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УДК 657.1
Татьяна Александрович
Научный руководитель: Елена Козлова
Могилевский государственный университет продовольствия
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ОСТАТКОВ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДАХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЛОДОВООВОЩНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Одной из основных составляющих оборотного капитала
предприятий
плодовоовощной
промышленности
являются
производственные запасы, которые, в свою очередь, состоят из сырья
и материалов, незавершенного производства, готовой продукции и
прочих запасов. Управление этими запасами является важной частью
финансового менеджмента предприятия. Ключевым элементом
запасов предприятия является готовая продукция. В целях
нормального хода производственно-хозяйственной деятельности и
функционирования предприятия запасы готовой продукции на складе
должны быть оптимальными.
Главной
актуальной
проблемой
любого
предприятия
плодовоовощной промышленности является накопление больших
объемов готовой продукции на складе. Причиной этому часто служит
не нахождение рынков сбыта, невыполнение договорных обязательств,
неплатежеспособность покупателей продукции на момент отгрузки.
Накопление больших запасов свидетельствует о спаде
активности
предприятия
и
снижении
его
платежеспособности. Увеличение остатков готовой продукции на
складе предприятий приводят к замораживанию оборотного капитала,
замедлению его оборачиваемости, нехватке денежных средств,
увеличению потребности в кредитных ресурсах, росту кредиторской
задолженности поставщикам сырья, материалов и энергоресурсов,
бюджету, работникам предприятия по оплате труда, в результате чего
ухудшается финансовое положение предприятия.
В результате нехватки денежных средств, предприятию
приходится заимствовать денежные средства у банка, другими
словами, брать кредит. Проценты по банковским кредитам
увеличивают себестоимость продукции и вынуждают повышать ее
цену. Рост цены ухудшает конкурентоспособность товара на рынке,
10
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снижая возможности сбыта. Кроме того, возникают проблемы с
ликвидностью, увеличивается порча сырья и материалов, растут
складские расходы, что отрицательно влияет на конечные результаты
деятельности предприятия.
С другой стороны, недостаток запасов готовой продукции
приводит к неполному удовлетворению поступающих заказов, и, как
следствие, происходит переориентация покупателей на других
поставщиков,
обеспечивающих
более
стабильные
условия
поставок. Предприятие теряет выручку и прибыль.
Таким образом, предприятию следует учесть важность вопроса
сбыта и реализации готовой продукции со склада предприятия и
разработать оптимальную стратегию расчета потребности в готовой
продукции.
Для решения данной актуальной проблемы предприятию
необходимо:
1)
регулярно
рассматривать
вопросы
сокращения
сверхнормативных остатков готовой продукции;
2) анализировать причины образования сверхнормативных
остатков готовой продукции, вырабатывать рекомендации по их
сокращению;
3) изучать спрос на выпускаемую продукцию;
4) повышать конкурентоспособность за счет расширения
ассортимента продукции;
5) принимать решение о снижении цены на продукцию, не
пользующуюся спросом и не реализуемую по ценовым факторам;
6) разработать планы по развитию стратегии предприятия на
рынке, и как следствие, увеличению продаж и прибыли предприятия;
7) принять меры по резкому сокращению сверхнормативных
остатков готовой продукции на складах.
Таким образом, предложенный подход к решению проблемы
остатков готовой продукции на складах предприятия позволит
оптимизировать запасы готовой продукции, настроить должным
образом
процесс
производства
продукции,
увеличить
ее
конкурентоспособность, сбыт и привлечь новых покупателей. Тем
самым, увеличится приток денежных средств (оборотных активов)
предприятия, вследствие чего
финансовое положение станет
стабильным.
Предложенный подход можно с успехом применить и к другим
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составляющим оборотного капитала предприятий плодовоовощной
промышленности.
УДК 657.47
Ольга Алексеева,
Ольга Сударева
Могилевский государственный университет продовольствия
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время, в связи со стремительным развитием
информационных технологий и жесткой конкуренции для
эффективного ведения деятельности невозможно обойтись без
автоматизации учета.
Ведение
бухгалтерского
учета
малоэффективно
без
компьютерной обработки данных. Сейчас на рынке существует
множество бухгалтерских программ, удовлетворяющих самые разные
требования к ним. Особенно сложным является правильный выбор
программы для своей организации. Темпы развития информационных
технологий в современном обществе очень высоки. Внедрение новых
технологий в сферу управления сдерживается человеческим и
финансовым фактором, однако ежегодно разрабатываются новые
версии учетных программ. Ускорение развития автоматизации всех
сфер человеческой деятельности объясняется как возрастающими
потребностями общества, так и высокими темпами эволюции
вычислительной техники.
В функциональном аспекте бухгалтерские системы должны
безошибочно производить арифметические расчеты; обеспечивать
подготовку, заполнение, проверку первичных и отчетных документов;
осуществлять корректный перенос данных из одной формы в другую;
производить накопление итогов; предоставлять возможность
обращения к данным и отчетам прошлых периодов.
Автоматизация учета материалов возможна в нескольких
вариантах: автоматизация учета в бухгалтерии и (или) автоматизация
учета на складском и цеховом уровнях.
Назначение комплекса задач автоматизации учета материалов
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состоит в выполнении следующих операций: автоматизации
документирования операций по движению материалов; выявлении и
отражении затрат, связанных с заготовлением материалов;
соблюдении установленных норм запасов материалов; контроль за
отпуском материалов в производство и другие цели; систематизации и
обобщении данных о наличии и движении материалов и выдачи
необходимых сведений по запросу пользователей.
Учет материалов предусматривает выполнение различных
функций: ведение базы данных, ввод, корректировка данных, перенос
остатков, закрытие периода и др.
Функция ведения базы данных обеспечивает ввод и корректировку информации, хранимой в базе. Работа комплекса начинается с
ввода информации об остатках материальных ценностей по местам их
хранения. В дальнейшем происходит постоянное пополнение базы
сведениями о поступлении, движении и расходе материалов. Вводимая
информация контролируется по коду материалов, единицам измерения, оборотам, сумме. После отражения хозяйственных операций
формируются выходные формы о наличии и движении материальных
ценностей по структурным подразделениям.
Учет материалов характеризуется широкой номенклатурой
материалов, большим количеством однотипных операций по
поступлению материалов, их перемещению и списанию.
Особенностью учета также материалов является его тесное
взаимодействие с учетом финансово-расчетных операций по оплате
поступивших материальных ценностей, а также с учетом затрат на
производство, включающим отпуск и расходование материальных
ценностей при производстве продукции.
Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно назвать
основные преимущества автоматизированного учета материалов на
предприятии, к ним относятся следующие:
сокращение рабочего времени работников учета и
материально-ответственного лица по ведению складского учета
материалов;
ускорение
обработки
информационных
потоков
бухгалтерской документации по движению материалов и создание
условий для повышения оперативности бухгалтерской информации;
уменьшение количества счетных работников занятых
обработкой учетной информации, а следовательно оптимизация затрат
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на ведение бухгалтерского учета, не ухудшая его качество;
планирование потребности предприятия в материалах и
обеспечение бесперебойной загрузки производственных мощностей;
своевременные расчеты по оценке стоимости приобретенных
и отпущенных в производство материалов в соответствии с учетной
политикой организации;
минимизация ошибок при ведении учета материалов.
УДК 368.5
Юлія Алескерова
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
РИЗИКИ У АГРАРНОМУ СТРАХУВАННІ УКРАЇНИ
Сільськогосподарське виробництво виділяється високою мірою
ризиків. Це пов'язано з тим, що воно є сферою діяльності, на
успішність якої значною мірою впливають різноманітні погодні і
кліматичні чинники, дію яких у багатьох випадках контролювати
неможливо. До того ж сільськогосподарські виробники стикаються і з
таким рисками, як коливання цін, зміни врожайності, непослідовність
державної політики. Результатом дії цих ризиків є значні коливання
доходів по роках. А що вже говорити про риски стихійних лих і
надзвичайних ситуацій. Цілком зрозуміло, що такі природні
небезпеки, як посуха, град, паводок, можуть привести до дуже
серйозних виробничих втрат. Тому у багатьох країнах держава
активно втручається в ситуацію, намагаючись у такий спосіб
зменшити проблеми, пов'язані з ризиками сільгоспвиробництва. Проте
сьогодні самими лише державними інтервенціями справі не
допоможеш, і на перший план виходить питання розробки і
впровадження систем і стратегій ризиків управління рисками, які
базуються на ринкових механізмах і відповідають правилам Світової
організації торгівлі (СОТ). Це питання є актуальним і для України.
Тому агрострахування і являється управління рисками в сільському
господарстві.
Згідно із стандартами управління рисками, ризик - це комбінація
вірогідності події і його наслідків (ISO/IEC Guide 73).
Незважаючи на наявність великої кількості методів впливу на
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риски і інструментів, які при цьому можна використати, принципово,
як наведено в підручниках фінансового менеджменту,
можна
виділити чотири основні рішення в цій області, у рамках яких можливі
варіації по вибору інструментів і міри дії [7]: уникнення ризику відмова від здійснення тих або інших дій, ухвалення рішень, що
характеризуються високим ризиком; контроль і попередження ризику
- спрямованому на зниження вірогідності настання ризикової події або
зниження потенційного збитку від настання ризикової події;
збереження ризику - застосовується у випадках, коли рівень ризику
знаходиться на прийнятному рівні; передача ризику - передача ризику
третім особам у випадках, коли дія на нього з боку компанії
неможлива або економічно не виправдана, а рівень ризику перевищує
допустимий для компанії. Передача ризику здійснюється за
допомогою страхування, а також фінансових ринків.
У масштабах усієї країни та при наявності значної кількості
господарств, які беруть участь у процесі страхування, вдається
створити таку систему агрострахування, яка дозволяє мінімізувати
негативний вплив різних ризиків і в такий спосіб забезпечити
стабільність доходів виробника. Іншими словами, завдяки
використанню страхових механізмів забезпечується стійкість усього
циклу сільськогосподарського виробництва.
Звідси випливає ще один важливий висновок: розвиток
агрострахування в країні може мати великий позитивний соціальний
вплив, адже якщо сільгоспвиробники знатимуть, що у випадку
часткової або повної втрати врожаю вони можуть розраховувати на
відповідну компенсацію, то зможуть із впевненістю продовжувати
займатися сільськогосподарським бізнесом. Це сприятиме збереженню
робочих місць, зниженню міграції сільського населення та
поліпшенню соціальної структури суспільства.
Тому у багатьох країнах держава активно втручається в
ситуацію, намагаючись таким чином зменшити проблеми, пов'язані з
ризиками сільгоспвиробництва. Проте сьогодні одних державних
інтервенцій недостатньо, і на перший план виходить питання розробки
і впровадження системи і стратегій управління рисками, грунтованих
на ринкових механізмах і таких, що відповідають правилам світової
(СОТ) організації торгівлі.
Це питання актуальне і для сільського господарства України,
оскільки "в економічній науці радянського періоду проблема оцінки
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ризику представляла, передусім, академічний інтерес. Ця проблема
розглядалася, головним чином, в економіко-математичній літературі,
де пропонувалися різні методи оцінки ризику в економічних системах
з використанням апарату програмування, імітаційного моделювання,
теорії вірогідності і математичної статистики. Проте практичне
застосування цих робіт носило дуже обмежений характер"
Актуальність і необхідність державного регулювання рівня ризиків в
сільському господарстві відбито у відповідному законі..
УДК 658.1
Вероника Алѐхина
Научный руководитель: Александр Онищук
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Для того, что бы предприятие функционировало успешно
необходимо постоянное совершенствование технологии производства,
внедрение достижения науки и техники для минимизации затрат и
увеличения прибыли.
Также одним из условий, увеличивающим доходы организации,
является развитие финансового менеджмента на предприятии.
В современных условиях перехода к рыночной экономике
управление финансами является наиболее сложным и ответственным
звеном в системе управления различными аспектами деятельности
предприятия, выполняющим связующую роль и определяющим в
итоге положение предприятия на рынке, его конкурентоспособность,
устойчивость, прибыльность.
Учитывая несовершенство мировой финансовой системы,
трудности решения проблем мировой стагнации экономики и
мирового финансового кризиса, тяжелое финансовое положение
нашей страны – развитие финансового менеджмента актуально в
Республике Беларусь.
Управление
финансами
осуществляется
посредством
финансового механизма, который можно определить как систему
действия финансовых методов, выражающуюся в организации,
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планировании и стимулировании использования финансовых
ресурсов.
На развитие и функционирование финансового менеджмента на
предприятии влияют различные внешние и внутренние факторы.
Внешние включают:
развитие рыночных отношений.
организационные преобразования механизма хозяйствования
предприятия.
создание и развитие рыночной инфраструктуры.
правовое
обеспечение
экономических
действий
хозяйствующих субъектов.
должный уровень образования.
Внутренние факторы:
оперативная и финансовая самостоятельность предприятия.
налаженный бухгалтерский учѐт и отчѐтность.
Изменения в экономике Беларуси, связанные с переходом к
рыночным отношениям, требуют от руководителей организаций
новых способов и подходов к технологиям управления, в том числе в
области финансового менеджмента. Анализ финансово-экономических
результатов белорусских организаций в современных условиях
показывает, что ухудшение их положения связано с отсутствием
профессионализма и системного подхода в управлении финансовой
деятельностью. Большинство предприятий Республики Беларусь пока
ориентируется на выживание путем продажи ликвидных основных
фондов, поиска краткосрочных источников финансирования,
диверсификации производства. Но отсутствие системности приводит
их к нулевой результативности используемых методов и распылению
имеющихся финансовых ресурсов.
Для развития и улучшения качества финансового менеджмента
на предприятиях Республики Беларусь следует провести ряд
мероприятий. Одно из них высококачественная подготовка
финансовых
менеджеров
и
сближение
с
европейскими
квалификационными стандартами. Это требование к компетенциям
специалистов, постоянному обновлению знаний, необходимых в
управлении компаниями на европейских рынках. Ведь хорошее знание
своего дела – залог получения высокой прибыли. Необходимо
внедрять новые методы и подходы к управлению персоналом и
адаптированию знаний зарубежных стран на белорусских
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Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку,
аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки

предприятиях.
Создавать
и
совершенствовать
различные
управленческие, аналитические программы на предприятии. Чем выше
уровень их развития, тем более точны, правильны и быстры
принимаемые управленческие решения.
Таким образом, внедрение финансового менеджмента в
Республике Беларусь будет способствовать улучшению экономики,
увеличению прибыли организаций, экономическому росту.
УДК 658.5.012.7
Божена Амбрашкевич
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФИНАНСОВОГО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА
Риск является важной парадигмой управления в современной
экономике. Любая организация независимо от ее финансового
состояния сталкивается с рисками. В настоящее время разнообразие
рисков очень велико — от пожаров и стихийных бедствий до
межнациональных конфликтов, изменений в законодательстве,
регулирующем предпринимательскую деятельность, и инфляционных
колебаний. Кроме этого, экономическое и политическое развитие современного мира порождает новые виды риска, которые довольно
трудно определить и оценить количественно.
В настоящее время, несмотря на многообразие рисков, наиболее
разработанной является стратегия и тактика управления финансовым
риском.
Становление
финансового
риск-менеджмента
как
самостоятельной области практической деятельности относят к 1973 г.
В основе риск-менеджмента лежит целенаправленное снижение
степени риска путем поиска и организации работы, а так же
увеличения дохода.
Конечная цель риск-менеджмента соответствует целевой
функции предпринимательства. Она заключается в получении
наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для
предпринимателя соотношении прибыли и риска.
Риск-менеджмент - система принятия и выполнения
управленческих решений, направленных на уменьшение влияния
последствий реализации рисков на деятельность организации.
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В процессе оценки эффективности функционирования системы
риск-менеджмента на многих отечественных предприятиях были
выявлены риски, которые способны оказать влияние:
недостаток финансовых средств;
высокий процент коммерческого кредита;
изношенность и отсутствие оборудования;
недостаточный спрос на внутреннем рынке;
неопределенность экономической ситуации;
высокий уровень налогообложения;
отставание в научно-исследовательских разработках.
В этих условиях особую важность приобретает проблематика
формирования единого понимания цели риск-менеджмента,
применяемой терминологии, организационной структуры и самого
процесса риск-менеджмента, адаптированных к современным
условиям. И именно стандартизация в области управления рисками
является одним из главных подходов к решению данной проблемы.
В результате для решения проблем, возникающих вследствие
неправильной организации системы управления рискам, можно
достичь посредством реализации ряда мероприятий, наиболее
эффективными из которых являются:
1. Осуществление переподготовки персонала: обучение таким
направлениям,
как
антикризисное
управление,
правильная
организация процесса банкротства и практическое применение
инновационных методов системы риск-менеджмента;
2. Осуществление
закупки
установки
специального
программного обеспечения по управлению рисками;
3. Формирование корпоративной культуры;
4. Открытие тренинга с руководителями и менеджерами
высшего звена по активизации и стимуляции чувства риска;
5. Обеспечение
необходимого
поиска
независимых
консультантов по антикризисному управлению, управлению рисками
на предприятии.
Правильная организация управления рисками является
необходимым условием для успешной и эффективной работы
предприятия. Быстрая своевременная реакция на внутренние и
внешние изменения ответственных лиц в области рисков,
сопровождающих деятельность предприятия, играют главную роль
при принятии управленческих решений для устранения проблемы, а
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самое главное до появления этой самой проблемы.
Таким образом, риск-менеджмент является ещѐ мало изведанной
областью и поэтому компаниям для минимизации потерь и
оптимизации прибыли нужно осваивать приемы управления рисками.
Эффективность достижения поставленной цели достигается
грамотным распределением полномочий и хорошей циркуляцией
информации, позволяющей разным службам контактировать между
собой.
УДК 657
Божена Амбрашкевич,
Ольга Володько
Полесский государственный университет
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ НА РУП «ОДИННАДЦАТЬ»
Эффективное использование основных фондов способствует
улучшению всех технико-экономических показателей, в том числе
увеличению выпуска продукции, трудоемкости изготовления и
увеличения прибыли. Размер и динамика основных средств – объекты
финансового, управленческого и инвестиционного анализа.
Для общей характеристики эффективности использования
основных средств служат показатели рентабельности, фондоотдачи,
фондоемкости.
Важными
показателями,
свидетельствующими
об
эффективности использования основных производственных фондов,
является также средняя выработка на одного рабочего на предприятии.
Данный показатель за 9 месяцев 2014 года увеличился на 77%, или в
абсолютных величинах на 36,7 млн. руб. по сравнению с тем же
периодом 2013 года. Этот показатель исключает влияние целодневных
простоев и позволяет судить о степени использования длительности
рабочей смены, выявить внутрисменные потери и простои.
Изучение факторной модели основных фондов позволяет
оценить влияние изменений в составе основных средств,
использование рабочего времени, производительности единицы
оборудования с его производительностью.
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Проведем факторный анализ фондоотдачи основных средств
РУП «Одиннадцать» в течение двух лет. Для анализа необходимо
использовать показатели, приведенные в таблице.
Таблица
Факторный анализ фондоотдачи основных средств
РУП «Одиннадцать»
Показатель
2013 г.
2014 г.
Отклонение (±)
Доля активной части основных
59,68
58,02
- 1,66
средств
Фондоотдача активной части
6,93
6,89
- 0,04
основных фондов
Фондоотдача основных фондов
4,08
3,9
- 0,18
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных
РУП «Одиннадцать»

Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу
основных производственных фондов, является изменение активной
части основных фондов в общей сумме основных производственных
фондов.
На основе исходных данных
представленных в таблице
проведем расчет влияния факторов способом абсолютных разниц:
● Изменение удельного веса активной части основных фондов:
∆
= - 1,66 х 6,93 = - 11,5038 млн. руб. / млн. руб.
● Изменение фондоотдачи активной части основных фондов:
∆
= - 0,04 х 58,02 = - 2,3208 млн. руб. / млн. руб.
● Баланс отклонения:
∆
= 3,9 - 4,08 = - 0,18 млн. руб.
● Итого:
- 11,5038- (-2,3208) = - 9,183 млн. руб. / млн. руб.
Следовательно, результаты факторного анализа позволяют
выявить
резервы
эффективности
использования
основных
производственных фондов. Было выявлено, что за 9 месяцев 2014 года
фондоотдача снизилась на 0,18 млн. руб. в зависимости от того же
периода 2013 года, что в свою очередь было связано из-за снижения
активной части основных средств предприятия на 2,3208 млн. руб. /
млн. руб.
К выше приведенному анализу необходимо обращаться при
определении себестоимости продукции, распределении или
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использовании прибыли, при анализе объемов выпуска продукции и
инвестиционных проектах.
Таким
образом,
если
проанализировать
деятельность
РУП «Одиннадцать», нетрудно заметить, что оно стремится
соответствовать требованиям рынка. Однако важно не только знать,
какая продукция востребована сегодня, но и вовремя внести
изменения, чтобы и завтра соответствовать требованиям современной
экономики и при этом не терять платежеспособность.
УДК 658.152:637.1
Ольга Анисимова
Российский государственный аграрный университет –
МСХА им. К.А.Тимирязева Москва
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА В РОССИИ
Молоко и молокопродукты необходимые для поддержания
жизнедеятельности человека, они являются важным источником
белка, витаминов и минералов, а также кальция, является
обязательным для здоровья населения.
В результате продуктового эмбарго России [1] избыток молока в
мире достиг около 2,2 млн тонн, а цены на него упали на 40%. А сырое
молоко в России подорожало с введения эмбарго на 3,1%.
На сегодня российское молочное животноводство производит 31
млн тонн молока, но РФ по-прежнему импортирует более 60%
молочной продукции.
Данные Росстата по производству коровьего молока, за I
полугодие 2014 г. Приведены в табл. 1.
Таблица 1
Производство молока коровьего в России
Организации

За 1 полугодие 2014

Сельхозорганизации
Хозяйства населения
К(Ф)Х
Всего

7 319,8 тыс. т
6 836,5 тыс. т
897,9 тыс. т
15 054,1 тыс. т
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Физический объем импорта молока и сливок (без учета данных о
торговле с республиками Беларусь и Казахстан) с начала года по
27 июля 2014 приведен в табл. 2.
Таблица 2
Импорт молочной продукции в Россию
Продукция
Молоко и сливки
Сыр и творог
Масло сливочное
Молочная сыворотка

С 01.01.14г. по
27.07.14г.
43,9 тыс. т
154,0 тыс. т
49,7 тыс. т
18,1 тыс. т

Относительно к аналогичному
показателю прошлого года
+14,0%
-13,7%
22,2,3%
+18,5%

По состоянию на 27.07.2014 на долю стран попавших под запрет
ввоза молочной продукции приходилось 77,8% от общего объема
импортированного молока и молочной продукции.
После эмбарго на ввоз молочной продукции из стран ЕС, США,
Австралии, Норвегии и Канады многие российские производители
намерены увеличить, и расширит ассортимент молочной продукции.
Развитие, запуск новых продуктов и производственных линий под
силу только самым крупным компаниям, поскольку требуют
значительные объемы инвестиций и совершенствование организации
переработки молока.
В Национальном союзе производителей молока считают, что
установленное правительством РФ эмбарго не приведѐт ни к
исчезновению с российских прилавков молочной продукции
известных иностранных компаний, ни к повышению цен. Причина
такой уверенности в том, что многие крупные фирмы имеют
предприятия в России.
Союзмолоко - общественная организацией, созданная для
своевременного информирования участников рынка о ситуации в
молочной отрасли, обеспечения экономически выгодных условий для
производства и переработки молока, стимулирования повышения
качества и эффективности работы молочной отрасли России.
Существует с 2008 г. и представляет интересы более 70% участников
рынка молочной отрасли России и объединяет более 3000
производителей и переработчиков молока России, Беларуси,
Молдавии, Эстонии [1].
Позиция Союзмолока заключается в том, что введѐнное
правительством эмбарго положительно повлияет на российских
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производителей молочных продуктов − станет «толчком для
развития». До сих пор у западных компаний было больше
преимуществ из-за более дешѐвых кредитных ресурсов. Теперь для
российских производителей будет обеспечен рынок сбыта. Для них
это станет сигналом того, что они продадут свою продукцию и смогут
наращивать производство, но предприятиям отрасли потребуется
государственная поддержка.
Для содействия импортозамещению в сельском хозяйстве
утверждена соответствующая «Дорожная карта» и у российских
производителей молочной продукции есть реальные шансы, чтобы
расширить свое присутствие на внутреннем продовольственном
рынке.
Если в России переработчики молока зависят от его
производителей, достаточное количество или дефицит которого
влияет на формирование товарной политики и производственной
программы, то для мировой молочной промышленности характерна
обратная тенденция, когда вследствие избыточного производства
молока фермеры все больше нуждаются в помощи переработчиков.
Доля молока, поставляемого молзаводам, увеличивается по сравнению
с объемом молока, поступающего непосредственно на рынок.
Анализ тенденций и перспектив развития российского рынка
молока и молочных продуктов позволяет сделать вывод, что эта
рыночная ниша одна из самых, динамических и рентабельных, а,
следовательно, и наиболее перспективных.
Но развитие рынка молочной продукции зависит от объемов
производства молока и состояния животноводства в стране.
Присутствие на российском рынке молочных продуктов из стран
ближнего и дальнего зарубежья по демпинговым ценам сдерживало
производство отдельных видов молочных продуктов - таких как сыр,
масло сливочное, молоко сухое.
Введение санкций - это стимул развивать собственное
производство, шанс производителям попасть на российский рынок,
что раньше было затруднительно из-за обилия на прилавках торговых
организаций импортных продовольственных товаров.
У Росси есть потребность в молочной продукции. После
введения санкций все, кто занимался импортом в Россию, сейчас
пристально изучают не попавшие под запрет рынки на предмет
замены – Индию, страны Латинской Америки, Сербию.
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1. Асташкин, И., Полякова Е.М. Разработка плана ХАССП для производства творога
ТМ «Простоквашино»// Перспективы и тенденции экономических процессов в сфере
общественного питания и торговли – Омск: БОУ ОО СПО «Омский колледж
торговли, экономики и сервиса», 2013. – с.7-10.
2. О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от
06.08.2014
№
560
//
СПС
«Консультант
Плюс».
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166922
(дата
обращения:
24.08.2014).
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Ольга Антонюк,
Дарья Новик
Научный руководитель: Александр Онищук
Полесский государственный университет
РОЛЬ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В
ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях глобального финансово-экономического кризиса
белорусские предприятия должны научиться жить в соответствии с
требованиями рыночной экономики, важнейшим условием для этого
является анализ и управление внутренними факторами организации.
Развитие рыночных отношений в Республике Беларусь
предъявляет новые требования к качеству управления, характеру
решаемых при этом задач, а также методам их решения.
Умение выделить и проанализировать элементы внутренней
среды организации является залогом успеха фирмы. Изучение
внутренней среды компании дает руководству возможность оценить
внутренние ресурсы и возможности компании. Выявляя сильные и
слабые стороны компании, руководство имеет возможность расширять
и укреплять конкурентные преимущества и, соответственно,
предупредить возникновение возможных проблем.
Бизнес – это нескончаемая череда мелких и крупных сражений.
Если руководитель не оценит перед битвой сильные и слабые стороны
своего предприятия, не определит рыночные возможности и угрозы,
то его шансы на успех резко снижаются.
Для того чтобы успешно управлять угрозами и эффективно
25

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

использовать возможности, отнюдь не достаточно только одного
знания о них. Можно знать об угрозе, но не иметь возможности
противостоять ей и из-за этого потерпеть поражение. Также можно
знать об открывающихся новых возможностях, но не обладать
потенциалом для их использования и, как следствие, не суметь
получить отдачи от них.
Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и
ситуации на рынке, существует SWOT-анализ. SWOT-анализ – это
определение сильных и слабых сторон предприятия, а также
возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения
(внешней среды).
Применение SWOT-анализа позволяет систематизировать всю
имеющуюся информацию и, видя ясную картину, принимать
взвешенные решения, касающиеся развития предприятия. Таблица
SWOT-анализа и выявленные альтернативные стратегические задачи
необходимы для дальнейшего анализа, выбора стратегии развития
предприятия и выбора предпочтительной маркетинговой стратегии.
Изучение
поставщиков,
посредников,
конкурентов
и
окружающих условий позволяет определить возможности фирмы для
достижения маркетинговых целей. На основе анализа производства,
финансов, кадров фирма определяет, какие ресурсы у нее есть в
наличии, какие требуется приобрести, а также сможет ли производство
обеспечить надлежащее количество и качество товара.
Внешние факторы в агрегате с факторами внутренней среды
оказывают
решающее
влияние
на
организационное
функционирование. Все переменные плотно переплетаются и влияют
друг на друга. Менеджер должен быть в состоянии проанализировать
все эти факторы в агрегате, не теряя из виду ничего, и принимать
правильное решение. Умение выделить и проанализировать элементы
организации и внешних факторов является твердым ключом к успеху.
Следует отметить, что знание всех составляющих внутренней
среды организации, с одной стороны позволяет правильно и
своевременно распределять усилия, чтобы общая эффективность их
отдачи непрерывно повышалась. А с другой стороны позволяет четко
и грамотно определять и решать возникающие вместе с ними
проблемы.
В силу вышесказанного можно сделать вывод, что единственно
правильным вариантом поведения компании для достижения
26

VI Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 6 грудня 2014 р.)

