужно учитывать при обосновании
методик организации производственного учета: государственное
регулирование; специфика производимой продукции; специфика
технологического процесса; сетевая структура организаций
электросвязи; фондоемкая структура производственных ресурсов.
Специфику отраслевого рынка электросвязи, отличающего его от
других отраслей и инфраструктуры, определяют особенности
характера производства и приложения труда, а также
производимый продукт (услуга электросвязи).
Приводимые в научной литературе примеры применения в
практике телекоммуникационных организаций методов учета
расходов требуют их адаптации к технологическим особенностям
производства услуг электросвязи. В то же время на отрасль
электросвязи в полной мере распространяются положения
нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
организаций отраслей материального производства.
При осуществлении профильных видов деятельности по
оказанию традиционных услуг по приему и передаче информации,
основная деятельность в телекоммуникационных организациях
сопрягается с другими направлениями (торговля, посредническая
деятельности, оказание транспортных услуг и т.д.). В таких
условиях действующий в отрасли связи обезличенный (котловой)
метод учета затрат не позволяет объективно оценивать финансовые
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результаты от осуществления различных видов деятельности,
определять себестоимость конкретных услуг, формировать
адекватную тарифную и ассортиментную политику.
Для целей бухгалтерского учета организациям связи в
зависимости от характера, условий осуществления и направлений
своей деятельности предлагается подразделять понесенные
расходы по видам деятельности, представляющим собой часть
затрат организации, относящуюся к доходам по видам
деятельности, полученным организацией в отчетном периоде. Это
позволит принимать оптимальные управленческие решения на
основе получения достоверной информации о составе расходов,
связанных с различными видами деятельности организаций связи: в
разрезе оказываемых услуг по основным видам деятельности и в
целом по отдельным направлениям прочих непрофильных видов
деятельности.
Анализ
представленного
информационно-структурного
содержания установленной номенклатуры затрат для организаций
связи в отечественном законодательстве и других странах
показывает, что в настоящее время оно не отвечает требованиям
классификации затрат с целью управления ими. Автором
разработана номенклатура статей затрат по признаку их прямого
отнесения по объектам учета: по технологическим процессам в
разрезе различных операций. Она обеспечивает взаимосвязь
данных аналитического учета с данными статистической и
бухгалтерской отчетности и сокращение сроков ее составления.
Таким образом, на аналитических позициях счетов учета
затрат в разрезе видов деятельности и оказываемых услуг связи,
рекомендуется создавать уровни дополнительных аналитических
позиций по отражению экономических элементов и статей затрат.
Разработанная автором модель аналитического учета
расходов обеспечивает создание рациональной системы управления
ресурсным потенциалом организаций связи Детализация рабочего
плана счетов обеспечивается системой рекомендуемых к
использованию дополнительных субсчетов и аналитических
позиций в соответствии с требованиями нормативных положений
Республики Беларусь, других стран и международных стандартов.
Это обеспечивает формирование информационной базы с разной
степенью детализации, что позволяет достоверно определять
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величину затраченных ресурсов в разрезе отдельных объектов
производственного учета.
УДК 657
Пуць Ольга
Науковий керівник: Садовська Ірина
Луцький національний технічний університет
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
Інноваційний потенціал і конкурентоспроможність залежать
від рівня розвитку інформаційної сфери та упровадження у
практику їхньої діяльності інформаційних технологій. В умовах
розвитку процесів інформатизації одним із важливих чинників
успішного функціонування підприємств є їх адаптація до
динамічних змін у зовнішньому оточенні. Тому в інформаційній
фазі розвитку суспільства можуть працювати тільки ті
підприємства, які здатні пристосовуватися до змін у зовнішньому
оточенні і забезпечувати систему управління підприємства новими
інформаційними технологіями.
Важливість вирішення проблем управління насамперед
визначається колом завдань з удосконалення використання
інформаційного потенціалу. Для цього підприємствам необхідно
впроваджувати нові інноваційні технології, які зменшують витрати
на дослідження, розробку і виробництво нової продукції,
організаційно впорядковують процеси, покращують якість
продукції і послуг, забезпечують їх конкурентоспроможність.
Інформаційний потенціал як складова інноваційного
потенціалу зростає тільки за умови освоєння нових способів
використання інформаційного ресурсу в практичній інноваційній
діяльності. Тому завдання інформаційного забезпечення управління
і розвитку інноваційного потенціалу умовно поділяють на три
групи: інформаційні технології забезпечення процесів управління;
інформаційні технології забезпечення процесів розвитку технічного
потенціалу; інформаційні технології забезпечення процесів
розвитку продуктів та технологій, тобто способів реалізації
технічного потенціалу.
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Впровадження нових інноваційних технологій в управлінні
доцільно зосередити на удосконаленні інформаційних систем
менеджменту, систем підтримки прийняття рішень і використанні
автоматизованих систем управління проектами. При цьому
удосконалення інформаційних систем менеджменту має бути
спрямоване на забезпечення внутрішніх потреб управління та
зовнішніх комунікативних зв’язків зі споживачами продукції
підприємства. В той же час інформаційні технології не повинні
утворювати нових елементів в управлінні, а через функціональні
складові підприємства тільки розширювати і поглиблювати їхні
інформаційні можливості.
Інформаційні
системи
менеджменту
сукупність
інформаційних систем, які забезпечують ефективне прийняття
рішень з управління і розвитку об'єкта управління.
У практичній інноваційній діяльності часто використовують
інтегровані інформаційні системи, в яких поєднано програмні
продукти, які формують аналітичні звіти та програмні продукти
системи підтримки прийняття рішень.
Сучасне ефективне управління проектами є неможливим без
використання нових інформаційних технологій та програмних
продуктів, оскільки глобалізація економіки і загострення
конкуренції призвели до значного зростання обсягів знань у
проектах та скорочення термінів і зростання частоти їх виконання.
Ефективність використання інформаційного потенціалу
можна виявити в покращенні показників інноваційної, виробничої
та комерційної діяльності та визначити рівень застосування нових
інформаційних технологій. Підприємства, які розвивають
інформаційний
потенціал,
в
майбутньому
стануть
конкурентоспроможними, своєчасно приймати і реалізувати
ефективні рішення з урахуванням динамічних змін чинників у
внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства.
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Література
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Пушкарчук Ірина, к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Економічна безпека вітчизняних підприємств є основою
підтримання економіки нашої держави у стані, що забезпечує
стабільне функціонування виробничо-споживчої сфери життя
суспільства, а також є передумовою динамічного соціальноекономічного розвитку та капіталізації економіки. Особливо це
актуалізується у сучасних умовах посилення глобалізації та
економічної інтеграції, коли спостерігається значна мінливість
кон’юнктури, жорстка конкуренція, значна невизначеність. Усі ці
моменти вказують на необхідність, насамперед, розробки
теоретичних засад дослідження економічної безпеки підприємства
та комплексної її діагностики.
Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи підходи
науковців, вважаємо, економічна безпека підприємства (ЕБП) – це
стан, за якого стабільній і ефективній його діяльності не загрожує
вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, знижується рівень
невизначеності,
а
ресурси
та
потенціал
підприємства
використовуються таким чином, щоб досягнути найкращих
кінцевих результатів при прийнятті обґрунтованих управлінських
рішень.
Щодо діагностики ЕБП, то провівши теоретичний аналіз,
пропонуємо під нею розуміти дослідницький процес ідентифікації
рівня ЕБП, розпізнавання, визначення й прогнозування кризових
явищ у діяльності підприємства на основі помічених локальних
змін, установлених залежностей, а також особливо помітних явищ
поточної підприємницької діяльності, що тим чи іншим способом
впливають
на
стабільність
функціонування
суб’єкта
господарювання, рівень його розвитку й захищеності. Діагностика
ЕБП, як і будь-який інший різновид діагностики, охоплює аналіз і
оцінку, будучи набагато ширшим дослідним процесом.
Цілями діагностики ЕБП є: встановлення фактичного рівня
ЕБП; своєчасне виявлення сигналів про порушення стабільності
функціонування підприємства та встановлення загроз його
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економічній безпеці; попередження, недопущення та протидія
впливу негативних ендогенних і екзогенних факторів на діяльність
підприємства, а також встановлення причин, які їх обумовлюють;
визначення резервів та шляхів поліпшення рівня ЕБП; визначення
поточної зони функціонування підприємства; прогнозування
майбутньої зони функціонування підприємства з подальшою
розробкою заходів з нейтралізації встановлених негативних
тенденцій і калькулюванням витрат на вживання заходів їх
недопущення; встановлення надійності підприємств-контрагентів, з
якими підприємство співпрацює та передбачає співпрацювати у
майбутньому, з метою визначення можливості банкрутства
партнерів, яке може стати вихідним явищем для появи кризової
ситуації на підприємстві. Виходячи з цілей, основними завданнями
діагностики ЕБП є: забезпечення високої ефективності, надійності
та стабільності виробничо-господарської діяльності підприємства, а
також його фінансової незалежності; забезпечення ефективної і
надійної організації безпеки майна, капіталу, персоналу
підприємства та його комерційних інтересів; забезпечення високої
ефективності менеджменту на підприємстві, формування
оптимальної та ефективної його організаційної структури
управління; недопущення та мінімізація негативного впливу
результатів виробничо-господарської діяльності підприємства на
стан довкілля та безпеку життєдіяльності; виявлення існуючих або
потенційних загроз, прогнозування і розробку заходів щодо їх
запобігання та протидії; досягнення якісної правової захищеності
усіх аспектів діяльності підприємства тощо.
Загальними принципами діагностики ЕБП є: інтегрованість у
загальну систему аналізу й оцінки; науковий характер досліджень;
цільова і практична спрямованість; комплексність; системність;
об’єктивність; конкретність; точність; достовірність; активність;
своєчасність; ефективність. Під час діагностики ЕБП варто
враховувати три такі моменти: 1) стан безпеки і її рівень носить
динамічний характер; 2) внутрішні загрози, що виникають в
середині підприємства, не менш небезпечні, ніж зовнішні; 3)
система ЕБП може стикатися і навіть взаємодіяти на правовій
основі з державною системою забезпечення безпеки.
Значення діагностики ЕБП полягає у тому, що вона дозволяє
встановлювати причини її зниження, виявляти тенденції і загрози
виробничо-господарській діяльності підприємства, віднаходити
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резерви
забезпечення
економічного
розвитку
суб’єкта
господарювання у коротко- та довгостроковій перспективі
УДК 657
Рожко Ангеліна
Науковий керівник: Садовська І.Б.
Луцький національний технічний університет
ТАЄМНИЦІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ: НАУКА ЧИ
ПРАКТИКА
Професія бухгалтера – одна з найдавніших і одна з
найпоширеніших серед економічних професій. Розвиток цієї
професії нараховує вже кілька століть. Основи бухгалтерського
обліку винайшов італійський математик Фра Бартоломео де Пачолі.
В Царській Росії посада бухгалтера була офіційно заснована
Петром I на початку XVIII століття.
Проблемам розвитку професії бухгалтера
приділяли і
продовжують приділяти все більшу увагу, як вітчизняні, так
і зарубіжні вчені. Серед них: О.С. Бакаєв, І. Бєлоусова, М.Т. Білуха,
П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, М. Вебер, С.Ф. Голов, С. Дж. Грей,
В.М. Жук, В.Б. Івашкевич, Г.Г. Кірейцев, А.П. Міхалкевич, О.М.
Петрук, С.І. Прилипко, Я.В. Соколов, Л.В. Чижевська та ін.
Бухгалтерський облік є самостійною прикладною економічною
наукою і певною галуззю практичної суспільної діяльності.
Бути бухгалтером-практиком - означає володіти цією
процедурою, вміти за її допомогою вирішувати облікові задачі,
тобто реєструвати факти господарського життя, відображати
господарські процеси і керувати ними. Багато хто вважає роботу
бухгалтера нудною. Суцільні цифри, постійно повторювані
операції, відсутність творчості. Але ми вважаємо, що ставши
практикуючим бухгалтером ваша думка може кардинально
змінитися – розвивається логічне мислення, виробляються навички,
поліпшується самодисципліна, постійний потік нової інформації,
стабільність, спілкування, влада, можливість працювати на себе,
тощо.
Отже, бухгалтерський облік як наука і практична діяльність
тісно пов'язаний з цілою сукупністю фундаментальних і
прикладних дисциплін.
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Національний університет біоресурсів
і природокористування України
МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ ‒ БУХГАЛТЕР
Бухгалтер — людина, яка обліковує всі процеси у
господарстві або підприємстві, веде облік всього, що піддається
кількісному і якісному виміру, а також вираховує профітність або ж
збитковість підприємства, тобто є певною контролюючою особою
всіх процесів, які супроводжують реалізацію продукту або послуги.
Також, бухгалтери можуть, на основі даних бухгалтерського обліку,
давати рекомендації керівництву щодо кількості та доцільності
виробництва того чи іншого товару або послуги.
Засновником бухгалтерського обліку був Лука Пачолі, котрий
першим дав визначення найпростіших понять – дебету, кредиту,
балансу. Бухгалтерський облік Пачолі розглядав як самостійний
метод, який базується на застосуванні подвійного запису та
використовується для відображення господарських процесів, які
відбуваються на окремому підприємстві та за його межами [2].
З того часу багато чого змінилося, ця професія набула більш
ширших понять, та стала актуальною та необхідною для всіх
підприємств, адже облік усіх даних дає чітке поняття про
ефективність виробництва, та його доцільність, та чи зможе
підприємство надалі отримувати прибуток, а не стане банкротом.
Тому нині необхідний кваліфікований бухгалтерський облік.
Вивчаючи питання, що ж собою являє бухгалтер, ми
розглянули праці таких вчених як Соколов, Шмаленбах, Арнольд,
Маркс. За словами професора Соколова, до існуючих вічно
спеціальностей відносяться лікар і бухгалтер, при цьому «перший
лікує людей, другий - суспільство» [1, 3].
Після спілкування з бухгалтером зі стажем, сформувалось
бачення професії бухгалтера.
Бухгалтер має справу з завершеними життєвими циклами,
тобто реалізація товару — це завершений цикл перебування товару
або послуги на підприємстві. З іншого ж боку, бухгалтер є певним
творцем майбутніх процесів — він надає всю необхідну інформацію
для подальшого нормального функціонування та розвитку
підприємства. Але така важлива професія потребує і відповідних
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навиків, серед яких не лише знання того, як необхідно вести облік, а
й знання законів, особливо тих, що стосуються податків. На
сьогоднішній день дуже швидко все змінюється, тому грамотний
бухгалтер повинен постійно оновлювати свої знання, та слідкувати
за постійними змінами законодавства. Проте є одна важлива
перевага — бухгалтери частіше стають успішними керівниками
компаній, на що вказує статистика та власні спостереження, що для
нас є теж важливим фактором.
Отже, бухгалтер ‒ цікава професія, що потребує уважності та
організації в діях, уміння надавати поради, слідкувати за законами,
та бути відповідальним за свої дії, адже дуже часто саме головні
бухгалтери несуть кримінальну відповідальність за махінації на
підприємстві. Бухгалтери стають чудовими керівниками, бо вони
знають про всі тонкощі процесів, що супроводжують реалізацію
товару чи послуги, що дає нам зрозуміти, що професія бухгалтера
містить достатньо багато нюансів та вимог, але для вмілих людей
вона стає джерелом стабільного та високого прибутку.
Література:
1.Історія розвитку бухгалтерського обліку// [Електронний ресурс] – режим
доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/accountant/16035/.
2. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Лука Пачоли [изд. подг. Соколов
Я.]. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 288 с.
3.Соколов Я. В. Занимательные очерки истории бухгалтерского учета
[Электронный ресурс] / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов . – Режим доступа:
http://www.buh.ru/document.jsp.
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Романова Ирина
Научный руководитель: Мельник Алеся Геннадьевна
УО «Могилевский государственный университет
продовольствия»
ОПТИМИЗИЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В последние годы в Беларуси отмечается стремительный рост
дебиторской задолженности, о чем свидетельствует официальная
статистика. Ухудшение ситуации активно ощущают белорусские
организации в строительстве, промышленности, оптовой торговле и
других отраслях.
Сложившуюся ситуацию обуславливает
множество факторов. Это как внешние, макроэкономические, так и
внутренние факторы работы конкретной организации. Среди
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внешних факторов можно отметить зависимость белорусских
предприятий от экономической ситуации в России, изменений цен
на нефть, проводимой кредитной политики. Внутренние факторы
обусловлены неумением организаций управлять дебиторской
задолженностью.
Проблема сложности возврата дебиторской задолженности
является
актуальной
для
большинства
предприятий,
функционирующих на территории Республики Беларусь. Поэтому
в проекте Программы социально-экономического развития
Беларуси в 2016—2020 годах
в целях обеспечения роста
экономики Республики Беларусь предусмотрена необходимость
повышения
платежной
дисциплины
во взаиморасчетах
за поставленные товары, работы, услуги.
В первую очередь для реализации вышеуказанной меры,
необходимо приучить предприятия платить вовремя без
напоминаний, что возможно осуществить посредством внедрения
приёмов управления дебиторской задолженностью. Прежде всего
необходимо:
 внедрить предконтрактное прогнозирование и мониторинг
контрагентов до этапа подписания договора о сотрудничестве;
 оценивать ликвидность своей дебиторской задолженности и
контролировать ее движение;
 следить за состоянием расчетов с целью уменьшения
просроченной задолженности;
 качественно проводить анализ дебиторской задолженности
и своевременно использовать его результаты.
Одним из наиболее действенных инструментов по возврату
дебиторской задолженности, является система скидок за более
раннюю оплату счетов. Применение скидок, во-первых, привлекает
новых покупателей, которые рассматривают скидку как снижение
цены. Во-вторых, скидка будет способствовать сокращению
периода погашения дебиторской задолженности за счет ускорения
выплат постоянными покупателями в целях получения скидки.
Таким образом, использование системы скидок может ускорить
процесс оборота капитала, инвестированного в дебиторскую
задолженность, и способствовать приросту доходов предприятия.
В настоящее время в Республике Беларусь находят развитие
такие внесудебные меры взыскания дебиторской задолженности,
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как
претензионный
порядок,
приказное
производство,
исполнительная надпись нотариуса, взыскание долга в бесспорном
порядке налоговыми органами, фондом социальной защиты
населения, медиация.
Медиация стала способом решения проблем дебиторской
задолженности, к которому все чаще стали прибегать белорусские
организации. Цель медиации – урегулировать спор путем
выработки взаимоприемлемого соглашения для обеих сторон.
Преимущества медиации:
 позволяет сохранить партнерские отношения;
 исполнение медиативного соглашения составляет порядка
90%;
 действует
институт
принудительного
исполнения
медиативного соглашения.
Таким образом, принятие комплекса мер по управлению
дебиторской задолженностью позволит оптимизировать общий
размер задолженности, тем самым создавая предпосылки для
быстрого роста бизнеса и увеличения финансовых возможностей
предприятия.
УДК 657
Романова Ольга
Полоцкий государственный университет
г. Новополоцк, Республика Беларусь
СИСТЕМНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Минерально-сырьевая база Республики Беларусь включает в
себя топливно-энергетические ресурсы, запасы калийной и
каменной солей, разнообразный комплекс полезных ископаемых
для производства строительных материалов, источники пресных и
минеральных
подземных
вод.
Кроме
того,
выявлены
месторождения железных руд, редких металлов, фосфоритов,
глиноземно-содового сырья.
В
настоящее
время
существуют
различные
классификационные системы минеральных ресурсов (запасов
полезных ископаемых) как в нормативных документах различных
177