эффективного долгосрочного функционирования и успешного
развития является проведение анализа внешнего и внутреннего
окружения, что дает достаточно ясное и объективное представление о
конкурентном положении компании. К сожалению не все
руководители предприятий это понимают и не проводят анализ
внутренней и внешней среды. В конечном итоге сталкиваются с
различными проблемами, которые можно было бы избежать.
Очевидно, что не развивая свои внутренние компетентные
стороны, компания очень скоро начнет терять конкурентное
преимущество, а затем может просто исчезнуть с рынка.

Emil Asenov
University of National and World Economy-Sofia
THE NECESSITY OF ENERGY ALLIANCE BETWEEN THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION
The formation of Energy Alliance1 between the member states of the
European Union is dictated by the need for persistent, concentrated efforts
for securing the energy independence of the European Union. The energy
security in modern world implies that the energy supply should match
demand in the conditions of sustainable environment, on price levels and in
such a way, as to not impose any hindrances upon economic growth and
development. The risks, faced by energy security, can be effectively
managed by introducing diversification in terms of types, sources, suppliers
and routes, taking into account the regional and global trends of the energy
markets.
By the creation of a Unified Energy Alliance2, the member states of the
European Union must extend and reinforce the existing contractual and
institutional framework for ensuring their energy security. The foundations of

1

The creation of this union is an initiative of the government of Poland, which is
proposed by the former Prime Minister of Poland Donald Tusk.
2
In the composition of the new European Commission there is a commissioner,
who is particularly responsible for the Energy Union. This is the Slovakian deputy
Maroš Šefčovič.
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the unified energy market of the European Union were laid down with the
European Energy Charter Treaty in 1991 as a legal framework between 51
states, including USA, Canada and Russia, and later by the Treaty under the
same name from 1998. Main points, addressed by the two documents are
commerce, transit, investments and energy efficiency.
Main objectives of the Unified Energy Alliance between the member
states of the European Union should be:
The European Union must develop a mechanism for joint renegotiation of the energy-related contracts with Russia. This mechanism
should be developed in stages. Initially, all clauses, allowing for secret
manipulation and market distortion will be removed, then sample
agreements will be developed for all new gas contracts.
Development and reinforcement of the mechanisms, ensuring
solidarity between the member states in case of another suspension of the
gas supply.
Financing of projects for gas storage facilities for the states, most
dependent on the Russian gas supply. It should be mentioned in this
context, that ―Gazprom‖ supplies more than half of the consumed gas for at
least ten of the member states.
More intense utilization of Europe’s own energy resources,
including coal and shale gas.
Development of partnerships with non-member states. The common
energy policy will allow the European Union to import gas from new
suppliers, such as USA and Australia.
Strengthening of the Energy Community of the European Union,
created in 2005, and extending the European gas market on East. "The
European governments must share a single position. ."3
A special priority of the Unified Energy Alliance of the European
Union should be securing the interests of the countries across the territories
of which the transit of natural gas is effected. Regardless of the introduction
of the Third Energy package of EU, the Transit protocol to the Energy Charter
Treaty is still legally in force. Its application outside the territory of EU would
help to establish transparent and fair rules of supply on a much larger

3

A source is the proposal of the Prime Minister of Poland Donald Tusk about the
creation of ―Unified Energy Union‖
http://www.dnevnik.bg/live/debati/2014/05/14/2299415
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geographical scale. Transit states outside EU can also be invited to take part in
the activity of the Alliance, such as the countries in the GUAM group
(Georgia, Ukraine, Azerbaijan, and Moldova.) 4 etc.
The creation of energy alliance is an important step to developing the
common architecture of the European Union. It is a part of the internal, long
term processes for attaining a higher integration between the member states.
The external effects, which may arise from its creation, such as placing
Russia in a competitive environment along with the other suppliers, the
decrease in the price of natural gas in a number of European states would be
in the most part a natural consequence, rather than objective of the project
realization. The creation of a common gas market, and the establishment of
transparent, predictable market rules for gas trade and transportation is and
will remain the main goal.
1. Милина. В. „Новата парадигма на енергийната сигурност― ;Военна академия
Г.С.Раковски―; София 2013 год.
2. Fischer Joschka . „Europe redivided― The Guardian 28 March 2007.
3. Righter Rosemary ; Тhe Тimes; „Putin has given us a wake-up call: we're vulnerable to
blackmail―
4. Романов Петр „Газ как отравляющее политическое оружие―; РИА Новости
5. Киевская Декларация о создании Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ от 23 мая 2006 года.източник: http://www.guam.org.ua

УДК 657
Анастасия Астапчик
Белорусский государственный экономический университет
СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БИЗНЕСА
В сложившейся экономической ситуации многие компании
переходят к анализу эффективности деятельности компании, на основе
стоимостного подхода.
Оценка стоимости бизнеса – это сложный глубокий и

4

For additional details see:Киевская Декларация о создании Организации за
демократию и экономическое развитие - ГУАМ от 23 мая 2006 года.източник:
http://www.guam.org.ua
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упорядоченный процесс определения в денежном выражении
стоимости компании, с учетом всех аспектов ее деятельности и
условий функционирования.
В условиях рыночной экономики оказались востребованы новые
механизмы определения ценности, которые просты в плане оценки и
использования, не сильно зависят от динамики рынка и не требуют
большого числа оценок. Одним из таких показателей является
добавленная экономическая стоимость.
Экономическая добавленная стоимость (EVA) – измеряет
прибавочную ценность, созданную фирмой благодаря ее
существующим инвестициям [2, c 1150].
Для расчета EVA применяется следующая формула:
EVA=NOPAT – WACC x К
(1)
где:
NOPAT - прибыль от основной деятельности компании после
налогообложения скорректированная;
WACC - средневзвешенная стоимость капитала;
К - капитал, вложенный в активы, которые служат для
обеспечения оперативной деятельности компании.
Экономическая добавленная стоимость в первую очередь
показывает акционерам, удалось ли предприятию создать
дополнительную стоимость. EVA также может служить в качестве
цели для высшего руководства и использоваться в системе мотивации
[5].
Компания имеет ценность для владельца, если EVA > 0. Это
значит, что собственникам целесообразно вложение денежных средств
в данную компанию. Так как данное соотношение означает прирост
рыночной стоимости компании над балансовой стоимостью чистых
активов, что стимулирует собственников к дальнейшему вложению
средств в рассматриваемую компанию. [3]
Исходя из формулы приведенной выше, можно наметить
следующие пути повышения ЕVA:
увеличение прибыли с использованием прежнего объема
капитала (освоение новых видов продукции, вхождение на новые
рынки);
уменьшение объема используемого капитала, при этом
прибыль остается неизменной (ликвидация нерентабельных и
убыточных сфер деятельности предприятия);
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уменьшение расходов на привлечение капитала (сокращение
доли заемного капитала).
Преимущество концепции EVA заключается в том, что расчет
показателя добавленной стоимости можно проводить по каждому
отдельному
периоду
функционирования
компании
без
дополнительного учета предыдущего периода и будущего. Еще одним
преимуществом данного показателя является то, что он позволяет
наглядно зафиксировать данные, позволяющие сделать вывод о
степени эффективности отдельных инвестиций или их совокупности
за определенный период.
Таким образом, показатель EVA можно рассматривать как
инструмент управления компанией, которая ставит основной целью
создание и увеличение своей рыночной стоимости.
1. Валдайцев, С. В. Оценка бизнеса: учебник / С. В. Валдайцев. – М.: Проспект, 2008. –
576 с.
2. Дамодаран, А. Инвестиционная оценка / А. Дамодаран. – М.: Альпина Паблишер,
2012. – 1324 с.
3. Концепция EVA и оценка эффективности деятельности компании [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.finman.ru/articles/2005/1/3922.html - Дата
доступа: 14.10.2014.
4. Value-Based Management и показатели стоимости / Дмитрий Степанов
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.cfin.ru/management/finance/value-based_management.shtml - Дата доступа:
14.10.2014.
5. Анализ подходов к оценке качества управления бизнесом на основе стоимостных
показателей / Шимширт Н.Д., к.э.н., доцент кафедры экономики международного
факультета управления Томский государственный университет [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://rud.exdat.com/docs/index-807242.html - Дата доступа:
14.10.2014.
6. Метод «ABC» / А. М. Кузьмин [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0028/ - Дата доступа: 11.11.2014.
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Одним з найважливіших факторів, що впливають на
достовірність звітної інформації, є оцінка об'єктів бухгалтерського
обліку. Дослідження еволюції оцінки в бухгалтерському обліку
дозволило виділити наступні історичні етапи її розвитку (табл. 1).
Таблиця 1
Історичні етапи розвитку оцінки
№
з/п

Найменування
етапу

Часовий період

1

Натуралістичний

До VII ст. до н.е.

2

Зародження та
поширення
грошової оцінки

VII ст. до н.е. XI ст. н.е.

3

Поширення
ринкової та
історичної оцінок

XII - XV ст.

32

Характеристика
Оцінка товарів здійснювалася за
вартістю обмінюваного товару:
товар виражав свою вартість в
подібному йому товарі. Потім
деякі товари стали служити
еквівалентом грошей: зерно,
хутро, худоба тощо.
Поява грошей у вигляді монет
полегшило
обмін
товарів.
Спочатку гроші виступали як
самостійний об'єкт обліку, далі
- як засіб в розрахунках.
Поява
грошової
оцінки
послужило
базою
для
виникнення подвійного запису.
В Італії для оцінки товарів
отримали перевагу два види
оцінок:
ціна
придбання
(історична) і ціна продажна
(ринкова). Прийняття оцінки як
елементу
методу
бухгалтерського обліку.
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Продовження табл. 1

4

Розвиток різноманіття
оцінок

XVI - середина
XIX ст.

5

Регламентація оцінки

середина XIX кінець XX ст.

6

Об'єднання
різноманітних оцінок
в категорію
«справедлива
вартість»

кінець XX ст. до
теперішнього
часу

Розвиток підходів до оцінки
в залежності від об'єктів
бухгалтерського обліку, від
цілей самої оцінки (Г. Рем,
Ж. Саварі, І. Крайбіг). Спори
про оцінку в динамічній та
статистичній теоріях про
баланс.
Закріплення певних способів
оцінки
об'єктів
бухгалтерського обліку в
національних
стандартах.
Переважання
історичної
оцінки.
Справедлива
вартість
вперше
введена
в
американських стандартах в
1991 р У міжнародних
стандартах
вперше
закріплена в 1995 р в МСФЗ
(IAS)
32
«Фінансові
інструменти: подання».

На прикладі оцінки видно (табл. 1), що за кожним
методологічним прийомом стоять інтереси певних груп. Персоналісти
висловлювали інтереси постачальників, кредиторів, акціонерів. Їх
хвилювало не те, скільки витрачає адміністрація, але те, скільки
коштує реально сьогодні майно цього підприємства, вони вимагали
переоцінки. Інституціоналісти відстоювали інтереси власника. Вони
стверджували, що баланс служить внутрішнім цілям управління
підприємством, адміністрація підприємства повинна знати, у що
обійшлися підприємству кошти, відображені в балансі, і мати
правильно визначений, дійсний результат своєї господарської
діяльності.

33

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

УДК 336.5
Игорь Балынин
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В 2008-2012 ГОДЫ: ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕКТОРА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В современных социально-экономических условиях успешность
и эффективность проводимой экономической политики во многом
зависит от состояния сектора здравоохранения. В связи с этим
осуществим краткую характеристику сектора здравоохранения
Российской Федерации в 2008-2012 годах. Так, в 2012 году (по
сравнению с 2008 годом) число больничных организаций
уменьшилось на 4,62% (что в абсолютном исчислении составляет 0,3
тыс.), число больничных коек сократилось на 4,73% (что в
абсолютном исчислении составляет 66,2 тыс.). В то же время
увеличились
число
врачебных
амбулаторно-поликлинических
организаций на 6,45% (что в абсолютном исчислении составляет 1
тыс.) и мощность врачебных амбулаторно-поликлинических
организаций, посещений в смену на 3,54% (что в абсолютном
выражении составляет 129,4 тыс.).
Важно также осуществить детальный анализ изменения
заболеваемости населения в 2012 году по сравнению с 2008 годом.
Так, число больных с диагнозом, установленным впервые в жизни по
основным классам болезней, увеличилось на 3,74% (что в абсолютном
исчислении составляет 4,1 млн. человек). Уменьшение числа больных
выявлено по следующим болезням:
1) болезни нервной системы (-3,68%, что в абсолютном
исчислении составляет 89 тыс. человек);
2) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
(-5,03%, что в абсолютном исчислении составляет 252 тыс. человек).
3) болезни кожи и подкожной клетчатки (-2,55%, что в
абсолютном исчислении составляет 180 тыс. человек);
4) болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ (-6,75%, что в абсолютном исчислении
составляет 110 тыс. человек);
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5) болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм (-10,95%, что в
абсолютном выражении составляет 83 тыс. человек);
6) некоторые инфекционные и паразитарные (-11,47%, что в
абсолютном исчислении составляет 595 тыс. человек);
Следует также проанализировать заболеваемость населения
алкоголизмом и алкогольными психозами. Так, в исследуемом
периоде численность больных, взятых под диспансерное наблюдение с
впервые в жизни установленных диагнозом в отчетном году,
уменьшилась на 29,18% (что в абсолютном исчислении составляет
50,6 тыс. человек). Сократилась также и численность больных,
состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на
конец отчетного года (на 13,19%, что в абсолютном исчислении
составляет 274,8 тыс. человек).
Кроме того, были также проанализированы профилактические
осмотры населения, подлежащие периодическим осмотрам. Так, число
осмотренных взрослых уменьшилось на 11,15% (что в абсолютном
исчислении составляет 1,99 млн. человек). Следует отметить, что
значительно уменьшилось число осмотренных подростков (15-17 лет)
без численности школьников на 40,19 % (что в абсолютном
исчислении составляет 912,1 тыс. человек). В свою очередь,
численность осмотренных подростков (15-17 лет) – школьников
уменьшилась не так серьезно, но все равно существенно – на 11,84%
(что в абсолютном исчислении составляет 378 тыс. человек).
По итогам исследования необходимо сделать вывод о том, что в
исследуемом пятилетнем периоде значительно возросло финансовое
обеспечение здравоохранения в Российской Федерации (за счет
средств
федерального
бюджета
на
137,07%;
бюджетов
государственных внебюджетных фондов – с 0,01 млрд. руб. до 931,45
млрд. руб.; консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации – на 93,07%; бюджета территориального внебюджетного
фонда – на 76,74%).
Таким образом, на основании проведенного исследования
следует сделать вывод о том, что в 2008-2012 годах была проделана
большая работа по оптимизации численности врачей и среднего
медицинского персонала, больничных коек, улучшению качества
услуг в сфере здравоохранения, повышению их доступности для
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российского населения, а также значительно выросли объемы
финансового обеспечения.
УДК 657
Махинабону Бекова,
Лутфулло Саидмурадов
Таджикский национальный университет
АНАЛИЗ ПРИВАТИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
ПОСТПРИВАТИЗАЦИОННОМ ЭТАПЕ
В России, как и в остальных странах постсоветского
пространства, включая Таджикистан, приватизация была ключевым
звеном перехода к рыночным отношениям, наряду с либерализацией
рынков. согласно официальным декларациям, приватизация на
постсоветском пространстве,
была нацелена на системные изменения, распределение
богатства общества между его членами, повышение экономической
эффективности, а также, продажу активов, что позволило бы
финансировать социальные программы, переходить к новой
пенсионной системе и уменьшать фискальный дефицит.
В данной статье анализируется процесс приватизации на
постприватизационном этапе в Республике Таджикистан и Российской
Федерации.
За год до начала массовой приватизации в России специалисты
по вопросам отношений собственности В.Виноградов и С.Веселовский
обстоятельно проанализировали возможные «ловушки» и опасности
проводимой на скорую руку приватизации. Авторы не отрицали, что
разгосударствление может положительно повлиять на процесс
экономических реформ, но они критически оценивали попытки
бездумно и в короткие сроки демонтировать государственную
собственность.
Несмотря на то, что ни законодательно, ни научно, ни
финансово-экономически страны к приватизации не были готовы, в
1991 в Таджикистане и в 1992 году в России правительства решили
провести массовую приватизацию в сжатые сроки. Приватизации,
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наряду с другими целями, предстояло выполнить роль социального
амортизатора, способствующего смягчению шокового удара,
нанесенного населению так называемой «либерализацией цен». Цель
была очевидна: повышение уровня эффективности экономики за счет
раскрепощения частной хозяйственной инициативы; содействие
созданию конкурентной среды и демонополизация отраслей;
формирование мощного слоя частных собственников; оживление
инвестиционной деятельности, в том числе за счет привлечения
финансовых ресурсов из-за рубежа.
В результате проведения скоропоспешных реформ, приватизация
в этих странах способствовала концентрации капитала в руках
представителей высших слоев общества корпуса, усилила социальное
неравенство в обществе, привела к росту в стране коррупции и
преступности.
Мы согласны с мнением В. Драшковича относительно причин,
повлекших за собой неэффективные реформы в развивающихся
странах,в том числе и в Таджикистане, и в России:
- приватизация по времени проведения, качеству, количеству и
функциональности
значительно
отстают
от
других
институциональных преобразований, вместо того, чтобы быть их
опорой, стимулом и гарантией.
- приватизация проводится с очевидными ошибками, которые
способствуют дезорганизации и апатии большинства субъектов
экономики и формирования лоббистского меньшинства, как правило,
обогатившегося за счет сомнительных сделок;
- в ходе приватизации возник большой разрыв между формально
установленными экономическими институтами и реальным
поведением, которое было далеко от провозглашенных норм и правил
игры.
Для того чтобы приватизация проводилась успешно, необходимо
совершать и развивать другие институты рыночной экономики,
поскольку эффективные и развитые экономические институты
дополняют друг друга.
Для того, чтобы исправить допущенные ошибки приватизации и
для дальнейшего развития постприватизационной деятельности в этих
странах, необходимо:
1. Критическое осмысление опыта постприватизационной
деятельности в странах, с развитой рыночной экономикой;
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2. Учитывать социально-экономическую специфику своих
стран, степени развития и потенциала;
3. Учитывать особенности культуры и менталитета населения;
4. Изучить и выявить возможные позитивные и негативные
последствия применения постприватизационных операций.
Если наши страны, при проведении реформ в социальноэкономической и политической сферах, будут в обязательном порядке
учитывать роль формальных и неформальных институтов, то
возможно в будущем не будет необходимости в исправлении ошибок.
УДК 664.08
Анастасия Битель,
Вероника Ничипорчик
Полесский государственный университет
УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ И
ФРУКТОВ НА ОАО “БАРАНОВИЧСКИЙ КОМБИНАТ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ”
Овощеводство относится к одной из важных и сложных
отраслей сельского хозяйства. Оно дает исключительно ценные
продукты питания, спрос на которые постоянно растет.
Тема данной работы является актуальной, поскольку в
настоящее время среднестатистический белорус съедает 31 кг плодов
и ягод при научно обоснованной норме 80 кг. Ежегодно Беларусь
импортирует от 30 до 61 тыс. т свежих яблок, груш и ягод, на что
тратится 8 – 16 млн. USD. Производством плодов и ягод в РБ
занимаются свыше 1,5 тыс. сельскохозяйственных организаций. Более
половины плодово-ягодных посадок - личные подсобные хозяйства и
дачи. Среднестатистическое потребление овощей и фруктов
населением Беларуси несколько меньше нормы. Первая и
наиважнейшая проблема этой недостачи, именно недостатки в
технологии хранения овощей и фруктов. Действующих хранилищ
достаточно, но на них недостает нового оборудования и заказов на
хранение.
В качестве объекта исследования выбрано ОАО «Барановичский
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комбинат пищевых продуктов».
По результатам анализа деятельности предприятия ОАО
―Барановичский комбинат пищевых продуктов‖ пришли к выводу, что
есть резервы снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет
сокращения общезаводских расходов, упрощения и удешевления
аппарата управления, внедрения более прогрессивных методов
менеджмента на предприятии, в том числе и создания полноценной
маркетинговой службы.
На предприятии ОАО ―Барановичский комбинат пищевых
продуктов‖ существует ряд резервов по таким статьям затрат как
сырье и материалы (236 млн.руб.), вспомогательные материалы (187,4
млн.руб.), общезаводские расходы (42,1 млн.руб.), вознаграждения и
транспортные расходы (521,6 млн.руб.), прочие производственные
расходы (612,4 млн.руб.).
Сейчас на предприятии для упаковки кофейных напитков
используется однослойная термоусадочная пленка толщиной 180-200
микрон. ОАО ―Барановичский комбинат пищевых продуктов‖ тратит в
год 23,5 млн. руб. Одна упаковка обычной термоусадочной пленки
толщиной 180-200 микрон, 130 метров стоит 1 320 000 руб. В год
предприятие расходует 17 таких упаковок (1 320 000* 17=23 500 000
руб.). Мы предлагаем использовать многослойную термоусадочную
пленку толщиной 130 микрон взамен обычной однослойной 180-200
микрон. Таким образом, в год предприятие сэкономит 7,8 млн. руб.
Т.к. многослойная пленка в 1,4-1,5 раза меньше расходуется. Значит
затраты предприятия составят 15,6 млн. руб., экономия – 7,8 млн. руб.
На ОАО ―Барановичский комбинат пищевых продуктов‖
производятся овощные и плодовоягодные консервы. В настоящее
время на предприятии используют оборудование для консервирования
овощей и фруктов, которое производит 870 штук в смену по банкам
650 мл. 1 штука стоит 5800 руб. В году примерно 504 смены т.к. 252
рабочих дня, а в день 2 смены. Таким образом денежная выручка в год
от производства плодоовощных консерв по банкам 650 мл составит
2543,18 млн. руб.
Мы предлагаем внедрить на предприятие оборудование для
консервирования плодоовощной продукции Pellacini (Италия), а
именно машину для измельчения и смешивания овощей,
производительностью 1100 штук в смену. Денежная выручка в год от
производства плодоовощных консерв по банкам 650 мл после
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внедрения нового оборудования составит 3215,52 млн. руб.
Экономический эффект от внедрения нового итальянского
оборудования составит 672,34 млн. руб.
Суммарный экономический эффект составит 680,14 млн. руб.
Таким образом, после проведения данных мероприятий по
совершенствованию
организации
переработки
плодоовощной
продукции увеличится не только выпуск плодоовощных консерв, но и
снизятся затраты по ремонту оборудования, а также увеличится
денежная выручка. Все это непосредственно скажется на деятельности
ОАО ―Барановичский комбинат пищевых продуктов‖, создав еще
более позитивную динамику развития производства.
УДК 657.6:658.15
Анна Битківська
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
ПРОЦЕДУРА САНАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
Вплив світової економічної депресії, зволікання зі структурними
реформами та нестабільність політичної ситуації зумовили погіршення
стану економіки України. Все більша кількість українських
підприємств виявляються фінансово неспроможними та зазнають
банкрутства. Тому з метою виведення підприємств з кризового стану
та їх фінансового оздоровлення виникає необхідність проведення
процедури санації.
Санація – це система заходів, що здійснюються під час
провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню
боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення
фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення
в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом
реструктуризації підприємства, боргів і активів та / або зміни
організаційно-правової та виробничої структури боржника [3].
Рішення щодо застосування процедури санації істотним чином
залежить від висновку санаційного аудиту. На даний момент у
вітчизняній науково-практичній літературі поняттю «санаційний
аудит» приділялося дуже мало уваги, оскільки економісти не вбачають
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значної різниці між звичайним аудитом та аудитом, який проводиться
на підприємствах, що знаходяться у кризовому стані. Однак з
прийняттям Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» питання проведення саме
санаційного аудиту набуло актуальності.
Головна мета санаційного аудиту полягає в оцінці санаційної
спроможності підприємства на основі результатів поглибленого
аналізу фінансово-господарської діяльності та проведенні експертизи
наявної санаційної концепції. На основі даних, отриманих у результаті
санаційного аудиту, розробляються загальні висновки й пропозиції
доцільності ліквідації або санації підприємства [1, с. 16-18].
Що стосується ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності на підприємстві у процесі здійснення процедури
санації, відповідно до Закону України [3] виконання цих процесів
зобов’язаний забезпечити керуючий санацією, призначений
господарським судом.
Керуючий санацією може обрати один з наступних варіантів
організації бухгалтерського обліку: залишити в штаті попередніх
бухгалтерів, з якими був укладений трудовий договір; найняти за
строковим трудовим договором на період санації окремого бухгалтера
чи кілька бухгалтерів; скористатися послугами спеціаліста з
бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець; доручити
ведення обліку аудиторській фірмі; здійснювати облік самостійно [2].
Відображенню в бухгалтерському обліку підприємства підлягає
більшість заходів щодо відновлення платоспроможності боржника,
якими супроводжується процес санації. Такими заходами є:
відстрочення та / або розстрочення платежів або прощення (списання)
частини боргів, про що укладається мирова угода; ліквідація
дебіторської заборгованості; звільнення працівників боржника, які не
можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації; продаж
частини майна боржника; одержання кредиту для виплати вихідної
допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом
санації; інші заходи відновлення платоспроможності боржника [3].
Ефективна організація бухгалтерського обліку підприємств у
процедурі санації є необхідною для забезпечення їх повного
фінансового оздоровлення та виходу із кризи. Дуже важливою
складовою моделі санації підприємства є й санаційний аудит, який
включає як ідентифікацію даних та експертизу, так і розроблення
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висновків та рекомендацій по відновленню платоспроможності
підприємства. Тому дослідження процедури санації як об’єкту обліку
та аудиту в сучасних умовах кризового стану розвитку економіки
України набуває значної необхідності та актуальності.
1. Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Санаційний аудит» для студентів
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 Облік і аудит / [уклад.:
Терещенко М. К.]. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. –
84 с.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від
16.07.1999 р.
№ 996-XIV
[Електронний
ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» від 14.05.1992 р. № 2343-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua.

УДК 334.028
Александр Болдак
Гродненский филиал «БИП – Институт правоведения»
ОБ ИНДЕКСЕ ДЕЛОВОГО ОПТИМИЗМА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Индекс делового оптимизма — это показатель, рассчитываемый
на
основании
опроса
индивидуальных
предпринимателей,
учредителей, руководителей малых, средних и крупных частных
предприятий Беларуси о положении экономики и состоянии делового
климата в стране. Решение о проведении этого социологического
исследования было принято на XIII Ассамблее деловых кругов
Беларуси в феврале 2012 г.
В отличие от других исследований, которые проводятся в
Беларуси, индекс делового оптимизма имеет свои особенности. Опрос
проводят региональные бизнес-ассоциации, что дает возможность
услышать
позицию
бизнеса
по
различным
аспектам
предпринимательской деятельности.
Минимальным значением индекса является (–1), что
соответствует наиболее негативной оценке будущей ситуации по
сравнению с предшествующим этапом, а максимальным — (+1), что
соответствует самой позитивной оценке будущей ситуации в
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сравнении с предшествующим этапом.
В Беларуси этот показатель измеряется раз в полгода. В мае 2012
г., когда проводился первый опрос, значение индекса делового
оптимизма составило 0,14, в сентябре 2012 г. — минус 0,07. В марте
2013 г. индекс принял значение 0,09, в сентябре 2013 г. — 0,00. В
феврале 2014 г. значение индекса составило 0,08. В сентябре 2014 г.,
когда проводился шестой этап измерения, показатель индекса по
отношению к результатам предыдущего, февральского, опроса
несколько ухудшился и составил 0,01. Это значит, что частный бизнес
страны в целом пребывает в состоянии разумного скептицизма и
реализует стратегию выжидания. Он прагматичен, сторожен и не
спешит принимать инвестиционные и производственные решения.
Таким образом, индекс делового оптимизма является
субъективным отражением того, как участники экономических
процессов воспринимают происходящие изменения — к лучшему они,
по их мнению, или к худшему. Вместе с тем, индекс делового
оптимизма — это еще и индекс нерешенных вопросов.
УДК 657
Надежда Борейко
УО «Полоцкий государственный университет»
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ ФРАНЧАЙЗЕРА
Основным источником информации для проведения любого
вида анализа, в том числе анализа деятельности организации, является
бухгалтерская отчетность. Объективность результатов анализа во
многом зависит от полноты и качества содержащейся в бухгалтерской
отчетности информации. Однако содержание форм бухгалтерской
отчетности, утвержденных Постановлением Министерством финансов
Республики Беларусь № 111 от 31.10.2011 г., не обеспечивает
пользователей информацией об осуществляемых видах деятельности и
эффективности каждого отдельного вида деятельности. Франчайзинг
является специфическим видом деятельности, и включает в себя ряд
особенных объектов учета и хозяйственных операций, нехарактерных
для других видов деятельности. Для проведения качественного
43

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

анализа и предоставления пользователям достоверной отчетности,
необходимо обеспечить отражение специфики франчайзинговой
деятельности в отчетности франчайзинговых предприятий.
Современные тенденции развития бухгалтерской (финансовой)
отчетности в международной практике учета таковы, что большой
акцент делается на примечания. Согласно МСФО № 1 «Представление
финансовой отчетности» примечания являются неотъемлемой частью
финансовой отчетности и включают в себя «краткое описание
существенных элементов учетной политики и прочие пояснительные
примечания».
Предлагаем
для
предприятий,
осуществляющих
франчайзинговую деятельность, ввести дополнительный раздел в
пояснительную записку, в котором будут в повествовательной виде, а
также в денежной оценке охарактеризованы специфические объекты
учета и хозяйственные процессы, присущие франчайзинговой
деятельности. Данный раздел пояснительной записки целесообразно
обозначить как «Пояснения по франчайзинговой деятельности».
Таким образом, «Пояснения по франчайзинговой деятельности»
для предприятий франчайзеров должны содержать следующую
информацию:
1. Количество
заключенных
договоров
франчайзинга,
особенности каждого из заключенных договоров (если такие
имеются), стоимость и период действия каждого договора в разрезе
организаций, с которыми заключены договора.
2. Стоимость и состав предоставляемого в пользование
комплекса исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности – франшизы. В данном пункте описывается состав
передаваемой франшизы, порядок ее формирование и стоимостное
измерение. Данную информацию необходимо формировать на основе
данных синтетического и аналитического учета по счету 04
«Нематериальные активы».
3. Доходы, полученные от осуществления франчайзинговой
деятельности, а именно суммы начисленных франчайзинговых
платежей, как единовременных, так и периодических и прочие
доходы,
полученные
от
осуществления
франчайзинговой
деятельности. Данная информация формируется на счете 90 «Доходы
и расходы по текущей деятельности» в корреспонденции со счетами
76-8 «Расчеты с франчайзи».
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4. Расходы, понесенные от осуществления франчайзинговой
деятельности. Эта информация формируется на основании данных
синтетического и аналитического учета по счетам учета затрат в
корреспонденции со счетом 90 «Доходы и расходы по текущей
деятельности».
5. Прибыль
отчетного
периода
от
осуществления
франчайзинговой
деятельности.
Сопоставляя
доходы
с
соответствующими статьями расходов, вычитая обязательные платежи
в бюджет, предприятие формирует прибыль отчетного периода от
осуществления франчайзинговой деятельности.
6. Размер и структура задолженности франчайзи. Суммы
задолженности необходимо представить в пояснительной записке в
разрезе каждого предприятия франчайзи. Данная информация
формируется на основании данных аналитического учета по счету 76-8
«Расчеты с франчайзи» в разрезе системы аналитических счетов.
Таким образом, раскрытие предлагаемой информации в
пояснительной записке к отчетности позволит предприятиям,
осуществляющим
франчайзинговую
деятельность,
получить
информационную базу для экономического анализа и объективные
данные для принятия управленческих решений.
УДК 657
Катерина Боримська
Житомирський державний технологічний університет
НОВІ ВИМОГИ ДО ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В СПЕКТРІ
ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАВДАНЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні перед Україною стоїть важливе стратегічне завдання
інтеграції у світовий економічний простір та, зокрема, вступу до ЄС.
Перед підприємствами надзвичайної актуальності набуває активізація
інвестиційної діяльності, необхідність вирішення якої наводить їх на
ринок цінних паперів, який останніми роками показує стійке і динамічне
зростання. У зв’язку з цим у суб’єктів господарювання з’явилася
можливість використання більш широкого спектру фінансових активів,
що дозволяють урізноманітнити форми вкладень коштів інвесторів, що
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забезпечують мобільність у залученні вільних грошових коштів і які
страхують ризики зниження реальної вартості вкладених ресурсів.
Наріжним каменем при цьому виступає організація комплексної системи
економічної безпеки, як інвестора, який вкладає кошти у вітчизняні
підприємства, так і самих суб’єктів господарювання, - від можливих
вливань «загарбницького» характеру.
За таких умов контроль за дотриманням економічної безпеки з
метою захисту бухгалтерської інформації на підприємстві в сучасних
умовах управління є важливим та комплексним процесом
забезпечення достовірності інформації, доцільності, законності
господарських операцій, повноти й своєчасності їх відображення. При
цьому використання облікової інформації в ході здійснення
внутрішнього контролю має служити забезпеченню безпеки
підприємства від ймовірних рейдерських захоплень та шахрайств
всередині підприємства.
Ефективність функціонування системи внутрішнього контролю
багато в чому залежить від якості інформаційного забезпечення
суб’єктів контролю, отримання якісної і своєчасної інформації про стан
діяльності, яка в т.ч. залежить від надійності комп’ютерних програм, що
забезпечують збір, вимірювання, реєстрацію, обробку, зберігання й
передачу різних видів інформації. Разом із дотриманням
запропонованих принципів функціонування системи внутрішнього
контролю (своєчасності, постійності, відповідності, концептуальної
цілісності,
доступності,
конфіденційності,
відповідальності,
розмежування обов’язків та ефективності (табл. 1)) максимально
можливим стає оптимальне поєднання організаційно-кадрових,
режимних й технічних компонент систем захисту на всіх етапах
технологічного циклу обробки облікової інформації для реалізації
політики безпеки на підприємстві.
Тобто під час здійснення внутрішнього контролю операцій з
дотримання інвестиційної безпеки з метою захисту бухгалтерської
інформації виникають одразу три об’єкти перевірки: бухгалтерська
інформація, яка підлягає захисту; суб’єкти, заінтересовані в
бухгалтерській інформації; бухгалтерські ризики. До перевірки
кожного з вказаних об’єктів висуваються окремі завдання
внутрішнього контролю, які в комплексі забезпечують реалізацію
єдиного контрольного процесу в цілях дотримання інвестиційної
безпеки сторін економічних відносин. В даному аспекті важливими
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виступають пропозиції з удосконалення методики внутрішнього
контролю таких об’єктів, а також організації контрольного процесу та
методичних етапів (внутрішній контроль правильності визначення,
обробки та зберігання даних, які необхідно захищати; внутрішній
контроль осіб та шкоди, які вони можуть заподіяти підприємству в
інформаційному аспекті; внутрішній контроль ризиків та шляхів їх
уникнення або мінімізації), що дозволяє вибудувати послідовний
процес побудови ефективної системи внутрішнього контролю, як з
організаційної, так і з методологічної точок зору, з метою захисту
бухгалтерської інформації на підприємстві та дотримання
інвестиційної безпеки на підприємстві в цілому.
Таблиця 1
Принципи системи внутрішнього контролю в середовищі
інвестиційної безпеки підприємства
№
з/п

Принципи
внутрішнього
контролю

1

Своєчасності

2

Постійності

3

Відповідності

4

Концептуальної
цілісності

5

Доступності

Коротка характеристика
Виявлення
правопорушень
повинно
бути
своєчасним та оперативним для того, щоб швидко
попередити настання негативних наслідків,
спричинених правопорушеннями, а також своєчасно
виявити ризики настання таких наслідків
Контроль повинен здійснюватися постійно та
безперервно, в тому числі результати наступного
контролю повинні впливати на прийняття рішень
при попередньому контролі
Система
внутрішнього
контролю
повинна
відповідати вимогам та запитам системи управління
підприємством, його організаційній структурі та
обсягам діяльності
Перевірки повинні проводитися у взаємозалежності
та комплексності для того, щоб забезпечити
ефективність проведення контролю, а також
попередити всі можливі на підприємстві
підприємницькі ризики
Система внутрішнього контролю має бути
доступною протягом певного часу для користувачів,
а також гарантувати функціонування системи у
випадку відмови її окремих компонентів
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Продовження табл. 1
6

Конфіденційності

7

Відповідальності

8

Розмежування
обов’язків

9

Ефективності

Суб’єкти здійснення внутрішнього контролю
регламентують
захист
інформації
від
несанкціонованого доступу шляхом реалізації
відповідних контрольних функцій
Суб’єкти здійснення внутрішнього контролю
повинні нести відповідальність за свої дії чи
бездіяльність, які можуть завдати шкоди діяльності
підприємства
Обов’язки між посадовими особами системи
внутрішнього контролю повинні бути чітко
розподілені, кожен повинен знати свої права та
обов’язки
Функціонування системи внутрішнього контролю
повинно давати результати у вигляді подолання
та / або зниження правопорушень, зниження
ймовірності виникнення ризиків на підприємстві.
Результати від здійснення внутрішнього контролю
повинні перевищувати витрати на його здійснення

Пропозиції щодо організації контрольних процедур дозволяють
встановити відповідальних посадових осіб за вказані операції,
підвищити довіру інвесторів, кредиторів і партнерів, так як до
моменту прийняття рішення про співпрацю вони зможуть провести
аналіз та інтерпретувати аналізовані показники інвестиційної
привабливості; крім того, посилити рівень безпеки усіх сторін
інвестиційного процесу, а також сприяють підготовці достовірної та
об’єктивної звітності в умовах поглиблення інвестиційних процесів та
зростання інформаційних ризиків господарювання в сучасних умовах
поглиблення євроінтеграційних векторів розвитку вітчизняного
бізнесу.
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УДК 657.1
Ирина Васькова
Научный руководитель: Елена Козлова
Могилевский государственный университет продовольствия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПЕРЕВОДА ДОЛГА:
ЮРИДИЧЕСКИЙ И БУХГАЛТЕРСКИЙ АСПЕКТ
Организации в процессе своей финансово-хозяйственной
деятельности вступают в денежные взаимоотношения с другими
организациями.
Для
бесперебойной
работы
организаций
промышленности
необходимы
регулярные
поставки
сырья,
материалов, однако не всегда есть денежные средства для оплаты.
Законодательно установлен один из возможных способов
оплаты в сложившейся ситуации, а именно – оплата по договору
перевода долга или по договору уступки требования. Форма и
содержание таких договоров не являются законодательно
установленными и могут содержать различную информацию, однако
основными здесь являются условия перевода (уступки) долга, момент
перехода обязательств другой стороне и сумма переводящегося долга.
В случае если у предприятия длительный период не имеется
возможности производить оплату по своим образовавшимся
обязательствам такие договора являются наилучшим способом
совершения операций, так как они имеют целевой характер и
составляются с учетом особенностей отдельных ситуаций.
Однако нерешенными остаются некоторые ключевые вопросы:
- сумма договора и условия ее признания;
- дата признания оплаты по договору;
- закрепление за договором курса валюты, если договор
предусматривает оплату иностранной валютой;
- условие, подтверждающее перевод долга посредством оплаты
денежными средствами, либо прекращения обязательств без оборота
денежных средств.
На практике в договорах такого типа указывается сумма
перевода долга, но не определено как именно она будет поступать на
счет (частично или полностью), что существенно для бухгалтерского
учета, так как могут возникнуть несоответствия в суммах по одному и
тому же договору.
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Кроме того, возникают проблемы и с днем оплаты, который по
действующему законодательству совпадает с датой передачи права
требования, датой зачета взаимных требований (т.е. датой заключения
договора перевода долга), связанные с возникновением курсовых
разниц и отражением платежей по договору на счетах бухгалтерского
учета.
Еще одним важным моментом при составлении договора
перевода долга, является описание предметности договора, а именно
что покрывается за счет договора и каким способом. Обычно, в
договоре прописывается сумма и указывается «перевод обязательств
Новому должнику путем перечисления средств на счет Кредитора»,
однако сам по себе такой договор может и не подразумевать
фактическое перечисление денежных средств на счет, а лишь
перекрытие задолженности.
Особенности таких условий договора перевода долга
заключаются в том, что при обосновании законности поставленной на
учет суммы договора основанием будет являться договор и платежное
поручение, подтверждающее фактическое поступление денежных
средств. Однако если договор не подразумевал фактическое
перечисление денежных средств, а лишь перекрывал образовавшиеся
задолженности (т.е. по данным бухгалтерского учета Первоначальный
должник закрыл свою задолженность перед Кредитором, а Новый
должник уменьшил свою задолженность перед Первоначальным
должником на сумму договора), то основанием здесь будет лишь сам
договор.
Описанная ситуация на практике зачастую упускается из виду и
в договоре перевода долга указываются слова «перевод обязательств
Новому должнику засчитывается путем перечисления средств на счет
Кредитора», однако никакого перечисления не было, а лишь
перекрытие задолженности по учету.
В данной ситуации экономически корректным и юридически
верным будет указание в договоре условия перекрытия обязательства.
Кроме того, можно предложить составление договора зачета
взаимных требований, с согласия всех трех сторон (Новый должник,
Первоначальный должник, Кредитор), сущность которого и
заключается в перекрытии обязательств без условия оплаты.
Рассмотренные юридические и бухгалтерские аспекты
заключения договоров перевода долга свидетельствуют о
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недостаточной законодательной проработке и необходимости
разработки механизма отражения таких договоров на счетах учета.
УДК 005.583
Анастасия Войтешук
Полесский государственный университет
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ
Сегодня большинство руководителей убедились в важности
вопросов кадровой политики, ведь при правильной организации
управления кадрами компания может получить весомое конкурентное
преимущество на рынке. Одно из важнейших условий успеха
организации - высокая мотивация персонала. Главным фактором
отсутствия мотивирования работников является текучесть кадров [1].
Для компании ОАО «Геркулес» показатель текучести кадров является
достаточно высоким.
Сотрудникам предприятия был предложен письменный опрос.
Анализ ответов сотрудников показал следующие результаты:
неудовлетворение уровнем заработной платы - 98% опрошенных;
социальными льготами довольны 60%; возможность карьерного роста
видят 79%; престижность компании - 83% опрошенных удовлетворяет;
поощрение результатов работы – не довольны 59% работников.
Руководители желающие оказать значительное воздействие на
трудовую мотивацию своих подчиненных, обязаны оценить и понять их
доминирующие потребности, а так же создать приемлемые условия для
повышения уровня трудовой мотивации работников и степень их
заинтересованности в достижении высоких рабочих результатов.
Среди современных тенденций в мотивации следует выделить
две: наделение работников полномочиями и использование в качестве
мотиватора удовлетворение от работы[2]. Наделение сотрудников
полномочиями означает, что они получают в свои «руки» четыре
«символа
освобождения»:
информацию,
знания,
власть,
вознаграждение. Для оценки основных мотиваторов используют самые
разные подходы интервьюирования и управленческом общении. Исходя
вышесказанного, главную роль в системе управления организационным
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поведением играют мотивация и стимулирование работника. Суть
главного недостатка системы оплаты труда в компании
ОАО «Геркулес», состоит в том, что заработная плата плохо связана с
конечными результатами труда: большая окладная часть и маленький
процент от выручки реализованного товара. Таким образом, в данной
системе можно выделить следующие недостатки: рост оплаты труда не
связан с ростом эффективности; система оплаты не является гибкой;
корпоративная культура не соотносится с ожиданиями сотрудников.
Для современной экономики в большей степени подходят
системы оплаты труда, которые основываются на участии в прибылях и
распределении доходов. Сущность гибкой системы оплаты труда
«Участие в прибылях» в том, что за счет заранее установленной доли
прибыли формируется премиальный фонд, из которого работники
получают регулярные выплаты. В такой системе размер выплат
является зависимым от уровня прибыли, общих результатов
деятельности каждого структурного подразделения. Для анализа
эффективности использования рассмотренной системы оплаты труда,
рассчитаем основные коэффициенты использования трудовых ресурсов
(таблица 1).
Таблица 1
Показатели движения персонала ОАО «Геркулес»
Наименование
гр. работников
Администрация
Заведующие
Продавцы

Численность работников, ед.
Принятых

Уволенных

Отработавших

0
2
4

0
1
1

7
3
40

Коэф.
постоянства
(текучести)
кадрового
состава, %
100(0)
79(24)
91,44(6,59)

Коэф.
интенсивти
текучести
кадров
0
2,56
0,84

В соответствии с данным опросом наибольшее внимание нужно
уделить таким факторам при разработке системы мотивации в ОАО
«Геркулес» как: уровень заработной платы, социальные льготы,
«недооцененность» персонала. Таким образом, внедрение данной
мотивационной системы позволит сократить коэффициент текучести
более чем в три раза и сократить расходы организации на обучение
для вновь прибывших сотрудников. Дополнительный эффект от
использования этой системы приведет также к изменению основных
показателей деятельности предприятия в сторону улучшения.
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Отметим, что в результате введения гибкой системы оплаты труда,
предприятие получит не только повышения производительности
труда, но и экономию фонда оплаты труда.
УДК 657.1
Вэй Ян
Научный руководитель: Елена Козлова
Могилевский государственный университет продовольствия
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое состояние и устойчивость организации зависят от
того, каким имуществом располагает организация, в какие активы
вложен капитал и какой доход он ей приносит.
Капитал может функционировать в денежной и материальной
формах. В период инфляции нахождение средств в денежной форме
приводит к понижению их покупательской способности, так как эти
статьи не переоцениваются в связи с инфляцией.
В структуре активов исследуемого промышленного предприятия
наибольший удельный вес занимают немонетарные активы, что
свидетельствует о том, что наибольшая часть активов подвержена
инфляционным процессам. Реальная стоимость наибольшей части
активов организации изменяется с течением времени и изменением
цен и поэтому требует постоянной переоценки, что может в будущем
отрицательно сказаться на финансовой устойчивости предприятия.
В ходе научного исследования была проведена оценка
финансовой устойчивости промышленного предприятия через анализ
структуры источников предприятия. С этой целью рассчитаны
следующие показатели: коэффициент концентрации собственного
капитала;
коэффициент
концентрации
заемного
капитала;
коэффициент финансовой зависимости; коэффициент текущей
задолженности;
коэффициент
устойчивости
финансирования;
коэффициент покрытия долгов собственным капиталом; коэффициент
финансового левериджа (коэффициент финансового риска), который
считается одним из основных индикаторов финансовой устойчивости.
Полученные данные свидетельствуют об устойчивости и
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финансовой независимости организации, однако в современных
условиях это не является безусловным положительным признаком.
Если рассматривать ситуацию с позиции банков и кредиторов,
то высокая доля собственного капитала свидетельствует о надежности
организации, снижает финансовый риск. С позиции же инвесторов, не
увеличивающаяся доля собственного капитала, а именно
использование заемных средств свидетельствует о гибкости
предприятия, его способности находить кредиты и возвращать их, т.е.
быстрого реагирования на изменение делового климата.
Получить общую количественную оценку финансового риска
позволяет расчет интегрального показателя на основании данных
бухгалтерского баланса. Проводить оценку финансового риска
организации на основе данных бухгалтерского баланса является
весьма обоснованным, так как он содержит существенную
информацию о финансовом состоянии организации и является
наиболее информационным источником.
Для целей оценки финансового риска нами произведен расчет
интегрального показателя финансовой устойчивости на основе
перечня финансовых коэффициентов: автономии; финансового
левериджа; обеспеченности собственными оборотными средствами;
текущей ликвидности; абсолютной ликвидности.
Снижение интегрального показателя финансового риска в
исследуемой организации требует проведения мероприятий по
улучшению структуры бухгалтерского баланса, для чего может быть
разработано несколько вариантов реструктуризационной политики
организации, на основании которых и будут составляться прогнозные
балансы. С одной стороны можно снижать долгосрочные активы и
увеличивать краткосрочные, с другой – увеличивать собственный
капитал, снижать краткосрочные обязательства и изменять
краткосрочные активы, с третьей – изменять долгосрочные активы,
увеличивать собственный капитал и уменьшать краткосрочные
обязательства.
Исследуемой
организации
рекомендовано
проведение
следующих мероприятий:
- увеличение собственных средств предприятия за счет
увеличения суммы прибыли в результате проведения мероприятий по
снижению затрат на производство продукции;
- уменьшение краткосрочных обязательств за счет сокращения
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кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов и займов, что
возможно при введении политики предоплаты при поставке
продукции потребителям.
Таким образом, для снижения финансового риска предприятия
необходимо увеличение доли собственного капитала и снижение
удельного веса краткосрочных активов и обязательств в общем итоге
бухгалтерского баланса.
УДК 657.8
Наталія Грицько
Тернопільська ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області
АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Активне запровадження інформаційних технологій в облікові
процеси першочергово сприяє автоматизації обліку розрахункових
операцій. Загальні принципи ведення обліку грошових операцій в
електронній формі регламентується Положенням про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою
НБУ від 15.12.2004 р. №637. Порядок оформлення касових операцій
викладено у п. 3 даного положення, який регламентує, що реєстрація
касових ордерів і видаткових відомостей може здійснюватися за
допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують формування і
роздрукування потрібних касових документів. Порядок ведення
касової книги й обов’язки касира зазначені у п. 4 вищенаведеного
положення. Зокрема, згідно п. 4.4 підприємства за умови забезпечення
належного зберігання касових документів підприємства можуть вести
касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних
засобів.
За допомогою АРМ бухгалтера з обліку грошових коштів та
розрахункових операцій вирішують такі завдання:
- документальне оформлення та облік грошових коштів в касі у
національній валюті;
- документальне оформлення та облік грошових коштів у касі в
іноземних валютах у розрізі окремих видів (кодів) валют;
- документування фактів руху грошових коштів на поточних
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рахунках в установах банків;
- опрацювання інформації з виписок банку, облік операцій на
поточних рахунках;
- облік операцій на валютних рахунках, обчислення та облік
курсових різниць;
- аналітичний та синтетичний облік розрахунків з підзвітними
особами.
Паралельно у цьому ж режимі вирішується завдання з організації
аналітичного і синтетичного обліку розрахунків підприємства з:
постачальниками за отримані цінності; фінансовими та податковими
органами; за обов'язковими податками, зборами і платежами;
депонентами; різними дебіторами і кредиторами та інших фактів
розрахункових дій.
Розподіл функцій між окремими АРМ або працівниками
залежить від кількості здійснюваних операцій, організаційної
структури бухгалтерії та кількості використовуваних персональних
комп’ютерів.
Найбільш доцільно створювати АРМ мережеві, які б
охоплювали:
- АРМ бухгалтера-касира;
- АРМ бухгалтера з обліку грошових коштів та розрахункових
операцій;
- АРМ головного бухгалтера.
За цих умов між АРМ забезпечується обмін інформацією,
використовується загальна інформаційна база. При цьому на АРМ
головного бухгалтера переважно здійснюють лише перегляд
інформації з метою контролю і прийняття управлінських рішень,
формуються різноманітні довідкові дані, можуть отримуватись окремі
документи щодо залишків коштів, оборотів за рахунками 30, 31, стану
розрахунків за окремими їх видами.
Для аналітичного обліку грошових коштів у конфігурації
«1С:Бухгалтерія 8.2 для України» передбачений довідник «Статьи
движения денежных средств», де перелік аналітичних об’єктів
користувач може формувати сам. Ще одним допоміжним довідником
для обліку готівки є «Назначение наличных денежных средств».
Даний довідник застосовується при заповненні у ордері значення
реквізиту «Назначение ДС». Він використовується для формування
інформації про цільове призначення коштів у звіті «Журнал
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регистрации кассовых ордеров».
Завдяки автоматизації обліку грошових операцій на сучасних
підприємствах можлива відмова від традиційної організаційної
структури, якої є каса та касових працівників, що сприятиме
зменшенню адміністративних витрат та оптимізації розрахункових
операцій. Подальших досліджень потребують методичні особливості
обліку електронних готівкових та безготівкових коштів, які активно
запроваджуються в розрахункові операції підприємств електронної
торгівлі.
УДК 657.1
Елена Грызунова
Научный руководитель: Наталья Горбунова
Мордовский государственный университет
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях
развития рыночной экономики, глобализации
коммерческой деятельности и доступности международных рынков
капитала наиболее значимой проблемой является формирование
объективной информации о деятельности экономических субъектов –
участников рынка. В этой связи существует необходимость
грамотного определения стоимости предприятий, которые стали
такими же объектами купли-продажи, как товары и услуги.
Определение
рыночной
стоимости
имущества
повышает
конкурентоспособность, дает реалистичное представление о
потенциальных возможностях предприятия.
Основой
качественной
оценки
стоимости
имущества
предприятия является информационное обеспечение. Для е
определения используют специальные приемы и способы расчета,
каждый из которых предполагает проведение предварительного
анализа информационной базы на основе определенного алгоритма
расчетов. Все подходы к оценке позволяют определить стоимость
предприятия на конкретную дату, а все методы являются рыночными,
так как учитывают сложившуюся рыночную конъюнктуру, ожидания
инвесторов, рыночные риски, связанные с оцениваемым бизнесом [1].
57

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

В мировой практике для оценки стоимости имущества
предприятия используются методы бухгалтерского и финансового
подходов. Каждый подход позволяет определить факторы, влияющие
на стоимость имущества или определенный вид бизнеса.
Следует отметить, что бухгалтерский и финансовый подходы к
определению стоимости предприятий или отдельного бизнеса
ориентированы на разные критерии оценки происходящих изменений
и обладают определенными преимуществами и недостатками.
Бухгалтерский подход к оценке стоимости имущества отражает
в основном балансирование денежных потоков и контроль над
текущими операциями. Финансовый подход можно трактовать как
стоимостной или инвестиционный, так как внимание концентрируется
на инвестиционных качествах денежных потоков, неопределенности
будущих результатов и постоянно возникающих новых возможностях
[2].
Основные отличия бухгалтерского и финансового подходов к
оценке стоимости имущества предприятия представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные отличия бухгалтерского и финансового подходов к оценке
стоимости предприятия
Основные
компоненты

Бухгалтерский подход

Финансовый подход

Цель

Контроль и текущие
решения

Методы
достижения
целей

Анализ имущественного и
финансового положения

Объект оценки

Финансовое состояние
предприятия

Принятие стратегических
решений
Использование методов
затратного,
сравнительного, доходного
подходов
Рыночная стоимость
собственного капитала,
оценка управленческой
гибкости решений

Как следует из таблицы 1, бухгалтерский подход к оценке
бизнеса заключается в проведении финансового анализа с целью
изучения и оценки данных о финансовом состоянии предприятия и
результатах его деятельности с целью прогнозирования стратегии его
развития в будущем. Финансовый подход к определению стоимости
бизнеса основан на концепции управления стоимостью, которая имеет
58

VI Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 6 грудня 2014 р.)