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

стран, так и в специальной геологической литературе. Однако ни
одна из них не применима для целей бухгалтерского учета.
Вместе с тем наличие системной классификации
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) необходимо
для построения их аналитического учета. Для повышения уровня
информативности данных и обеспечения эффективного управления
организацией необходимо расширить классификационные группы
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) для целей
бухгалтерского учета, принимая во внимание их характеристики.
В качестве таких критериев служат те свойства и признаки
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых), которые
оказывают наиболее заметное влияние на практическую значимость
и характер их правового регулирования и использования в
экономической деятельности.
С учетом указанных позиций важными классификационными
признаками, на наш взгляд, являются степень обоснованности,
степень изученности, степень освоения, степень экономической
эффективности, степень подготовленности к эксплуатации,
отражение в балансе организации, отражение в балансе
(государственный баланс запасов полезных ископаемых) по
странам,
этапам
освоения
месторождения,
проектам
(месторождениям), видам месторождений, видам контрактов,
земельным участкам, видам прав на полезные ископаемые, видам
минеральных ресурсов.
Предлагаемая классификация минеральных ресурсов (запасов
полезных ископаемых) представлена в таблице 1.
Таблица 1
Классификация минеральных ресурсов (запасов полезных
ископаемых) для целей бухгалтерского учета
Классификационный
признак
Степень обоснованности
Степень изученности
Возможность вовлечения
в разработку
Степень освоения
Физические и
технологические свойства

Классификационные группы
доказанные
недоказанные
категории А, В, С1, С2
доступные к разработке в данный момент
недоступные к разработке в данный момент
разрабатываемые
неразрабатываемые
топливно-энергетические
рудные
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Степень экономической
эффективности
Степень
подготовленности к
эксплуатации
Отражение в балансе
(государственный баланс
запасов полезных
ископаемых)
Страна нахождения
Земельный участок
(месторождение)
Виды месторождений
Этап освоения
месторождения

Виды контрактов

Виды прав на полезные
ископаемые

горно-химическое сырье
природные строительные материалы и нерудные
полезные ископаемые
гидроминеральные
рентабельные (экономические)
условно-рентабельные (потенциально
экономические)
нерентабельные (неэкономические)
вскрытые
подготовленные
готовые к выемке
балансовые
забалансовые
на территории Республики Беларусь
за пределами Республики Беларусь
месторождение № 1
месторождение № 2
месторождение № n
основное
техногенное
разведка
разработка
добыча
закрытие
договор аренды
концессионные соглашения
соглашения о разделе продукции
сервисные контракты с риском
договоры о совместной деятельности
принадлежащие на праве собственности
не принадлежащие на праве собственности

Таким образом, разработанная системная классификация
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) позволит
организовать их достоверный аналитический учет на счетах
бухгалтерского учета, увязать цели и методы их учета с целями
управления и обосновать подход к идентификации и оценке
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) в
бухгалтерском учете, а также проводить анализ эффективности
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использования минеральных ресурсов в составе средств
организаций добывающей промышленности Республики Беларусь.
УДК 657
Романович Ирина
Научный руководитель: Лисовский М. И.
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Происходящие в настоящее время изменения в экономике
Республики
Беларусь
обусловливают
необходимость
совершенствования, как национальной системы бухгалтерского
учета, так и отчетности.
Республика Беларусь находится на этапе эволюции
национальной системы бухгалтерского учета и отчетности, т.е.
период перехода от нормативных требований Госбанка СССР к
учету до применения Международных стандартов финансовой
отчетности.
Одним из важнейших препятствий в сближении белорусских
принципов учета с международными стандартами продолжает
оставаться налоговый учет, т.к. основными пользователями
финансовой отчетности по-прежнему являются налоговые органы,
что неблагоприятно отражается на нейтральности и достоверности
формируемых отчетных показателей.
Существует
огромный
недостаток
бухгалтеров,
руководителей и других специалистов в области МСФО, которые
имеют элементарные знания и представления о международных
стандартах финансовой отчетности. Поэтому, можно утверждать,
что переход будет действительно закончен только тогда, когда
каждый бухгалтер будет профессионально владеть базой МСФО, а
руководители компаний – будут стремиться предоставить
достоверную и объективную информацию.
Применение
МСФО
приведет
к
необходимости
государственного контроля над соблюдением международных
стандартов.
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Таким образом, процесс перехода на МСФО должен
проходить с учетом сложившихся национальных уставов и
традиций, специфики экономического развития Республики
Беларусь, а не путем подражания западному опыту.
УДК 657
Руденко Альона
Науковий керівник: Колеснікова О.М.
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Активи підприємства (об’єкти бухгалтерського обліку) — це
ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, призведе до надходження
економічних вигод у майбутньому (тобто активи – це ресурси
підприємства, які мають активно працювати і давати прибуток).
Активи являють собою майнові цінності підприємства, які
мають вартість. Концепція вартості активів базується на їх цінності
для підприємства як економічного ресурсу. Рівень вартості активів
визначається сумою затрат факторів виробництва на їх створення,
періодом використання, відповідності цілям господарського
використання. Відповідно методи визначення рівня вартості активів
і форми їх представлення носять різноманітний характер.
Активи класифікують за складом і розміщенням та
функціональною участю у процесі діяльності.
Активи поділяють на оборотні та необоротні.
До необоротних активів належать :
 основні засоби — матеріальні активи, які функціонують у
натуральній формі як у сфері матеріального виробництва, так і в
невиробничій сфері протягом року;
 нематеріальні активи — необоротні довгострокові активи, які
не мають матеріальної форми, але мають вартість і можуть
приносити підприємству дохід. До них належить вартість придбаних
підприємством прав на користування природними ресурсами,
промисловими зразками, товарними знаками, об'єктами промислової
інтелектуальної власності (патентами, винаходами тощо), вартість
права на використання програмного забезпечення для ЕОМ та інші
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права, які визнані об'єктом права власності підприємства;
 довгострокові фінансові інвестиції — фінансові вкладення в
цінні папери (акції, облігації тощо) інших підприємств на період
більше одного року з метою одержання доходів (дивідендів,
відсотків), збільшення власного капіталу та інших вигод для
підприємства;
 інші необоротні
активи
(зокрема, довгострокова
дебіторська заборгованість юридичних і фізичних осіб, отримання
якої очікується підприємством після 12 місяців з дати балансу).
Оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, які не
обмежені у використанні, а також інші активи призначені для
реалізації чи споживання протягом операційного циклу (або
протягом 12 місяців з дати балансу).
Під операційним циклом розуміють проміжок часу між
придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням
коштів від реалізації виробленої з них продукції (товарів, робіт).
Покращення використання оборотних активів сприяє
підвищенню рентабельності підприємств і, навпаки, погіршення їх
використання й відвертання на позапланові цілі, знижує
ефективність використання оборотних активів, створює тяжкий
фінансовий стан.
Виходячи з цього, до складу оборотних активів належать:
 грошові кошти в касі та на рахунках в банках, якщо вони
можуть бути вільно використані для поточних операцій. Кошти,
заблоковані на рахунках (наприклад, заморожені в іноземних
банках), до оборотних активів не включаються;
 короткострокові фінансові інвестиції. Включаються до
складу оборотних активів за умови, якщо вони є ринковими (тобто
існує активний ринок, який дає змогу встановлювати їх ринкову
вартість) і, як очікується, будуть реалізовані протягом строку, що
не перевищує один рік;
 дебіторська заборгованість, пов'язана з реалізацією
продукції (товарів, робіт, послуг), належить до оборотних активів,
якщо, як очікується, буде погашена протягом операційного циклу;
 виробничі запаси, які є частиною звичайного операційного
циклу підприємства. Відносять до оборотних активів, якщо навіть
не очікується, що вони будуть використані (спожиті) або
реалізовані протягом 12 місяців з дати балансу.
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 витрати майбутніх періодів, тобто витрати, які мали місце в
поточному або попередніх звітних періодах, але відносяться до
наступних звітних періодів.
У цілому структура активів підприємства визначається його
діяльністю і суттєво впливає на структуру фінансових ресурсів, а
саме на співвідношення власних та залучених ресурсів,
довгострокових і поточних зобов'язань підприємства.
УДК: 336.143.658
Рудницька Олена
НУ “Львівська політехніка”
СУТНІСТЬ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ В
ТОРГІВЛІ
Одним з ефективних інструментів управлінського обліку,
який використовується в торгівлі, є бюджетування. Система
бюджетування дозволяє оптимізувати розподіл ресурсів та
відповідальності між підрозділами торгівельного підприємства.
Серед науковців спостерігаються різні погляди щодо
визначення поняття “бюджетування”. На думку проф. Голова С. Ф.,
бюджетування – “процес планування майбутніх операцій
підприємства та оформлення його результатів у вигляді системи
бюджетів” [1, c. 340]. Проф. Нападовська Л. В. пояснює процес
бюджетування “як цілісну інтегровану систему, яка забезпечує
взаємозв’язок і взаємозалежність процесів планування, контролю,
аналізу та прийняття управлінських рішень на рівні окремих
структурних підрозділів та підприємства в цілому” [2, c. 50].
Розглядаючи дане визначення, можна помітити, що в основу
трактування дефініції “бюджетування” покладені основні функції
управління: планування, контролю, аналізу і прийняття рішень.
На наш погляд, бюджетування – це системний процес
фінансового планування майбутніх операцій і господарських
процесів підприємства шляхом складання та оформлення бюджетів
з метою прийняття ефективних управлінських рішень.
В економічній літературі серед науковців і дослідників
дотепер відсутній єдиний підхід до визначення етапів процесу
бюджетування. Проф. Голов С. Ф. виділяє сім етапів процесу
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бюджетування (які називає стадіями), до яких відносить:
“доведення основних напрямів політики компанії до осіб, котрі
відповідають за підготовку бюджетів; визначення обмежувальних
чинників; підготовка бюджету продажу; попереднє складання
бюджетів; обговорення бюджетів із вищим керівництвом;
координація й аналіз обговорених бюджетів; затвердження
бюджетів” [1, с. 345].
На нашу думку, зазначені етапи достатньо повно
розкривають сутність процесу бюджетування, проте не враховують
специфіку такого процесу в різних галузях економіки.
Тямусев Д. І. розглядаючи процес бюджетування в роздрібній
торгівлі, до етапів процесу бюджетування зараховує “виявлення
джерел отримання і здійснення збору інформації, а також
визначення кола користувачів” [3]. Ми вважаємо, що зазначені
етапи не є безпосередніми етапами процесу бюджетування, а
скоріше умовами його забезпечення.
При визначенні етапів бюджетування у торгівлі необхідно
врахувати
її
специфіку
та
особливості
організаційнотехнологічного процесу. Зокрема, для неї характерними є повна або
часткова відсутність виробничих операційних бюджетів та
доцільність поглибленої структури бюджету продажу.
Із врахуванням вищесказаного і аналізу практичної діяльності
торгівельних підприємств, на нашу думку, до етапів процесу
бюджетування можна віднести: визначення цілей і завдань
бюджетування; доведення основних напрямів політики компанії до
відповідальних осіб; структуризація і опис бізнес-процесів та
виділення центрів відповідальності; формування бюджетного
комітету та регламенту і визначення обмежувальних чинників;
підготовка бюджету продажу; попереднє складання операційних та
фінансових бюджетів; попереднє складання бюджетів підрозділів,
які є основними центрами відповідальності; обговорення бюджетів
із вищим керівництвом; затвердження бюджетів та організація
контролю за їх виконанням.
Таким чином, зазначені етапи дозволяють визначити
першочерговість дій у процесі планування майбутніх операцій і
господарських процесів підприємства торгівлі.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ РОЗРАХУНКІВ
З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
За сучасних умов фінансово-економічної кризи, увагу
власників та керівництва підприємств все частіше привертає процес
проведення інвентаризацій. З одного боку, це доволі простий і
механічний процес, а з іншого − відповідний ефект можна
отримати лише за умови правильно організованої і проведеної
інвентаризації. У практичній діяльності багатьох підприємств
головними об’єктами інвентаризацій є кошти, товарноматеріальних цінності, основні засоби, а інвентаризація
нематеріальних активів, власного капіталу, розрахунків часто
залишається поза увагою.
Однією з головних причин виникнення неплатоспроможності
підприємств може бути значна кількість покупців, які вчасно не
розраховуються за отримані продукцію, товари, роботи чи послуги,
а натомість використовують кошти на інші власні цілі. Роль
інвентаризації при цьому визначається у підтвердженні
достовірності та обґрунтованості сум на рахунках обліку
розрахунків з покупцями та замовниками.
Основним принципом інвентаризаційного процесу є його
реальність. Іноді в практичній діяльної підприємств зустрічаються
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випадки, коли інвентаризація носить формальний характер і суть її
зводиться до механічного перенесення в інвентаризаційні описи й
порівняльні відомості даних з аналітичних рахунків обліку. Однак
порядок проведення інвентаризації розрахунків з дебіторами
передбачає надсилання їм усім виписок з аналітичного обліку про
стан заборгованості, які згодом пред’являються інвентаризаційній
комісії для підтвердження реальності такої заборгованості. Тобто
покупці й замовники повинні підтвердити або спростувати
інформацію щодо зазначеного розміру заборгованості. Бувають
випадки, коли все-таки виникають розбіжності між даними обліку
підприємства і його покупців та замовників й до кінця звітного
періоду
залишаються
нез’ясованими.
Положенням
про
інвентаризацію активів і зобов’язань № 879 від 02.09.2014 р.
рекомендовано такі розрахунки з дебіторами відображати кожною
стороною в сумах, що визнаються нею правильною і випливає із
записів у бухгалтерському обліку. Однак, все ж не варто
акцентувати увагу тільки на підтвердженні точності розрахунків з
покупцями та замовниками. Необхідно дослідити достовірність та
реальність кожної суми заборгованості. Слід перевірити
дотримання строків позовної давності, обґрунтованості сум, які
обліковуються на рахунках обліку. Дотримуючись принципу
своєчасності, необхідно відмітити, що розрахунки з покупцями та
замовниками слід інвентаризувати на певну дату. Обов’язковим є
проведення інвентаризації один раз на рік перед складанням річної
фінансової звітності, однак для своєчасного виявлення сумнівної
заборгованості та вжиття заходів щодо її стягнення, доцільним є
проведення інвентаризації розрахунків з покупцями та
замовниками щоквартально.
Досить актуальним залишається питання щодо покращення
документального оформлення результатів інвентаризації, оскільки
саме дані бухгалтерського обліку мають інформувати власників
(керівництво підприємства) про реальний стан заборгованості
дебіторів. Доцільно, на наш погляд, складати окремо акти
інвентаризації по розрахунках з покупцями та розрахунках із
замовниками, що, перш за все, полегшить аналіз матеріалів
проведених інвентаризацій, які є основою у прийнятті рішень про
врегулювання розбіжностей та розробці переліку заходів по
стягненню дебіторської заборгованості або її списанню. В акті
інвентаризації слід вказувати суми виявленої неузгодженої
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заборгованості покупців та замовників, щодо яких строк позовної
давності минув, зазначати їх найменування, місцезнаходження,
причини, дати і підстави виникнення. Такою вимогою на практиці
часто ігнорують, а з плином часу інформацію стає все важче
ідентифікувати і, як наслідок, знижується ймовірність погашення
заборгованості покупцями чи замовниками.
Узагальнюючи, слід відмітити, що інвентаризація за кожним
об’єктом має свою специфіку, яка визначає господарсько-правові
ознаки організації і методики її проведення: застосування
відповідних прийомів, реєстрація та оцінка відхилень, узагальнення
та відображення результатів в обліку, прийняття рішень.
УДК 631
Савченко Роман
Савченко Наталія
Житомирський національний агроекологічний університет
СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА
ВИМОГИ ДО ЇЇ ПОБУДОВИ
За допомогою управлінського контролю відбувається
перевірка його суб’єктами ефективності використання всіх видів
ресурсів за для реалізації цілей суб’єкта господарювання. Система
управлінського контролю безпосередньо пов’язана з діяльністю
людей, їх поведінкою та соціальним середовищем в якому вони
працюють, обумовлює їх взаємозв’язок та конвергентність. Тому
питання
взаємовпливу поведінки працівника та соціального
середовища на систему управлінського контролю актуалізуються.
В будь-якому підприємстві основною метою діяльності
управлінців є сприяння досягнення задекларованих цілей суб’єкта
господарювання. Завдання управлінського контролю полягає не
стільки в зіставленні фактичних показників діяльності з
задекларованими, скільки в можливості контролю своїх об’єктів
адміністративним персоналом при досягненні стратегії розвитку.
За таких умов управлінський контроль жодним чином не обмежує
автономію управлінця та обсяг його повноважень. Управлінський
контроль повинен мати можливість оцінити роботу кожного
управлінця як з кількісної, так і з якісної сторони, при чому акцент
має бути саме на якісній складовій. Таким чином, управлінський
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контроль повинен мати механізм оцінки роботи діяльності кожного
суб’єкта управління в кількісному та якісному розрізі. При чому не
бажано нехтувати ні кількісними, ні якісними даними.
За для забезпечення належного рівня ефективності
функціонування системи управлінського контролю в підприємстві
слід дотримуватись таких вимог:
Таблиця 1
Вимоги щодо забезпечення ефективності функціонування системи
управлінського контролю
№