множество модификаций. Целью данного подхода является оценка
роста благосостояния владельцев капитала. При этом каждый подход
основан на использовании определенных финансовых характеристик
предприятия, так или иначе влияющих на величину его стоимости.
1. Аверина О.И. Анализ эффективности бизнеса: критерии оценки // Международный
бухгалтерский учет. 2013. № 41(287). С. 46-55.
2. Теплова Т.В. Ситуационный финансовый анализ: схемы, задачи, кейсы /
Т.В. Теплова, Т.И.Григорьева. – М: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. – 605с.

УДК 339.138:658.310.8
Наталія Гуржій
Запорізький національний університет
СТРАТЕГ - ЛІДЕР І КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ В РЕАЛІЗАЦІЇ
МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Для ефективної реалізації маркетингових стратегій у кожному
підприємстві, яке орієнтоване на стратегічний успіх, повинен бути
створений і безперебійно функціонувати відповідний механізм
управління їх реалізацією.
Механізм управління реалізацією маркетингових стратегій
повинен формуватися у відповідності з концепцією „5К‖, яка
засновується на групуванні ключових процесів механізму управління
реалізацією маркетингових стратегій за 5 базовими елементами:
 контент реалізації маркетингових стратегій (зміст дій);
 контекст реалізації маркетингових стратегій (умови їх
реалізації);
 керівник з реалізації маркетингових стратегій (стратеглідер);
 команда з реалізації маркетингових стратегій (виконавці);
 комплекс методів, важелів та інструментів, за допомогою
яких здійснюється вплив на фактори управління.
Керівник реалізації маркетингових стратегій грає ключову роль
у процесі прийняття стратегічних рішень, оскільки часто успіх
реалізації стратегій залежить не від ефективності стратегічного
планування, а від професійних та особистих компетентностей
керівника, що керує реалізацією стратегій.
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Ключові процеси в межах цього елементу механізму реалізації
маркетингових стратегій охоплюють:
- забезпечення
внутрішнього
керівництва
реалізацією
маркетингових стратегій;
- забезпечення виконання управлінських функцій щодо
реалізації маркетингових стратегій;
- створення системи стратегічного лідерства;
- розвиток компетентностей керівника, удосконалення стилю
управління та системи методів впливу в залежності від вимог
маркетингових стратегій та проміжних результатів їх реалізації.
Забезпечення
внутрішнього
керівництва
реалізацією
маркетингових стратегій передбачає вибір та призначення керівника,
спроможного найкращим чином привести до бажаних для
підприємства результатів за рахунок ефективного впровадження
обраних маркетингових стратегій, та охоплює наступні процедури:
формування системи вимог до професійних компетентностей та
особистісних якостей; оцінка претендентів щодо їх відповідності
встановленим вимогам; призначення керівниками, тих, що в найбільш
повній мірі відповідають встановленим вимогам та мають високу
внутрішню мотивації до впровадження розроблених стратегій.
Забезпечення виконання управлінських функцій щодо реалізації
маркетингових стратегій торкається щоденної діяльності з реалізації
стратегій і передбачає, що керівник повинен володіти технологією
менеджменту та виконувати ряд управлінських функцій: планування
заходів щодо реалізації маркетингових стратегій; прийняття рішень
щодо внесення змін до запланованих заходів; розподіл і делегування
повноважень; організація виконання дій; мотивація виконавців до
ефективної реалізації маркетингових стратегій; координація діяльності
виконавців; контроль за ходом реалізації маркетингових стратегій.
Створення системи стратегічного лідерства, в свою чергу, є
головною запорукою успіху впровадження стратегій підприємства,
оскільки спроможне надихнути виконавців на досягнення ще більших
результатів. Воно передбачає: оцінку лідерських якостей призначеного
керівника з реалізації стратегій; розвиток лідерських якостей
керівника;
налагодження
ефективного
співробітництва
з
неформальним лідером команди виконавців.
Розвиток компетентностей керівника, удосконалення стилю
управління та системи методів впливу досліджуваним підприємствам
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слід здійснювати в залежності від вимог маркетингових стратегій та
проміжних результатів їх реалізації. Для розвитку компетентностей
керівника слід розробити ефективну систему його навчання та
підвищення кваліфікації. Змінювати стиль управління або окремі
методи впливу доцільно, якщо ті, що використовуються, не
призводять до бажаних результатів у бажані терміни.
Керівник реалізації маркетингових стратегій пов’язаний з усіма
іншими елементами механізму управління їх реалізацією: контентом
(оскільки розробляє систему проактивних, реактивних та
підтримуючих заходів); контекстом (оскільки приймає рішення щодо
його приведення у відповідність зі стратегіями); командою (оскільки
ставить перед нею завдання з реалізації стратегій та забезпечує їх
виконання); комплексом методів (за допомогою яких здійснює вплив
на інші елементи), в свою чергу, отримуючи від них необхідну для
прийняття рішень інформацію у вигляді зворотного зв’язку.
УДК 657
Анна Даценко
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Управління персоналом є особливо важливим у сучасних умовах
глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, коли
продукти, технології, операційні методи і навіть організаційні
структури застарівають з нечуваною швидкістю, а знання та навички
співробітників підприємства стають головним джерелом його
тривалого розвитку.
З точки зору організаційного аспекту діяльності підприємства
під управлінням персоналом слід розуміти комплекс взаємопов'язаних
економічних, організаційних та соціально-психологічних методів, що
забезпечують ефективність трудової діяльності та надають
конкурентоспроможності підприємству. З іншої сторони, управління
персоналом – діяльність, найважливішими елементами якої є
визначення потреб у персоналі, способи залучення його до роботи, а
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також вивільнення, розвиток, контролінг персоналу та структурування
робіт, політика винагород та соціальних послуг, політика участі в
досягненні успіху, управління витратами на персонал та керівництво
співробітниками.
Метою управління персоналом підприємства є підвищення
ефективності виробництва та праці для досягнення максимального
прибутку.
Проблемою сучасного менеджменту є управління людськими
ресурсами для досягнення успіху організації. В залежності від того,
наскільки ефективно поставлена робота з добору персоналу, у значній
мірі залежить якість людських ресурсів, їхній внесок у досягнення
цілей підприємства, що є основною проблемою управління
персоналом. Ефективність управління персоналом залежить від
принципів та методів процесу управління. Слід зауважити, що чим
більшим є підприємство, чим більше підрозділів і філій воно має, тим
більшого значення набуває узгодження загальних принципів
здійснення єдиного управління.
Сьогодні основними проблемами, з якими стикаються при
управлінні персоналом, є підбір, формування кадрів з сучасним
економічним
мисленням,
забезпечення
ефективності
праці
працівників, збереження сприятливого клімату у колективі та багато
інших.
Перед керівником лежить завдання створення сприятливої
атмосфери між працівниками та пошук саме таких методів та підходів,
які сприятимуть більш ефективній роботі. Персонал потрібно
заохотити, створити такі умови, за яких працівник докладатиме всіх
зусиль для досягнення своїх цілей та цілей підприємства.
Основу концепції управління персоналом підприємства в даний
час складає зростаюча роль особистості працівника, знання його
мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у
відповідності із завданнями, що стоять перед підприємством.
Аналіз проблем управління персоналом дозволяє виділити
наступні пропозиції щодо вирішення цих проблем:
встановлення порядків та норм. Порядки, норми
поводження і трудові цінності, які культивуються в організації,
враховуються при встановленні критеріїв пошуку і добору
працівників;
аналіз роботи, нормування праці. Аналіз роботи, нормування
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праці й оцінка виконання дозволяють виробити вимоги і критерії,
відповідно до яких будуть відбиратися кандидати на конкретні
вакантні посади;
система адаптації нових працівників. Система заходів для
адаптації нових працівників до роботи в організації і до трудового
колективу є прямим продовженням процесу пошуку і добору кадрів;
навчання персоналу. Навчання – це продовження процесу
добору й адаптації нових працівників;
кадрове планування. Кадрове планування задає чіткі
орієнтири, що стосуються професійної приналежності, кваліфікації і
чисельності працівників організації, що вимагається;
удосконалення
системи
стимулювання.
Система
стимулювання дає можливість виробити політику стимулювання праці
і набір стимулів, спрямованих на залучення кандидатів, що
відповідають усім необхідним вимогам, а також сприяє утриманню
вже найнятих працівників.
Сьогодні персонал розглядається як основний ресурс організації,
що в значній мірі визначає успіх всієї її діяльності, яким треба
грамотно управляти, створювати оптимальні умови для його розвитку.
УДК 338.45.01
Юлия Демещик
Научный руководитель: Александр Онищук
Полесский государственный университет
ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
Объектом исследования является ОАО «Беллакт», г. Волковыск,
Гродненская область. Предмет исследования – организация
управления на предприятии.
Процесс управления производством предполагает выполнение
функций: планирования, организации, мотивации, контроля. Для
выявления недостатков в области эффективности управления
производством на ОАО «Беллакт» было применено анкетирование.
Основными недостатками, выявленными в результате анкетирования
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работников, являются изношенность основных фондов и низкая
заработная плата.
Основным
направлением
повышения
эффективности
производства является замена старого оборудования на новое. Это
мероприятие позволит увеличить выпуск продукции, что
положительно отразится на величине заработной платы работников.
Наиболее оптимальным является внедрение пастеризатора. На
предприятии имеется пастеризатор ТПУ-5, но наименее затратным при
наибольшей эффективности будет являться пастеризатор Т1-ОУТ.
Необходимо рассчитать экономический эффект от внедрения
данного оборудования, а также его срок окупаемости. Сначала
рассчитаем рентабельность оборудования (Р=П⁄З, где П – прибыль от
внедрения пастеризатора Т1-ОУТ, млн. руб.; З – затраты на внедрение
пастеризатора Т1-ОУТ, млн. руб.). Для нахождения рентабельности
необходимо рассчитать прибыль от внедрения пастеризатора Т1-ОУТ
и затраты на это мероприятие (П=В-З, где В – выручка от
использования пастеризатора, млн. руб):
Показатель
Сменная
производительность
пастеризатора, л/ч
Количество рабочих дней в году
Годовой расход электроэнергии,
тыс. кВТ
Стоимость 1 кВт
электроэнергии, руб.

ТПУ-5
220

Т1-ОУТ
250

240
5 600

240
5 400

700

700

Рассчитаем выручку до и после внедрения нового вида
пастеризатора: В ТПУ-5 = 220 * 240 * 80 000 = 4 224 000 000 руб.
В Т1-ОУТ = 250 * 240 * 80 000 = 4 800 000 000 руб.
Найдем затраты при использовании пастеризатора ТПУ – 5.
Стоимость данного оборудования составляет 250 000 000 руб.,
стоимость 1 кВт электроэнергии – 700 руб., срок эксплуатации – 10
лет, а заработная плата работника на данном оборудовании составляет
4 500 000 руб., расходы на обслуживание пастеризатора – 40 000 000
руб. получим:
З ТПУ-5 = 250 000 000/10*2 + 4 500 000 * 12 + 5 600 000 * 700 + 40
000 000= 4 026 500 000 руб.
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Найдем затраты на внедрение пастеризатора Т1-ОУТ только с
другими данными и получим: З Т1-ОУТ = 300 000 000/10*2 + 6 000
000*12 + 5 400 000*700 + 50 000 000 = 3 917 000 000 руб.
Найдем годовую прибыль предприятия работы пастеризатора:
П ТПУ – 5 = 4 224 000 000 – 4 026 500 000 = 197 500 000 руб.
П Т1-ОУТ = 4 800 000 000 – 3 917 000 000 = 883 000 000 руб.
Рассчитаем рентабельность при использовании пастеризатора
ТПУ – 5 и пастеризатора Т1-ОУТ соответственно:
Р ТПУ – 5 = 197 500 000 / 4 026 500 000 * 100% = 4,9%.
Р Т1-ОУТ = 883 000 000 / 3 917 000 000 * 100% = 22,5%.
Рассчитать срок окупаемости нового оборудования (Т = П ⁄ З):
Т Т1-ОУТ = 3 917 000 000/883 000 000 = 4,4 = 4 года 5 месяцев
Можно сделать вывод о том, что внедрение пастеризатора Т1ОУТ увеличит рентабельность оборудования на 17,6 %, а также даст
дополнительную годовую прибыль предприятию в размере 883 000
000 руб. Оборудование окупится в течение 4 лет 5 месяцев. Данное
внедрение является рациональным, т.к. повысит валовой выпуск
продукции, что, в свою очередь, приведет к росту прибыли
предприятия, а также заработной платы работников.
УДК 657.1
Ольга Добрянская
Научный руководитель: Елена Козлова
Могилевский государственный университет продовольствия
УЧАСТИЕ В ПРИБЫЛИ КАК ФОРМА СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА РАБОТНИКОВ
Оплата труда в любых организациях является основным
источником дохода работника, основой материального благополучия
членов его семьи. Сущность оплаты труда выражается через денежные
выплаты, получаемые работником в обмен на свой труд.
Основной
проблемой
в
процессе
эффективного
функционирования предприятия является формирование механизма
стимулирования трудовой деятельности работников, позволяющей ему
повысить производительность труда и качество выпускаемой
продукции. Стимулирование труда – это прежде всего внешнее
65

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

побуждение, элемент трудовой ситуации, влияющий на поведение
человека в сфере труда, материальная оболочка мотивации персонала.
Объективная необходимость применения различных форм
участия в прибыли предприятия (фирмы) основана на том, что даже
наиболее совершенные системы индивидуальной и коллективной
оплаты труда не всегда способны порождать действительное желание
каждого работника быть причастным к стабильно высоким общим
результатам деятельности.
Одной из эффективных форм участия работника в прибыли
является установление процента премии в зависимости от
ежемесячного размера прибыли. Такой подход предполагает
определение финансового результата деятельности ежемесячно.
При наличии прибыли каждому структурному подразделению
устанавливается процент премии, в зависимости от участия данного
структурного подразделения в получении предприятием прибыли. При
наличии убытка у предприятия данная премия не выплачивается.
Применение такой системы стимулирования труда позволит
увеличить трудовой потенциал работника, заинтересовать его в росте
прибыли предприятия, повышении качества выполняемых работ,
проявлении
творческого
потенциала,
повышении
уровня
компетентности.
УДК 005:332.37
Галина Зелінська
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ
СИСТЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Розвиток ринкових відносин в Україні потребує адекватних змін
у всіх сферах суспільного життя, включаючи освіту. Уже з другої
половини ХХ століття стає очевидним, що ситуація, яка склалася у
системі освіти нашої країни, не може задовольнити потреби
суспільства, а відтак і потреби держави. Багато проблем, які
виникають тут напряму породжені недосконалістю інституційного
забезпечення. Це, найперше, пов’язане з тим, що впродовж тривалого
часу панувала ідеологія інститутів тоталітарної держави у всіх сферах
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економіки, в тому числі і освітній системі. З розвитком незалежної
України почали народжуватися і розвиватися нові інститути, засновані
на засадах демократії. Разом з цим почалося поглиблення
перерозподілу функцій в освітньому менеджменті. Зазнає змін у межах
інституціональних структур механізм управління територіального
освітнього розвитку, що потребує адекватних змін в інституційному
забезпеченні і організація регіонального освітнього менеджменту
(РОМ).
Інститути – це соціально-визнані нормативно-ціннісні системи
(установки, норми) і формалізовані структури, які їх реалізують
(синтез ―інститути – організації‖)[1, с. 22]. Інститутами ринку є не
тільки такі елементи як приватна власність, конкуренція, але й
―інфраструктурні‖ функціональні елементи (банки, біржі тощо).
Суспільні інститути, разом з освітньою інфраструктурою займають
особливе місце в дослідженні РОМ. Потреба інституціалізації РОМ
постає при розгляді питань функціонування й розвитку його суб'єктів
різної форми власності, фінансової спроможності тощо. Так,
наприклад, з прийняттям Законів України ’’Про об’єднання громадян‖,
’’Про оподаткування прибутку підприємств‖ стала нагальною потреба
структурування організацій за ознакою прибутковості. Активізація
соціальної відповідальності бізнесу стала результатом посилення
уваги до різних груп чинників (інформаційних, соціальних, етичноморальних, психологічних) інституціалізації РОМ.
Держава завжди виконувала і виконує роль законотворця, що
стежить за дотриманням суб’єктами управління законів, норм,
стандартів тощо. Відтак, ефективність інституцій залежить від тих, хто
їх створює і контролює їхнє дотримання, тобто від суб’єктів, які
перебувають при владі й залучені до системи державного
(регіонального) управління. Ефективність всієї системи управління
освітою залежатиме від того, наскільки вміло влада зможе забезпечити
рівноправність усіх її суб’єктів, впроваджуючи
інституційні
обмеження і механізми їх дотримання.
Інституційний підхід до забезпечення розвитку системи РОМ
орієнтується на вивченні інститутів, за допомогою яких здійснюється
діяльність суб’єктів управління. Відтак, інституційне регулювання
системи РОМ – це цілеспрямована діяльність суб’єктів, що впливають
на його розвиток в напрямку вдосконалення всіх компонентів
освітньої системи (науково-дослідної, навчально-виховної, фінансово67
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економічної,
політико-правової,
інформаційно-технологічної,
організаційно-управлінської та ін.) та зв’язків між ними, враховуючи
вплив політичних, правових, економічних, соціокультурних
інститутів, що функціонують на визначеній території. Інституалізацію
можна розглядати як віддзеркалення еволюції суспільного поділу
праці та диференціації суспільних відносин. Домінантним в процесі
інституалізації суб’єктів РОМ є інститут власності. Саме він визначає
регіональну специфіку формування та розвитку освітнього
менеджменту як системи. Сьогодні, поряд з жорстким механізмом
розподілу затрат на освіту, спостерігається децентралізація функцій
(повноважень) в системі освітнього менеджменту. За умови активізації
дій з боку таких інститутів як домогосподарство, громада, місцеві
органи управління можливий новий варіант інституалізації суб’єктів
формування та реалізації РОМ.
Зростаючі вимоги з боку соціуму до якості, доступності та
ефективності надання регіональних освітніх послуг сприяють
формуванню умов розвитку системи РОМ та його суб’єктів, що
проявляється сьогодні не тільки в наповненні новим змістом функцій
менеджменту, але й в утворенні новітніх управлінських структур, які
мають вагомий вплив на прийняття управлінських рішень в
формування освітньої політики в регіоні.
1. Конаржевский
Ю.А.
Менеджмент
и
внутришкольное
управление./
Ю.А. Конаржевский. – М.: Изд. Центр «Педагогический поиск», 2000. – 224 с.

УДК 338.2
Мария Зусько,
Виктория Горбач
Научный руководитель: Александр Онищук
Полесский государственный университет
ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В связи с переходом отечественной экономики к рынку изучение
и внедрение накопленного опыта эффективного управления
предприятием, и прежде всего практического опыта применения
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экономического механизма менеджмента в ведущих фирмах
рыночных стран, является необходимым условием адаптации
отечественных предприятий к новым условиям хозяйствования.
Актуальность темы состоит в том, что осуществляемые
экономические реформы существенно изменили статус предприятия.
В связи с этим меняются отношения между руководителями
предприятий, руководителями и подчинѐнными, между всеми
работниками внутри предприятия. Меняется отношение к персоналу
предприятий, т. к. социальная направленность экономических реформ
поворачивает их лицом к человеку, персоналу предприятий.
Новый подход к управлению персоналом всѐ более базируется
на признании приоритета личности перед производством, перед
прибылью, перед интересами предприятия, фирмы, учреждения.
Именно такая постановка вопроса отныне составляет культуру
управления. В соответствии с ней все системы управления нацелены
на более полное использование способностей работника в процессе
производства, что является основой эффективной деятельности
предприятия (организации, фирмы).
В настоящее время, вопрос управления трудовым коллективом
организации встает особенно остро, поскольку каждая организация
старается максимально оптимизировать свою деятельность, сделать ее
более эффективной. Для осуществления целей предприятия
(организации) необходимо общее усилие персонала. И методы
управления коллективом играют в этом важнейшую роль.
В процессе управления используется множество разнообразных
способов, подходов и приемов, позволяющих упорядочить,
целенаправить и эффективно организовать выполнение функций,
этапов, процедур и операций, необходимых для принятия решений. В
совокупности они выступают как методы управления. Методы
управления являются тем механизмом управления, который позволяет
решать производственные задачи и составляет методологию.
Понятие метод в переводе с греческого буквально означает «путь
исследования», способ достижения какой-либо цели, решения задачи,
совокупность приемов или операций теоретического или
практического познания и освоения действительности.
Анализируя эффективность экономических методов управления,
то были выявлены следующие недостатки:
1. Низкий уровень заработной платы работников предприятия,
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что влияет на производительность труда. Это служит причиной низкой
эффективности производства.
2. Не достаточно развит ассортимент выпускаемой продукции.
3. Неудовлетворѐнность сотрудников размером премий.
Поэтому для совершенствования системы экономических
методов управления на РУПП «Экзон-Глюкоза» предлагается провести
ряд мероприятий.
Во-первых, усовершенствовать систему оплаты труда, то есть
повысить заработную плату работникам, в том числе премии, доплаты и
вознаграждения. А это возможно реализовать только за счет внедрения
нового оборудования для выпуска новой продукции, что в свою очередь
является вторым мероприятием.
Так, внедрение основных фондов на РУПП «Экзон - Глюкоза»
даст положительную прибыль в сумме 196 465 300 бел. руб., что
значительно повысит конкурентоспособность предприятия путем
реализации новой продукции (глютена кукурузного сухого).
Рентабельность, которая составит 29,9%, свидетельствует о том, что
введение нового оборудования является эффективным для
предприятия. Увеличение выручки повлекло за собой и рост фонда
заработной платы работников цеха, а, следовательно возросла
заработная плата каждого работника цеха на 883 145 бел. руб. В
результате увеличения заработной платы после внедрения нового
оборудования у работников появится большая заинтересованность в
труде и как результат, улучшиться система стимулирования на
предприятии.
УДК 620.(076)
Мария Зусько
Научный руководитель: Ольга Володько
Полесский государственный университет
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время проблема ресурсосбережения является одной
из наиболее актуальных. Огромное количество природных ресурсов
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добывается с целью получения энергии. В связи с этим
энергосбережение играет особую роль для рационального
природопользования.
Неэффективное использование энергетических ресурсов,
увеличение масштабов добычи полезных ископаемых, малая доля
альтернативных
источников
энергии
низкая
в
целом
энергоэффективность – всѐ это оказывает масштабное негативное
воздействие на окружающую среду и человека.
Неэкономное
потребление
энергоресурсов
оказывает
значительное отрицательное влияние на все компоненты окружающей
среды. Изъятие природных ресурсов для энергетики приводит к
деградации земель, изменению режима грунтовых вод, созданию
пустых пластов, загрязнению водоемов и атмосферного воздуха,
истощению запаса ресурсов, и т.д.
Предприятия не могут контролировать цены на энергоносители.
Эти факты позволяют констатировать, что в создавшейся ситуации
энергосбережение, повышение энергетической эффективности
являются необходимым условием для экономического развития.
Повышение энергоэффективности может быстро принести
пользу предприятиям за счет максимального использования
источников энергии и связанных с ними активов, что позволит снизить
как затраты, так и потребление энергии.
Основными показателями эффективности использования
энергоресурсов являются энергоемкость и энергоотдача. Так,
энергоемкость продукции в 2013 году на предприятии «ЭкзонГлюкоза» увеличилось на 0,1 руб. или на 20 % по сравнению с 2012
годом, что связано с увеличением расхода энергетических ресурсов.
Энергоотдача, как обратный показатель энергоемкости снизилась на
0,3 руб. или на 15% и составила 1,65 руб. Такое снижение
энергоотдачи и увеличение энергоемкости свидетельствует о
неэффективном и нерациональном использовании энергетических
ресурсов на предприятии, что может привести к повышению
себестоимости выпускаемой продукции. Основными причинами
повышения расхода энергоресурсов являются:
1) Организационные и эксплуатационные: низкая культура
эксплуатации, недостаточная технологическая дисциплина, отсутствие
ряда приборов учета и контроля, средств автоматизации, низкое
качество проводимых ремонтов
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2) Производственные и технологические: плохое техническое
состояние основного и вспомогательного технологического
оборудования, слабее внедрение новых конструкций оборудования.
Таким образом, основными приоритетными направлениями
энергосбережения являются:
1. Внедрение частотно-регулируемых электроприводов на
механизмах с переменной нагрузкой;
2. Внедрение энергоэффективных осветительных устройств,
секционного разделения освещения;
3. Внедрение в производство энергоэффективных технологий
процессов, оборудования и материалов в производстве.
На основании данных приоритетных направлений предлагаем
следующие мероприятия:
1.Установка энергосберегающего преобразователя частоты
Siemens SINAMICS G120P на электродвигателе вентилятора
сушильной камеры крахмала ППС-30.
2.Замена светильников с лампами
ЛБ-2x40 (184 шт.) на
энергосберегающие лампы ЛПП 2x36 с ЭПРА.
3.Замена зерноочистительной машины ОВС-25 общей
мощностью N=16 кВт
на энергоэффективную современную
высокопроизводительную зерноочистительную машину «Алмаз» - МС
20-10 общей мощностью N=9 кВт.
Затраты на осуществление вышеперечисленных мероприятий
составят 156 680 000 бел. руб. Экономия энергических ресурсов в
денежном выражении составит 54 011 689 бел. руб. в год. При этом
чистый дисконтированный доход, индекс доходности и срок
окупаемости составят 48 066 796 бел. руб., 2,1182 и 4,6 года,
соответственно. А это означает, что затраты будут полностью
окуплены за счет полученных притоков. Значит, проект является
экономически эффективным.
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УДК 330.874:347.191.11
Яна Іщенко
Вінницький національний аграрний університет
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР
В умовах політичної нестабільності та економічної кризи в
Україні корпоративні підприємницькі структури мають переваги перед
підприємствами інших організаційних форм завдяки синергічному
ефекту від діяльності вертикально - інтегрованих структур що
проявляється у використанні трансфертних цін, збільшенні прибутку,
зменшенні витрат та зниженні потреби в інвестиційних ресурсах. Цей
факт потребує глибокого вивчення соціально-економічного та
інституціонального феномену корпоративних підприємницьких
структур.
Розвиток ринкової економіки обумовив еволюцію економічної
теорії фірми як основного суб’єкта ринкових відносин. Більшість
авторів, що здійснюють дослідження теорії фірми, виділяють три
основних теоретичних підходи до визначення природи фірми:
неокласичний
(маржиналістський),
біхевіористичний
та
інституціональний.
Полонський
С.Ю.,
Шелегеда
Б.Г.,
Берсуцький А.Я., Попов О.І. та інші, в складі основної виокремлюють
і підприємницьку теорію фірми.
Вважається, що теорія фірми як така, започаткована
Нобелівським лауреатом Р.Коузом в 30-х роках минулого століття
його працею «Природа фірми». Тут досліджено причини створення
фірм, причини злиття і поглинання одних підприємств іншими. Він
зазначив, що створення інтеграційних структур, пов’язане з
прагненням економії трансакційних витрат, а межа зростання фірми
залежить від того, в який момент її накладні витрати починають
перевищувати трансакційні витрати вільного ринку.
В класичній та неокласичній економічній теорії фірма
розглядалась
як
окремий
ресурсно-технологічний
суб’єкт
(підприємство з певними технологічними функціями з перетворення
ресурсу в готовий продукт). Метою фірми при цьому є максимізація
прибутку.
Біхевіористична теорія позиціонує фірму як коаліцію індивідів,
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що мають різні мотиви, цілі і вподобання. Множинність цілей
учасників фірми та їх конфліктність, опортуністична поведінка
учасників обумовлює в якості мети досягнення не максимального
результату, а такого, який задовольнив би.
За підприємницькою теорією створення фірми це процес
реалізації бізнес-ідеї підприємця. Вважається, що діяльність
підприємства та його мета залежить від суб’єктивного бачення і
особистих цілей підприємця.
Інституційний підхід на сьогодні є домінуючим в економічній
теорії фірми. В його межах розвивається одразу кілька напрямків
досліджень суті фірми, серед них і теорія корпорації. Інституційна
природа фірми розкривається в тому, що наявність інститутів знижує
ризики, властиві трансакціям. Суб'єкти ринку більш охоче довіряють
фірмі (інституту), ніж окремим приватним особам. Відповідно до
інституціональної теорії фірма – це сукупність контрактів чи
домовленостей між учасниками господарських процесів.
Корпоративні
підприємницькі
структури
відрізняються
складною організаційною структурою; диверсифікацією бізнесу;
розмежуванням повноважень власників та менеджменту; значним
впливом на ринок, суспільство, державні інститути. Корпорації
відіграють значну роль не лише в економіці країни, а й важливу
соціальну роль. Такі підприємницькі структури створюють стабільні
робочі місця, є надійними ринковими контрагентами, ініціюють та
фінансують розвиток науково-технічного прогресу. Задіюючи для
досягнення завдань значну кількість персоналу, корпоративні
підприємства створюють специфічне внутрішнє інституціональне
середовище, що регулює норми поведінки всередині фірми та
трансполює їх в зовнішнє середовище, впливаючи на інститути
суспільства в цілому.
Отже, з позицій інституціалізму корпорацію слід розглядати як
організаційно-правовий інститут, що здійснює свою діяльність в
певних економічних, соціальних, правових умовах у взаємодії з
іншими інститутами. В свою чергу всередині корпорації створюються
специфічні формальні та неформальні інститути, які повинні
забезпечувати досягнення цілей корпорації.
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УДК 331
Екатерина Казун,
Мария Касымакунова
Научный руководитель: Александр Онищук
Полесский государственный университет
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НОМЕНКЛАТУРЫ И
АССОРТИМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
УПТК ОАО «СТРОЙТРЕСТ №2»
В ходе анализа номенклатуры и ассортимента продукции УПТК
ОАО ―Стройтрест № 2‖ были выявлены существенные недостатки
(слабые позиции в ассортименте), исправление которых приведѐт к
оптимизации ассортимента и номенклатуры продукции. Решение
данной проблемы может быть получено с помощью метода
расширения ассортимента.
Любое расширение ассортимента неизбежно влечѐт за собой
увеличение расходов. Известно, что значительное количество новых
товаров, выведенных на рынок, терпит коммерческий провал.
Основными причинами являются: недостаточное владение состоянием
спроса именно на данный товар; технические и эксплуатационные
дефекты товара; неэффективная реклама; завышенная цена;
непредвиденные ответные действия конкурентов; неверно выбранное
время для выхода на рынок; неправильно спрогнозированная
конкурентная политика.
Расширение ассортимента и номенклатуры может происходить
на нескольких уровнях:
1. Увеличение позиций однородных товаров
2. Внедрение разнородных товаров (развитие новых товарных
направлений)
3. Продвижение абсолютно новых, не имеющих аналога
товаров
4. Комбинация
действий:
проведение
ассортиментных
изменений на двух или трѐх уровнях одновременно.
Расширение ассортимента и номенклатуры на основе
рационального
использования
сырья
–
главная
задача
производственной деятельности УПТК ОАО ―Стройтрест № 2‖.
В таблице 1 представлен перечень мероприятий на 2014 год в
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филиале УПТК ОАО ―Стройтрест № 2‖ по снижению затрат.
Согласно представленным мероприятиям, на основании
ожидаемого снижения затрат на производство продукции на 978,4
млн. руб., есть возможность расширения ассортимента и
номенклатуры продукции УПТК ОАО ―Стройтрест № 2‖.
Таблица 1
Мероприятия на 2014 год по снижению затрат
Ожидаемое
снижение затрат,
млн. руб.