Назва

1

Цілі
управлінського
контролю

2

Придатність

3

Превентивність

4

Зворотній зв'язок

5

Оперативність

6

Гнучкість

Зміст вимоги
система управлінського контролю зможе працювати більш
ефективно, якщо його цілі будуть узгоджені із загальними
цілями підприємства та безпосередньо пов’язані з конкретними
виконавцями. Важливим є встановлення такого рівня стандартів
для кожного виконавця, досягнення яких стає можливим за
умови фактичного рівня продуктивності підприємства
Підприємство має створити таку систему контролю, яка буде
відповідати його потребам. На даний час не існує універсальної
системи контролю з чіткими правилами, що задовольняла б
вимоги всіх підприємств. А тому в кожному підприємстві має
бути побудована власна система управлінського контролю, що
буде оптимально відповідати потребам суб’єкта господарювання
та враховувати природу бізнесу, задовольняти вимоги
зовнішнього та внутрішнього середовища
управлінський контроль повинен носити
превентивний
характер, що дозволятиме управлінцям контролювати
господарську діяльністю в постійному режимі. За кожним
встановленим відхиленням в процесі контролю має бути
оперативно прийнято коригуюче рішення, що дозволятиме
уникати або звести до мінімуму відхилення в майбутньому
ефективність
господарської
діяльності
залежить
від
взаємоузгодження діяльності систем контролю та планування.
Основою процесу планування
є фактичні облікові дані.
Встановлені управлінським контролем відхилення в процесі
господарської діяльності також оперативно мають враховуватися
при плануванні.
враховуючи те, що система управлінського контролю одержує
інформацію про відхилення щодо ходу діяльності підприємства з
різних джерел, необхідно передбачити механізм інформування
відповідальних осіб з метою оперативного прийняття рішення, а
також для запобігання виникнення в майбутньому втрат. При
цьому доцільним є мінімізація часу від одержання інформації
про відхилення до передачі цієї інформації визначеному
управлінцю.
система управлінського контролю має акумулювати в собі весь
інформаційний масив змін та відхилень, які виникають при
здійсненні господарської діяльності. При цьому зміна планів
розвитку діяльності має викликати одночасне коригування
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системи управлінського контролю з урахуванням обставин що
змінилися.
сума витрат на утримання системи управлінського контролю
жодним чином не повинна перевищувати вигід, що буде мати
Економічність
підприємство від її функціонування. При цьому підприємство
має прагнути мінімізувати розмір витрат на систему контролю
система управлінського контролю об’єктивно має враховувати
діяльність підприємства, умови зовнішнього та внутрішнього
середовища та відповідати вимогам підприємства. При цьому
Періодичність
структура та методологія системи контролю мають
переглядатися при зміні будь-яких умов для максимального
задоволення потреб суб’єкта господарювання
всі працівники підприємства мають брати активну участь в
процесі реалізації управлінського контролю, що є можливим
Активна участь
тільки за умови безпосередньої заінтересованості працівників та
працівників
управлінців підприємства в ефективності функціонування
системи контролю. Необхідним є врахування думок та побажань
персоналу в процесі організації контролю.
система управлінського контролю має не тільки фіксувати
відхилення, але й використовувати інструментарій для
Сугестивність
визначення альтернативних варіантів розвитку подій у разі їх
виникнення та бути готовою до сприйняття впливу з
відповідним ступенем сприйнятливості.
організація та запровадження системи управлінського контролю,
Досвідченість та
а також ефективне її функціонування значною мірою залежить
компетентність
від досвідченості та компетентності працівників суб’єкта
співробітників
господарювання

Ефективна система управлінського контролю має не тільки
виявляти відхилення фактичних показників від стандартних
(планових/нормативних), але і що дуже важливо, визначати
напрямки виправлення негативних варіантів розвитку подій. При
цьому система має дати відповіді на питання:
- де виникли відхилення;
- причини виникнення;
- винуватці виникнення;
- відповідальність винуватців;
- альтернативні шляхи вирішення проблем.
При цьому, ні в якому разі не можна розглядати систему
управлінського контролю як щось негативне, що змушує одвічно
робити когось винним. Насамперед треба намагатись зробити її
ефективною, конструктивною та корисною.
Отже, управлінський контроль має стати орієнтиром та
дієвим механізмом при реалізації рішень в досягнення
задекларованих цілей підприємства.
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Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічнийуніверситет
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ
ПРИНЦИП ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
Професія бухгалтера відіграє значну роль у суспільстві,
оскільки від бухгалтера практично залежить успіх будь-якої
компанії. Для роботодавця важливим є професійна етика
бухгалтера, яка включає в себе ряд принципів поведінки та
ставлення до виконання певних обов’язків. Такі принципи
відповідають вимогам міжнародних нормативів. Від рівня їх
дотримання залежить авторитет працівника, його професійна
придатність і здатність виконувати поставлені завдання.
Одним з найважливіших складових, які передбачає
професійна етика, є принцип конфіденційності бухгалтера.
Роботодавець хоче підібрати робітника, в першу чергу, надійного,
тому конфіденційність є важливим принципом професії бухгалтера.
Ми ставили собі за мету дослідити ступінь важливості
принципу конфіденційності професійної етики бухгалтера.
Даному питанню приділили увагу вчені Бутинець Ф.Ф.,
Кузьмінський А.М., Соловйов Г.А., Федулова Л. та інші.
В Україні бухгалтери і аудитори під час здійснення своєї
діяльності керуються Кодексом професійної етики аудитора та
етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які були прийняті у 2003
році. Діючи в інтересах суспільства, бухгалтер повинен
дотримуватися вимог Кодексу професійних бухгалтерів і аудиторів.
Суть принципу конфіденційності викладено у вище
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вказаному кодексі, де йдеться, що конфіденційність передбачає
нерозголошення бухгалтером або аудитором інформації, отриманої
ним під час роботи, тобто бухгалтер чи аудитор повинен зберігати
комерційну таємницю підприємства.
Існують також і винятки, коли бухгалтер може порушувати
конфіденційність. Це можливо, коли розкриття інформації
дозволено законом, чи роботодавцем, та на вимогу закону.
Проте бухгалтер в такому випадку повинен врахувати
наступні моменти:
 чи не буде завдано шкоди будь-якій стороні;
 чи така інформація є коректна, достатньо відома і
обґрунтована;
 чи надійде вона належному одержувачу.
Потрібно вміти використовувати професійне судження для
визначення того, в якому вигляді розкривати інформацію.
Адже кожен клієнт підприємства покладається на такі
характеристики бухгалтера для забезпечення впорядкованого
ведення своєї діяльності:
 об’єктивність;
 чесність;
 незалежність;
 компетентність;
 конфіденційність.
На нашу думку, відповідальний бухгалтер повинен дотримуватися
конфіденційності у будь якій ситуації, оскільки це може призвести
до суттєвої шкоди підприємству, потрібно пам’ятати і про
ненавмисне розголошення інформації.
Про етику бухгалтерів говорять багато, але не всі її
дотримуються. На практиці часто зустрічаються етичні проблеми,
але їх потрібно вирішувати гідно, а для цього необхідно неухильно
виконувати норми професійної поведінки.
Кожен професійний бухгалтер повинен уважно і серйозно
ставитися до своїх обов’язків, дотримуватися відповідних
бухгалтерських стандартів, підтримувати високий рівень своїх
знань, постійно вдосконалювати свою професійну майстерність.
Роботодавець, підбираючи працівника на посаду бухгалтера,
звертає увагу на рівень кваліфікації кандидата, але не менш
важливим є добросовісність людини.
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Проте, насамперед, це потрібно для себе, адже коли
бухгалтер дотримується принципів етики, він набуває довіри
керівника і може зарекомендувати себе як досвідченого,
висококваліфікованого працівника.
Вважаємо, що одним з підходів до вирішення проблеми
забезпечення конфіденційності є належне оформлення посадових
інструкцій бухгалтера, а тому до їх складання варто підійти не
формально, а приділити більш детальну увагу, особливо питанням
відповідальності бухгалтера за порушення конфіденційності.
УДК 657
Сажинець Степан
Національний університет «Львівська політехніка»
АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК НАПІВФАБРИКАТІВ ВЛАСНОГО
ВИРОБНИЦТВА НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Для цілей бухгалтерського обліку до напівфабрикатів
власного виробництва відносять виготовлені підприємством
вироби, які ще не пройшли усіх стадій виробництва, передбачених
технологічним процесом. При цьому, одна частина з них підлягає
доопрацюванню на даному підприємстві в процесі випуску готової
продукції, а інша – реалізації стороннім організаціям як готова
продукція. Такі особливості напівфабрикатів суттєво впливають на
організацію та ведення їхнього бухгалтерського обліку.
Насамперед, відповідно до Інструкції про засосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку [1], підприємства, з великою
номенклатурою напівфабрикатів (машино- та приладобудівні,
меблеві тощо), для обліку їх наявності та руху використовують
бухгалтерський рахунок 25 «Напівфабрикати». Хоч усі операції на
цьому рахунку, відповідно до бухгалтерських стандартів, необхідно
обліковувати за фактичною собівартістю, – аналітичний облік
виробництва напівфабрикатів, їх руху на складах, використання в
процесах виготовлення продукції тощо необхідно здійснювати як в
натуральних, так і у вартісних вимірниках.
Виробництво, здавання на склад, передачу напівфабрикатів у
цехи та на склад готової продукції оформляють приймальноздавальними накладними, рапортами, відомостями, лімітнозабірними картами тощо. Відповідно до цих документів, у
бухгалтерії підприємства здійснюють аналітичний натурально192
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вартісний облік складського руху напівфабрикатів з формуванням
оборотних відомостей. Наведена в них інформація підлягає
перевірці на предмет її відповідності даним складського обліку.
В якості облікових цін, для ведення аналітичного обліку
напівфабрикатів власного виробництва, доцільно використовувати
внутрішні нормативні (нормативно-планові) ціни, які розробляють
на підприємстві. Їхню базу даних необхідно регулярно перевіряти
та корегувати.
У виробничих підрозділах (цехах, дільницях) натуральний
оперативно-виробничий облік руху напівфабрикатів, зазвичай,
мають виконувати матеріально відповідальні особи (диспетчери,
майстри, комірники тощо) відповідно до первинних документів або
їх копій (накладних про виробництво напівфабрикатів або про їх
отримання на складах, актів аба звітів про списання використаних
виробів тощо). В якості облікових регістрів можна використовувати
картки (аналогічні карткам складського обліку матеріалів),
нагромаджувальні та оборотні відомості, баланси руху деталей
(заготовок,
напівфабрикатів),
звіти
про
використання
напівфабрикатів тощо. Форми таких регістрів розробляють та
затверджують на підприємстві.
У бухгалтерії підприємства, аналітичний натуральновартісний облік руху напівфабрикатів здійснюють відповідно до
отриманих із складів та виробничих підрозділів первинних
документів. Для оптимізації облікового процесу, в якості
первинних
бухгалтерських
документів,
які
одночасно
слугуватимуть й обліковими регістрами, доцільно використовувати
звіти про використання напівфабрикатів. Для контролю
достовірності наведеної в них інформації в бухгалтерії мають
використовувати отримані зі складів та виробничих підрозділів
приймально-здавальні накладні, рапорти, лімітно-забірні картки,
акти про використання виробів, акти про брак тощо. Копії цих
документів, зазвичай, додають до звітів про використання
напівфабрикатів власного виробництва.
У випадках, коли списання використаних у виробництві
напівфабрикатів оформляють тільки актами про їх використання, –
в якості облікових регістрів аналітичного натурально-вартісного
обліку належить використовувати оборотні відомості.
Зведена інформаціяу про рух напівфабрикатів, наведена в
регістрах аналітичного обліку, підлягає використанню для
визначення їхньої фактичної собівартості та її відображення в
синтетичному обліку на рахунку 25 «Напівфабрикати».
193