Мероприятие

Сдача в аренду неиспользуемых основных средств или
их отчуждение (продажа, передача на баланс другим
541
предприятиям)
Обеспечение выполнения мероприятий Программы
энергосбережения, утвержденной
57,4
Минстройархитектуры РБ на 2013г.
Улучшение возрастной структуры парка строительной
техники, снижение затрат на ее ремонт, содержание и
380
приобретение запасных частей, уменьшение затрат на
услуги стороннего транспорта
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных
предприятия

Таким образом, в результате предложенных в данной главе
мероприятий предприятие может:
в результате полученных структурных сдвигов в
ассортименте продукции УПТК ОАО ―Стройтрест № 2‖, предприятие
смогло бы увеличить объѐм производства группы товаров ―ЛП‖ до
6051 ед., а группу товаров ―ДП‖ до 17 770 ед., также смогло бы
избавится от незапланированного перерасхода.
при годовой потребности в 1820 ед. расходы на закупку
продукции совпадут с себестоимостью их производства. При
увеличении потребности свыше 1820 ед. в год более экономным
является собственное производство, а при уменьшении для
предприятия более выгодно их покупать. Таким образом, учитывая тот
факт, что объѐм производства товара ―ДН‖ в УПТК ОАО ―Стройтрест
№ 2‖ в 2013 году составил 1724 ед., что меньше, чем 1820 ед., отсюда
следует вывод, что предприятию следовало отказаться от
производства данного вида продукции.
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УДК 657
Дилбар Кандыерова
Финансово-экономический институт Таджикистана
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЧЛЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН В ВТО
В начале марта нынешнего года Таджикистан стал вторым после
Кыргызстана страной-членом Всемирной торговой организации в
центрально-азиатском
регионе.
Для
развития
конкуренции,
приобщения Таджикистана к мировой свободной экономической
системе, создания единых, равных, прозрачных правил игры, общего
внешнего имиджа, бесспорно, это хорошее решение. Но с точки
зрения защищенности и поддержки собственных экономических сфер,
как, например, аграрной, скорее разрушающее, особенно когда
экономические границы открываются достаточно стремительно, без
должной подготовки и создания необходимых механизмов защиты.
Подтверждением тому служат итоги вступления постсоветских
стран во Всемирную торговую организацию, которые многие
специалисты оценивают негативно. В частности, ряд негативных
тенденций в торговле, промышленности и отдельным пунктом — в
аграрно-промышленном секторе связывают именно с данным шагом.
Особенно печальными, по мнению экспертов, стали итоги нахождения
в составе организации Украины и Киргизии.
Для Республики Таджикистан, по прогнозам ряда экспертов,
членство будет способствовать экономическому развитию. Но другие
аналитики обсуждают, каким изменениям повергнется внутренний
рынок Таджикистана и сможет ли он выдержать конкуренцию.
Итак, попытаемся выяснить, какие последствия ожидают
Таджикистан в результате присоединения нашей страны к Всемирной
торговой организации.
Прежде всего, это – снижение экспортных пошлин, которое
позволит увеличить объем экспорта таджикской продукции. С другой
стороны, это может негативно отразиться на государственном
бюджете и увеличить государственный долг страны.
Снижение
импортных
пошлин,
в
результате
чего
импортируемые товары станут дешевле. Бесспорно, с одной стороны,
появятся лучшие условия для доступа отечественной продукции на
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внешние рынки. Однако, с другой стороны, более дешевые товары из
развитых стран, в частности, из Китая хлынут на прилавки
Таджикистана. Смогут ли товары отечественных производителей
конкурировать с зарубежными товарами в «хорошей упаковке»? И где
гарантия того, что эти товары не будут генномодифицированные? Это,
безусловно, создаст угрозу продовольственной безопасности страны.
По мнению экспертов, спустя десять лет после того, как
Кыргызстан
вступил
в
ВТО, даже
небольшие
отрасли
обрабатывающей промышленности были вынуждены закрыться,
поскольку их товары не могли конкурировать с более дешевыми
ввозимыми товарами, особенно из соседнего Китая. Кыргызстан,
превратился в региональный центр для повторного экспорта
китайских товаров в другие страны региона без особого развития
внутренних отраслей промышленности. В Республике Таджикистан
под ударом окажутся агросектор, пищепром, легпром и т.д., а это
чревато ростом безработицы.
Так, например, после трех лет членства Украины там появилось
500 тысяч новых безработных, был приостановлен экспорт сахара, а
снижение пошлин на импорт мяса привело к падению экспорта этого
вида продукции с 500 тыс. тонн до 150 – 160 тыс.
Далее, со вступлением в ВТО в Республике Таджикистан
предполагается улучшение инвестиционного климата. Но как
показывает, опять-таки, опыт соседнего Кыргызстана «членство не
обязательно делает страну магнитом для иностранных инвесторов или
приносит процветание и больше рабочих мест». В любом случае,
Таджикистан вынужден будет конкурировать с остальным миром за
прямые иностранные инвестиции в различные сектора национальной
экономики, в частности, текстильную, пищевую, горнорудную и т.д.
промышленности.
Членство в ВТО будет способствовать модернизации экономики
в соответствии с требованиями современного этапа развития торговоэкономических отношений. Малый и средний бизнес, для выхода на
внешний рынок, будет вынужден переориентироваться на выпуск
более дешевой, конкурентоспособной продукции. В противном случае,
если эти предприятия окажутся неконкурентоспособны, нависнет
угроза роста безработицы, и, как следствие, понижение жизненного
уровня граждан страны.
Что необходимо предпринять, для того, чтобы снизить эти
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риски? Прежде всего, необходима государственная поддержка
отечественного малого и среднего бизнеса, и в частности, аграрного
сектора экономики.
Важно, чтобы отечественные производители перешли на
производство товаров, которые могли бы конкурировать с
иностранной продукцией, как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
В этой связи нельзя не согласиться с мнением, о том, что
сельскохозяйственное производство необходимо переориентировать
на выращивание других, более выгодных и востребованных на
внешнем рынке, культур.
И наконец, с целью повышения имиджа страны в качестве
равноправного участника мировой торговли, необходимо уделить
особое внимание развитию туристического бизнеса. Для этого в
республике имеются все предпосылки. Развитие туризма, в частности,
горного,
может
существенно
компенсировать
потери
государственного бюджета за счет снижения экспортных пошлин.
Эти меры в некоторой степени будут способствовать снижению
негативных последствий от вступления Республики Таджикистан в
ВТО.
УДК 657
Александр Карпенко
Полесский государственный университет
МЕЖБАНКОВСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
В современном мире растущая роль международной
экономической интеграция обуславливает заинтересованность
практически каждой страны в межгосударственном экономическом
сотрудничестве. Республика Беларусь и Российская Федерация так же
приняли курс на экономическое сотрудничество, что демонстрируется
созданием такого объединения, как Союзное государство, важнейшим
направлением которого является сотрудничество Беларуси и России в
валютно-финансовой и денежно-кредитной системах. Для того, чтобы
в полной мере провести анализ развития межбанковского
сотрудничества России и Беларуси необходимо провести оценку
состояния их банковских систем. [1]
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В соответствии с данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2014
года количество коммерческих банков и не банковских организаций в
России составляет – 923, из них только - 418 (45,3%) можно твердо
отнести к крупным или соответствующим требованиям по величине
уставного капитала. По данным Банка России совокупные активы
банковского сектора за 2013 г. выросли на 16% и составили 57,4 трлн.
руб. (84% ВВП). Годом ранее банковские активы увеличились на
18,9%. Наибольшая доля кредитов и в Беларуси, и в России
приходится на предприятия и организации: 79,2 % в России и 80,2 % в
Беларуси – показатели практически идентичны. Так же стоит выделить
то, что в Беларуси доля кредитов, которые были выделены населению,
составили 15,7 % , тогда как в России – 4,9%. Это обусловлено
выделением льготных кредитов для строительства жилья. Показатели
прироста капитала банковских систем так же показывают
положительную динамику как в России, так и в Беларуси: на
01.01. 2014 г. объем собственных средств (капитала) банков составил
7,1 трлн. руб. и вырос на 13,5 %; в Республике Беларусь этот же
показатель увеличился на 8180,3 млрд. рублей, что в процентном
эквиваленте составляет 16,3 %. Несмотря на довольно высокие темы
роста активов банковских секторов России и Беларуси, их роль в
поддержке и обслуживании экономики так и осталась не столь
существенной Крупные российские банки играют заметную роль на
белорусском банковском рынке, а также имеют интересы в ряде
других отраслей. Консорциум «Альфа-групп» владеет 98,3 % акций
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь). Российская госкорпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
является владельцем 97,52 % акций ОАО «Белвнешэкономбанк» (ОАО
«Банк БелВЭБ»), а также его дочерних структур – «Белвнешстраха»,
«Внешэнергосервиса», «Белинтерфинанса», «Внешстройинвеста» и
«Внешэкономстроя». Внешэкономбанк участвует в финансировании
строительства Белорусской АЭС. ОАО «Банк ВТБ», второй по
величине российский банк, владеет 71,4 % акций ЗАО «Банк ВТБ
(Беларусь)». Группе ВТБ в Беларуси принадлежит также лизинговая
компания «ВТБ-Лизинг» и сельскохозяйственное предприятие «СНБАгро». Группа Сбербанка России является владельцем одного из
ведущих белорусских банков – ОАО «БПС-Банк», а также его активов
на рынке страхования (компании «ТАСК») и лизинга («БПСЛизинг»).
Таким образом, по ходу преодоления различий развития
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банковских секторов Беларуси и России постепенно и методично
развивается их интеграция. В современных условия легко заметить
существенные отличия между банковскими системами данных стран,
которые характеризуются масштабами, структурой, количеством
проводимых банковских организаций. Несомненно, это создаѐт свои
сложности и границы для осуществления сотрудничества российской
и белорусской банковских систем. Для того, чтобы правильно и
последовательно осуществлять различного рода мероприятия по
улучшению межбанковских отношений, укрепления и развития
банковских систем, увеличения количества и качества активных
операций, необходимо привлекать всѐ большее и большее количество
иностранных инвестиций в уставные фонды банка, проводить
различные мероприятия по обмену опытом в валютно-финансовой и
денежно-кредитной сферах. Анализ показал, что интеграция
банковских систем осуществляется путѐм вливания российский банков
в белорусскую банковскую систему, т.к. банковская система России
превосходит белорусскую во многих показателях.
1. Е.С. Бобрикович, Ю.И. Лопух, О.А. Паршутич, В.С. Сергеюк Современное
состояние и взаимодействие банковских систем россии и беларуси.
2. Обзор банковского сектора Российской Федерации. Центральный банк Российской
Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru – Дата
доступа: 29.09.2014 г.
3. Обзор банковской системы Республики Беларусь. Национальный банк Республики
Беларусь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nbrb.by – Дата
доступа: 29.09.2014 г.

УДК 332
Богдан Ковалюк
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ
ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
Однією з складових системи національної безпеки країни є
продовольча. Продовольчу безпеку на рівні країни в широкому
81

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

розумінні слід розглядати, як здатність країни забезпечити достатній
рівень продовольства для своїх громадян.
Основою ефективної продовольчої безпеки є дієва продовольча
система країни.
В свою чергу продовольча система, має сприяти зростанню
ефективності агропромислового виробництва, наявності в країні
перехідних запасів продовольства та раціональному використанню
наявних природних ресурсів.
Серед умов формування якісної продовольчої системи слід
відзначити процеси планування та обліку. Оскільки діяльність
агропромислових виробників відбувається на вільному ринку, то до
регулювання ринку потрібно застосовувати інструменти, які б
охоплювали всіх виробників та одночасно вносили конструктив в
роботу продовольчої системи давали можливість передбачати певні
індикатори розвитку та проводити аналіз їх виконання.
На наш погляд інструментом який необхідно впровадити є
індикативне планування. Воно дозволяє встановлювати маркери для
виробників, планувати можливі обсяги виробництва та структуру
виробництва продукції відповідно до очікувань на ринку.
В свою чергу держава отримує можливість впливати
опосередковано на агропромислових виробників, в тому числі в
питаннях формування перехідних залишків продовольства. Можливо
найголовніше це те, що формується синергетичний зв'язок між
господарюючими суб’єктами та державою. Відповідно в кризові
періоди, агропромислові виробники будуть більш лояльно сприймати
вимушені адміністративні заходи.
Однією з найважливіших умов індикативного планування є
якісний аналіз та достовірні статистичні дані.
Використання індикативного планування основаного на
оперативному аналізі та використанні достовірних статистичних
даних, сприятиме формуванню якісної продовольчої системи, яка в
свою чергу буде основою продовольчої безпеки країни.
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УДК 657:005.921
Ірина Криштопа
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Збереження у довгостроковій перспективі конкурентних переваг
та розвиток здатності швидко адаптуватися до мінливих умов
господарювання є одним з найважливіших завдань вітчизняних
промислових підприємств. Зазначене може бути досягнуто лише за
умови запровадження стратегічної парадигми управління та створення
відповідної їй системи інформаційного забезпечення управлінських
рішень. З огляду на це, дослідження проблеми облікового
забезпечення стратегічного управління грошовими потоками
підприємства набуває особливого значення.
Враховуючи відсутність робіт, присвячених вирішенню даного
питання, автором рекомендується складати форму «Стратегічний звіт
про грошові потоки підприємства», яка міститиме наступні розділи:
«Грошові
потоки
за
фінансовою
діяльністю»,
що
характеризуватиме грошові притоки і відтоки від фінансової
діяльності компанії;
«Грошові потоки за інвестиційною діяльністю», показники якого
дозволять оцінити підсумок інвестування промисловим підприємством
засобів у фінансові активи та основні засоби або продажу таких
активів;
«Грошові
потоки
за
операційною
діяльністю»,
що
висвітлюватиме грошовий потік, породжений основною діяльністю
підприємства.
В свою чергу у якості елементів зазначених розділів автором
рекомендується виділяти наступні аспекти:
фактичні показники стратегічного обліку грошових потоків за
відповідними видами діяльності;
показники стратегічного обліку грошових потоків за
відповідними видами діяльності за умови впровадження стратегії, що
рекомендується;
порівняльний аналіз зазначених показників до та після
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впровадження обраної стратегії;
виокремлення можливих причин відхилень негативного
характеру (в разі їх наявності);
пропозиції щодо розробки шляхів подолання виявлених
негативних аспектів обраної стратегії в аспекті грошових потоків.
Такий підхід до складання стратегічної звітності дозволить
відповідним користувачам отримувати всю необхідну інформацію для
здійснення ефективного стратегічного управління грошовими
потоками промислового підприємства.
Крім того, враховуючи потребу менеджерів в отриманні як
облікової, так і аналітичної стратегічної інформації в частині
грошових потоків промислового підприємства, автором проведено
аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців [1, 2, 3] на
показники, які характеризують грошові потоки, та виокремлено ті, які
доцільно відображати у даній формі звітності: коефіцієнт достатності
чистого грошового потоку, коефіцієнт ліквідності грошового потоку,
коефіцієнт ефективності грошового потоку, а також коефіцієнт
кореляції позитивного і негативного грошових потоків у часі.
Таким чином, ґрунтуючись на результатах проведеного
дослідження, автором розроблено форму «Стратегічний звіт про
грошові потоки підприємства», використання якої у роботі
вітчизняних промислових підприємств дозволить забезпечити
виваженість і обґрунтованість стратегічних управлінських рішень в
частині розробки напрямів подальшого їх розвитку.
1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий.
[підручник] / под. ред. В. Я. Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 617 с.
2. Анализ финансовой отчетности. [підручник] / под. ред. М.А. Вахрушиной, Н.С.
Пласковой. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 367 с.
3. Басовский Л.Е. Современный стратегический анализ. [підручник] / Л.Е. Басовский.
– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 256 с.
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УДК 331.582:631.11
Євгеній Ланченко,
Тетяна Мархайчук,
Альона Ткачук
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ У
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Останнім часом загострились проблеми використання трудових
ресурсів у сільськогосподарських підприємствах унаслідок невдалих
економічних реформ. Це призвело до зменшення попиту на робочу
силу, загострення відносин зайнятості, посилення процесів
вивільнення працівників із суспільного сектора аграрної економіки.
Українське село втратило свою привабливість для проживання, роботи
й розвитку особистості тощо.
Найнижчий рівень оплати аграрної праці (50-60 % від
середнього рівня по країні), погіршення мотивації праці, відсутність
збалансованості між трудовими ресурсами та робочими місцями
спричинили значне вивільнення працюючих із сільськогосподарського
виробництва. Це призвело до звільнення найбільш працездатних,
досвідчених і перспективних працівників із аграрних підприємств, що
негативно позначається на соціально-економічному розвитку
сільських територій і продовольчій безпеці України.
Підвищення якості трудового життя аграріїв, формування
позитивного ставлення до роботи на землі неможливе без
забезпечення належного матеріального стимулювання. На сучасному
етапі розвитку аграрної економіки актуальним питанням є підвищення
оплати праці як головного показника якості трудового життя
сільськогосподарських працівників. Від системи мотивації праці
залежить підвищення трудової активності працівників і показники
господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.
Дані про робочий час сільськогосподарських працівників і його
оплата є важливими показниками для проведення економічного
аналізу на підприємстві. У звітній статистичній формі № 50-сг
―Основні економічні показники роботи сільськогосподарських
підприємств‖ раніше були передбачені показники затрат робочого
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часу в розрізі сільськогосподарських культур і галузей тваринництва.
Варто повернути відповідну графу (стовпчик) ―Затрати робочого часу,
люд.-год.‖ по кожній культурі та галузі тваринництва. Це поліпшить
процес аналізу продуктивності й мотивації праці в підприємствах
агробізнесу та пошуку резервів ефективності виробництва.
УДК 331.106:631.1
Євгеній Ланченко,
Марія Яковенко,
Юлія Табачук
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
ЗАЙНЯТОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Проблема зайнятості сільського населення посідає одне з
важливих місць у формуванні й реалізації аграрної політики будь-якої
країни. Соціально-економічне становище в українському селі
залишається напруженим, не вирішена проблема сільського
безробіття. Враховуючи значну чисельність сільського населення в
Україні (14,2 млн. чол.) особливого значення набуває питання
регулювання
соціально-трудових
відносин
та
забезпечення
раціональної зайнятості на селі. На цей процес значний вплив має
глобалізація економіки, членство в СОТ, що зумовлює зниження
конкурентоспроможності вітчизняної агропродукції на світовому
ринку продовольства. Упровадження НТП у сільськогосподарське
виробництво зумовлює заміщення ―праці‖ на ―капітал‖.
Перешкодою
підвищення
рівня
зайнятості
селян
в
сільськогосподарських підприємствах є низький рівень забезпечення
соціально-побутовими послугами селян, найнижчий рівень оплати
праці порівняно з іншими галузями економіки. Така ситуація
зумовлює незайнятість трудових ресурсів в сільській місцевості (у
агропідприємствах працює за наймом менше 1 млн. чол.) та
депопуляцію сільського населення. Сільський мешканець, зокрема
молода людина на селі, є психологічно мотивованою на переїзд до міста
або закордон.
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Важливим напрямом у забезпеченні стабільності розвитку
соціально-трудової сфери на селі є соціальне партнерство, що
реалізується через укладання відповідних угод. Тому потрібно
застосовувати міжнародні трудові норми про колективні трудові
відносини, умови праці, соціальне забезпечення та ін. Вони
відображають принципи укладення трудових угод, добровільного
примирення й арбітражу, співпраці роботодавців і найманих
працівників на рівні підприємства, галузі, регіону, країни, розгляду
трудових спорів, установлення мінімальної заробітної плати, захисту
вимог працівників на випадок неплатоспроможності підприємства
тощо. До цього процесу на селі варто залучати й представників
сільської або селищної ради, громадських організацій села.
УДК 330.3:711.437(1-22)
Євгеній Ланченко
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА
РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що від стану
соціально-трудових відносин і їх регулювання значною мірою
залежить ефективний розвиток підприємств, галузей економіки,
адміністративно-територіальних утворень, добробут кожної людини й
сім’ї, формування соціальної злагоди в суспільстві. Тому своєчасна
оцінка, моніторинг, обґрунтування стратегічних і тактичних напрямів
розвитку системи соціально-трудових відносин у країні на всіх рівнях
управління (макро-, мезо- й мікрорівень) призведе до поліпшення
економічного розвитку.
Мезорівень регулювання соціально-трудових відносин в
Україні представлений на рівні галузей і регіонів (області і АР Крим).
На галузевому рівні роботодавці реалізують свої права та відстоюють
інтереси через їх спілки, держава – через відповідні міністерства,
комітети чи інші відомства, працівники – через галузеві профспілкові
об’єднання. Вони укладають галузеві угоди. На регіональному рівні
соціально-трудові відносини регулюються регіональними угодами,
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які укладаються між місцевими органами державної виконавчої влади
(облдержадміністрація), відповідними обласними профспілковими
структурами й регіональними об’єднаннями роботодавців.
Слід зазначити, що національний, галузевий і мікрорівень
регулювання соціально-трудових відносин у нашій країні мають вже
відпрацьований механізм соціального діалогу, оцінки й звітності,
контролю за виконанням колективних трудових угод. Регіональні
угоди, що регулюють економічні й соціально-трудові відносини, мають
переважно декларативний зміст, якщо порівнювати з іншими рівнями
їх регулювання. У них відсутні конкретні показники-орієнтири
поліпшення соціально-економічної ситуації й розвитку соціальнотрудової сфери в регіонах, відсутній публічний механізм моніторингу
стану виконання взятих зобов’язань кожної зі сторін тощо.
Зважаючи на те, що ми формуємо в нашій державі соціально
орієнтовану ринкову економіку, потрібно належним чином підійти до
удосконалення її складової – механізму договірного регулювання
соціально-трудових відносин на обласному рівні.
УДК 657
Ірина Левицька
Національний університет водного господарства та
природокористування
ПРИБУТОК ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ КОМПАНІЙ:
ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛ ТА УПРАВЛІННЯ
Прибуток характеризується як грошова величина, що
залишається в розпорядженні власників після відшкодування витрат
на господарську діяльність та характеризує економічність та її
ефективність. Керівництво енергопостачальних компаній не має
можливості прямо впливати на прибуток через дохідну частину
господарської діяльності (ціну і попит на товар). Тому, шляхом
збільшення прибутковості лишається адміністративне регулювання
витратної частини – операційних витрат діяльності з передачі та/або
постачання електроенергії.
Сьогодні в практичній діяльності енергопостачальних компаній
прибуток використовується на:
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1) нарахування дивідендів;
2) відрахування до резервного капіталу;
3) відрахування на поповнення зареєстрованого капіталу;
4) виправлення помилок, виявлених в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності, що відносяться до минулих звітних років;
5) списання одержаних штрафних санкцій;
6) нарахування одноразових соціальних виплат працівникам;
7) списання понаднормативних та понадпланових виробничих
витрат;
8) списання невиробничих витрат (послуг) та ін.
При
цьому
чинними
Положеннями
(стандартами)
бухгалтерського обліку передбачено використання прибутку на
операції 1-4. Всі інші шляхи використання - результат впровадження
міжнародної практики обліку в частині розподілу фінансових
результатів.
Для визначення залишку кінцевого фінансового результату
енергопостачальних компаній доцільно вживати «монопольний
прибуток» (синонім «маржинального прибутку») - частина доданої
вартості що визначається як різниця між одержаними доходами та
витратами виробництва.
Фактори, які визначають маржинальний прибуток – доходи та
витрати за результатами основної (виробничої) діяльності, є
першочерговим об’єктом управління власників енергопостачальних
компаній.
Модель управління маржинальним прибутком базується на
взаємодії функціонально-організаційних блоків:
управління витратами (затратами як профінансованими
витратами);
управління доходами;
управління розподілом маржинального прибутку.
Розподіл маржинального прибутку
забезпечить реалізацію
програм виробничого, соціального та екологічно збалансованого
підприємництва. До маржинального прибутку енергопостачальні
компанії не можуть застосовувати класичні методи впливу у зв’язку з
наступними факторами:
1. Запровадження заходів щодо зменшення собівартості
виробництва: державним регуляторним органом затверджуються рівні
операційних витрат, які практично завжди нижче фактичних витрат на
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передачу та постачання електроенергії.
2. Нарощення обсягів виробництва: компанії не мають
можливості впливати на обсяги корисного відпуску електроенергії,
адже вони залежать від кількості та категорії споживачів
електроенергії на встановленій території.
3. Розширення асортименту виготовленої продукції: основна
діяльності компаній – лише з передачі та/або постачання
електроенергії. Один із шляхів отримання додаткового прибутку надання інших додаткових послуг, не пов’язаних з ліцензованою
діяльністю.
4. Зміни в ціновій політиці: цінове регулювання на ринку
електроенергетики
встановлено
на
державному
рівні,
енергопостачальні компанії не можуть самостійно впливати на
вартість послуг з передачі та/або постачання електроенергії.
Найбільш практичний варіант забезпечення прибутковості
енергетичного сектору – це оптимізація витрат послуг з передачі
та/або постачання електроенергії шляхом планування нормативно
визначених елементів калькуляції собівартості таких послуг з
прив’язкою до очікуваного маржинального прибутку. В свою чергу, це
– планування кошторису, впровадження управлінського обліку за
місцями їх виникнення, етапами формування, статтям калькуляції
витрат та оперативний аналіз відхилень.
УДК 657
Світлана Левицька
Національний університет водного господарства та
природокористування
ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ МАРЖИНАЛЬНОГО ПРИБУТКУ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
В системі бухгалтерського обліку та фінансової звітності
визначення прибутку як перевищення доходів над витратами є дещо
декларативним: далеко не завжди показник прибутку як сальдо по
рахунку 441 «Нерозподілений прибуток» підтверджує наявність
високоліквідного залишку для вирішення поточних та стратегічних
завдань організації підприємницької діяльності.
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Облікове забезпечення етапів формування прибутку містить ряд
протиріч щодо розкриття його економічної сутності:
- визнання доходів за методом нарахування не завжди обліковує
реальне надходження активів (аналогічно - в питаннях визнання витрат);
- на відміну від виручки, обсяг отриманого прибутку
визначається на підставі даних бухгалтерського обліку тільки за
певний період (квартал, рік) .
Дещо ближче до формування кінцевих результатів
господарської діяльності маржинальний прибуток. Міжнародна
практика менеджменту організації діяльності передбачає визначення
маржинального прибутку (МП) як різницю між виручкою від
реалізації та виробничими витратами. МП - складова доданої вартості,
відтак, більш інформативний показник щодо планування витрат
діяльності (таблиця 1).
Таблиця 1
Елементи розподілу маржинального прибутку як складової доданої
вартості
№
з\п