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Отже, аналітичні дані про рух напівфабрикатів власного
виробництва є важливою інформаційною базою для достовірного
формування собівартості виготовленої підприємством продукції.
Література
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій:
Наказ Міністерства фінансів України від 30.11,1999 р. № 291.
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Саматова Анжела
Российская академия народного хозяйства и государственной
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филиал
Научный руководитель: Лесина Татьяна Викторовна,
доцент кафедры «Экономическая безопасность»,
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Калужский
филиал
МСФО 16 «АРЕНДА»
Новый стандарт вносит в аренду специфичность финансового
лизинга, что позволяет арендную плату внести в финансовый отчет
организации. Стандарт МСФО 16 охватывает договор лизинга,
договор сублимации активов, а так же разграничение между
договорами аренды и договорами об оказании услуг, что позволяет
лизингополучателю контролировать предмет лизинга.
Так же стандарт, упрощая учет лизинга, вводит такие
понятия как краткосрочное соглашение и аренда малоценных
активов, что позволяет осуществить платежи в операционных
расходах.
Обязательства, закрепленные в договоре лизинга, отражают
лизинговые платежи, которые бывают разных видов таких как:
1) переменные лизинговые платежи;
2) стоимость реализации возможность выкупа, если
лизингополучатель имеет обоснованную уверенность в том, что он
воспользуется этой возможностью;
3) фиксированные платежи за вычетом стимулирующих
платежей, уплачиваемых лизингодателем с целью заключения
договора;
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4) льготы, которые лизингополучатель ожидает уплатить в
рамках гарантии конечной стоимости;
5) штрафы за расторжение договора лизинга, если условия
лизинга предполагают возможность разрыва соглашения
лизингополучателем.
Стандарт МСФО 16 «Аренда» позволяет отражать элементы
лизинга в балансовой отчетности организации, а так же при его
замене возможно организации даже придется сменить стратегию,
что позволит продлить свою жизненный цикл.
УДК 333.43:631.11
Самойлик Юлія, к.е.н., доцент,
Полтавська державна аграрна академія
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ
КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Розвиток економік світу все тісніше перебуває в залежності
одна від одної. Інтеграція, міжнародна кооперація парці,
поглиблення міждержавних зв’язків зумовлюють виникнення
такого явища, як глобалізація економіки. Такі тенденції можна
розглядати з різних точок зору. З одного боку, формування
глобального середовища формує низку перспектив як для окремих
держав на макрорівні, так і на макрорівні – для суб’єктів
господарювання. Глобалізація дає можливість обміну досвідом,
технологіями, розвитку транснаціональної співпраці. З іншого боку,
глобальне середовище може негативно діяти на окремі країни, які
мають низький рівень конкурентоспроможності, такі країни можуть
стати економічно залежними від потужних світових виробників, що
в кінцевому етапі розвитку може зумовити появу глобальних
монополій.
Паралельно з явищем глобалізації економіки необхідно
розглядати концепцію сталого розвитку, яка прийнята у 1992 р. у
Ріо-де-Жанейро на конференції ООН. Сутність її полягає у
застосуванні еколого-економічного соціально орієнтованого
підходу до розвитку господарюючих систем у ринковому
середовищі. Основні положення концепції були прийняті до
впровадження більшістю країн з ринковою економікою. З часу
прийняття концепції сталого розвитку було неодноразово підведено
підсумки, визначено вагомі результати та визначено майбутні
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орієнтири стратегічного розвитку. Управління сталим розвитком
набуло нових особливостей, що насамперед пов’язано з впливом
глобалізації на діяльність як окремих підприємств, так і на стан
економік різних країн.
Зростання чисельності населення та його потреб у продуктах
харчування здійснює вплив на систему господарювання в
аграрному секторі економіки. Товаровиробники шукають резерви
збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції
насамперед за рахунок підвищення урожайності на основі
інтенсивних технологій (максимізації доз внесення мінеральних
добрив, гербіцидів та пестицидів). Такі підходи до господарювання
суперечать принципам сталого розвитку, оскільки порушують
баланс між екологічними, економічними та соціальними
чинниками.
Питання сталого розвитку привертають увагу низки
науковців. Загальні питання сталого розвитку розкриті в працях
Е. Андерсона,
О. Балацького,
В. Бекермана,
О. Варченка,
В. Вернадського, Б. Данилишина, М. Долішнього, С. Дорогунцова,
Г. Іваницької, О. Кашенко, Д. Ламбера Л. Мельника, Є. Мішеніна,
О. Осауленка, В. Паламарчука, С. Подолинського, О. Попової,
В. Трегобчука, Г. Черевка та ін.
Концепція сталого розвитку розглядається з різних точок
зору. Дане питання досліджується на рівні регіонів, галузей,
держави в цілому. Зустрічаються методологічні підходи щодо
оцінки рівня сталого розвитку міст та окремих підприємств.
Сутність концепції сталого розвитку зводиться до того, щоб
забезпечити баланс між екологічним та економічним середовищами
для забезпечення потреб соціуму як в короткотерміновому, так і в
стратегічному періодах. Однак, під впливом глобалізації виникають
нові парадигми щодо визначення сутності та основних положень
даної концепції.
Узагальнюючи погляди науковців стосовно концептуальної
сутності поняття “сталий розвиток” та доповнюючи його сутність
новими управлінськими парадигмами, можемо запропонувати таке
трактування: сталий розвиток – це процес здійснення господарської
діяльності, що передбачає виробництво та реалізацію товарів, робіт,
послуг на основі синергетичного підходу до процесу взаємодії
економічних, екологічних та соціальних систем, що забезпечує
ефективність функціонування господарського елементу в
оперативному та стратегічному періодах на мікро-, макрорівнях, на
міжнародному та глобальному рівнях.
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ЕТИЧНІ КОНФЛІКТИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ
Останнім часом питання конфліктів в діловій сфері має
вагомий сенс для роздумів, не говорячи вже про способи їх
вирішення, адже в житті немає такого спілкування, при якому не
виникали б різного роду суперечності, коли б не зіштовхувались
протилежні думки чи погляди на життя.
Обрану мною тему етичних конфліктів до цього моменту
розглядало також чимало дослідників та відомих авторів, до яких
можна віднести М. Мід, Л.В. Чижевська, П.М. Кудюкіна, В.І.
Южаков, Ю.Якименко та ще багато інших.
Ціль дослідження теми полягає в тому, що конфлікт є
звичайним явищем у суспільному житті, і характерний, буквально,
для усіх сфер діяльності, в тому числі і ділової, а в людському
житті кожна особистість має властивість до самовизнечення в
процесі конфліктної взаємодії.
Отож, суть конфлікту полягає в тому, що це стан чи процес
суперечностей, які переросли у зіткнення суб’єктів взаємодії у
свідомості окремого індивіда. Коли люди думають про конфлікт-то
скоріше за все асоціюють його з обуренням, агресією, ворожістю.
Тобто, простішими словами конфлікт можна визначити як «війна»,
що панує між особистостями, породжена обуренням та
суперечностями.
Спілкуючись, люди взаємодіють між собою. Керівники
спонукають підлеглих до праці, викладачі - студентів до навчання,
батьки виховують своїх дітей. І всі ці види взаємодії є
конфліктними.»[1]. Конфлікти у діловій сфері виникають
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внаслідок суб’єктивного протистояння інтересів, конкуруючих
позицій, коли необхідно зробити вибір між протилежними
пропозиціями на користь однієї із них. Коли сторони не знаходять
компромісу, то вдаються до конфронтації і розриву стосунків [2].
На виникнення конфлікту, однозначно, є свої причини. Але
реальні обставини конфлікту не завжди лежать на поверхні, їх
мотиви часто не усвідомлюються конфліктуючими. Це можуть
бути не тільки великі упущення і серйозні промахи, але і дрібні
образи. Наприклад, боляче і прикро буває, коли дістається за те,
коли особу несправедливо обвинувачують за відсутність
відповідальності, хоча відповідальність притаманна кожному
працівникові, особу не залучають до вирішення питань, до яких
вона компетентна; нагороди і заохочення за старання одного
працівника, дістаються іншим, колеги видають ідеї та пропозиції за
свої. Подібних прикладів може бути безліч.
Суперечна ситуація, або ж конфлікт, може виникнути будьде та будь-коли. До прикладу на підприємстві. Керівник делегує
повноваження керівництвом компанії головному бухгалтеру, на що
він не погоджується. Між колегами виникає значний конфлікт,
розбіжність у баченнях на одну і ту ж ситуацію. В даному випадку є
два шляхи вирішення: або звільнити головного бухгалтера через
низьку відповідальність, або ж дійти до компромісу, спільного
вирішення проблеми. На мою думку другий варіант буде найбільш
вдалим, через те, що у конфліктах не буває переможців, програють
обидві сторони, якою б не була причина конфлікту.
Так, на думку вчених [5; 7], виникнення та розвиток конфліктів
обумовлено дією чотирьох груп факторів: обєктивних,
організаційно-управлінських,
соціально-психологічних
і
особистісних. Об’єктивними причинами конфліктів вважаються
обставини соціальної взаємодії, що призводять до зіткнення думок,
інтересів, цінностей і т. п. До таких обставин в організації
відносяться об’єктивні та організаційно-управлінські фактори.
Субєктивні причини конфліктів обумовлені індивідуальнопсихологічними особливостями індивідів та особливостями їх
взаємодії в соціальних групах.
Вміння вирішити конфлікт — це дуже важливий момент, який
полягає в усуненні причин, які провокують конфліктну ситуацію.
«Важливо, щоб у процесі розв’язання конфлікту було знайдено
спосіб розв’язання проблеми, через яку він виник. Чим швидше
буде усунено суперечності, тим більше шансів для нормалізації
стосунків його учасників, тим менша ймовірність переростання
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конфлікту в нове протиборство.» [3].
Міжособові способи вирішення конфліктів зводяться до п'яти
варіантів типу поведінки, що їх має обрати конкретна людина при
появі перших симптомів конфліктної ситуації [4]. До таких
способів можна віднести ухилення, згладжування, примус,
компроміс, вирішення конфлікту. Останнє найбільш бажане, коли
сторони конфлікту зважують усі «за» і «проти», та вирішують дану
ситуацію колективним ухваленням рішення.
Взагалі, існує думка, що «гумор об'єднує людей навіть тоді,
коли здається, що не вже залишилося жодних сподівань на
примирення. Це відбувається тому, що за допомогою гумору
виявляється хоч якась спільність між ними, загальне для всіх людей
розуміння смішного»[1].
Слід наголосити, що саме запобіганню етичних конфліктів
сприяє усе те, що забезпечує збереження адекватних, нормальних
ділових відносин та зміцнює взаємну довіру між керівником та
працівниками.
І, як висновок, можна сказати, що явище конфлікту можна
розглядати
в позитивному та негативному аспектах. Ділові
конфлікти, незважаючи на те, що вони дають яскраво забарвлений
негативний ефект, виконують і важливу позитивну функцію.
Конфлікт є вираженням незадоволеності або протесту,
інформування конфліктуючих сторін про їх інтереси і потреби.
Конфлікти допомагають працівникам об'єднатись, мобілізувати
думку на рішення принципово важливих питань, поліпшити
морально-психологічний клімат у колективі.
І як би було простіше жити у суспільстві, в якому конфлікти
не відіграють великої ролі, де люди з повагою ставляться один до
одного, допомагають та не воюють один з одним. Якось довелось
почути такі слова: «Моя свобода закінчується там, де починається
свобода іншої людини». Якби кожна людина усвідомила вагу і
цінність цих слів, то може, після цього конфліктів би стало менше.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ІНЖИНІРИНГ: ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ
В процесі здійснення господарської та комерційної діяльності
підприємствам потрібна інформаційна підтримка для забезпечення
ефективного виконання стратегічних проектів та ініціатив, які
спрямовані на збільшення вартості бізнесу. При цьому можуть
використовуватись різні інформаційні системи, моделі і платформи.
Але лише деякі з них швидко і безперешкодно вливаються в
інформаційну систему підприємства, тому найбільш дієвим
інструментом подальшого розвитку системи стратегічної звітності
на підприємствах є використання концепції бухгалтерського
інжинірингу, яка націлена на управління економічними процесами і
результатами та заснована на теоретичній складовій, системі
інжинірингових інструментів, технології обліково-інжинірингових
процедур, обліково-аналітичному забезпеченні інжинірингу.
Своєрідним викликом сучасного світу є інноваційний
розвиток будь-якої діяльності, а інжиніринг пов’язаний саме з
таким розвитком. Застосування нових інноваційних технологій в
роботі обліково-інформаційних служб сучасних передових
підприємств є нічим іншим як бухгалтерським інжинірингом.
Відтак у інституціональній теорії ми виділяємо бухгалтерський
інжиніринг як процес застосування у моделюванні і організації
обліку нових методів і інструментів із суміжних наук і практик [1].
Тема про бухгалтерський інжиніринг як виклик сучасності є
не докінця досліджена. Такі вчені як: В. М. Жук, В. І. Ткач, М. В.
Шумейко та інші вивчали суть інжинірингу і його значення в
бухгалтерському обліку.
Фундатор новітньої концепції бухгалтерського інжинірингу
В. М. Жук зазначає що, застосування бухгалтерського інжинірингу
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розпочалось у 70-ті роки XX ст. разом із застосуванням в Німеччині
автоматизованих нульових балансів. На сьогоднішній день існує
близько сотні видів інструментів бухгалтерського інжинірингу, які
характеризуються
використанням
математичного
апарату,
структурованих планів рахунків, специфічного програмного
забезпечення, тощо [[2], с. 52]. Все частіше традиційну
методологію бухгалтерського обліку доповнюють такі інструменти
як: фінансовий менеджмент, специфічні технічні знання,
стратегічне планування, контролінг та інші.
На основі узагальнення існуючих інжинірингових підходів у
бухгалтерському обліку російськими науковцями В. І. Ткачем та
М. В. Шумейко була сформульована інжинірингова теорія
бухгалтерського обліку. На думку вчених, використання
інжинірингової теорії дозволяє впровадити на підприємстві кілька
видів стратегічного обліку, в яких реалізовані стратегічні
інжинірингові механізми, які дозволять прогнозувати діяльність
підприємства в різноманітних розрізах [[3], с. 11]. Проф. М. В.
Шумейко відмічає що, концепція інструментів бухгалтерського
інжинірингу направлена на впровадження і ефективну роботу
інтегрованих систем управлінського і стратегічного обліку [4].
Отже, у подальшому розвитку інституціональної теорії
бухгалтерського обліку таким потрібним і цінним є постійний
пошук та доповнення елементів бухгалтерського інжинірингу
новими методами та інструментами, використання яких при
підготовці
фінансової
звітності
посилюватиме
вагомість
бухгалтерського обліку як «інституту, який забезпечує порозуміння
та керованість у цьому середовищі» [5]. Також варто звернути
увагу чи бухгалтерський інжиніринг відповідає вимогам сучасності,
адже це є важливим етапом в інноваційному розвитку світу.
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ
В современных условиях особую значимость приобретает
эффективность расходования бюджетных средств, в том числе
направляемых на закупку товаров, работ, услуг для
государственных нужд. Одним из важнейших элементов системы
закупок в Российской Федерации является государственный
финансовый контроль, осуществляемый органами государственной
власти в рамках возложенных на них полномочий.
Одной из важнейших проблем функционирования
контрактной системы в РФ является необходимость усиления
государственного контроля за целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств.
Решение всех этих проблем потребовало законодательного
закрепления положений, регламентирующих перевод операций со
средствами, предоставляемыми из федерального бюджета на счета
Казначейства России, разработки регламента казначейского
сопровождения государственных контрактов. Казначейское
сопровождение
государственных
контрактов
предполагает
следующие обязательные процедуры:
- перечисление авансовых платежей на счета Казначейства
России;
- проведение операций на лицевых счетах, открытых в
Казначействе России всем исполнителям и соисполнителям по
государственному контракту;
- санкционирование оплаты расходов после подтверждения
факта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
- предоставление информации о движении денежных
средств всем заинтересованным участникам кооперации и
контрольным органам.
В рамках казначейского сопровождения государственных
контрактов в Федеральном казначействе открываются лицевые
счета юридическим лицам - исполнителям государственных
контрактов, заключенных ими с получателями средств
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федерального бюджета, а также всем участникам кооперации исполнителям контрактов, договоров, заключаемых в целях
исполнения государственного контракта.
Начиная с 2016 г. в казначейское сопровождение
включаются государственные контракты о поставке товаров,
выполнении работ, оказании услуг на сумму более 100 млн руб.,
если условиями государственных контрактов предусмотрены
авансовые платежи.
Кроме того, в ходе казначейского сопровождения
государственных контрактов:
– повысилась финансовая дисциплина как заказчиков, так и
исполнителей по государственным контрактам и договорам;
- созданы условия для мониторинга движения денежных
средств путем применения идентификационного кода
государственного контракта;
– изменились критерии к отбору участников кооперации,
их количество значительно сократилось за счет исключения из
схемы кооперации «посредников»;
– повысилось качество представляемых исполнителями по
государственным контрактам (договорам) документов – договоров,
счетов, актов выполненных работ.
В целом казначейское сопровождение государственных
контрактов должно обеспечить:
- целевое использование средств авансовых платежей;
- своевременную оплату по контрактам и договорам;
- повышение финансовой дисциплины как заказчиков, так и
исполнителей по государственным контрактам;
- предоставление достоверной информации о проводимых
операциях для генерального заказчика и генерального подрядчика;
- прозрачность движения средств федерального бюджета.
Таким
образом,
осуществляемые
Федеральным
казначейством функции направлены на повышение уровня
государственного финансового контроля в сфере закупок и
являются эффективными инструментами анализа расходования
бюджетных средств. Казначейское сопровождение исключает
возможность размещения средств федерального бюджета на
банковские депозиты или с использованием иных финансовых
инструментов, направления данных средств на покупку валюты с
целью извлечения прибыли, в офшорные зоны.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Аудит в Україні розвивається вже протягом 23 років і за цей
період встиг сформуватися вітчизняний ринок аудиторських
послуг, що має свої особливості. Виявлення та аналіз тенденцій
розвитку ринку аудиторських послуг дозволить визначити основні
напрями державного регулювання та стимулювання ринку, а також
запобігти негативним явищам на ринку, що можуть призвести до
зниження якості аудиторських послуг та суспільної довіри до
суб’єктів аудиту.
Питанням особливостей розвитку ринку аудиту присвячена
низка праць українських вчених, а саме: О.Л. Пластун [2], І.В.
Сахно [3], С.В. Медвідь [4] та ін. Однак, ринок аудиторських
послуг динамічно розвивається і потребує безперервного
дослідження та аналізу основних показників.
У контексті підписання Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом,
Україна
зобов’язалась
провести
реформування
вітчизняного ринку аудиторських послуг відповідно до вимог
правових норм Європейського Союзу. Для успішної імплементації
положень законодавства Європейського співтовариства з питань
аудиту слід детальніше дослідити сучасний стан аудиторського
ринку та виділити основні тенденції його розвитку.
За останні 5 років не спостерігається бурхливого входження
на ринок аудиторських послуг нових суб’єктів, проте попит на
аудит зростає. Показники стану ринку аудиторської діяльності за
період 2011-2015 рр. наведено у табл. 1.
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Середній дохід на одного суб’єкта
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25,3

1 266,8
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1 326

2014

Джерело: складено автором відповідно до даних АПУ. Режим доступу: http://apu.com.ua.
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30

53 685

1 792

1 862

2011

Середня вартість одного
замовлення, тис. грн.

Обсяг наданих послуг, млн. грн.

Кількість замовлень на одного
суб’єкта, од.

Кількість замовлень, од.

Кількість поданих звітів до АПУ

Кількість суб’єктів аудиторської
діяльності

Показники

Роки

1 664,5

49,4

1 761,2

33,3

35 642

1 071

1 107

2015

+137,04%

+111%

+39,96%

+11%

-66,39%

-59,77%

-59,45%

Відносне
відхилення 2015
р. до 2011 р.

Таблиця 1
Основні показники стану ринку аудиторської діяльності в Україні, 2011-2015 рр.
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Відповідно до наведених у таблиці 1 даних на ринку
аудиторських послуг в Україні спостерігаються наступні тенденції:
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значне скорочення кількості суб’єктів аудиторської
діяльності, спричинене кризовими явищами у суспільстві,
підвищенням вимог до професії аудитора з боку контролюючих
органів, змінами у податковому законодавстві тощо;
суттєве зменшення кількості замовлень, що за умови
сталої кількості суб’єктів аудиту призводить до посилення
конкуренції між ними. Однак, зважаючи на те, що в період 20112015 рр. прослідковується стійка тенденція до зменшення кількості
суб’єктів, та крім того, збільшення кількості замовлень на одного
суб’єкта, посилення конкуренції на ринку не відбувається;
істотне підвищення обсягу наданих послуг, середньої
вартості одного замовлення та середнього доходу суб’єктів аудиту,
в свою чергу, свідчать про подорожчання аудиторських послуг, що
спричинено інфляційними процесами у державі і зростанням
суспільної потреби у проведенні аудиту;
відповідно до даних АПУ в 2015 р. 46,8% суб’єктів
аудиту зареєстровано у м. Києві та Київській області, а фактичний
обсяг наданих ними послуг складає 83%. Це свідчить про високу
концентрацію активності аудиторських фірм у столичному регіоні;
частка на ринку аудиторських компаній з обсягом
доходу більш як 10 000 тис. грн., яких на 2015 р. зареєстровано 13,
становить 64,75% [1]. Отже,
в 1,2% учасників ринку
сконцентровано більше половини усіх наданих аудиторських
послуг, що може призвести до монополізації ринку. Проте,
порівняно із 2011 р. кількість таких суб’єктів зросла на 5 од., що є
позитивним фактором для підтримки конкурентного ринку аудиту.
Зважаючи на вищенаведені тренди, слід зазначити, що за
період 2011-2015 рр. на ринку аудиторських послуг сформувався
стійкий напрямок на монополізацію ринку великими суб’єктами
аудиту, а також зниження рівня конкуренції та подорожчання
аудиторських послуг.
Проведений аналіз тенденцій ринку аудиту дозволяє зробити
висновок про те, що наразі необхідна підтримка конкуренції на
ринку з боку держави. Також важливим є стимулювання розвитку
аудиту на регіональному рівні. Загалом, незважаючи на наявні
негативні явища, фактична кількість наданих аудиторських послуг
неуклінно зростає, що свідчить про потребу суспільства у
проведенні аудиту, та визнання його важливої ролі у забезпеченні
суспільного добробуту.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ НАД ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНОЙ, КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ОАО
«КОБРИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Одной из наиболее важных задач для любого предприятия
является обеспечение собственной стабильности. Инструментом,
который способен выявить и предотвратить нарушения, а также
оптимизировать производственный и управленческий процессы,
является контроль. Одним из важнейших его видов является
внутренний контроль.
ОАО «Кобринский МСЗ», как и любое другое предприятие
заинтересовано в полноценной и наиболее продуктивной работе
своего персонала. На предприятии числится большое количество
сотрудников, вклад которых довольно проблематично оценить и
регулировать без четко организованной системы контроля над
трудовой дисциплиной.
Всем известно, что человеку свойственно стремление,
выполняя наименьшее количество работы получать наибольшее
вознаграждение за труд в виде заработной платы. Руководители
зачастую встречаются с ситуацией, когда их сотрудники относятся
пренебрежительно к своим прямым обязанностям, отвлекаются на
свои личные вопросы во время рабочего дня. Это происходит в
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том случае, если на рабочем месте работники не подвержены
контролю над своей деятельностью. А ведь это приводит к
снижению продуктивности рабочего процесса, уменьшает
производительность труда.
Низкая
трудовая
дисциплина,
влечет
следующие
экономические потери:
1. приводят к уменьшению коллективных результатов труда,
в
частности,
в
трудовых
коллективах
с
низкой
взаимозаменяемостью кадров;
2. увеличивает потери рабочего времени по причине прогулов
и опозданий работника;
3. приводит к увеличению расходов на содержание
дополнительной единицы персонала для подмены отсутствующего
по неуважительным причинам работника на особо важных рабочих
местах;
4. возрастают потери рабочего времени, в связи с
увольнением работников за прогулы и другие нарушения трудовой
дисциплины.
Высокая дисциплина влияет на рост производительности
труда, а зачастую служит и резервом роста производительности
труда.
Для поддержания порядка на ОАО «Кобринский МСЗ»
существуют определенные правила внутреннего распорядка, нормы
поведения и корпоративной этики, создана система контроля и
учета рабочего времени путем установления автоматизированных
проходных и камер видеонаблюдения на территории предприятия,
что помогает дисциплинировать работников и повысить
эффективность труда на предприятии.
Для укрепления трудовой дисциплины необходимо
проводить следующие мероприятия:
- периодически без предупреждения проводить проверки во
главе с руководителем утром, вечером, перед обедом или после с
целью выявления нарушителей трудовой дисциплины;
- применять дисциплинарные взыскания за нарушение
трудовой дисциплины, такие как: лишение премий, надбавок;
- не продлевать контракты с лицами, которые были ранее
замечены в грубом нарушении трудовой дисциплины;
- организовать систему поощрений за соблюдение трудовой
дисциплины.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В сучасних умовах головним завданням бухгалтерського
обліку є одержання точної й достовірної інформації про
господарські процеси й результати діяльності підприємства,
необхідної як для оперативного управління та використання
інвесторами, фіскальними , фінансовими й банківськими органами ,
іншими зацікавленими юридичними й фізичними особами.
Бухгалтерський облік охоплює всю сукупність господарської й
фінансової діяльності підприємств. Він забезпечує контроль за
виробництвом і розподілом матеріальних благ, рухом і
збереженням майна [3]. Бухгалтерський облік відображає весь
процес виробництва, дає можливість простежити за змінами, які
відбуваються на підприємстві. З огляду на сукупність витрат,
визначається
собівартість
виробництва
Таким
чином,
контролюється продуктивність і прибутковість підприємства.
В сучасних умовах рівень управління підприємства багато в
чому залежить від організації бухгалтерського обліку, повноти та
достовірності отриманої інформації [1].
У зарубіжній практиці бухгалтерський облік поділяють на два
види: фінансовий, який має за мету надання інформації зовнішнім
споживачам, та управлінський, що забезпечує збір й її опрацювання
відповідно до потреб внутрішніх споживачів.
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [4] передбачено ведення бухгалтерського та
внутрішнього господарського (управлінського) обліку.
Бухгалтерський облік визначається як процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам для прийняття рішень [2].
Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – це
система обробки та підготовки інформації про діяльність
підприємства для внутрішніх користувачів для прийняття ними
рішень щодо управління підприємством.
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Виходячи з цього, слід констатувати - організація
бухгалтерського обліку повинна забезпечити:
- повне і достовірне відображення у бухгалтерських
документах усіх господарських операцій, які були здійснені на
підприємстві в звітному періоді;
- складання встановленої органами державного управління
фінансової звітності;
- надання інформації внутрішнім споживачам для контролю
господарської діяльності і прийняття управлінських рішень;
- надання інформації зовнішнім користувачам про реальний
фінансовий стан підприємства.
Література:
1. Бухгалтерський облік у сучасних умовах [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/biznes/reg/017.php.
2. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до
метатеорії Житомир ЖДТУ, 2012. – 336 с.
3. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними
стандартами: Підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. /
За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2011. –
1042 с.
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон
України від 16.07.99 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

УДК 334
Суслякова Оксана
к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит»
Финуниверситета при Правительстве РФ,
г.Калуга, Российская Федерация
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И РЕКЛАМЫ
Федеральная антимонопольная служба России (далее - ФАС
России) является уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию
нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках,
защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности
субъектов естественных монополий и рекламы. Также Указом
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Президента РФ №373 от 21 июля 2015 года ФАС России переданы
функции в сфере тарифного регулирования.
Кроме того, ФАС России в соответствии с антимонопольным
законодательством реализует задачи по недопущению, пресечению
недобросовестной
конкуренции
и
ведет
активную
антимонопольную политику в этом направлении [1].
Так, например, за недобросовестную рекламу смартфона
MegaFonLogin+ ПАО "Мегафон" был оштрафован на 400 тысяч
рублей. Нарушение законодательства заключалось в следующем:
наиболее привлекательное условие - цена смартфона – выполнено
хорошо читаемым шрифтом и сопровождается звуковым
сообщением, а существенная информация в дисклеймерах об
условиях его приобретения выполнена мелким нечитаемым
шрифтом. Такая реклама не позволяет воспринимать поясняющую
рекламное заявление информацию, соответственно потребители
фактически не получают предусмотренную законом информацию.
Кроме того, ФАС России установила контроль за громкостью
звука в теле- и радиорекламе. С 3 августа 2015 года вступил в
действие Приказ ФАС России от 22.05.2015 №374/15 «Об
утверждении Методики измерений соотношения уровня громкости
рекламы и среднего уровня громкости прерываемой рекламой телеи радиопрограммы». И уже первый штраф за превышение
громкости звука рекламы в размере ста тысяч рублей был наложен
на ООО "ТЕЛЕКАНАЛ ТВ3" 18 ноября 2015 г.
В
сфере
тарифного
регулирования
Федеральная
антимонопольная служба определила, что решения о введении,
изменении или прекращении регулирования тарифов должны
приниматься на основе анализа рынка. Там, где нет условий для
конкуренции, должна применяться эффективная система
тарифообразования: гибкая, ориентированная на стратегические
цели, способствующая привлечению инвестиций, защищающая не
только в краткосрочном, но и в долгосрочном плане интересы
потребителей.
В рамках поставленных целей ФАС России уже сделала
первые шаги в области нефти и газа, электроэнергетики,
лекарственных средств, правотворческой деятельности и т.д. Так,
ФАС России не допустила роста цен на лекарственные препараты в
рамках процедуры согласования предельных отпускных цен
производителей.
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Следует отметить, что еще в августе 2014 года Федеральная
антимонопольная служба открыла у себя на сайте, а также на
сайтах территориальных управлений "горячую линию" по вопросам
необоснованного повышения цен на продукты питания. В
некоторых регионах параллельно заработала телефонная горячая
линия.
Как
сообщила
начальник
Управления
контроля
агропромыщленного комплекса Анна Мирочиненко, за год в ФАС
России от граждан поступило более 8800 обращений с жалобами на
рост розничных цен. Чаще всего россияне жаловались на
повышение цен на молоко и молочные продукты, сахар, овощи. По
результатам проверок ФАС России возбудила более 75 дел за
нарушение Закона о защите конкуренции, Закона о торговле и
КоАП и взыскала штрафов на сумму более 3 млн. рублей.
Подводя
итог
можно
сказать,
что
Федеральная
антимонопольная служба России качественно проводит все
мероприятия, которые имеют прямое отношение к их компетенции
в сфере ценообразования, обеспечивая защиту граждан и
национальных интересов страны в целом.
УДК 657
Тананайко Діана
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
В світі існує велика кількість організацій та установ,
господарська діяльність яких спрямована на задоволення
суспільних потреб. Але не існує єдиного визначення таких
організацій в світовому просторі та Україні. Кількість таких
неприбуткових організацій стрімко зростає.
Неприбуткові організації сприяють розвитку суспільних благ
та задовольняють потреби громадян. До них можна віднести такі
організації, як:
 кредитні спілки;
 благодійні фонди;
 пенсійні фонди;
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 релігійні організації;
 професійні спілки і т.д.
Головною ознакою неприбуткових організацій можна
виділити, що вони не здійснюють підприємницької діяльності та
утримуються лише за рахунок внесків засновників.
Вивченням та дослідженням обліку неприбуткових
організацій такі вчені, серед яких були Бутинець Ф. Ф., Задорожний
З. В., Бондар М. І., Кузьмінський Ю. А., Ловінська Л. Г., Петрук О.
М., Сопко В. В., Пархоменко В. Н. та ін.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" визначає правові засади регулювання,
організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності в Україні. Його норми поширюються на всіх юридичних
осіб. Оскільки неприбуткові організації є юридичними особами,
вони зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову
звітність. Неприбуткова організація може вести як неприбуткову,
так і прибуткову діяльність. Організації (установи), які ведуть
декілька видів діяльності, зобов’язані організувати окремо облік
доходів і витрат за різними видами діяльності. Відображення в
бухгалтерському обліку неприбуткових організацій надходжень
коштів та майна залежить від джерел їх формування, які можна
розподілити на:

цільові доходи,

нецільові доходи,

доходи від фінансової діяльності,

доходи від проведення основної статутної
неприбуткової діяльності,

доходи з інших джерел, які оподатковуються
податком на прибуток.
Такі організації для обліку витрат можуть використовувати
тільки рахунки 8 класу, а надходження коштів у вигляді
благодійних внесків відображається за кредитом рахунку 48
"Цільове фінансування і цільові надходження".
Цільове фінансування не може визнаватися доходом доти,
поки підприємство виконає умови щодо такого фінансування та
отримає підтвердження. Якщо отримані доходи неприбутковою
організацією не є цільовими, їх відображають у бухгалтерському
обліку з використанням відповідних рахунків класу 7 "Доходи і
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результати діяльності".
Неприбуткові організації можуть отримувати грошові кошти
у вигляді відсотків. Це будуть виникати так звані пасивні доходи, за
ними:
—
проценти визнають доходами у тих звітних періодах,
до яких вони належать, виходячи з бази їх нарахування та строку
користування відповідними активами;
—
роялті фіксують у доходах за принципом
нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;
—
дивіденди відображають у доходах у періоді
прийняття рішення про їх виплату.
Організації (установи) можуть отримувати доходи і з інших
джерел, зокрема, від продажу залишків запасів чи основних засобів,
від продажу товарів, послуг, які відображаються для захисту яких
такі організації були створені.
У процесі обліку, неприбуткові організації складають і
подають звітність, зокрема: Звіт про нарахування і перерахування
єдиного соціального внеску, Податковий звіт про використання
коштів неприбуткових установ та організацій, Форму 1-ДФ, Форму
1-ГО «Діяльність громадської організації», Баланс, Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва, та ін.
Отже, розвиток обліку неприбуткових організацій сприятиме
прозорості їх діяльності вимагають подальшого дослідження з
урахуванням особливостей їх діяльності. Тому особливості
організації обліку у неприбуткових організаціях є досить
актуальним, а особливо в Україні.
Література:
1.
Податковий кодекс України від 2.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
2.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний
ресурс] : закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14
3.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій України від 30.11.99 р. № 291
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z155711
4.
Неприбуткові організації. Особливості бухгалтерського обліку
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://devisu.ua/ru/accounting/otdelnyevidy/2855-2012-07-31-06-17-58.
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УДК 657
Тарасюк Ірина
Науковий керівник: Ганяйло Оксана Миколаївна
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ
ОБЛІКУ
Глобалізація економіки, введення бухгалтерського обліку та
формування фінансової звітності підприємств з використанням
міжнародних стандартів, розвиток інформаційних технологій
призводить до потреби в пошуку нових та вдосконалення уже
відомих методів організації та ведення обліку. Збільшується потреба
управлінського сектору, власників, інвесторів, менеджерів та
зовнішніх користувачів у оперативній, своєчасній, повній обліковій
інформації. Тобто, починає проявлятися проблема у несвоєчасності
та нестачі економічної інформації.
Рішенням проблеми своєчасного забезпечення інформацією є
використання автоматизованих інформаційних систем обліку. Тобто,
процес автоматизації системи управління в більшості випадків
починається з комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Проте, за
дослідженнями науковці, багато підприємств України
мають
недостатній рівень автоматизації облікових систем, зокрема,
використовується ведення обліку вручну, низький або відсутній
рівень автоматизації ведення обліку, відсутність мережної системи
та кадрів, що спеціалізуються на автоматизованих інформаційних
системах обліку.
Також, варто звернути увагу на існування факторів, що
уповільнюють
або
унеможливлюють
процес
введення
автоматизованих інформаційних систем обліку:
1.
незадовільний фінансовий стан підприємства;
2.
висока залежність деякого виду підприємств від
фінансування державного та місцевого бюджету;
3.
галузеві відмінності господарської діяльності;
4.
нестача висококваліфікованого персоналу;
5.
відсутність
методичних
рекомендацій
щодо
галузевих особливостей окремих господарських операцій.
Для досягнення автоматизації формування облікової
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інформації на підприємстві необхідно вирішити наступні завдання:
1)
критична оцінка стану автоматизації функції
бухгалтерського обліку;
2)
розробка
методики
та
створення
системи
автоматизації, що буде враховувати особливості управління
комунальних господарств в залежності від особливостей їхньої
галузі та специфіки господарської діяльності;
3)
визначення переваг та недоліків кожної системи
задля раціонального використання ресурсів.
4)
узагальнення результатів і конкретизація направлена
на вдосконалення автоматизації системи обліку[4, с.86].
Отже, можна зазначити, що проблема потребує вирішення
задля вдосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку,
наближення до міжнародних стандартів, покращення якості ведення
фінансової звітності та збільшення продуктивності підприємств
завдяки наданню оперативної інформації управлінському сектору.
Швидкість процесу автоматизації залежить від методологічних
засад та облікової політики, наявності на підприємстві добре
організованої системи обліку. Вдосконалення системи дозволяє при
введенні інформації використовувати менш кваліфікований
персонал і дозволити кваліфікованим кадрам зменшити
навантаження та надати можливість для вирішення нагальних
питань, які потребують відповідної кваліфікації та досвіду.
Література:
1.Баришніков Н.П. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування. Том І /
Н.П. Баришніков. – М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 2008. – 780 с.
2.Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік / В.Ф. Максімова. – Одеса: ОНЕУ,
2012. – 670 с.
3.Садовська І.Б. Бухгалтерський облік / Садовська І.Б., Божидарнік Т.В.,
Нагірська К.Є. – К.:«Центр учбової літератури», 2013. – 688 с.
4.Герасименко С.С. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення:
Монографія / Герасименко С.С., Єпіфанова А.О., Корінько М.О. – Суми : ДВНЗ
“УАБС НБУ”, 2010. – 162 с.
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УДК 658.14
Темрюк Валерия
Научный руководитель: Добрыдень Нина Вячеславовна
Полесский государственный университет
НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛИКВИДНОСТЬЮ БАЛАНСА
Способность предприятия быстро адаптироваться к
изменению
факторов
внешней
среды
(технологических,
экономических, социальных факторов и др.) служит гарантией не
только выживания, но и гарантией достижения успехов
предприятия в современных условиях хозяйствования. Следует
постоянно улучшать финансовое состояние, чтобы предприятие
могло бесперебойно функционировать.
Поиску направлений совершенствования финансового
состояния предприятия предшествуют следующие мероприятия:
1)провести анализ его финансово–экономического состояния;
2) дать оценку имущественного состояния;
3) проанализировать ликвидность баланса.
На основе такого комплексного анализа, можно выявить
сильные и слабые стороны в финансовом состоянии предприятия,
наметить меры по его укреплению или выходу из сложной
финансовой ситуации. Особое внимание следует уделять анализу
ликвидности баланса, так как от уровня ликвидности баланса
напрямую
зависит
платежеспособность
предприятия,
а
следовательно финансовое состояние организации, уровень ее
функционирования в условиях развивающейся бизнес – среды.
По результатам проведенного анализа ликвидности баланса
ОАО «Белэнергоремналадка», было отмечено, что предприятие не
испытывает серьезных трудностей с платежеспособностью, так как
его деятельность является прибыльной. Исследование показало, что
баланс организации ОАО «Белэнергоремналадка» на конец 2015
года остается ликвидным, однако в 2014 году по сравнению с 2013
годом наблюдалось снижение показателей ликвидности. Чтобы
данная ситуация не повторялась в будущем, предприятию следует
придерживаться следующих мероприятий по поддержанию
ликвидности баланса:
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1.Проводить мероприятия, направленные на сокращение
излишков сырья и материалов, в результате чего увеличится приток
денежных средств и, как результат, кредиторская задолженность
станет меньше.
2.Своевременно выполнять работы по незавершенному
строительству с последующим подписанием актов выполненных
работ.
3. Вести постоянный поиск надежных заказчиков для
выполнения работ.
4. Использовать систему предоплаты с целью увеличения
притока денежных средств и сокращения дебиторской
задолженности.
5. Повышать качество выполняемых работ и проводить
постоянный мониторинг его показателей.
6. Тщательно подходить к процедуре заключения договоров
подряда и строго соблюдать условия заключенных договоров.
У анализируемой организации налажена работа с большим
количеством поставщиков, месторасположение которых не
ограничивается
только
пределами
государства.
Поэтому
руководству следует более тщательно подходить к выбору
поставщиков материалов (товаров), так как у организации уже
имело место сотрудничество с поставщиками, которые
несвоевременно выполняли договорные обязательства.
Чтобы ОАО «Белэнергоремналадка» реже сталкивалось с
проблемами подобного рода, необходимо разработать схему
закупок товаров, работ, услуг на основании действующего
«Положения о порядке выбора поставщиков при закупке товаров,
работ и услуг». Преимущество данной схемы заключается в том,
что она содержит в себе перечень цен закупок, конкурентный лист,
процедуру закупки из одного источника, процедуру запроса
ценовых предложений, открытые конкурсы, а также в ней указано,
как должны оформляться данные процедуры и мероприятия, и
прописаны сроки, в течение которых они должны быть выполнены.
Наличие такой схемы позволит ОАО «Белэнергоремналадка» более
качественно производить закупки и подходить к выбору
поставщиков благодаря различным конкурсам, тендерам.
Таким образом, соблюдение данных мероприятий будет
способствовать повышению ликвидности баланса организации и
стабильности работы предприятия на перспективу.
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УДК 657
Устымчук Светлана, Ибрагимова Асият
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Калужский
филиал
Научный руководитель: Лесина Татьяна Викторовна,
доцент кафедры «Экономическая безопасность», Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Калужский филиал
ХЕДЖИРОВАНИЕ В МСФО
Стремление организации минимизировать эти негативные
последствия привело к созданию и развитию методов управления
данными рисками. Одним из таких инструментов является
хеджирование.
Хеджирование – это один из способов, позволяющий
избегать «подводные камни», встречающиеся в деятельности
любой организации. Данный метод в значительной степени
улучшит финансовое положение организации и как следствие
позволит закрепиться на рынке.
Совет по МСФО создал стандарт – МСФО(IFRS) 9
«Финансовые инструменты», который введен в действие на
территории Российской Федерации Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 27.06.2016 N 98н. Стандарт
призван установить принципы признания и оценки финансовых
активов, финансовых обязательств и некоторых контрактов по
покупке или продаже нефинансовых статей.
В соответствии с МСФО(IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
инструменты хеджирования делятся на три категории:
1. Хеджирование справедливой стоимости;
2. Хеджирование денежных потоков;
3. Хеджирование чистых инвестиций.
Также согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
финансовые инструменты хеджирования в зависимости от целей их
использования делятся на 2 группы:
1. Инструменты, используемые для торговли;
2. Инструменты, используемые для управления рисками, в
том числе хеджирования.
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Современная
экономика
постоянно
развивается
и
совершенствуется, как и международные стандарты финансовой
отчетности. Изменения коснулись и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты». Особенно много изменений произошло в 2016 году.
По сравнению с 2010 годом, где в стандарте отсутствовали
детальные требования по такому инструменту как «хеджирование»,
на сегодняшний день по приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 27.06.2016 N 98н, в данном стандарте
появилась целая Глава 6 «Учет хеджирования». В данной главе
прописали такие аспекты как: цель и сфера применения учета
хеджирования,
инструменты
хеджирования,
объекты
хеджирования, критерии применения учета хеджирования, порядок
учета квалифицируемых отношений хеджирования, хеджирование
групп объектов.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, применение
такого метода страхования рисков как хеджирование в условиях
нового экономического кризиса в 2014-2016 гг., стало все чаще
использоваться современными организациями.
УДК. 657(091) «17»
Федоренко Анжеліка
Науковий керівник: Наталія Венгерук
Національний університет біоресурсів і природокористування
України
СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В літературі виділяють чотири основних періоди розвитку
бухгалтерського обліку.
Перший період характеризується виникненням різних
способів реєстрації фактів в облікових регістрах (журналах,
відомостях та ін.) у вигляді систематичних і хронологічних записів.
Вершиною періоду становлення бухгалтерського обліку було
широке розповсюдження методу подвійного запису.
Щодо розвитку бухгалтерського обліку в Галичині, то він
починає відбуватись у XVIII ст. . Саме відтоді починається період
прогресивного розвитку як економіки краю, так і бухгалтерського
обліку на цих землях. З метою поширення, роз'яснення і
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закріплення знань з діловодства вийшла у світ інструкція для
окружних управлінь із зразками ведення книг реєстрації документів
німецькою мовою. Наведена методика, затверджена на рівні
держави і обов'язкова до виконання, тим самим встановила
прийоми і методи документообороту, що вплинуло на здійснення
облікового процесу для спілок і у приватному секторі. На другому
місці за рівнем регламентації облікового процесу стояли маєтки, що
належали церкві та монастирям.
На інших українських землях облік в монастирях теж був
регламентований. Одним із прикладів, що свідчить про значущість
обліку в господарствах монастирів, є розподіл обов'язків
будівничого Києво-Печерської лаври із уставної грамоти 1701 р., в
якій передбачались:
1. Інвентаризація та відшкодування нестач з попереднього
будівничого.
2. Матеріальна відповідальність за всі цінності розподіляються
солідарно із скарбником.
3. Скарбник зберігає ключі від складів, а будівничий їх опечатує.
4. Для грошових доходів відкривається спеціальна книга, яку веде
будівничий або скарбник, причому кожна стаття містить: а)
джерела надходження;
б) дату надходження. Аналогічна книга відкривається для вибуття.
5. Облік муки, одягу та інвентарю теж здійснюється у двох книгах
(надходження і вибуття).
Питання необхідності вивчення історії облікової науки не
викликає жодного сумніву. Адже краще працює той бухгалтер,
який добре володіє досвідом попередників. Він не витрачає часу,
намагаючись винайти те, що вже було винайдено раніше.
Література:
1.
Мних Є.В. Розвиток обліку в Галичині. - Львів: Каменяр, 2000. -С. 42102
2.
Пархоменко В. Про реформування бухгалтерського обліку в Україні //
Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - № 10. – С. 4-6.
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УДК 657
Ходабахш Єлізавета
Луцький національний технічний університет
ВЗАЄМНЕ ПОГЛИНАННЯ ПРОФЕСІЙ: МАЙБУТНЄ
БУХГАЛТЕРІВ
Професія
бухгалтера
–
одна
із
найпотрібніших(найпопулярніших) на ринку праці. Не існує
підприємства, якому не потрібен був би обліковець. За даними
порталу work.ua, станом на сьогодні, є 2700 вакансій на посаду
бухгалтера. Це свідчить про те, що дана професія є доволі
популярною.
Ціллю публікації є довести, що професія бухгалтера –
та, яку неможливо поглинути. Поглинає – бухгалтер.
Поглинання професій – процес, суть якого полягає у
тому, що одна професія «з’їдає» іншу, таким чином витискаючи її з
кола потрібних.
Практикуючий бухгалтер неодноразово стикається з
тим, що постійно чує в адресу своєї спеціальності слова: «Професія
бухгалтера легка, будь-хто зможе впоратись з такою роботою!»,
«Достатньо курсів з бухгалтерського обліку і все – ти готовий
спеціаліст», «Навіщо ти обрала цю професію? Вона ж не
престижна», «Усю роботу бухгалтера може виконувати економіст».
Тепер хотілося б розібрати кожне з цих «висловлювань»:
1.
«Професія бухгалтера легка, будь-хто зможе
впоратись з такою роботою!», - мало хто у своєму житті може
зустріти бухгалтера, який правдиво відповість, що у нього легка
професія. Умови, у яких працюють сучасні бухгалтери далекі від
ідеальних, саме тому ця професія вважається однією з найважчих.
2.
«Достатньо курсів з бухгалтерського обліку і все –
ти готовий спеціаліст», - справді, мабуть, тому на бухгалтера
вчаться 5 – 6 років. Специфіка професії полягає у тому, що
постійно оновлюється законодавство, за яким бухгалтер
зобов’язаний слідкувати – в противному випадку це потягне за
собою штрафи, пені, неустойки.
3.
«Навіщо ти обрала цю професію? Вона ж не
престижна», - бухгалтер – працівник адміністративного
(керуючого) персоналу. Людина, до думки якої прислухаються
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керівники підприємства при ухваленні важливих рішень. Той, хто
має інформацію про усі фінансові ресурси підприємства, володіє
об’єктивною інформацією про кошти підприємства. Бухгалтер – це
звучить гордо.
4.
«Усю роботу бухгалтера може виконувати
економіст», Семюель Джонсон сказав: «Круглі числа завжди
брешуть», - як на мене, то ця цитата характеризує роботу
економістів. Це люди, які не займаються обробкою первинних
документів, це люди, які користуються узагальненими даними для
формування висновків, прогнозів і т.д. Тому тут постає питання:
можливо бухгалтер може бути економістом? Бухгалтер – той, хто
знає кожну цифру: починаючи з її походження та закінчуючи тим,
на що вона вплинула; людина, яка несе колосальну відповідальність
за усі свої дії; той, хто бачить помилки там, де їх не бачить ніхто;
Яке ж майбутнє чекає таку потрібну та популярну професію?
Професія процвітатиме і надалі. Адже висококваліфіковані
спеціалісти, які встигають слідкувати за усіма змінами в
законодавстві потрібні завжди.
Отже, бухгалтери – спеціалісти, за якими економічне
майбутнє нашої країни, ті, хто зроблять усе для її процвітання
УДК 657
Хомин П. Я., д.е. н., професор
кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Тернопільського національного технічного
університету ім. Івана Пулюя
ОБЛІКОВА ПРОБЛЕМАТИКА Й БУХГАЛТЕРСЬКІ ШКОЛИ
Подібно до того, як стосовно політичної економії ’’ми
повинні говорити про чотиристарічний ювілей не народження, а
іменин політичної науки’’[2, с. 71], мабуть так само нам треба
визначитися, що мається на увазі, бо 1494 рік, не дивлячись на
дивний збіг назви праці видатного вченого Л. Пачіолі з ’’Трактатом
про політичну економію’’ А. Монкретьєна, не може фігурувати як
уродини бухгалтерського обліку, ба навіть іменини, позаяк їхня
дата радше 1498 рік – призначення імператором Максиміліаном І
на посаду бухгалтера Христофора Штехера.
Тим більш ці дати не підходять до започаткування ювілею
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наукової бухгалтерської школи, адже: ’’Наука з’явиться пізніше …
Середина ХІХ ст.. – ось рубіж, коли в різних країнах Європи стала
розвиватися наукова думка’’[1,
с. 108]. Так само важко
визначитися з днем народження вітчизняної, бо немає глузду
визнавати аргументами твердження, мовляв, при кафедрі створено
наукову бухгалтерську школу, в якій задіяні і активно працюють як
викладачі кафедри, так і кращі студенти І-V курсів, позаяк тут її
явно переплутано з гуртком – обов’язковим атрибутом кожного
навчального закладу, де викладаються облікові дисципліни. Як і
вважати нею час проголошення епатажної фрази про бухгалтерів,
які закрилися в своїй шкаралупі й віками переробляють той гумус,
який вони одержали у спадок від середніх віків.
Що, загалом, є
парадоксом, зважаючи на наявність у кожній статті постановки
проблеми, аналізу публікацій, в яких започатковано її вирішення,
’’обгрунтованих’’ висновків, які поглиблюють теорію й практику,
позаяк після штампа ’’значний внесок у формування теоретичних
основ дослідження та розвиток методологічних підходів … зробили
такі вчені’’, обов’язково зазначається сакраментальне ’’проте
чимало наукових праць торкаються лише дослідження певних
складових окресленої проблеми’’, мовляв, ми вже точно не з
їхнього числа, отож розпотрошимо цю проблему до найменшого
гвинтика. Ба більше, вже навіть у кандидатських дисертаціях
фігурує рубрика ’’вперше’’, в якій наводиться не менш як один
постулат, до того нібито незнаний.
Та опріч десятка-півтора прізвищ знаних і незнаних авторів, у
публікаціях яких так чи інакше присутні ключові слова, обрані в
якості складових назви чергової публікації наступних претендентів
на ’’розвиток методологічних підходів’’,
ніколи не
конкретизується, в чому саме полягає цей ’’значний внесок’’. В
кінцевому підсумку
так само немає жодних фактів, що
підтверджували би власний вклад у вирішення ’’дослідження
певних складових окресленої проблеми’’, не дивлячись на копії
прикладених довідок про впровадження ’’висновків і рекомендацій
виробництву’’. З чого пригадується сакраментальна максима: коли
факти цьому суперечать, тим гірше для фактів.
А причина цього в іншому ’’ювілеї’’ – зникнення в ’’середині
30-х років системи балансознавства як галузі рахункознавства, що
включає в себе дві основні частини: 1) вчення про побудову
балансу і 2) вчення про методи дослідження господарської
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діяльносі одиничних господарств на основі їхніх балансів’’[1, с.
493]. Потім відбулося вилучення аналізу з бухгалтерського обліку,
хоча О. Рудановський писав:’’Усякий практичний облік як за
формою, так і за змістом є обліковим аналізом’’, при цьому
аналітик повинен ’’уміти наносити балансу логічні удари’’[1, с.
492]. Й
підміна такого аналізу профанацією інтерпретації
синтезованих облікових даних за допомогою примітивного
абсолютного чи відносного порівняння ’’плюс-мінус до
попереднього періоду
чи бізнес-плану’’ в т. зв. ’’бюро
економічного аналізу’’. Позаяк ’’уміти наносити балансу логічні
удари’’ було вже нікому. Нині теж таких умільців негусто, отож
аналіз балансів зводиться до примітивного плюс/мінус в порівнянні
з минулим роком. Правда, форма теперішніх балансів не зовсім
досконала, аби їм можна було ’’наносити логічні удари’’. Та це вже
інша тема, яка не стосується теми дослідження, обраної в цих тезах.
Література
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САМОПОДАЧА У СПІЛКУВАННІ
У спілкуванні беруть участь як мінімум дві людини, і кожен з
них може активно впливати на сприйняття партнера.
Саме ця здатність втручання в процес формування свого
образу у партнера і називається самоподачею.
По суті, самоподача полягає в управлінні увагою.
Самопрезентація – короткочасний, специфічно мотивований і
організований процес пред’явлення інформації про себе у
вербальній і невербальній поведінці.
Звичайно, кожна людина хоч раз цікавилася тим, яке
враження він справляє на інших, тобто який результат дає його
самоподача.
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Причому цей результат завжди пов’язаний з формуванням
цілісного враження.
Управління сприйняттям партнера відбувається з допомогою
залучення уваги до тих особливостей свого зовнішнього вигляду,
своєї поведінки або уявлення про ситуації, які «запускають»
відповідні механізми соціального сприйняття.
Розглянемо, в чому полягає самоподача «переваги».
Для того щоб бути ефективним, цей механізм соціального
сприйняття має спиратися на деякі об’єктивні ознаки, знаки
переваги – одяг, манеру мови і поведінки.
Але оскільки самоподача – це керування увагою партнера,
дуже важливо до того ж, щоб дані фактори при подібному
механізмі соціального сприйняття були дійсно помітні,
акцентовані, підкреслені і виділені.
Наприклад, модний молодіжний одяг однієї людини буде
впливати на оточуючих тільки в тому випадку, якщо вона стане
розглядатися на тлі немодною одягу інших. Коли усі одягнені
однаково, цей фактор не спрацює.
Якщо ж нам необхідно приховати перевагу, то ми повинні
подбати про зворотне. Коли молода дівчина одягає строгий темносірий костюм, кожен розуміє, що вона йде не на танці, ймовірно,
для неї надзвичайно важливо підкреслити свій статус – їй потрібно
завуалювати молодість, акцентувати деяку офіційність.
Розглянемо, в чому полягає самоподача привабливості.
Привабливість також є предметом управління. Причому,
якщо подача переваги не завжди важлива для людини, то
самоподача привабливості важлива для кожного.
Правило самоподачі привабливості дуже просте: не одяг сама
по собі робить нас привабливими, а та робота, яка витрачена нами
на її приведення у відповідність з нашими зовнішніми даними.
Привабливість-це не що інше,як ступінь наближення до того
типу зовнішності,що максимально схвалюється групою,до якої
належать індивіди.
Розглянемо, в чому полягає самоподача ставлення.
Більшість
людей
добре
розуміють,що
похмурий
вигляд,погляд убік чи повз співрозмовника, грубий тон не
налаштовують оточуючих на позитивне спілкування,у той час як
відкритий погляд,усмішка,кивок згоди допомагають налагодити
контакт.
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Виявилось,що чим ближче чужа думка до власної,тим вище
оцінка людини,яка висловила цю думку. Ця закономірність має і
зворотну силу:чим вище оцінюється хтось,тим більша подібність
його поглядів із власними від нього очікувалось.
Способи само подачі ставлення можна розділити на вербальні
і невербальні. У використанні вербальних основною метою є
максимальне вираження згоди зі співрозмовником у значимих для
нього питаннях. Гарним прийомом при цьому є використання
загальної теми для розмови, де погляди свідомо збігаються.
Дія фактора ставлення – це теж використання стереотипу
особливого роду.
Самоподача об’єктивно наявна в будь-якому спілкуванні,хоче
цього людина чи ні.
Самоподача завжди впливає на спілкування, незалежно від
того,наскільки повно люди її собі уявляють і як вони до неї
ставляться.
Таким чином, дуже важливо зрозуміти її закономірності,
засоби та методи для того,щоб враховувати це у сприйнятті інших
людей та у формуванні власного іміджу.
УДК 657.6
Шайбан Ірина
Науковий керівник: Софія Кафка
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ПОВІДОМЛЕННЯ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ШАХРАЙСТВО У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ
В сучасних умовах нестабільного законодавства, присутня
досить велика кількість господарських операцій на підприємстві з
можливих відхилень у бухгалтерській звітності підприємстваклієнта. Аудитори в ході перевірки зобов’язані виявити ту їх
частину, в результаті якої перекручена звітність у цілому.
Шахрайство — навмисно неправильне відображення і
представлення даних обліку і звітності службовими особами та
керівництвом підприємства. Шахрайство полягає в перекручуванні
облікових записів і фальсифікації первинних документів, регістрів
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обліку і звітності, навмисно неправильній оцінці активів і
перекручуванні методів їх списання, навмисному пропущенні або
приховуванні результатних записів або документів, незаконному
отриманні в особисту власність грошово-матеріальних цінностей,
невідповідному відображенні записів в облікових регістрах.

якомога швидше виявити шахрайство – це
вважається одна з основних завдань управлінського персоналу
суб’єктів господарювання. Це неможливим, якщо персонал
здійснює шахрайські дії;

аудитор в своїй роботі, визначає можливе існування
незначних чи суттєвих викривлень, і досвід попередньої співпраці
із суб’єктом господарювання чи його працівниками не впливає на
аудиторські висновки, це спричинено дотриманню принципу
професійного скептицизму;

Аудитор відповідає за аудиторський висновок про
фінансову звітність підприємства, але він не відповідає за
виявлення абсолютно всіх фактів шахрайства і помилок, це
спричинено властивими обмеженнями аудиту, що може вплинути
на достовірність фінансової звітності підприємства.
У разі виявлення фактів помилок та шахрайства аудитор
повинен обов’язково повідомити про це керівництву підприємства,
навіть якщо це тільки припущення можливості існування помилки
чи шахрайства.
Викривлення фінансової звітності буває ненавмисне
(помилка) і навмисне (шахрайство).
Шахрайство в свою чергу поділяється на такі підтипи:
 Викривлення, які є наслідком незаконного привласнення
активів (привласнення грошових коштів, крадіжку активів суб’єкта
господарювання,
крадіжки
матеріальних
активів
та/або
інтелектуальної власності, змушення суб’єкта господарювання
сплачувати за неодержані товари та послуги, використовувати
кошти для власних потреб);
 Викривлення, які є наслідком неправдивої фінансової
звітності (така звітність складається, завдяки маніпуляціям,
фальсифікаціям та змінюванні облікових записів, навмисному
перекручуванні подій, а також їхній не повноті або відсутності
(знищуванні подій), неправильне відображення принципів.
Не виявлення шахрайства призводить до більш важчих
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наслідки для підприємства, ніж не виявлення помилки. Аудитор
повинен оцінити, чи свідчить інформація, отримана в результаті
інших процедур оцінки ризиків про наявність одного чи кількох
чинників ризику шахрайства.
Для виявлення шахрайства аудитору необхідно:
 визначити мотиви шахрайства у клієнта;
 ознайомитись із персоналом, особливо з керівним, оцінити
умови та порядок оплати його праці, наявність засобів (дорогих
автомобілів, приміських котеджів тощо), вартість яких не
відповідає одержаним доходам працівника;
 встановити наявність умов, що можуть сприяти можливості
здійснення випадків шахрайства;
 виявити ознаки шахрайства шляхом виконання аналітичних
процедур;
 провести суцільну та вибіркову перевірку об’єктів із
найбільшим ризиком не виявленням порушень.
 спроможність логічно обґрунтувати шахрайську дію
(аудитор в процесі може дізнатись про існування такої інформації, а
може і не знати).
Чинники, які, як правило, стримують шахрайську поведінку
працівників:
 ефективний нагляд керівництва або вищестоящих
працівників;
 достовірна оцінка якості роботи в діяльність внутрішнього
аудиту;
 примусове виконання штатних обов’язків.
Аудитор виконує оцінку ризиків для виявлення можливих
викривлень через шахрайство, шляхом:
 виявлення неочікуваних або неможливих співвідношень;
 надсилання запитів та отримання розуміння від найвищого
управління;
 розглядає іншу інформацію.
Дії аудитора, при виявленні певних викривлень через
шахрайство:
 призначення персоналу та висунення питань з нагляду за
ним;
 розгляну облікову політику;
 впровадити елементи непередбачуваності (вибір часу, дати
229