Складові ДВ як об’єкти
обліку

1
1
2

2
собівартість реалізації
незавершене
виробництво
операційні витрати, в
т.ч.
- соціальне забезпечення
трудових ресурсів
- екологічна
безпека
виробничої діяльності
витрати
фінансових
операцій
інші витрати ( в т.ч.
наднормативні
та
позапланові)
обов’язкові платежі в
бюджет
відрахування у фонди з
прибутку
відрахування з прибутку
в резервний капітал

3

4
5

6
7
8

Викорис
тання
прибутку
3

Елементи МП за видами діяльності
виробнича
комерційна
фінансова
4

5
__

6
__
__

__

91

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

Продовження табл. 1
9
10
11
12

нарахування дивідендів
реінвестування
використання на інші
цілі
нерозподілений
прибуток

При
проведенні
розподілу
маржинального
прибутку
враховується значна кількість факторів, найважливішими з яких є:
стратегічні
цілі
розвитку підприємства;
темпи зростання
товарообороту; наявна структура капіталу та ступінь її оптимальності;
потреба у здійсненні реального інвестування; забезпечення
затвердженої на підприємстві системи матеріального заохочення
персоналу тощо.
Оцінка впливу перелічених факторів дозволяє здійснювати
ранжування потреб розподілу (використання) маржинального
прибутку.
Як
альтернатива,
використання
на
покриття:
непередбачених статей собівартості (крім матеріальних прямих
виробничих витрат); витрат в рамках програм інноваційноінвестиційного розвитку; заходів соціального забезпечення та
екологічної безпеки (з метою досягнення збалансованості
підприємницької діяльності); відрахування (створення) фондів
споживання, накопичення, страхового резерву та ін.
УДК 657.1
Наталья Левушкина
Научный руководитель: Нататья Горбунова
Мордовский государственный университет
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМА ПРОИЗОДСТВА
В ходе управленческого учета осуществляется систематическое
отслеживание и изучение зависимости между изменениями объема
производства и общими поступлениями от реализации продукции,
расходами и чистой прибылью. Модель зависимости «затраты –
выручка-прибыль» позволяет упростить реальные условия, в которых
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функционирует предприятие. Конечно, как и большинство других
моделей, являющихся абстрактными отражениями фактических
условий, эта модель имеет ряд ограничений и допущений. Тем не
менее, в определенных ситуациях она служит мощным инструментом
для принятия решений.
Целью данной модели является определение влияния на
финансовые результаты предприятия изменения объема производства.
Эта информация имеет существенное значение для администрации и
собственников предприятия, так как одним из наиболее важных
показателей, влияющих на выручку от продаж, затраты и прибыль
является объем производства.
Основными показателями модели «затраты – выручка-прибыль»
являются:
маржинальный
доход;
объем
безубыточности;
производственный леверидж; запас финансовой прочности [1].
Маржинальным доходом, как известно, называется разница
между выручкой от продаж и величиной переменных затрат,
определение которых и является наиболее сложным вопросом при
расчете маржинального дохода. Этот показатель отражает вклад
единицы продукции в покрытие постоянных затрат и получение
прибыли.
Под объемом безубыточности понимается такое состояние
деятельности предприятия, когда выручка от продаж и объем
производства обеспечивают покрытие затрат и нулевую прибыль.
Такой объем производства часто называют точкой равновесия или
break-even point – порогом рентабельности.
Производственный леверидж или leverage – механизм
управления прибылью предприятия, основанный на оптимизации
соотношения постоянных и переменных затрат. Причем чем ниже
удельный вес постоянных затрат, тем в большей степени изменяется
величина прибыли по отношению к темпам изменения выручки.
Эффект производственного левериджа рассчитывается по формуле:
Эпл = ∆В ,
(1)
∆П
где ∆П – изменение прибыли, в %; ∆В изменение выручки, в %.
Рассмотрим эффект производственного левериджа, используя
данные ГУП РМ «Тепличное» Республики Мордовия за 2013 год
(таблица 1)[2].
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Таблица 1
Показатели, характеризующие эффект производственного левериджа
Данные за 2013 г
Показатели
розы
тюльпаны
итого
Объем продаж, тыс. р.
10 120
1 575
11 695
Переменные затраты (зарплата, 4937,45
732,0
5669,45
удобрения, вода и др.), тыс.р.
Маржинальный доход, тыс. р.
5182,55
843,0
6025,55
Постоянные затраты, тыс. р.
2533,65
592,0
3125,65
Прибыль, тыс.р.
2648,9
251
2899,9
Объем реализованной продукции,
230
45
275
в тыс.шт.
Цена за единицу, р.
44,0
35,0
Производственный леверидж
1,956
3,358
2,078
Расчеты показали, что эффект производственного левериджа в
целом по цветам составил 2,078. Это означает, что при снижении
выручки предприятия на 1% прибыль сократится на 2,078. Используя
механизм производственного левериджа можно спрогнозировать
изменение прибыли предприятия в зависимости от изменения
выручки, а также определить объем безубыточности производства.
1. Суйц В.П. Управленческий учет: учебник.– М.: Высшее образование,2007. –371с.
2. Официальный интернет-сайт ГУП РМ «Тепличное» [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http:// tkrm.ru.

УДК 657
Ольга Метла
Полоцкий государственный университет
СОСТАВ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ КАК ОБЪЕКТ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Важным методологическим вопросом для обоснованного
признания минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) в
составе объектов бухгалтерского учета является разработка их
классификации.
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В настоящее время существуют различные классификационные
системы минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) как в
нормативных документах различных стран, так и в специальной
геологической литературе. Однако для целей определения состава
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) как объектов
бухгалтерского учета отсутствует.
Существующие отличия классификационных систем минеральных
ресурсов обусловлены наличием множества классификационных
критериев, положенных в основу той или иной классификации. Так,
проведя анализ существующих подходов к классификации минеральных
ресурсов (запасов полезных ископаемых) самыми распространенными
критериями являются «степень разведанности и изученности»,
«экономическое значение», «степень достоверности определения
запасов».
Вместе с тем, на основании проведенного исследования можно
полагать, что ни одна из предлагаемых классификаций не позволяет
идентифицировать те минеральные ресурсы (запасы полезных
ископаемых), которые могут выступать в качестве объекта
бухгалтерского учета.
В настоящее время действует Рамочная классификация
Организации Объединенных Наций ископаемых энергетических и
минеральных запасов и ресурсов 2009 года (РКООН-2009).
РКООН-2009 является универсальной системой, в которой
количества классифицируются на основе трех критериев: экономической
и социальной жизнеспособности проекта (Е), статуса и обоснованности
проекта освоения месторождения (F) и геологической изученностью (G),
с использованием числовой системы кодификации.
Главная цель РКООН-2009 состоит в том, чтобы активизировать
международное
общение
посредством
создания
общих
классификационных рамок для представления отчетности об ископаемых
энергетических и минеральных запасах и ресурсах, несмотря на то, что
такие оценки могут быть разработаны с использованием систем
классификации или отчетности.
На наш взгляд, РКООН-2009 наиболее полно отражает
классификационные рамки для отражения минеральных ресурсов
(запасов полезных ископаемых) в отчетности субъектов хозяйствования.
Опираясь на предложенный подход, разработаем рамки для отражения
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) в отчетности
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субъектов хозяйствования Республики Беларусь на базе существующей
системы классификаций и терминологии РБ.
В качестве фундаментальных критериев выделим: доступность к
разработке; степень изученности; экономическое значение.
Так, по критерию доступности минеральные ресурсы (запасы
полезных ископаемых) можно подразделить на доступные и
недоступные. По степени изученности выделяют детально разведанные
(А), предварительно разведанные (В), слабо разведанные (С1) и
предварительно оцененные (С2) минеральные ресурсы (запасы полезных
ископаемых). Согласно экономическому значению совокупность
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) в соответствии с
действующими классификациями подразделяют на следующие
категории: рентабельные; условно рентабельные и нерентабельные.
Как было отмечено ранее, одним из условий отнесения
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых) в состав активов
организации является обоснованность экономически эффективной и
целесообразной их добычи. Следовательно, по мнению автора, в
отчетности субъектов хозяйствования следует отражать ту часть
минеральных ресурсов (запасов полезных ископаемых), которая
соответствует таким категориям как разведанные (А+В+С1), доступные к
разработке и экономически рентабельные.
Таким образом, предлагаемые рамки для отражения минеральных
ресурсов (запасов полезных ископаемых) в отчетности у организаций –
недропользователей позволят четко идентифицировать минеральные
ресурсы (запасы полезных ископаемых) как объект бухгалтерского учета
и соответственно отражать ресурсный капитал и его истощение.
УДК 657
Вікторія Мисюк
Київський національний торговельно-економічний університет
ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Актуальність обраної теми аргументовано тим, що економічні та
соціально-політичні трансформації, які відбуваються в Україні вже доволі
тривалий період часу, спонукають до вдосконалення механізму контролю
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за процесами що відбуваються в країні.
Різні аспекти щодо ефективності здіснення фінансового контролю
розглядалися такими вченими як: Бардаш С.В., Білуха М.Т., Бурцев В.В.,
Виговська Н.Г., Івахненко С.В., Калюга Є.В., Мних Є.В., Симоненко В.К.,
Хомутенко А.В.., Шевчук В.О, Шевчук О.А.,.та інші.
Досліджуючи процес вдосконалення роботи органів фінансового
контролю, як системи, досить доречним в даний час є вибір індуктивного
напрямку його реалізації. Такий підхід базується на тому, що у працях
науковців з питань фінансового контролю таких як наприклад
Л. Вороніна, А. Ковальов, О. Шохін та ін., не приділяється значна увага
його здійсненню в муніципальній сфері, тоді як Буздуган Я. у своєму
дослідженні присвячує йому особливу увагу говорячи, що громадська
участь у формуванні та реалізації державної політики може вважатися
ефективною лише тоді, коли озвучені громадянами проблеми починають
безпосередньо розв’язуватися за їхньої участі.
В період, коли в державі одночасно відбувається утвердження
позицій регіонального управління та реорганізація контрольних органів,
потрібно використати цей момент і налагодити систему, щоб вона не
характеризувалася безсистемністю, а також забезпечити цілісність всіх її
частини, що сприятимуть досягненню спільної мети.
Дану трансформацію системи контролю можна подати у вигляді
реалізації таких етапів:
формування системи фінансового контролю на рівні громади;
формування системи фінансового контролю на рівні району;
формування системи фінансового контролю на рівні області.
Такий механізм формування ефективної системи фінансового
контролю в Україні є актуальним, оскільки він забезпечує оперативність
обробки інформації і реагування на неї, а також максимально враховує
інтереси громади.
Сьогодні, дотаційність 5419 бюджетів місцевого самоврядування
становить понад 70 %, 483 територіальні громади на 90 % утримуються за
рахунок коштів державного бюджету.
Як результат, такі регіони досить обтяжливі для бюджету і не є
розвинутими, бюджетні кошти в них просто безслідно зникають, не
приносячи ніякого ефекту.
Вирішити цю проблему пропонується завдяки налагодженню
ефективної системи фінансового контролю, яка буде базуватися на
активізації регіонального управління через систему інституцій, що подана
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на рисунку 1.
Отже, механізм контролю за бюджетними коштами пропонуємо:
Рівень 1 представлений інститутом представницьких органів та
інститутом територіальної громади.
Рівень 2 складають інститут права, інститут соціальних відносин,
інститут фінансових відносин і політичний інститут.

Рис. 1. Механізм контролю інституту місцевого самоврядування
[авторська розробка]
В межах даного механізму, в залежності від ефекту контрольних
дій, виникає зворотній зв`язок по відношенню до інститутів, які на це
реагують, аналізують, оцінюють і приймають рішення щодо
подальшого впливу на систему.
Отже, за результатами проведеного дослідження ми пропонуємо
реформувати ту систему контролю, яка існує в нашій країні, але
виключно базуючись на нормативно-правових змінах, адже основною
із причин дисбалансу економічної ситуації в країні є те, що ми живемо
в постійних радикальних змінах – «від влади до влади», без жодного
стратегічного плану розвитку, якого б дотримувались незалежно від
того в чиїх руках вона знаходиться.
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Вінницький національний аграрний університет
КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ: СУТНІСТЬ ТА ОБ'ЄКТИ
Динамічні умови функціонування акціонерних товариств
потребують формування надійної системи контролю, яка дозволить
забезпечити своєчасне виявлення операційних, фінансових та інших
видів ризиків, дієве реагування на них, а також підвищити рівень
впевненості щодо якості корпоративного управління [4, с. 230].
Акціонерний капітал потребує впровадження ефективної системи
корпоративного управління, що має загалом вирішальне значення для
розвитку промислового й фінансового секторів економіки України.
Застосування загально прийнятих принципів корпоративного
управління в українських компаніях стає ще не загальноприйнятою,
але все більш розповсюдженою практикою. Великі компанії розробили
й прийняли внутрішні кодекси корпоративної поведінки. Проте, і до
теперішнього часу міноритарні акціонери залишаються найбільш
уразливою ланкою корпоративного управління. Як правило, вони
слабко інформовані про реальний стан справ компанії, не
розбираються в хитросплетеннях акціонерного законодавства, не
знають своїх прав і обов'язків стосовно акціонерного товариства.
Закон про акціонерні товариства [1] визначає контроль як
вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу
на господарську діяльність суб'єкта господарювання, що здійснюється,
зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма
активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на
формування складу, результати голосування та прийняття рішення
органами управління суб'єкта господарювання, а також вчинення
правочинів, які надають можливість визначати умови господарської
діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати
функції органу управління суб'єкта господарювання.
Система корпоративного контролю — це складова система
корпоративного управління, призначена для збалансування інтересів
учасників корпоративних взаємовідносин у процесі їх участі в
корпоративній діяльності.
Корпоративний контроль — це управлінська функція корпорації,
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що полягає у відстеженні відхилень та корекції управлінських рішень,
що впливають на баланс інтересів учасників корпоративних
взаємовідносин. Також корпоративний контроль можна визначити як
володіння такою кількістю прав в акціонерному товаристві, яка
забезпечує постійний вплив на прийняття стратегічних управлінських
рішень, а також визначення та формулювання таких рішень. Таким
чином, контроль в цьому визначенні асоціюється з власністю на акції
та можливістю управління такою власністю.
Основними об`єктами корпоративного контролю є:
— використання людських, фінансових, матеріальних,
нематеріальних, часових та інформаційних ресурсів корпорації в
інтересах суб`єктів корпоративного контролю;
— інформаційне поле корпорації відповідно до потреб суб`єктів
корпоративного контролю;
— захист (безпека) матеріальних та інформаційних ресурсів
корпорації;
— наявність конфлікту інтересів у посадових осіб акціонерного
товариства;
— процеси у внутрішньому та зовнішньому середовищі
корпорації, які можуть призвести до порушення балансу інтересів
суб`єктів корпоративного контролю, вплинути на стан конкуренції в
галузі та результати фінансово-господарської діяльності товариства,
нести соціальні наслідки;
— результати функціонування корпорації;
— дотримання стандартів корпоративної поведінки, норм
чинного законодавства тощо [2, 3].
Закордонне законодавство встановлює спеціальні норми,
спрямовані на розкриття інформації про наявність в особи
контрольного пакета акцій і регулюючий порядок придбання даного
пакета. Мета подібного регулювання — захист інтересів інших
акціонерів товариства. Вважаємо доцільність запровадження цієї
практики і для України.
1. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T080514.html.
2. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління [текст]: підручник. / І.А. Ігнатьєва, О.І.
Гарафонова. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 600 с.
3. Мальська М.П., Мандюк Н.Л., Занько Ю.С. Корпоративне управління: теорія та
практика. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 360 с.
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4. Нусінова О.В. Особливості внутрішнього контролю в системі корпоративного
управління акціонерних товариств / О.В. Нусінова // Економічний простір. - 2013. № 80. - С. 230-238.
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Полесский государственный университет
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Управление дебиторской задолженностью - специфическая
функция финансового менеджмента, основной целью которой
является увеличение прибыли компании за счет эффективного
использования дебиторской задолженности, как экономического
инструмента. Прежде всего, дебиторская задолженность представляет
собой весьма вариабельный и динамичный элемент оборотных
средств, существенно зависящий от принятой в организации политики
в отношении покупателей продукции. Поскольку дебиторская
задолженность представляет собой обездвижение собственных
оборотных средств, т.е. в принципе она не выгодна организации, то с
очевидностью напрашивается вывод о ее максимально возможном
сокращении. Дебиторская задолженность может быть сведена до
минимума, тем не менее, этого не происходит по многим причинам, в
том числе и по причине конкуренции. Большое значение имеют отбор
потенциальных покупателей и определение условий оплаты товаров,
предусматриваемых в контрактах. Отбор осуществляется с помощью
неформальных критериев:
1. соблюдение платежной дисциплины в прошлом,
2. прогнозные финансовые возможности покупателя по оплате
запрашиваемого им объема товаров,
3. уровень текущей платежеспособности,
4. уровень финансовой устойчивости,
5. экономические и финансовые условия предприятия-продавца
(затоваренность, степень нуждаемости в денежной наличности и т. п.).
Важно не допустить дальнейшего роста доли дебиторской
задолженности в общем объеме оборотных активов предприятия – это
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может повлечь за собой снижение всех финансовых показателей.
Таких, как замедление оборота ресурсов; простои вследствие не
внутренних проблем, а внешних; снижение возможности оплачивать
свои обязательства перед кредиторами.
Управление дебиторской задолженностью включает в себя
несколько основных задач:
1. предварительная проверка дебитора на начальном этапе
сотрудничества;
2. планирование
допустимых
лимитов
дебиторской
задолженности;
3. финансирование дебиторской задолженности;
4. учет, контроль, оценка эффективности дебиторской
задолженности;
5. взыскание просроченной дебиторской задолженности;
6. претензионная
работа
с
недисциплинированными
дебиторами;
Таким образом, для того чтобы эффективно совершенствовать
политику управления дебиторской задолженностью, нужно оценить
эффективность выполнения каждой из этих задач.
1. Сысоева И. А.дебиторская и кредиторская задолженность // Бухгалтерский учет, 2009.№1 с.13-15;
2. Павлова Л. Н. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп.М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2006.- 269с.;
3. Финансовый менеджмент: Учебное пособие /Под ред. д.э.н., проф. А. М. Ковалевой.М.: ИНФРА-М, 2011.- 284с.;
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Оксана Нестеренко
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ
Управлінський облік є основною інформаційною базою для
організації ефективного процесу прийняття управлінських рішень,
риск менеджменту Компанії і, як наслідок, підвищення
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результативності діяльності Компанії. Розглянемо вплив результатів
аналізу звітності на прийняття рішень відносно:
► структури балансу;
► ліквідності;
Рішення відносно структури балансу повинні бути спрямовані
на усунення диспропорцій в темпах росту окремих елементів активів
та пасивів, у відношенні позикових та власних джерел, з однієї
сторони, та мобілізаційних та іммобілізаційних засобів з другої.
Наслідки диспропорції:
► недостатня забезпеченість власними обіговими коштами;
► зниження рівня ліквідності.
Відсутність власних обігових коштів, чистого оборотного
капіталу (їх від'ємного значення) небезпечно для Компаній і з тієї
точки зору, що при необхідності термінового повернення
заборгованості буде необхідний примусовий розпродаж активів або
виникне «зависання» заборгованості перед кредиторами.
Таблиця 1
Управлінські рішення по залученню джерел фінансування в
залежності від цілей бізнесу
Цілі бізнесу

Управлінські рішення по
залученню джерел
фінансування

Прискорений ріст
бізнесу

Залучення дольового
капіталу (стратегічного
або фінансового
інвестора в частку)

Придбання
довгострокових активів
без одночасного
відволікання власних
коштів

Залучення позикового
капіталу
(довгострокові кредити
банків, лізинг, випуск
облігацій)
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Можливі обмеження
Низька ринкова
привабливість Компанії;
Непрозорість системи
фінансового управління
Компанії;
Залежність можливого
публічного (відкритого)
розміщення акцій від
розміру сплаченого
статутного
капіталу
Вартість (ціна) позикового
капіталу;
Низька кредитоздатність;
Ризик нездійснення
інвестиційного проекту
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Продовження табл. 1
Вартість (ціна) позикового
капіталу;
Низька кредитоздатність,
недостатньо хороша
кредитна історія;
Відсутність
високоліквідної застави
Недостатність власних
джерел;
Невисока дохідність та
нестійкість Компанії;
Ризик не здійсненності
проекту

Фінансування поточних
потреб
Усунення сезонності

Залучення
короткострокових
кредитів банків,
включаючи овердрафтне
кредитування

Фінансування проектів,
розкриття інформації ,
що лишає Компанію
конкурентної переваги

Фінансування за рахунок
внутрішніх (власних)
джерел;
Приватне (закрите)
розміщення акцій

Посилення економічної
безпеки , підвищення
фінансової
незалежності

Фінансування за рахунок
власних джерел;
Зміна дивідендної
політики;
Фінансування в рамках
групи компаній

Низька прибутковість,
недостатність власних
джерел;
Зниження зацікавленості
акціонерів

Продаж профільних
активів, «урізання»
видатків

Застосування до тих
активів та благ (видатків),
які не потрібні Компанії

Управління
кредиторською
заборгованістю

Відмова кредиторів від
реструктуризації
заборгованості, можливі
економічні санкції

Формування
додаткових фінансових
потоків за рахунок
внутрішніх джерел
Максимальне
залучення
безкоштовних джерел
(стійкі пасиви)

Цільова структура капіталу — це внутрішній фінансовий
норматив, у відповідності до якого формується співвідношення
власного та позикового капіталу для кожної окремої Компанії. Вона
формується з урахуванням сукупного впливу всіх внутрішніх факторів
та зовнішнього середовища бізнесу Компанії, її цільових завдань у
відношенні перспектив розвитку бізнесу. Правило при формуванні
цільової структури капіталу:
► власники компаній віддають перевагу достатньому зросту
частки позикових коштів;
► тоді як кредитори віддають переваги компаніям з високою
часткою власного капіталу, що знижує ризики кредиторів.
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Управління ліквідністю передбачає прийняття певних рішень у
відношенні окремих груп (видів) оборотних активів. Зростання ступеню
ліквідності оборотних активів, зниження долі їх низьколіквідних видів
грають важливу роль у підвищенні платоспроможності організації.
При прийнятті рішень у відношенні матеріальних оборотних
активів слід виділити:
► активи, що приймають участь у виробничому процесі, нестача
яких може привести до проблем у основній діяльності (до зупинок
виробничо-технологічного процесу, зниження випуску готової
продукції та зриву постачань покупцям та ін.);
► активи, реалізація яких проблематична (неліквіди). При
можливості слід позбавитися від цієї частки активів по демпінговим
цінам;
► активи, які можуть бути реалізовані без збитку для основної
діяльності (надлишкові, понаднормові). Реалізація цієї частини
матеріальних оборотних активів є основним резервом підвищення
ліквідності, мобілізації додаткового грошового припливу засобів та
погашення зобов'язань перед кредиторами.
Дебіторська заборгованість являє собою фактичну іммобілізацію
коштів організації у розрахунки (в оборот інших підприємств), але в той
же час є природнім наслідком системи ведення взаєморозрахунків між
постачальниками та покупцями продукції => контроль факту та
швидкості погашення заборгованості.
При прийнятті управлінських рішень у відношенні ліквідності
балансу та платоспроможності підприємства, слід оцінити розмір та
структуру короткострокових зобов'язань. Зростання таких особливо
небезпечне, якщо при цьому спостерігається значне зростання долі
найбільш дорогих джерел, у тому числі прострочених боргів по
кредитам, податкам та зборам => вивільнення з оборотних активів усіх
можливих коштів, шляхом їх оптимізації та погашення найбільш
термінових (прострочених), а потім й найбільш дорогих зобов'язань.
Оцінюючи ліквідність балансу, фінансовий менеджер повинен
враховувати, що високий рівень коефіцієнту існуючої ліквідності
означає лише формальне перевищення оборотних активів над
короткостроковими зобов'язаннями та характеризує тільки теоретичну
можливість розрахуватися по зобов'язанням. Чи буде мати місце даний
розрахунок, залежить від операційного циклу та раціональної
організації грошового обороту.
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Управлінський облік — система, яка забезпечує менеджмент
Компанії інформацією, яка необхідна для прийняття рішень та
ефективного управління. Управлінський облік є основним інструментом
управління результативністю Компанії, тому ефективність політики
підприємства стосовно ризик менеджменту і постійного фінансового
аналізу бізнес процесів є основою представлення оптимальної
структури балансу компанії, ліквідності її активів, що у свою чергу
означає привабливість Компанії для інвесторів, можливість залучення
додаткових грошових потоків.
1. Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч.
– Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.
2. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік.
Навчальний посібник / За ред В.М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с.
3. Карпова Т.П Управленческий учѐт: підручник.- Москва: «ЮНИТИ-ДАНА», 2014.351 с.
4. Керимов В.Э Бухгалтерский управленческий учѐт: підручник.- Москва: Дашков и К,
2014.-483 с.