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

та об’єму матеріалів для проведення перевірки).
У практиці аудиту не існує поняття «незначне шахрайство»,
це просто шахрайство, що не доведене до кінця. Шахрайство, раз
здійснене, буде здійснюватися і надалі, його розміри будуть
зростати, доки воно не буде виявлено і призупинено.
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РАХУНКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ, ЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ МЕТОДУ
Бухгалтерський облік вважається мовою бізнесу в
економічному середовищі, що забезпечує розуміння в управлінні
соціально-економічними процесами. Тому великого значення
набуває вміння професійно володіти методом бухгалтерського
обліку. Формування теоретичних основ бухгалтерського обліку
розпочалося в Італії в XV сторіччі і пов'язано з іменами Лука
Пачолі і Бенедетто Котрульї.[4,с.9] В першій друкованій праці,
присвяченій обліку ”Трактат про рахунки і записи" Лука Пачолі
описав закон подвійного запису і показав, що, ґрунтуючись на
ньому, в будь-якому господарстві можна побудувати доцільну
систему рахунків.
Одним із основних елементів методу бухгалтерського обліку є
рахунки. Їх застосовують для поточного обліку руху кожного виду
активів, зобов’язань і власного капіталу. В бухгалтерському обліку
кожну економічно однорідну групу активів, власного капіталу чи
зобов’язань позначають відповідним рахунком.
В Україні існує єдиний План рахунків, за яким працюють усі
підприємства. Це забезпечує єдність облікових записів на різних
підприємствах, спрощує опрацювання статистичної інформації
державними органами управління, яка базується на даних
бухгалтерського обліку та створює умови для порозуміння між
бухгалтерами. Адже рахунки - це мова спілкування спеціалістів у
галузі бухгалтерського обліку.[3, с.58] Порядок відображення
господарських операцій на рахунках, а також перелік самих
рахунків (тобто план рахунків) встановлюється Міністерством
фінансів України і є обов'язковим для підприємств усіх форм
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власності.
Господарські операції повинні бути відображені в облікових
регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.[1,
ст.9]
Бухгалтерські рахунки розділені на дві частини - дебет і
кредит. За дебетом відображається збільшення коштів і зменшення
їх джерел, за кредитом - зменшення коштів і збільшення їх джерел.
[2, с.231]
Отже, за допомогою рахунків бухгалтерського обліку
отримують систематизовану інформацію, необхідну для управління,
аналізу і контролю за діяльністю господарства.
Всі елементи методу бухгалтерського обліку тісно
взаємопов'язані між собою.
Таким чином, рахунки як елемент методу бухгалтерського
обліку є способом групування господарських операцій, оформлених
відповідними документами, за економічно однорідними ознаками
для систематичного контролю за змінами засобів та їх джерел в
процесі господарської діяльності.
Література:
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України. -1999. - № 40.
2. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків,
стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник./Ф.Ф.
Бутинець, Н. М. Малюга — Житомир: ЖІТІ. 2000. — 480 с.
3. Малюга, Н. М. Оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи /
Н. М. Малюга. - Житомир : ЖІТІ, 1998. - 384 с.
4.Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: Монография
/ Жук В.Н. - К: “Аграрная наука”,2013 г. - 408 с.
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природокористування України,
м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Забезпечення отримання доходів та позитивних фінансових
результатів відноситься до числа найбільш важливих економічних
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проблем, оскільки важкий фінансовий стан може призвести до
відсутності
у
підприємства
найважливішого
фінансоворезультативного показника – прибутку, а отже до відсутності
засобів для розвитку виробництва, його неплатоспроможності і, в
кінцевому підсумку до банкрутства.
Проблеми обліку доходів в сучасних умовах розглядаються у
працях вітчизняних вчених Білухи М.Т., Дем’яненка М.Я.,
Гайдуцького П.І., Гарасима П.М., Кірейцева Г.Г., Кужельного М.В.,
Лінника В.Г., Осадчого Ю.І., Пархоменка В.М., Пушкаря М.С.,
Саблука П.Т., Швеця В.Г., Шпичака О.М. та інших.
У сучасних умовах господарювання фінансова звітність є
основним джерелом інформації для широкого кола осіб, тому вона
повинна бути достовірною і дозволяти кваліфікованому
користувачеві робити на її основі правильні висновки про
фінансовий стан і результати діяльності організації та приймати
відповідні обґрунтовані економічні рішення.
Відповідно до
НП(С)БО 1 доходи – це збільшення
економічних вигід підприємства за рахунок надходження активів
або зменшення зобов'язань, яке приводить до зростання власного
капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
учасників підприємства) [2]. Українським законодавством
передбачено окремий стандарт, що регулює порядок визнання
доходів – П(С)БО 15 «Дохід». Визначення доходу, наведене в п. 5
П(С)БО 15 практично ідентичне визначенню із НП(С)БО 1, але
містить істотне доповнення: дохід визнається за умови, що його
сума може бути достовірна визначена [3]. Відповідно до п. 7
П(С)БО 15 у бухгалтерському обліку визнані доходи
класифікуються за такими групами: дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи;
фінансові доходи; інші доходи.
Інформація про доходи і витрати підприємства повинна
відображатися у фінансовій звітності. Зокрема, суми визнаних
доходів відображаються у формі № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупні доходи)» розділ I «Фінансові
результати».
Основним нормативним документом, яким може керуватися
підприємство при відображенні доходів (і витрат) у звітності, є
Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової
звітності[1]. Регулювання порядку складання «Звіт про фінансові
результати для підприємств, що складають звітність за
міжнародними стандартами здійснюється на основі МСФЗ 1
«Подання фінансових звітів». Щодо відображення інших доходів і
витрат в інших формах фінансової звітності, необхідно зазначити,
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що при нарахуванні позитивних курсових різниць на поточному
рахунку в іноземній валюті (дебет рахунку 312 «Поточні рахунки в
іноземній валюті» кредит рахунку 714 «Дохід від операційної
курсової різниці») інформація про нарахований дохід буде
відображена не тільки у формі № 2, але і в рядку 3095 розділу І
форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів».
Одним із принципів формування фінансової звітності – є
нарахування та відповідність доходів і витрат. Тому, щоб звітність
містила достовірну інформацію, підприємство повинне порівняти
доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для одержання
таких доходів. Результат порівняння відображається у формі №
2«Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи)».
Література:
1. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності,
затверджені наказом Мінфіну України № 433 від 28.03.2013 р. [Електронний
ресурс].
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2. Н(С)БО 1»Загальні вимоги до фінансової звітності, затверджене наказом
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від 29.11.99 р. № 290. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

УДК 657
Шендригоренко Марина, к.е.н., доцент
Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені
Михайла Туган - Барановського
ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ЕТАПИ АУДИТУ ТА
ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА
Діяльність
підприємств
гірничодобувної
галузі
характеризується великою фондомісткістю виробництва. І тому
керівництво підприємства очікує від внутрішнього аудитора не
тільки узагальнені у звіті результати перевірки операцій з
основними засобами для підтвердження достовірності статей
звітності, а й проект заходів, спрямованих на підвищення
ефективності їх використання, зменшення величини втрат на
ліквідацію
об’єктів,
обґрунтування
доцільності
методів
нарахування амортизації.
233

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Етапи аудиту операцій з вибуття основних засобів
висвітленні у працях багатьох науковців [1,2]. Поділяючи їх думку
наведемо послідовність дій внутрішнього аудитора в процесі
перевірки:
1. Перевірка доцільності, законності і вірності відтворення у
бухгалтерських документах ліквідації основних засобів внаслідок
морального і фізичного зносу, а також іншого вибуття.
2. Перевірка повноти і вірності нарахування зносу на об’єкти
основних засобів у відповідності до облікової політики.
3. Перевірка дотримання термінів і вимог проведення
індексації основних засобів та документального оформлення
результату.
4. Перевірка відповідності, повноти та достовірності обліку
основних засобів, а також відповідності первинних документів
синтетичним регістрам обліку.
5. Перевірка достовірності показників фінансової звітності за
операціями з основними засобами.
Вказана
послідовність
дій
внутрішнього
аудитора
притаманна і перевірці операцій з основними засобами на
гірничодобувних підприємствах. Однак, враховуючи те, що для
комп’ютеризації облікового процесу на них використовується
програма SAP R/3 доцільно наголосити на особливостях перевірки
форм звітності підприємства. Зокрема, система SАР R/3
складається з набору прикладних модулів, які підтримують
різноманітні бізнес - процеси підприємства та інтегровані між
собою в режимі реального часу [3]. Модуль фінанси (FI)
призначений для формування основної бухгалтерської звітності,
звітності по дебіторах, кредиторах і допоміжній бухгалтерії.
Модуль
«Управління
основними
засобами
(AM)»
призначений для обліку основних засобів і управління ними.
Ключові елементи модуля: Технічне управління основними
засобами, Техобслуговування і ремонт устаткування, Контролінг
інвестицій і продаж активів, Традиційний облік основних засобів,
Заміна основних засобів і амортизація, Управління інвестиціями.
В цілому, базова система слугує основою системи SАР R/3 і
гарантує інтеграцію всіх прикладних модулів і незалежність від
апаратної платформи.
Враховуючи специфічність програми SАР R/3 внутрішній
аудитор повинен ретельно розумітися на вхідній і вихідній
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документації, яка включає і форми звітності. Так, при перевірці
статті 1010 «Основні засоби» у Звіті про фінансовий стан перевірці
за формою і змістом мають підлягати аналізи рахунків 10,11,13, які
є обліковими регістрами. Стаття 2400 «Дооцінка (уцінка)
необоротних активів» у Звіті про фінансові результати (Звіті про
сукупний дохід)
підтверджується внутрішнім аудитором на
підставі перевірки записів у аналізі рахунків 10,13,411 тощо.
Таким чином, було досліджено методику аудиту операцій з
вибуття основних засобів підприємства з урахуванням
особливостей ведення облікового процесу на гірничодобувних
підприємствах.
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НАПРЯМИ КОНТРОЛЮ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ЗА
ДІЯЛЬНІСТЮ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ
Однією з найбільш суттєвих проблем в системі вітчизняної
кредитної кооперації за умов сучасної фінансово-економічної
ситуації, що потребують вирішення є налагодження дієвого
внутрішнього та зовнішнього контролю з метою вчасного
виявлення фінансових установ, що потребують адміністрування
державного регулятора, а також усунення з ринку, так званих,
«псевдо» кредитних спілок, які здійснюють ризикову фінансову
політику, сумнівні фінансові схеми або шахрайські дії та
забезпечення прав споживачів фінансових послуг.
Нацкомфінпослуг здійснює безперервний пруденційний
нагляд за діяльністю кредитних спілок із моменту їх створення і до
моменту вилучення з Державного реєстру фінансових установ
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шляхом відповідного контролю: попереднього, поточного та
ретроспективного.
Основні
напрямки
контролю,
що
здійснює
Нацкомфінпослуг за діяльністю кредитних спілок зображений на
схемі (рис. 1)
Контроль Нацкомфінпослуг України

Попередній

Поточний

Реєстрація кредитних спілок,
об’єднаних кредитних спілок,
саморегулівної організації
Видача дозволів, ліцензій на
здійснення певних видів фінансової
діяльності
Контроль програмного
забезпечення та спеціального
технічного обладнання
Контроль відповідності вимогам
щодо кваліфікації і репутації
керівника, головного бухгалтера

Контроль наявності обов’язкових
внутрішніх положень і процедур

Контроль
нормативів
ліквідності,
капіталу,
платоспроможн
ості, якості
активів та
ризиковості
операцій
Контроль якості
систем
управління та
управлінського
персоналу
Контроль
здійснення
фінансових
операцій

Контроль умов та порядку
проведення внутрішнього аудиту
(контролю)

Ретроспектив
ний
Контроль за
достовірністю
інформації
про діяльність
спілки

Проведення
перевірок

Накладання
адміністратив
них стягнень
та
застосування
інших заходів
впливу

Контроль
здійснення
фінмоніторингу

Надання права проводити аудит
кредитних спілок (Рєстр аудиторів)

Рис.1. Контроль Нацкомфінпослуг України за діяльністю кредитних
спілок [1-3])
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Основні
повноваження
Нацкомфінпослуг
щодо
врегулювання діяльності кредитних спілок, доцільно згрупувати за
ознакою дії: дозвільного, контрольного та методологічного
характеру.
Відповідно дозвільні – повноваження Нацкомфінпослуг,
пов’язані з реєстрацією кредитної спілки (об’єднаної спілки та
саморегулівної організації) як фінансової установи, зокрема щодо
дотримання вимог технічного і програмного забезпечення,
наявності внутрішніх положень, кваліфікації та репутації
керівників і головних бухгалтерів, спеціалістів внутрішнього
аудиту, та видачею відповідних дозволів (ліцензій) на провадження
певних видів діяльності.
Контрольні повноваження Нацкомфінпослуг передбачають
нагляд за дотриманням встановлених законодавством нормативів та
інших вимог щодо діяльності кредитних спілок, перевірку
достовірності фінансової звітності і звітних даних, заходів впливу
(призупинення, анулювання ліцензій, приписи до виконання,
накладання штрафних санкцій і т.п.).
Повноваження методологічного характеру мають на меті
розробку та впровадження методичних рекомендацій обліку та
контролю у кредитних спілках. Регулювання здійснення різних
операцій кредитних спілок та уніфікація методики відображення їх
у бухгалтерському обліку має важливе значення для здійснення
контролю високої якості.
Нацкомфінпослуг має повноваження щодо заходів впливу
відносно кредитних спілок: зобов’язати порушника вжити заходів
для усунення порушення; тимчасово зупиняти або анулювати
ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових
послуг; накладати штрафи; вимагати скликання позачергових
зборів учасників; відсторонювати керівництво від управління;
анулювати реєстрацію кредитної спілки як фінансової установи. Ці
заходи, як правило, мають ретроспективний характер та дають
можливість усувати наявні порушення у підконтрольній сфері, але
не є превентивними.
Нацкомфінпослуг визначає Реєстр аудиторів, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Тобто
регулятивний державний орган здійснює перевірку та контроль
щодо фаховості та професіоналізму спеціалістів, які здійснюють
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аудит кредитних спілок. Цей контроль направлений забезпечити
високу якість відповідних послуг.
Законом України “Про кредитні спілки” визначені
принципи їх діяльності. Саме їх дотримання ідентифікує фінансову
установу, що діє на ринку фінансових послуг, як кредитну спілку.
Важливість цього підтверджена у самому законі шляхом заборони
використання
іншими
організаціями
у
своїх
назвах
словосполучення “кредитна спілка”. Тому, на нашу думку,
контроль дотримання принципів повинен бути одним із
пріоритетних напрямків діяльності Нацкомфінпослуг України в
ході здійснення періодичних камеральних та виїзних перевірок,
оскільки саме цей уповноважений орган здійснює контроль та
нагляд за дотриманням кредитними спілками законодавства. Однак
на сьогодні Нацкомфінпослуг як державний регулятор ринку
фінансових послуг в Україні у своїй контрольній діяльності
пріоритетним напрямком має перевірку фінансової діяльності
кредитних спілок, їхнього загального фінансового стану та
дотримання встановлених нормативів щодо фінансово-економічних
показників. Наявність так званих “псевдокредитних” спілок на
вітчизняному ринку фінансових послуг вказує на недостатність
здійснюваних заходів контролю уповноваженим органом та
зумовлює необхідність розробки інших організаційних та
методичних підходів, у тому числі превентивних заходів,
спрямованих на підвищення якості зовнішнього контролю в даному
секторі.
Література:
1. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2908.
2.
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг: Указ Президента України від 23.11.2011 р.
№ 1070/2011
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011.
3.
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
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УДК 657.6
Шкварок Христина
Науковий керівник: Софія Кафка
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
ПЕРСПЕКТИВИ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ В УКРАЇНІ
Сьогодні питання прозорості у видобувних галузях є дуже
важливим. Країні необхідно забезпечити прозорість у секторі ,що
стосується природних ресурсів та окремо висвітлити державні
доходи від видобувного сектора в цілому. Дане питання є
актуальним, його розв’язання забезпечить:
доступ населення до реальної інформації щодо платежів
видобувних компаній;
ясність
роботи
компаній
та
органів
державного
самоврядування , які отримують платежі;
втілення завдань, які призведуть до ефективного
використання та управління корисними копалинами.
Так, я вважаю, що в Україні очевидним є розроблення та
введення в дію Закону України «Про розкриття інформації у
видобувних галузях» відповідно до міжнародних стандартів та
передових практик розкриття інформації у видобувних галузях
згідно Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних
галузях (ІПВГ).
Ініціатива щодо забезпечення прозорості у видобувних
галузях – незалежний стандарт, який охоче використовують
закордоном. Стандарт забезпечує прозорість у видобувних галузях
та впроваджується у понад 50 країнах світу, в т. ч. у Казахстані,
Норвегії, Великобританії, Німеччині, США та ін.
Україна почала процес приєднання до ІПВГ за ініціативи
громадськості, яка вважає цей стандарт засобом боротьби з
корупцією. На думку більшості, він допоможе покращити
управління в державних компаніях, а також повинен наблизити
видобувну індустрію до потреб та інтересів місцевих громад,
насамперед тих, де ведеться видобуток.
Вважаємо, що законопроект також сприятиме виконанню
зобов’язань України за Угодою про асоціацію між Україною, з
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однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з
іншої сторони, та може бути спрямований на імплементацію, в
частині підвищення прозорості господарської діяльності у
видобувних галузях, Директиви 2013/34/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 26 червня 2013 року, Директиви
2013/50/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 22 жовтня
2013 року та Директиви 2007/14/ЄС Європейського парламенту та
Ради ЄС від 8 березня 2007 року.
Звіт ІПВГ представить рекомендації, щодо внесення змін у
закон чи прийнятті нового закону, який б функціонував у сфері
прозорості видобувних галузей. На мою думку, ці рекомендації
доцільні тому, що чинні нормативні акти не враховують
особливості інших секторів видобувної галузі. Вони дозволяють
компаніям та державним органам відмовлятись від надання певної
інформації так, як написані занадто короткими та загальними
формулюваннями. Отже, визріла необхідність для нашої країни
бути більш прозорою в усіх сферах.
УДК 657.37
Шляжко Яна
Научный руководитель: Лисовский Максим
Полесский государственный университет
ОТЧЕТНОСТЬ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
С целью предоставления пользователям финансовой
отчетности информации об источниках поступления денежных
средств и направлениях их расходования составляется отчет о
движении денежных средств.
Требования по представлению и раскрытию информации о
движении денежных средств установлены в Республике Беларусь
Инструкцией о порядке составления бухгалтерской отчетности,
утвержденной
постановлением
Министерства
финансов
Республики Беларусь от 31.10.2011г. №111, а в международной
практике - МСФО (IAS) 7 «Отчеты о движении денежных средств».
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В соответствии с МСФО(IAS)
7 компания должна
представлять потоки денежных средств за период, классифицируя
их по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Такая
классификация
позволяет
пользователям
оценить
воздействие каждого вида деятельности на финансовое положение
компании и объем денежных средств и их эквивалентов, а также
взаимосвязь между видами деятельности.
В соответствии с главой 5 Инструкции №111 денежные
потоки в отчете о движении денежных средств, как и в
соответствии с МСФО (IAS) 7, представляются в разрезе текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности. Отличие лишь в том,
что в белорусском отчете о движении денежных средств
операционная деятельность называется «текущей» деятельностью.
В отличие от зарубежных стандартов, в белорусском
законодательстве нет определений показателей(денежные средства,
денежные потоки), с которыми сталкивается как составитель, так и
пользователь
бухгалтерской
отчетности,
что
является
существенным недостатком.
Одним из требований МСФО является то, что компаниям
необходимо раскрывать дополнительную информацию в
примечаниях.
Основное отличие в отчетах о движении денежных средств,
составленных в соответствии с МСФО(IAS) 7 и национальным
законодательством Республики Беларусь, - это то, что, в
соответствии с МСФО(IAS) 7, международные стандарты
финансовой отчетности предусматривают стандартные названия
групп статей и предлагают только общие указания по составлению
отчета, а отчет составляется прямым или косвенным методом (в
соответствии с пунктом 18). В белорусской практике отчет о
движении денежных средств составляется прямым методом, в то
время, как косвенный метод не применяется.
Следует отметить, что МСФО (IAS) 7, как и остальные
стандарты, не предусматривает строгой формы составления отчета
о движении денежных средств, требуя лишь минимального перечня
статей, в то время как согласно Инструкции № 111 установлена
форма составления отчета о движении денежных средств, которая
представлена в приложении 4 к данной инструкции.
Следующее отличие состоит в том, что в соответствии с
МСФО организации представляют прибыли и убытки,
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возникающие по группе аналогичных операций, на нетто-основе, в
то время, как в соответствии с национальным законодательством
Республики Беларусь, в бухгалтерской отчетности не допускается
зачет между статьями активов, обязательств, собственного
капитала, доходов и расходов.
Необходимо отметить, что денежные средства, как источник
денежных потоков и как наиболее ликвидный актив, требует
качества учета и детального контроля при осуществлении
расчетных операций. Также руководство организации должно
контролировать соблюдение норм законодательства РБ в области
учета денежных средств, только в данном случае предприятие
сможет выгодно и рационально осуществлять свою деятельность.
Литература:
1.
Об установлении форм бухгалтерской отчетности, утверждении
инструкции о порядке составления бухгалтерской отчетности: постановление
Министерства финансов Республики Беларусь от 31 октября 2011 г. № 111//
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный
ресурс]. - 2003-2016. – Режим доступа: http://pravo.by. - Дата доступа: 26.09.2016.