УДК 338.43
Маргарита Нигачой,
Юлия Товстыко
Полесский государственный университет
ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для целей анализа и планирования хозяйственно-экономической
деятельности предприятия широко применяется корреляционнорегрессионный анализ.
Корреляционно-регрессионный анализ — классический метод
стохастического моделирования хозяйственной деятельности. Он ставит
задачу измерить тесноту связи между варьирующими переменными и
оценить факторы, оказывающие наибольшее влияние на результативный
признак [1].
Применение корреляционно-регрессионного анализа покажем на
примере Белорусского предприятия СП ООО «Санта Бремор».
Компания «Санта Бремор» является крупной производственной
106

VI Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 6 грудня 2014 р.)

базой по переработке рыбной продукции. Производственная мощность
организации составляет около 100 000 тонн продукции в год.
Проведѐм корреляционно-регрессионный анализ зависимости
объѐма чистой прибыли от выручки Таблица 1, от себестоимости
Таблица 2 и от объѐма экспорта Таблица 3, используя выборку n = 3 года
(2011-2013г.г.).
Таблица 1
Зависимость объѐма чистой прибыли от выручки за 2011-2013 г.г.
Выручка
Год
Чистая прибыль млн.руб., yi
млн.руб.,
xi
2011
81 274
445 933
2012
95 709
503 158
2013
107 757
520 974
Сумма
284 740
1 470 065
Таблица 2
Зависимость объѐма чистой прибыли от себестоимости
за 2011-2013 г.г.
Себестоимость
Год
Чистая прибыль млн.руб., yi
млн.руб., xi
2011
81 274
362 269
2012
95 709
403 688
2013
107 757
409 074
Сумма
284 740
1 175 031
Таблица 3
Зависимость чистой прибыли от объѐма экспорта продукции
за 2011-2013 г.г.
Объѐм Ex
Год
Чистая прибыль млн.руб., yi
млн.руб., xi
2011
81 274
233 750
2012
95 709
275 290
2013
107 757
343 430
Сумма
284 740
852 470
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Так как зависимость между переменными Y и X линейная, то
Y* = b0+b1X,
(1)
Согласно методу наименьших квадратов находим оценки b0 и
b1. В результате: b0(1) = -65 961; b1(1) = 0,33; b0(2) = -94 424; b1(2) =
0,48; b0(3) = 28 111; b1(3) = 0,24.
Уравнение парной линейной регресси имеет вид: Y*1 = 65 961+0,33X; Y*2 = -94 424+0,48X; Y*3 = 28 111+0,24X.
Для анализа силы линейной зависимости вычислим
коэффициент корреляции: rxy1 = 0,97; rxy2 = 0,93; rxy3 = 0,98.
Данные значения коэффициента корреляции позволяют сделать
вывод о сильной положительной линейной зависимости между
рассматриваемыми переменными y и x. Чем выше коэффициент
корреляции, тем сильнее зависимость. Таким образом, можно сделать
вывод, что объѐм чистой прибыли в наибольшей степени зависит от
объѐма экспорта продукции на внешних рынках, так как rxy = 0,98. Из
этого следует, что для увеличения объѐма чистой прибыли, а также
для улучшения экономического состояния предприятию необходимо
уделить болшее внимание экспорту продукции, т.е. увеличить
объѐмом поставок продукции на внешние рынки или выйти на новые.
1. Управленческий учет: учебник / под peд. А.Д. Шеремета. 4-е изд. — М.: ИНФРА-М,
2009. — 428 с.

УДК 658.5
Дарья Новик,
Ольга Антонюк
Полесский государственный университет
КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Управленческий учет – это учет в ходе, которого
осуществляется процесс выявления, измерения, сбора, анализа,
подготовки, интерпретации и передачи информации, необходимой
руководителю при выполнении его функций.
Ведение управленческого учета на предприятии позволяет
решить следующие задачи:
- определение точки безубыточности;
-планирование
ассортимента
продукции,
подлежащей
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реализации;
- определение структуры продукции;
- отказ или привлечение дополнительных заказов;
- принятие решения по ценообразованию
- капиталовложения;
- реструктуризация бизнеса;
- целесообразность освоения новых видов продукции.
Контроллинг – новое явление в теории и практике современного
управления, возникшее на стыке экономического анализа,
планирования, управленческого учета и менеджмента. Контроллинг
переводит управление предприятием на качественно новый уровень,
интегрируя, координируя и направляя деятельность различных служб
и подразделений предприятия на достижение оперативных и
стратегических целей.
Задачи контроллинга:
- создание информационной системы поддержки принятия
управленческих решений на базе данных, поступающих из
бухгалтерского, производственного и управленческого учетов;
- планирование деятельности предприятия;
- оперативный контроль деятельности всех структурных
подразделений и всей организации в целом;
- координация деятельности системы управления организацией.
Служба контроллинга стремится так управлять процессами
текущего анализа и регулирования плановых и фактических
показателей, чтобы по возможности исключить или минимизировать
ошибки, отклонения и просчеты, как в настоящем, так и в будущем.
В западной литературе используется модель структуры
контроллинга, которая включает в себя следующие элементы:
Информация – Планирование – Координация – Контроль.
В области учета задачи контроллинга включают создание
системы сбора и обработки информации, существенной для принятия
управленческих решений на уровнях руководства. Это необходимо
для разработки и поддержания в дальнейшем системы ведения
внутреннего учета, получения информации о протекании
технологических процессов. Важным является подбор или разработка
методов учета, а также критериев для оценки деятельности
предприятия в целом и его отдельных подразделения.
Основные задачи в сфере учета:
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 сбор и обработка информации;
 разработка и ведение системы внутреннего учета;
 унификация методов и критериев оценки деятельности
организации и ее подразделений.
Основная цель контроллинга заключается в поддержке и
улучшении процессов, направленных на достижение целей
предприятия.
Мы предлагаем следующие направления использования
контроллинга на предприятиях:
1) использовать контроллинг при формировании проектов
стратегических планов;
2) материально-техническое обеспечение;
3) наладить систему оперативной передачи финансовой
информации руководящему персоналу с рекомендациями от отдела
контроллинга;
4) маркетинг;
5) управление запасами;
6) анализ издержек;
7) инновационный и инвестиционный процессы;
8) обеспечение ресурсами;
9) финансовая деятельность.
УДК 330.112.2:657.21
Ольга Осадча
Національний університет водного господарства та
природокористування
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Фінансові результати – одна з найважливіших категорій
ринкової економіки, що характеризує результативність діяльності
суб’єктів господарювання.
Р. Ентоні та Дж. Ріс у праці «Облік: ситуації і приклади»
(ACCOUNTING: TEXT AND CASES) описують наступні концептуальні
підходи формування показників фінансових результатів:
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1. Метод нарахувань (accrual basis) – фінансові результати
звітного періоду визначається як різниця між доходами, визнаними в
даному періоді, і витратами, понесеними для отримання даних
доходів.
2. Касовий метод (cash basis) – реалізація не враховується до
того часу, доки не отримані грошові кошти. Витрати також
відносяться до витрат періоду по мірі їх оплати. Частіше
використовується модифікований касовий метод, що є поєднанням
касового методу обліку окремих статей (витрат реалізації) і методу
нарахування для інших (придбання необоротних активів).
3. Розрахунок прибутку у відповідності до вимог оподаткування
та/або згідно принципів фінансового обліку.
Кінцевий фінансовий результат господарської діяльності як
різниця між доходами та витратами залежить від економічної сутності
його формування: за операціями підприємницького характеру – це
прибуток, за операціями, що фінансуються цільовими коштами –
фінансовий результат виконання кошторису.
На даний час суб’єкти господарської діяльності відповідно до
Господарського кодексу України класифікуються в наступному
порядку: підприємства; банківські та небанківські фінансові установи;
неприбуткові організації: бюджетні установи (в т.ч. бюджетні цільові
фонди), небюджетні неприбуткові організації.
Характерними ознаками підприємницького прибутку є
тимчасовість і нерегулярність. Підприємець перестає отримувати
прибуток, коли повністю виконає свою функцію. Підприємницька
функція нерозривно пов’язана з інноваціями, реалізацією параметрів
розвитку, створенням нової системи вартостей. Якщо один
підприємець внаслідок інновацій у певній галузі починає отримувати
прибутки, він через деякий час стикається зі зростаючою
конкуренцією з боку інших підприємців, які вирішили впровадити такі
ж інновації. Коли новаторська форма виробництва змінюється
традиційною, норма прибутку знижується та встановлюється нова
рівновага на новому рівні цін. Неприбутковий статус об’єктів
державного сектору несумісний з визначенням прибутку як показник
їх діяльності.
Необхідність змін у бюджетному обліку обумовило
затвердження Кабінетом Міністрів України Стратегії модернізації
системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015
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роки. За підсумками реалізації Стратегії очікується, серед інших,
досягнення повної адаптації законодавства з питань бухгалтерського
обліку та звітності діяльності органів державного сектора до
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного
сектору.
Впровадження в Україні Стратегії реформування обліку в
державному секторі потребує уніфікації принципів фінансової
звітності суб’єктів підприємницької та непідприємницької діяльності.
Серед
якісних
характеристик
бухгалтерського
обліку
як
підприємницької так і непідприємницької діяльності – достовірність та
об’єктивність даних. Відповідно, кінцевий фінансовий результат для
потреб управління має бути відображений із застосуванням
субрахунків аналітичного обліку:
1. Для підприємств всіх форм власності: обліковий прибуток –
залишок по рахунку 44; відкладений прибуток – прибуток, не
забезпечений високоліквідними активами (неоплачена реалізація,
нараховані інші операційні доходи тощо); прибуток до розподілу
(використання) – обліковий прибуток за мінусом відкладеного;
2. Для об’єктів державного сектору аналогічно фінансовим
результатам підприємств: рах. 55 ―Фінансовий результат»; обліковий
фінансовий результат – залишок по рахунку 55; потенційний
фінансовий результат – залишок по рахунку 55, не забезпечений
високоліквідними активами; реальний фінансовий результат для
врахування в кошторисі діяльності наступного звітного періоду –
обліковий фінансовий результат за мінусом потенційного.
УДК 657
Катерина Павлишин
Науковий керівник: Юлія Сова
Волинський технікум
Національного університету харчових технологій
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день розвиток виробництва неможливий без
виготовлення конкурентоспроможної продукції та її реалізації на
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внутрішніх і зовнішніх ринках збуту. Водночас важливим фактором
розвитку виробництва є стабільна забезпеченість підприємства
матеріальними ресурсами та їх ефективне використання. Тому питання
обліку виробничих запасів на підприємствах залишаються
актуальними та потребують нагального вирішення.
Багато вчених досліджували сутність та методику управління
виробничими запасами на підприємствах, аналізували їх діяльність.
Загальні питання обліку виробничих запасів висвітлені у працях
відомих учених - економістів. Значну увагу їм приділяли
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Сопко В.В., Хом’як Р.Л.
На нашу думку у зв’язку з переходом до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, ряд питань обліку надходження
та використання виробничих запасів потребує додаткового
дослідження і наукових розробок. Також невирішеними є питання
удосконалення документального оформлення операцій руху
виробничих запасів та організації внутрішньогосподарського
контролю за їх надходженням і використанням з метою підвищення
ефективності виробництв.
Аналізуючи діяльність вітчизняних підприємств, ми вважаємо
доцільно виділити наступні проблеми ведення обліку виробничих
запасів:
– складність визначення справедливої (ринкової та неринкової)
вартості запасів, що полягає у використанні підприємствами
бартерного обміну,
– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств;
– обмеженість контролю використання виробничих запасів
тощо.
Ми пропонуємо наступні шляхи подолання проблем ведення
обліку виробничих запасів:
1) підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується
запровадженням інформаційних технологій обробки економічної
інформації;
2) удосконалення системи автоматизації обліково-аналітичних
робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування
раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів;
113

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

3) узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку
виробничих запасів;
4) обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на
освоєння нової техніки і технології виробництва;
5) чітка організація обліково-контрольних процедур руху запасів
підприємств;
6) уточнення класифікації та методики оцінки виробничих
запасів;
7) визначення передумови раціональної організації обліку
виробничих запасів на підприємствах.
Так як кожне підприємство зацікавлене в створенні
конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та
зовнішньому ринках, отримання прибутку і забезпечення стабільного
фінансового положення, а для досягнення цієї мети важливу роль
відіграють виробничі запаси, які забезпечують безперервний процес
виробництва та продажу продукції. Дані ативи є основною статтею
оборотних коштів та основою життєдіяльності підприємства. Тому
достовірний облік їх на підприємстві є невід’ємною частиною
управління, без якого неможливе досягнення поточних та
довгострокових цілей підприємства. Вирішення встановленого нами
комплексу суперечливих та дискусійних питань обліково-аналітичного
управління виробничими запасами є актуальним для більшості
підприємств і потребує подальших досліджень.
УДК 657
Ольга Павлюк
Науковий керівник: Юлія Сова
Волинський технікум
Національного університету харчових технологій
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Оплата праці є досить актуальною на сьогоднішній день, оскільки
винагорода за працю є основним стимулом робітників, що здійснюють
процес виробництва і виробляють матеріальні блага. Витрати на оплату
праці як складова частина собівартості безпосередньо впливає на
114

VI Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 6 грудня 2014 р.)

результати фінансово-господарської діяльності підприємства.
Заробітна плата - це точка перетину інтересів багатьох:
підприємства,працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін
оцінює значення заробітної плати якщо не як найважливіше, то як одне
з найважливіших. У зв'язку з цим важко переоцінити значення роботи
бухгалтера, пов'язаної з обліком витрат на оплату праці.
Значний вклад в теорію та методологію обліку і аналізу
розрахунків з оплати праці внесли такі українські вчені, як
Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Кузьмінський А.М.,
Сопко В.В., Голов С.Ф., Завгородній В.П., Зубілевич С.Я. та інші.
Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та
зарубіжних вчених, слід зазначити, що питання обліку і аналізу
розрахунків з працівниками по оплаті праці потребують подальшого
наукового дослідження.
Метою дослідження є вивчення актуальних проблем обліку і
аналізу розрахунків з персоналом по оплаті праці та визначення
напрямів вдосконалення цієї ділянки обліку.
Дослідження діяльності суб’єктів господарювання показали, що
організації заробітної плати на підприємствах на даний час притаманні
наступні недоліки:
1. низькі рівні заробітної плати;
2. невиправдане зближення рівнів оплати праці фахівців та інших
категорій працівників;
3. слабка матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації
через незначні розходження в рівнях окладів працівників різної
кваліфікації;
4. недостатня стимулююча роль премій, надбавок.
5. «тіньова» заробітна плата.
Помилка у нарахуванні заробітної плати автоматично призводить
до цілої серії помилок і порушень, які є найважчими за своїми
наслідками. Є тільки один спосіб уникнути таких помилок – абсолютно
точно знати, як проводити будь-які розрахунки, пов’язані із заробітною
платою, та основні проблеми, які виникають у цій сфері.
Ми вважаємо, що для правильної організації обліку праці важливе
значення має класифікація персоналу за сферами застосування праці,
професіями, кваліфікацією, стажем роботи та іншими ознаками і
відповідно до цього встановлювати розмір заробітної плати.
Преміювання як засіб посилення матеріальної зацікавленості
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повинен мати чітко виражену спрямованість, а премії - складати
відчутну питому вагу у заробітку працюючого. Лише за цих умов та чи
інша система преміювання буде виконувати свою стимулюючу роль.
На нашу думку для подолання «тіньової» заробітної плати
необхідно створити такі економічні умови, щоб наймані працівники
мали можливість законно працювати, працедавці законно платити їм
заробітну плату і сплачувати податки до бюджету.
Ми вважаємо, найбільшою проблемою обліку розрахунків із
працівниками з оплати праці на сьогодні є недостатня автоматизація
даної ділянки обліку та відсутність частини додаткових реквізитів у
документах, якими підтверджуються операції з обліку праці та її оплати.
Тому одним із напрямів удосконалення бухгалтерського обліку є
зменшення кількості документації завдяки впровадженню багатоденних
і накопичувальних документів, використання типових міжвідомчих
форм, пристосованих до використання обчислювальної техніки.
Отже, слід зробити висновок, що питання нарахування заробітної
плати, а також податкового, бухгалтерського статистичного
відображення оплати праці займають особливе місце в роботі
бухгалтерії кожного підприємства.
Сьогодні створено законодавчо-правову базу регулювання оплати
праці відповідно до міжнародних трудових норм, що діють у ринковій
економіці, система документування оплати праці розвинута на
високому рівні. Однак, залишається необхідність розроблення нових та
вдосконалення існуючих галузевих форм первинних документів з
обліку заробітної плати, що враховують особливості її нарахування і
виплати в окремих галузях економіки.
УДК 657
Інна Панченко
Житомирський державний технологічний університет
ВПЛИВ ТЕОРІЇ НЕОІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ НА ПОБУДОВУ
СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРИБУТКУ
Зміни у складі користувачів облікової інформації передбачають
необхідність внесення змін до складу та обсягу інформації, що
формується системою бухгалтерського обліку для забезпечення
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інформаційних запитів користувачів. Сьогодні реалії практики
господарювання в Україні такі, що запити на формування облікової
інформації, виходячи з потреб користувачів, або взагалі не формуються,
або ігноруються обліковим персоналом, враховуючи завантаженість з
виконання нормативних вимог, недотримання яких передбачає
накладення фінансових санкцій.
Значний вплив на трансформаційні процеси, пов’язані з
прибутком як об’єктом бухгалтерського обліку і контролю має
неоінституціоналізм як новий напрям сучасної економічної думки,
предметом дослідження якого є інституційна структура господарської
діяльності. Дослідження інституційної структури здійснюється
дослідниками (зокрема Р. Коузом та Д. Нортом) через введені в
економічну теорію поняття трансакційних витрат (в розумінні витрат,
пов’язаних зі здійсненням окремих трансакцій), прав власності та
контрактних відносин (передбачають розгляд суб’єкта господарювання
мікро та макрорівня як складної системи відносин в межах контрактів).
Враховуючи, що неоінституціалісти розглядають трансакційні
витрати як витрати, що виникають у зв’язку з укладенням контрактів та
взаємовідносинами між економічними агентами і включають до них
витрати на збір і обробку інформації, проведення переговорів з
укладання контрактів, прийняття рішень, здійснення контролю та
юридичного супроводу тощо, трансакційні витрати здійснюють як
прямий вплив на величину прибутку як об’єкт бухгалтерського обліку
та контролю, так і опосередкований через ризики та їх наслідки, які
можуть виникати за результатами прийнятих у ході переговорів рішень
та укладених контрактів.
Принцип ―методологічного індивідуалізму‖, який лежить в основі
неоінституційної теорії передбачає, що учасниками бізнес-процесів є
окремі індивіди, ціленаправлена поведінка яких і визначає особливості
функціонування таких інститутів як підприємство, установа,
організація, держава. Раціональність прийнятих управлінських рішень
окремими економічними агентами, з позиції неоінституціоналістів,
обмежена рівнем їх знань, досвіду, вмінням аналізувати ситуацію та
робити прогнози, обсягом наявного інформаційного забезпечення, що
використовується для цілей управління та опортуністичною
поведінкою, яка переслідує особисті інтереси конкретного індивіда.
Саме інтереси економічних агентів Д. Норт розглядає як основне
джерело інституційних перетворень та змін правил гри в бізнесі.
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Відповідно, неоіституціоналізм розглядає як ключові в
економічній системі взаємовідносини між окремими індивідами
(власниками і управлінським персоналом, між управлінським
персоналом, управлінським персоналом і працівниками, власниками і
працівниками) в межах окремого суб’єкта господарювання. Такий
підхід посилює роль і значення суб’єкта, що приймає управлінські
рішення в процесі господарювання, а також вплив прийнятих рішень та
пов’язаних з ними ризиків на результативні показники – розмір
отриманого прибутку (збитку).
В частині теорії прав власності, яка є ключовою в
неоіституціоналізмі та передбачає, що права власників не можуть бути
повністю визначені та захищені, варто звернути увагу на визначальну
роль заходів організаційного та методичного характеру щодо розподілу
та використання прибутку як на користь власників корпоративних прав,
так і відповідно до прийнятих власниками рішень щодо розподілу
прибутку.
При цьому завдання бухгалтерського обліку та контролю
прибутку зводиться не лише до встановлення правильності
відображення операцій з розподілу прибутку в бухгалтерському обліку,
а насамперед до визначення правильності формування прибутку як
доходу власників корпоративних прав та як об’єкта, що підлягає
розподілу відповідно до затвердженої суб’єктом господарювання
стратегії розвитку. Відповідно, прибуток як об’єкт, що утворює
динаміку бухгалтерського обліку необхідно розглядати не лише як
результат господарських процесів, пов’язаних з придбання,
виробництвом, реалізацією, впровадженням інноваційних технологій,
який формується з врахуванням інфляційних коливань та впливу
ризиків зовнішнього та внутрішнього середовища, але й як об’єкт, який
породжує процеси розподілу та використання.
Розглядаючи роль прибутку як джерела фінансування розвитку
суб’єкта господарювання через процеси його розподілу та
використання, а також його роль в концепціях капіталу, вагомого
значення набуває аналіз невідповідності завдання бухгалтерського
обліку пов’язаного зі збереженням майна власників та реальних цілей
власників щодо приховування розміру отриманого прибутку, що йде в
розріз з концепцією підтримки капіталу, яка визначена МСФЗ, та
передбачає необхідність збереження розміру власного капіталу
підприємства та збереження і приріст майна власників через прийняття
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управлінських рішень націлених на забезпечення прибутковості
діяльності і недопущення збитків. Прийняття управлінських рішень в
умовах діючого – фіскально-орієнтованого – підходу до управління,
передбачає виконання суб’єктами господарювання податкового
навантаження щодо сплати податку на прибуток та приведення розміру
прибутку під відповідний розрахунковий показник; здійснення значних
(нерідко необґрунтованих) витрат на споживання для цілей
приховування реального розміру чистого прибутку, що унеможливлює
виконання бухгалтерським обліком в повній мірі завдання збереження
майна власників. На нашу думку, основною причиною нівелювання в
системі управління значення прибутку як джерела утворення майна є
діючий методологічний підхід до формування прибутку, який не
передбачає формування його грошового забезпечення, що
унеможливлює його розподіл та використання як джерела утворення
майна та джерела фінансування заходів згідно зі стратегією розвитку
підприємства.
УДК 657.1
Ілона Панчук
Національний університет водного господарства та
природокористування
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Пропозиції щодо удосконалення організації обліку фінансової
діяльності повинні мати відображення у обліковій політиці підприємства,
що виступає дієвим інструментом підвищення ефективності інтеграції
бухгалтерського, податкового та управлінського обліку.
Визначення облікової політики наводиться у Законі України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у якому вона
являє собою сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності [1]. Облікова політика є елементом бухгалтерського обліку,
однак, обрані процедури, методи та елементи впливають також на
організацію податкового та управлінського підсистем обліку.
Отже, наказ про облікову політику підприємства як розпорядчий
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документ містить інформацію, що використовується трьома обліковими
підсистемами. Що стосується організації обліку фінансової діяльності, то
методичними рекомендаціями щодо облікової політики підприємства
наведено чотири показники серед двадцяти дев’яти, які формують
безпосередньо сам наказ (таблиця 1).
Таблиця 1
Рекомендовані показники щодо організації облікової політики
фінансової діяльності підприємства
№
з/
п

1

2

3
4

5

6

7

8

Показники

Вид обліку
Бухгалтерський

Податковий

Управлінський

Показники відповідно до методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємства [2]
Дата визначення придбаних в
результаті систематичних операцій
+
+
+
фінансових активів
База розподілу витрат за
операціями з інструментами
+
+
+
власного капіталу
Підходи до класифікації пов’язаних
+
+
+
сторін
Дата включення простих акцій,
випуск яких зареєстровано, до
+
+
+
розрахунку середньорічної
кількості простих акцій в обігу
Рекомендовано
Визначення одиниці аналітичного
обліку доходів і витрат фінансової
+
+
+
діяльності
Форми внутрішніх робочих
документів обліку доходів і витрат
+
+
+
фінансової діяльності
Види фінансових інструментів, за
якими у підприємства виникають
+
+
+
доходи та втрати фінансової
діяльності
Межі впливу на асоційовані
+
+
+
підприємства

Міністерством фінансів України щодо облікової політики
передбачено недостатньо показників для якісного управління фінансовою
діяльністю. У зв’язку з цим пропонуємо до наказу включити:
1) субрахунки аналітичного обліку до рахунків обліку фінансових
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доходів (72, 73) та фінансових витрат (95, 96);
2) перелік робочих документів обліку доходів і витрат фінансової
діяльності, що враховуватимуть особливості їх відображення у
бухгалтерському та податковому обліку;
3) перелік фінансових інструментів, за якими у підприємства
виникають зобов’язання щодо сплати нарахованих відсотків, фінансової
оренди, втрати від участі в капіталі, а також виникнення фінансового
активу, інструментів власного капіталу чи похідних фінансових
інструментів та інших, що мають відношення до операцій фінансової
діяльності;
4) межі впливу інвестора на асоційоване підприємство.
Самостійно обираючи облікову політику, підприємство визначає
форми бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, правила та
способи обробки облікової інформації. Запропоновані показники до
розкриття у наказі про облікову політику в подальшому підвищать
ефективність організації та інтеграції облікових підсистем у процесі
управління фінансовою діяльності, зокрема у частині обліку її доходів та
витрат.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV: [Електронний ресурс] / Законодавство України. – Режим
доступу: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.
2. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: наказ Міністерства
фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish /article /main?art_id =382876&cat_id=293537

УДК 657
Галина Питинак
Донецький національний університет економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З
ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Однією з обов’язкових умов здійснення процесу виробництва є
забезпечення його виробничими запасами – сировиною, матеріалами.
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм
власності використовуються виробничі запаси, які є найбільш
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важливою та значною частиною активів підприємства. Саме тому
контроль повноти і своєчасності оприбуткування виробничих запасів є
дуже важливою ланкою процесу внутрішнього контролю. Ці операції
пов’язанні з багатьма суб’єктами діяльності підприємства,
як
внутрішніми так і зовнішніми. Тому контролерові потрібно
враховувати багато факторів які можуть посприяти створенню
можливого порушення.
Методика контролю – це сукупність способів та прийомів
виконання робіт по контролю, пов’язаних метою розв’язання однієї
задачі [3].
Цілі та задачі контролю залежать від суб’єкту контролю та від
того, чиї інтереси захищаються [3].
Метою контролю повноти і своєчасності оприбуткування
складових виробничих запасів на підприємстві є забезпечення
інформаційної прозорості руху виробничих запасів на підприємстві,
для надання можливості керуючій ланці підприємства організувати
безперебійне функціонування процесу виробництва.
Підприємство самостійно формує для роботи бухгалтерівконтролерів організаційну модель, на основі якої проводяться
контрольні дії. Одночасно з нею формують й модель методики
контролю за рухом виробничих запасів.
Забезпечення схоронності запасів здійснюється такими
методами:
- через систему матеріальної відповідальності – за допомогою
висновку договорів із працівниками, що мають доступ до оформлення
документів з руху виробничих запасів;
- документальне оформлення всіх операцій руху виробничих
запасів (прийом, відпустка, списання);
- список матеріально відповідальних осіб, що мають право
підписувати документи по операціям руху виробничих запасів;
- налагодження складського господарства;
- проведення інвентаризації.
Методи оцінки запасів повинні бути обов’язково розкриті в
примітках до фінансової звітності. Однією з процедур здійснення
контролю запасів повинна бути перевірка правильності розрахунку
собівартості запасів, яка може оцінюватись як по первісній вартості,
так і по чистій вартості реалізації.
Контроль за збереженням матеріальних запасів представляє з
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себе документальне та фактичне встановлення наявності та стану
виробничих запасів на складах.
Найважливішим методом контролю за станом та наявністю
активів є інвентаризація. Цей метод дає контролерові реальну
інформацію про стан об’єкту без викривленні її через документальні
носії даних [2].
Завдяки таким методикам при здійсненні контролю щодо
виробничих запасів можуть бути виявленні суттєві та несуттєві
відхилення, помилки та порушення які були допущенні навмисна та
ненавмисно. В процесі внутрішнього контролю необхідно розробити
заходи, які в майбутньому допоможуть попередити та уникнути
виникнення відхилень.
1. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту [Текст]:
підручник / М.Т. Білуха. – К.: ПП «Влад і Влада», 1996. – 320 с.
2. Бутинець Ф. Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі [Текст]:
монографія / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; за ред. проф.
Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с.
3. Сухарева Л.О. Аудит: оцінка ефективності бухгалтерського контролю [Текст]:
Монографія / Л.О. Сухарева, А.М. Садекова. – Донецьк: Вебер, 2010. – 224 с.