УДК 657.1
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
Шум Ольга
Національний університет біоресурсів та природокористування
ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ
Для задоволення власних потреб здійснюється господарська
діяльність, при цьому необхідний постійний контроль за процесами
обігу, обміну, розподілу та споживання матеріальних цінностей,
який і забезпечує господарський облік. Саме через неможливість
відмовитися від господарської діяльності, людство зобов’язане
вести облік. Адже, маючи дані про виробничо-фінансову діяльність
підприємства, можна швидко прийняти ефективні управлінські
рішення. Саме в цьому і полягає актуальність даної теми.
Господарський облік – це облік господарської діяльності
підприємства, його активів, зобов’язань та власного капіталу, який
охоплює спостереження, вимірювання та реєстрацію [3].
Спостереження полягає у визначенні змістовної характеристики
об’єкту обліку; вимірювання – у вираженні об’єкту обліку у
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визначених одиницях (натуральних, трудових, вартісних),
реєстрація - у фіксації змістовної характеристики об’єкту обліку та
одиниць його виміру [2].
Метою господарського обліку є відображення складових
господарської діяльності та суспільного життя. Об’єктами
господарського обліку можуть бути господарські операції, активи,
зобов'язання та власний капітал [1]. Суб’єктами господарського
обліку виступають юридичні та фізичні особи, що займаються
господасрькою діяльністю на території України.
Господарський облік за видами поділяють на статистичний,
оперативний та бухгалтерський, а за характером – на управлінський
та фінансовий. Оперативний облік здійснюється для спостереження
та контролю за деякими процесами на важливих ділянках
господарської діяльності. Бухгалтерський облік відображає
діяльність організацій, включаючи засоби господарства та джерела
їх формування, господарські процеси та результати діяльності.
Статистичний облік вивчає та здійснює контроль за масовими
суспільно-економічними процесами.
Значення господарського обліку полягає в його цілісності,
своєчасності, порівнянності показників, встановлених процедур
оформлення та публічності [4]. Достовірний облік допомагає
керівництву виявити недоліки, вчасно відреагувати та прийняти
дієві рішення; виявити внутрішні невикористані резерви. Цілісність
дозволяє приймати більш обґрунтовані рішення. Своєчасність
передбачає подання інформації у встановлений термін для
прийняття необхідних рішень. Ведення обліку відповідно до
встановлених критеріїв оформлення передбачає можливість
підтвердити представлену в ній інформацію, тобто верифікувати її.
Порівнянність дозволяє виявити відмінності та тенденції серед
однакових показників протягом різного проміжку часу.
Таким чином, господарський облік дозволяє визначити
напрями фінансово-господарської
діяльності підприємства,
планувати ефективний розподіл наявних матеріальних ресурсів,
організувати трудову діяльність на підприємстві таким чином, щоб
досягти мети діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта –
отримати прибуток [5].
Отже господарський облік виконує три важливі функції:
інформаційну (відображає фактичний стан підприємства),
контрольну (контролює виконання завдань, збереження та
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раціональне використання господарських засобів) і управлінську
(забезпечує економічною інформацією про підприємство для
прийняття ефективних управлінських рішень та підвищення
ефективності господарської діяльності).
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УДК 657
Юхимнюк Роман
Науковий керівник: Нужна Оксана
Луцький національний технічний університет
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Проблема фінансового управління сільськогосподарських
підприємств є складною і багатогранною, оскільки підприємству
необхідно забезпечувати разом із платоспроможністю і дохідність.
Тому при їх формуванні і використанні підприємства повинні
виконувати різні завдання з огляду на існуючі суперечності між
платоспроможністю і дохідністю: з одного боку, збільшувати обсяг
фінансових
ресурсів
для
забезпечення
постійної
платоспроможності підприємства, а з іншого – забезпечувати
ефективність виробництва продукції і її конкурентоздатність
шляхом їх раціонального використання.
Чільне місце в системі управління фінансовими ресурсами
сільськогосподарських
підприємств
належить
чинникам
макроекономічного рівня.
Чинне законодавство, податкова, кредитна, банківська та
страхова системи, цінова та інвестиційна політика − це основні
фактори зовнішнього впливу на стан забезпеченості фінансовими
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ресурсами та їх ефективного використання.
Важливим аспектом фінансового управління є оптимальне
використання макроекономічних важелів управлінського впливу та
раціональне їх доповнення внутрішніми важелями.
У
цьому
контексті
важливого
значення
набуває
обґрунтований вибір організаційно-правової форми підприємства,
його дивідендної та амортизаційної політики, кредитної політики
щодо своїх дебіторів, а також систематичне застосування таких
управлінських заходів як планування, координування, аналіз і
контроль.
Управління процесами формування та використання
фінансових ресурсів в ринкових умовах виступає домінуючим
чинником ефективного виробництва та економічного розвитку
сільськогосподарських підприємств. Воно включає вирішення ряду
питань, пов’язаних з вибором форм і методів фінансування,
пошуком його джерел та їх оцінкою, обґрунтування доцільності й
ефективності заходів тощо.
При цьому мають враховуватись не тільки стан та динаміка
зовнішнього фінансового оточення, а й особливості діяльності
підприємства. Використовувані в практиці управління методи,
прийоми та інструменти повинні найповніше враховувати
специфіку тієї чи іншої галузі. Все це вимагає відповідного
теоретичного обґрунтування та розробки практичних рекомендацій,
реалізація яких дозволяє забезпечувати виробничу й інвестиційну
діяльність підприємства своєчасними за термінами надходження та
достатніми за обсягами фінансовими ресурсів з мінімально
можливими витратами на їх залучення та прийнятними рівнями
ризиків.
Систематизація результатів наукових пошуків свідчить, що
проблеми формування та використання фінансових ресурсів
знаходяться в центрі уваги багатьох вітчизняних дослідників.
Результати досліджень відомих вчених-економістів О. Гудзь,
М. Дем’яненка, П. Саблука, В. Ситника, П. Лайка, А. Чупіса, стали
вагомим внеском у теоретико-методологічний та методичний базис
фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектора
економіки та управління цими процесами.
Зокрема, добре дослідженими нині є питання забезпечення
фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств,
фінансового аналізу, управління фінансовими ризиками та
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страхування, амортизаційної політики, кредитних відносин.
Більшість теоретико-методологічних та методичних питань цієї
проблеми потребують наукового осмислення й теоретичного
обґрунтування шляхів їх вирішення.
Як стверджують відомі науковці П. Саблук і М.Дем’яненко,
головною запорукою ефективного фінансового управління
сільськогосподарських підприємств в Україні є податкове
законодавство, яке на даний момент не є “комфортним” для
українських виробників с\г продукції.
Отже, з цього ми можемо зробити висновок, що фінансова
політика є складовою частиною економічної політики, а тому
покликана
розв’язувати
задачі
пошуку,
концентрації,
акумулювання фінансових ресурсів та їх розподілу відповідно до
напрямків розвитку підприємства,що не суперечать загальній
економічній політиці.
УДК 657
Якимчук Дмитро
Науковий керівник: Садовська Ірина
Луцький національний технічний університет
ПОМИЛКИ ТА ШАХРАЙСТВО: СПІЛЬНЕ ТА
ВІДМІННЕ
В умовах недосконалого законодавства, великої кількості
господарських операцій на підприємстві існує можливість появи
тих чи інших відхилень у бухгалтерській звітності підприємства.
Відповідно до міжнародних стандартів аудиту надання
впевненості та етики:
помилка - це ненавмисне перекручення фінансової інформації
в результаті арифметичних або логічних помилок в облікових
записах і розрахунках, недогляду в дотриманні повноти обліку,
неправильного подання в обліку фактів господарської діяльності,
наявності майна, вимог і зобов'язань, невідповідність відображення
записів в обліку.
– шахрайство - навмисно неправильне відображення і
подання даних обліку та звітності службовими особами і
керівництвом підприємства [2].
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У практиці аудиту існують три рівні суттєвості
(матеріальності) помилок і пропусків. До першого рівня відносять
помилки і пропуски, суми яких малі та за своїм змістом настільки
незначні, що не можуть суттєво впливати на рішення користувача
цієї інформації. До другого рівня відносять матеріальні помилки і
пропуски, що впливають на прийняття користувачем тих чи інших
рішень, хоча внаслідок цього зовнішня звітність у цілому
об’єктивно відображає реальну дійсність і є корисною. До третього
рівня матеріальності відносять помилки і пропуски в обліку і
зовнішній звітності, які ставлять під сумнів достовірність і
об’єктивність звітної інформації загалом і виправити які
керівництво підприємства відмовляється [1, с.123].
Тобто
шахрайський
обман
можна
визначити
як
перекручування істини (неправду), повідомлення завідомо
неправдивих відомостей про наявність або відсутність будь-яких
фактів, або ж навмисне приховування (умовчування) обставин,
повідомлення про які обов’язкове. Під шахрайством з фінансовими
ресурсами, згідно зі ст. 222 КК України, розуміють надання
громадянином-підприємцем, засновником або власником суб’єкта
господарської діяльності, а також службовою особою суб’єкта
господарської діяльності завідомо неправдивої інформації з метою
одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо
податків у разі відсутності ознак злочину проти власності [1, с.124].
Варто звернути увагу на ознаки, які свідчать про можливість
появи випадків шахрайство на підприємстві. Основними з них є:
наявність несанкціонованих операцій; відсутність первинних
документів, договорів; зосередження влади в руках одного чи групи
керівників.
У західних країнах існують такі «золоті правила» аудиторів
щодо виявлення шахрайства:
1. Намагатись з’ясувати причину відхилень.
2. Не слід питання довіри до людей розглядати тільки
залежно від їхнього становища в суспільстві.
3. Не припускатися думки, що шахрайство неможливе на
цьому підприємстві.
4. Відчувати особисту відповідальність за виявлення
шахрайства.
5. При виявленні потенційних проблем посилити контроль з
метою зниження ризику.
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6. Знати ситуації, що супроводжуються значним ризиком
шахрайства, та їх ознаки [1, с.125].
Можемо зробити висновок, що шахрайство – це навмисні дії
управлінського персоналу чи працівників, а помилка – це
ненавмисне неправильне ведення бухгалтерського обліку. Щодо
відмінності між шахрайством і помилкою, з точки зору права, то це
наявність або відсутність наміру.
Для зменшення можливості шахрайства у сфері обліку,
підприємству необхідні: пильне та уважне керівництво, періодичне
проведення незалежного аудиту, своєчасне застосування
відповідних заходів щодо виявлення ризиків.
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Науковий керівник: к.е.н., доцент, Волков Д. П.
ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»
Криворізький економічний інститут
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА
СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ
Сучасний
етап
розвитку
світового
господарства
характеризується посиленням глобалізаційних та інтеграційних
процесів, які впливають на економічне становище усіх країн. Це
здійснює безпосередній вплив на вітчизняну економіку та Україну
загалом, змушуючи приймати загальносвітові правила економічної
діяльності, при цьому спричиняє до ряду проблем. Однією з таких
проблем є питання переходу та складання вітчизняними
підприємствами
фінансової
звітності
за
міжнародними
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стандартами, з метою відображення даних їхньої діяльності єдиною
мовою, зрозумілою для всіх представників сучасного бізнесу.
Основними передумовами необхідності переходу на
міжнародні стандарти фінансової звітності є:
1) Розширення господарських зв’язків між вітчизняними та
світовими підприємствами, можливість виходу на міжнародні
фінансові ринки, залучення іноземних інвестицій та грантів;
2) Поступова інтеграція у світовий простір, можливість освоєння
нових споживацьких ринків та налагодження каналів збуту
продукції;
3) Забезпечення прозорості діяльності підприємства, можливість
укладання контрактів з постачальниками-іноземцями;
4) Можливість функціонування як транснаціональна компанія [2].
Не зважаючи на ряд переваг від впровадження міжнародних
стандартів фінансової звітності, існує ряд проблем, які є реальними
перешкодами для ведення звітності за МСФЗ в Україні, а саме:
1) Брак кваліфікованих кадрів, здатних забезпечити перехід та
ведення обліку, складання звітності, відповідно до міжнародних
стандартів; [3]
2) Великі додаткові затрати для підготовки звітності за
міжнародними стандартами;
3) Проблема контролюючих інститутів – на сьогодні чітко не
визначено, який орган відповідатиме за контроль дотримання
МСФЗ [1].
4) Існування відмінностей між МСФЗ та НП(С)БО.
Але, вже зараз можна констатувати про заходи впровадження
МСФЗ в Україні: внесені зміни до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», щодо
застосування МСФЗ; досягнуто домовленість з НБУ та
професійними організаціями бухгалтерів та аудиторів про спільні
та скоординовані дії використання в Україні МСФЗ; налагоджена
співпраця з Радою по МСФЗ; введено додаткову відповідну
навчальну дисципліну для вивчення студентами обліковоекономічної спеціальності у ВНЗ. [3]
Для
дієвого
впровадження
практики
застосування
міжнародних стандартів на вітчизняних підприємствах, Україні
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необхідно виконати ряд завдань: підвищити рівень освіченості
вітчизняних фахівців, шляхом впровадження безкоштовних курсів
та тренінгів підвищення кваліфікації; мінімізувати відмінності між
МСФЗ та НП(С)БО; розробити програми повної або часткової
компенсації витрат, понесених в ході підготовки звітності за
міжнародними стандартами; створити чітку законодавчу основу
застосування міжнародних стандартів; автоматизувати процес
трансформації тощо.
Таким чином, етап впровадження міжнародних стандартів
для складання фінансової звітності на вітчизняних підприємствах є
логічною частиною загальної інтеграції економіки України до
європейського та світового економічного простору.
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УДК 657. 1
Науковий керівник: Калюга Є.В., д.е.н., професор,
Яцюк Ярослава
Національний університет біоресурсів та природокористування
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТЬ В СУСПІЛЬНОМУ
ВИРОБНИЦТВІ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ
ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський
облік
–
це
спосіб
суцільного
документального спостереження й контролю за господарською та
фінансовою діяльністю підприємств і організацій й відповідного
відображення отриманої інформації [1].
Суть бухгалтерського обліку визначають систематичне і
послідовне відображення всіх господарських операцій у міру їх
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здійснення; документальне обґрунтування господарських операцій;
застосування різних способів обробки облікової інформації.
В обліку застосовують різні вимірники для відображення
господарських засобів і процесів, що здійснюються на
підприємстві, а також їх кількісних та якісних характеристик.
Для відображення різнобічної діяльності підприємства
і організацій з метою одержання інформації, необхідної для
управління і контролю, використовують три види господарського
обліку: оперативний, бухгалтерський і статистичний [2]. Кожен з
них має свої завдання, об’єкти обліку, способи отримання та
опрацювання інформації і виконує свою роль у здійсненні функцій,
покладених на господарський облік у суспільстві.
Бухгалтерський облік відображає діяльність підприємств,
організацій, установ. Він охоплює всі ресурси господарства і
джерела їх формування, всі господарські процеси і результати
діяльності. Важлива особливість бухгалтерського обліку полягає в
тому, що господарські операції
в натуральних і трудових
вимірниках, обов’язково узагальнюються в грошовому вимірнику.
Завдяки цьому одержують такі узагальнюючі показники, як
загальну вартість майна підприємства, його рух і використання в
процесі господарської діяльності, собівартість продукції, обсяг
реалізації, фінансові результати та інші аспекти діяльності
підприємства, які не можна отримати ні в оперативному ні в
статистичному обліку.
У
бухгалтерському
обліку
господарські
операції
відображаються систематично і послідовно, в міру їх здійснення,
чим забезпечується суцільне, безперервне спостереження, контроль
за господарською діяльністю [3]. Цим бухгалтерський
облік відрізняється від оперативного і статистичного, які
застосовують метод часткового спостереження і контролю.
Обов’язковою умовою відображення господарських операцій
у бухгалтерському обліку є їх документальне обґрунтування,
завдяки чому показники обліку набувають особливого доказового,
юридичного значення. Економічна сторона бухгалтерського обліку
дає змогу оцінити ефективність господарських процесів, юридична
- законність і доцільність рішень, що приймаються керівництвом.
Отже, бухгалтерський облік - процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
251

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.
Література:
1. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : Підруч. для студ. екон.
спец. вищ. навч. закл. освіти / М. Т. Білуха. – К., 2000. – 690 c.
2. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.:
А.С.К., 2001. – 272 с.
3. Ганін В.І., Синиця Т.В. Г 19 Теоретичні основи бухгалтерського обліку:
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 336 с.

252

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 08 жовтня 2016 р.)

ДЛЯ НОТАТОК

253

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

ДЛЯ НОТАТОК

254

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 08 жовтня 2016 р.)

255

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Комп’ютерний набір:

Бабіч І.І.

Верстка:

Бабіч І.І.

Підп. До друку 30.10.16 р.
Формат 60х84 1/16. Папір офс.
Ум. друк. арк. 10,1. Тираж 300 прим. Зам. 319
Редакційно-видавничий відділ
Луцького національного технічного університету
Луцьк, 43018, вул. Львівська, 75
Друк – РВВ ЛНТУ

256