УДК 657
Василь Пігош
Мукачівський державний університет
ОБЛІК БЛАНКІВ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНИЙ СТАН
Бухгалтерські документи, які визначаються як бланки суворої
звітності потребують особливої уваги, ретельного обліку і контролю за
їх використанням, оскільки це бланки не звичайних бухгалтерських
документів, а іменних, тобто тих, які засвідчують особу їх власника.
Вони ідентифікуються серією та індивідуальним номером, а їх
виготовлення і використання суворо регламентовано законодавством.
При цьому, якщо раніше мати справу на практиці з такими бланками
доводилося кожній установі та організації, то нині вони стали
справжньою рідкістю.
Протягом досить тривалого періоду часу (понад дев’ять років)
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основним нормативним документом, який регулював виготовлення
бланків документів суворого обліку, була постанова КМУ ―Про
встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і
документів суворого обліку‖ від 19.04.93 р. № 283 [2]. Цим
документом було затверджено номенклатуру бланків цінних паперів і
документів суворого обліку. Проте згадана номенклатура мала вигляд
швидше приблизного їх списку, аніж вичерпного переліку. При цьому
Кабінет Міністрів України час від часу вносив зміни до номенклатури,
тим самим то звужуючи, то розширюючи її.
У 2012 році на зміну вказаному нормативному акту прийшов
інший – постанова КМУ ―Деякі питання використання бланків цінних
паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з
виготовлення яких підлягає ліцензуванню‖ від 14.05.2012 р. № 456,
якою затверджено Перелік бланків цінних паперів та документів
суворої звітності № 456 (далі – Перелік №456) [3]. Перелік носив
вичерпний характер, тобто до ―суворих‖ належали бланки лише тих
документів, які були зазначені у ньому. Усі ж інші, не вказані в
Переліку №456, до бланків суворої звітності не належали. Варто
згадати, що цей Перелік був значно коротшим, ніж його попередник.
Окрім того, виникла така ситуація, коли цілий ряд нормативних актів
про затвердження форм відповідних документів вказував на їх
―суворість‖, однак до Переліку № 456 вони не входили. Це
зумовлювало виникнення низки питань, зокрема щодо трудових
книжок, документів про освіту, проїзних документів тощо.
За короткий проміжок часу на зміну Переліку № 456 прийшов
новий законодавчий акт. Так, задля спрощення і здешевлення
процедур, пов’язаних з реалізацією прав та свобод людини і
громадянина, та забезпечення прозорості таких процедур, було
прийнято Закон України ―Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо виготовлення документів та бланків документів
суворого обліку або звітності‖ (далі – Закон № 5316), яким
скасовувалось ліцензування господарської діяльності з виготовлення
бланків суворої звітності [1]. При цьому норму про необхідність
затверджувати Кабінетом Міністрів України переліку бланків таких
документів вилучено.
Наступним кроком стало прийнятя Постанови № 955 на
виконання Закону №5316, відповідно до якої з 17 січня 2014 року
втратив чинність Перелік № 456, а також було внесено зміни до 67
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постанов Кабінету Міністрів України. Ці зміни було спрямовано на
позбавлення ряду бланків документів статусу ―бланк документа
суворої звітності‖ [4].
Як наслідок, сьогодні до ―суворих‖ належить зовсім незначна
кількість документів, зокрема понад 100 документів встратили свій
статус ―суворості‖.
В бухгалтерському обліку інформацію про наявність та рух
бланків документів суворої звітності слід відображати на субрахунку
331 ―Грошові документи в національній валюті‖. Водночас необхідно
вести позабалансовий облік таких бланків. Для цього Планом рахунків
призначений рахунок 08 ―Бланки документів суворої звітності‖.
При відображенні оприбуткування, видачі зі складу (каси) та
списання бланків суворої звітності на рахунках бухгалтерського
обліку слід передусім керуватися Типовою кореспонденцією [5].
З метою контролю за збереженням та використанням бланків
документів, які хоча вже й не належать до ―суворих‖, але вимагають
до себе особливого ставлення (проїзні документи, документи, що
засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо), то
можливе застосовування для обліку цих бланків документів, подібних
до типових форм первинного обліку бланків суворої звітності. При
цьому приорітетним є те, щоб такий порядок обліку бланків був
закріплений у наказі про облікову політику установи. На нашу думку,
незважаючи на постійні законодавчі зміни, облік бланків
досліджуваних документів має залишатися до певної міри суворим.
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення
документів та бланків документів суворого обліку або звітності [Електронний
ресурс]: Закон України від 02.10.2012 р. № 5316-VI. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5316-17
2. Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від
19.04.1993 р. № 283. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/283-93%D0%BF
3. Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності,
господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню [Електронний
ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 р. № 456. – Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/456-2012-%D0%BF
4. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання
такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня
2012 р. № 456 [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від
25.12.2013 р. № 955. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/955-2013%D0%BF/paran7#n7
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5. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ
[Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 р. № 611.
– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13

УДК 657
Мария Подгол
Научный руководитель: Надежда Борейко
УО «Полоцкий государственный университет»
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ЕЕ СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Переход к рыночным отношениям повлек за собой глубокие
изменения по организации и ведению бухгалтерского учета в
организациях. В связи с реформированием системы бухгалтерского
учета, целью которого является приведение системы бухгалтерского
учета
в соответствии с требованиями рыночной экономики и
международными стандартами финансовой отчетности, предприятиям
предоставляется все больше самостоятельности в организации
бухгалтерского учета, в выборе способов и методов ведения
бухгалтерского учета, в разработке форм бухгалтерской отчетности.
Эта самостоятельность реализуется путем формирования учетной
политики. Буквально каждый финансовый год организация
пересматривает специфику учетной политики, меняет ее, вносит
дополнения.
Актуальность данной темы заключается в следующем: учетная
политика является одним из главных элементов документооборота
любой организации, и при грамотном подходе к ведению учетной
политики можно добиться весьма существенного повышения
эффективности производственной деятельности, оптимизировать
налогообложение, рационально распределить функциональные
обязанности между структурными подразделениями и исполнителями
организации.
Еще в конце XIX в. многие выдающиеся теоретики
бухгалтерского учета стали обращать внимание на возможности
использования учета для целей управления. Так, итальянский
бухгалтер Э. Пизано высказал мнение, что "бухгалтерский учет - это
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наука, которая, следуя законам права и экономики, пользуется
вычислениями, чтобы характеризовать функции управления и чтобы
наименьшими средствами достигать наибольшего экономического
эффекта".
Каждое предприятие должно иметь свою выбранную учетную
политику. Диапазон практического применения учетной политики
очень широк, особенно в части раскрытия для внешних пользователей
данных бухгалтерского учета через финансовую отчетность.
Предприятия подвергаются проверкам вышестоящих организаций,
налоговых органов, аудиторских фирм и других пользователей
финансово-бухгалтерской информации. Поскольку одним из основных
документов, подвергающихся первоочередной проверке, является
принятая учетная политика предприятия, то решением проблемы в
данном вопросе является представление понятия «учетная политика»,
раскрытие еѐ сущности и значимости, а также определение
содержания учетной политики.
Обобщив и проанализировав мнения авторов (Кондраков Н.П.,
Палицин В.А., Анищенко А.В., Б.Нидлз, Х. Андерсон) мы пришли в
мнению, что учетная политика организации – это совокупность
способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности
Умело составленная учетная политика является одним из
важнейших инструментов управления деятельностью организации и
достижения, поставленных целей менеджмента.
Кроме того, грамотно составленная учетная политика должна
помочь бухгалтерам, экономистам, аналитикам фирмы, которые не
могут по каким-либо причинам, оперативно связаться напрямую со
своими руководителями, уяснить общую стратегию организации и
ведения налогового и бухгалтерского учета в компании в целом и на
их участках работы в частности. Положения учетной политики
должны помочь им избежать ошибок и противоречий в отражении
учетных и отчетных данных, пронизать все уровни управления
организацией корпоративным духом.
Таким образом, первоочередной задачей нашего дальнейшего
исследования будет определение принципов построения учетной
политики и ее оптимального содержания для решения выше
обозначенных вопросов.
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УДК 657.1.011
Олег Поліщук
Уманський національний університет садівництва
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ
На сучасному етапі господарювання, автоматизація облікового
процесу на будь якому підприємстві дає можливість зменшити затрати
часу на виконання робити працівниками бухгалтерії та зекономити
кошти, а головне своєчасно забезпечить управлінський апарат
необхідною інформацією. В сучасних умовах проблема автоматизації
бухгалтерського обліку в підприємствах України залишається однією з
актуальних і складних.
Використання
комп'ютерно-інформаційної
техніки
для
автоматизації обліку на підприємствах має свої недоліки та переваги.
До основного недоліку (особливо для невеликих підприємств) можна
віднести високу вартість комп'ютерної техніки та програмного
забезпечення. Підприємство з невеликими обсягами діяльності не
завжди може дозволити собі такі затрати.
Слід відмітити, що головною перевагою комп'ютерних програм
є те, що значно зменшується час на обробку облікової інформації
працівниками бухгалтерії, також скорочується кількість помилок при
формуванні документів та зведених облікових регістрів, і необхідна
інформація отримується в короткі терміни.
На початку двохтисячних років, досить поширеним варіантом
вирішення проблеми автоматизації облікового процесу в
господарствах було використання електронних таблиць Microsoft
Excel.
Електронна таблиця - це досить проста у застосуванні
комп'ютерна програма, основним призначенням якої є обробка
цифрових даних. Робота в Excel не вимагає від бухгалтера спеціальної
підготовки у сфері програмування. В таблицю можна внести
різноманітну інформацію: дату і час, текст, числа, формули, малюнки
та графіки.
Однак основним недоліком Excel є те, що вона не складає
бухгалтерських проведень по господарських операціях, а також
формування форм звітності в друкованому варіанті є значно
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складнішим і довготривалішим, ніж у тій же 1 С: Бухгалтерії, де все
здійснюється за короткий проміжок часу.
З розвитком інформаційних технологій, на сьогоднішній день на
ринку
комп’ютерних
бухгалтерських
програм
найбільшою
популярністю користуються наступні системні комплекси:
 «1С: Бухгалтерія 8 для України» – являється лідером серед
інформаційних технологій на ринку комп’ютеризації облікового
процесу;
 Система «Парус» - комплексний модуль для автоматизації
обліку на малих, середніх та великих підприємствах;
 Бухгалтерська
система «Баланс» - інформаційноконсультаційна програма;
 «Нова бухгалтерія» – комплекс бухгалтерських програм;
 «БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС» - автоматизація облікової роботи з
бухгалтерською та звітною документацією відповідного зразка;
 «GrossBee XXI» - призначена для комплексної автоматизації
торгових і виробничих підприємств;
 «Проект X-DOOR» - автоматизація процесів роботи
підприємства: бухгалтерський, складський облік і торгівля.
 «M.E.Doc IS» - це програмний продукт, який допомагає в
роботі з документами різних форм, типів та призначення.
За кількістю реалізації та безперечним лідером за популярністю,
на сьогоднішній час, є програмне забезпечення корпорації «1С», яка
завоювала ринок інформаційних систем завдяки своєму продукту під
брендом «1С: Бухгалтерія». Дана фірма розробила базову і професійну
форми цього програмного комплексу, а також їхні різні варіанти та
модифікації.
Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що,
інформаційні програмні комплекси стали основною складовою
системи ведення облікового процесу на підприємстві без яких
неможливо уявити сучасну бухгалтерію. Інформаційно-програмне
забезпечення таке ж важливе для бухгалтерського обліку підприємства
як організація облікового процесу, наявність висококваліфікованих
працівників, система документообігу та ін.
Чітко налагоджені та найбільш доцільно підібрані програмні
комплекси для автоматизації бухгалтерського обліку забезпечують
найвищу ефективність управління підприємством в цілому та
організацію облікового процесу зокрема. Застосування комп’ютерно129
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інформаційних технологій в процесі ведення бухгалтерському обліку
забезпечує його достовірність, чіткість та оперативність. Це дає змогу
проконтролювати в будь-який момент часу стан розрахунків, активів
та зобов'язань.
УДК 339.14:635
Екатерина Прилепо
Научный руководитель: Александр Шкляров
Белорусский государственный аграрный технический университет
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРАДИЦИОННЫХ И
МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ОВОЩЕЙ В БЕЛАРУСИ
Следует отметить, что в осенний период на рынках республики
представлены около 30 видов овощей и 1 вид грибов.
Наиболее богат ассортимент овощей на КУП «Комаровский
рынок», г. Минск, поскольку он находится в центре города.
В г. Орша цены на морковь, баклажан, перец, шампиньоны,
помидоры выше в среднем на 70 центов, чем в г. Минске.
Большинство других овощей здесь дешевле чем в столице в 2–3 раза.
В г. Орша достаточно широкий выбор овощей.
Таблица 1
Результаты мониторинга рынка овощей и грибов (октябрь, 2014 г).

КУП «Слуцкий
городской
рынок»

1

1,3

0,7

1,4

1,1

1000

1,8

2

1,3

1,8

0,8

1000

2,3

2,5

-

2,3
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КУП
«Оршанский
городской
рынок»

1000

Малый рынок
Уручье-3

КУП
«Комаровский
рынок»

Капуста
пекинская
Капуста
цветная
Капуста
брокколи

Масса, г

Культура

ТРЦ «Экспобел»

Цены на овощи, доллар CША
Название рынка
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Продолжение табл. 1
Капуста
белокочанная
Морковь
Свекла
Лук (репка)
Лук порей
Кинза
Чеснок
Баклажан
Перец
Помидоры
Огурец

1000

0,5

0,6

0,2

0,5

0,3

1000
1000
1000
1000
100
1000
1000
1000
1000
1000

0,4
0,9
0,5
3,2
0,9
2,7
1,3
1,8
1,4
2

0,5
1
0,5
4
1,5
3
1,5
2
2
2,5

0,5
0,5
0,7
2,7
1,8
2,1
1,4
1,8

0,4
0,9
0,5
2,3
0,7
3,2
2,3
1,8
2,1
2,4

0,3
0,6
0,5
2,7
0,3
3,1
1,3
0,9
1,8
1,8

Кабачки
цуккини
Сельдерей
(корнеплод)
Сельдерей
(черешки)
Лук репчатый
(перо)
Укроп
Петрушка
Салат
Редис
Рукола
Шпинат
Базилик
Спаржа
Дайкон
Шампиньоны
Тыква
Патиссон

1000

1,4

1,8

0,5

1,8

0,9

1000

1,2

1,5

-

1,5

-

1000

3,2

-

-

3,5

-

100

0,7

1

0,7

0,7

0,5

100
100
100
250
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000

0,7
0,7
0,9
1,4
1,4
0,5
2,3
37
0,9
3,2
0,9
0,7

1
1
1
2
0,5
2,5
1
3,7
1
1

0,4
0,6
0,5
0,8
1
0,5
3,4
0,5
0,5

0,7
0,7
0,7
0,8
1,4
0,7
2,5
1,4
2,6
0,7
0,7

0,3
0,5
0,5
0,4
0,9
2,5
0,5
0,5

На малом рынке Уручье-3 (г. Минск) цены выше по сравнению
со всеми перечисленными рынками. Ассортимент достаточно широк.
На крупнейшем столичном рынке ТРЦ «Экспобел» цены на
капусту пекинскую, помидоры, баклажаны, огурцы, сельдерей
значительно выше по сравнению с «Комаровским рынком». На
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большинство других овощей они одинаковы, либо ниже чем на
«Комаровском рынке».
КУП «Слуцкий городской рынок» отличается самыми низкими
ценами по сравнению со всеми перечисленными выше. Исключение –
чеснок и помидоры.
Особенно высоки цены на группу зеленных овощей (рукола,
укроп, спаржа, лук порей, шпинат...) это связано прежде всего с тем,
что все они импортируются.
УДК 631.155.6:227.32.1
Оксана Радченко
ННЦ «Інститут агарної економіки»
НОВАЦІЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРІВ ЄС
У БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМАХ ДО 2020 РОКУ
Дослідження характеру та напрямів сучасної трансформації
процесів регулювання сільського господарства в ЄС та зумовленої цим
процесом модернізації основних механізмів й інструментів підтримки
аграрного сектору країн-членів союзу необхідні для врахування їх
досвіду у європейському виборі України.
Європейський парламент прийняв політичну Угоду про реформу
Спільної аграрної політики (CAP) у червні 2013 року. Була
затверджена Нова аграрна політика ЄС на 2014-2020 роки [1]. На
підтримку сільгоспсектору планується виділити 38% бюджету ЄС –
31,27 млрд євро на субсидії та 95,60 млрд євро на розвиток
сільськогосподарських територій. Для порівняння - у 2012 році ЄС
виділив майже 83,0 млрд євро аграріям, а це біля 20% їх доходів.
На даний час витрати на підтримку сільського господарства
через бюджет ЄС становлять 0,5% ВВП країн ЄС або по 324 євро на га
сільськогосподарських угідь. Окрім того,
підтримку сільського
господарства країни ЄС здійснюють також з національних бюджетів в
обсязі приблизно 20% або по 81 євро на гектар сільгоспугідь.
Пріоритети, пов'язані з регіональним розвитком протягом 20142020 рр., наступні (асигнування з бюджету ЄС, у %): регіональний
розвиток 34 %; сільське господарство і рибальство 30% (було 27%). На
потреби САП передбачено 361,5 млрд євро на 7 років, тобто близько
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50 млрд євро щорічно; до 2020 року бюджет САП складе тільки 1/3
бюджету ЄС; на програми конкурентоспроможності: близько 13 %
(було 11 %); підтримка села та охорона навколишнього середовища:
близько 10 % (без змін); ЄС у глобальній політиці - близько 6 %
(раніше - 7 %); адміністративні витрати - близько 6 %; питання
безпеки та громадянства: близько 2 %.
У проекті всі держави ЄС розділені на держав-вкладників та
одержувачів. Німеччина, Франція, Англія, Нідерланди і Фінляндія (у
попередньому бюджетному циклі 2007-2013 рр. також Італія) за
внесками формують біля 60-70 % фінансування ЄС [2].
Серед найбільших держав-вкладників (у млрд євро): Німеччина –
9 (20% бюджетного фінансування в 2012 р.); Франція - 5-7 (16,7%);
Італія - 4,8; Англія - 4,7; Нідерланди – до 2,0 (4,8%) і Фінляндія - 0,6
(1,6%). Серед держав-одержувачів субсидій: Португалія - 3,1; Бельгія 3,5; Іспанія - 3,7; Угорщина - 4,5 ; Греція - 4,8 і Польща - 11,2.
На прикладі Англії [3] нами досліджено, що нова система
прямих платежів для фермерів (Single Payment Scheme - SPS) замінить
поточну єдину систему платежів з 2015 року. Принципи фінансування
єдині, але регулювання дає державам-членам можливість деякі сфери
платежів застосовувати на їх розсуд. Виплати будуть обчислюватися
єдиною ставкою за права, і не будуть пов'язані з рівнем
сільськогосподарського виробництва. Ставки виплати відрізняються в
кожному з трьох регіонів Англії.
Для одержання
SPS, необхідна наявність фермерського
господарства, посівних площ та працівників - щоб відповідати певним
критеріям одержання допомоги. При цьому: земля повинна бути в
гарному сільськогосподарському та екологічному стані, господарство
повинно відповідати статутним вимогам управління. Обов’язковими
до виконання є також чинні європейські чи англійські юридичні
зобов'язання.
Ці особливості були й раніше, і вони в значній мірі переносяться
в нову систему прямих платежів. Проте передбачено і ряд змін,
головна з яких, що 30% від прямого платежу фермерам буде залежати
від виконання ними вимог озеленення, та застосування
природоохоронної практики. Інші зміни - виплати фермерам, які
перевищують граничне значення, - будуть зніматися,
або, як
альтернатива, необхідно розширювати угіддя протягом перших років
отримання додаткових платежів.
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Фермери зможуть отримувати прямі виплати, тільки за умови,
якщо відповідають вимогам «активний фермер». Система прямих
платежів передбачає також надання додаткової підтримки молодим
фермерам.
Загалом, форми фінансової підтримки тісно пов'язані з цілями і
завданнями країн ЄС на певному етапі економічного розвитку.
Регулювання надає варіанти державам-членам щодо реалізації нової
програми, а вони шукають підходи, які мінімізують навантаження на
фермерів, прагнучи досягти співвідношення між ними і платниками
податків.
Реалізація CAP моделі партнерського підходу до фермерських
господарств передбачає, що у контексті реалізації прямої системи
платежів, уряд підтримує інформаційний супровід впродовж всього
процесу прийняття рішень, уникаючи невизначеності. Передбачається
також участь промисловості та інших пов’язаних економічних галузей
у розробці рішень щодо програм і розмірів фінансування.
1. Новый бюджет ЕС: между удачей и разочарованием // [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.rubaltic.ru/article/ekonomika-i-biznes/novyy-byudzhet-esmezhdu-udachey-i-razocharovaniem/ (дата звернення: 14.09.2014). — Назва з екрана.
2. Alan Matthews The CAP budget in the MFF Part 2 – direct payment envelopes in Pillar 1
// [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://capreform.eu/the-cap-budget-in-themff-part-2-direct-payment-envelopes-in-pillar-1/ (дата звернення: 04.09.2014). — Назва
з екрана.
3. CAP Reform in England Status report on Direct Payments August 2013 // [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: www.gov.uk/defra (дата звернення: 14.09.2014). — Назва
з екрана.

УДК 657
Марія Росіна
Українська академія банківської справи
Національного банку України
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ
На сьогоднішній день, в умовах реформування економічної
системи України пошук фінансових джерел функціонування та
розвитку підприємства, забезпечення найефективнішого інвестування
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фінансових ресурсів набувають чи не найважливішого значення в
загальній діяльності підприємства. Саме тому дедалі вагомішого
значення набувають дослідження процесів управління фінансовими
ресурсами підприємств, зокрема пошук шляхів підвищення
ефективності здійснення інвестиційної політики підприємства.
Слід зазначити, що на сьогоднішній день загальноприйнятого
визначення категорії «інвестиційна політика» в науковій літературі не
існує, однак вцілому погляди вчених здебільшого співпадають з
позиції формування системи довгострокових цілей. Таким чином,
інвестиційна політика підприємства
це комплекс заходів, що є
частиною загальної стратегії розвитку активів підприємства, що
полягає у виборі найбільш раціональних та ефективних шляхів
реалізації стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства з
метою отримання максимального прибутку у майбутньому.
Дослідивши погляди відомих вчених, що займались вивченням
питання формування ефективної інвестиційної політики підприємства,
таких як І. Блан, Т. Майорової та Д. Черваньова наводимо
узагальнюючу структурно-логічну схему формування інвестиційної
політики підприємства, що наведена на рисунку 1.

Рис. 1. Послідовність основних етапів формування інвестиційної
політики підприємств
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Залежно від поставлених цілей при здійсненні господарської
діяльності підприємство може дотримуватися одного з можливих
варіантів інвестиційної політики:
консервативна інвестиційна політика
варіант політики
пріоритетною метою якої є мінімізація рівня інвестиційного ризику.
При здійсненні такої політики інвестор не прагне максимізації рівня
поточної прибутковості інвестицій, а також максимізації темпів
зростання капіталу.
компромісна (помірна) інвестиційна політика спрямована на
вибір таких об'єктів інвестування, за якими рівні прибутковості і
ризику найбільшою мірою наближені до середньоринкових.
агресивна інвестиційна політика спрямована на вибір таких
об'єктів інвестування, за якими рівні прибутковості і ризику значно
вище середньоринкових.
Для промислового підприємства формування та реалізація
ефективної інвестиційної політики має стати ключовим фактором
управління. Так як її основним завданням є раціональне поєднання
різних джерел фінансування, оптимальне використання інвестиційних
ресурсів, а також досягнення позитивних інтегральних показників
ефективності діяльності підприємства. Відсутність ретельно
обґрунтованої інвестиційної політики може призвести до
непередбачуваних негативних наслідків, одними з варіантів яких може
стати вимушена реорганізація підприємства або банкрутство.
УДК 657
Дилафрузхон Саидходжаева
Политехнический институт технологического
университета Таджикистана
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ - ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В экономике цивилизационной страны и переходящей на
устойчивый путь развития владение организационно - экономическим
механизмом становится импульсом дальнейшего развития, как
страны, так и региона. Сложившаяся к настоящему времени модель
территориального и регионального развития имеет значительные
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недостатки, к которым можно отнести: отсутствие адекватного
механизма принятия экономических решений, отсутствие ориентиров
и моделей реализации, диспропорция между субъектами региона,
отсутствие комплекса основ государственного регулирования,
адекватно разработанной региональной политики. Первостепенная
проблема, которая тормозит решение большинства задач и проблем
это низкая эффективность государственного управления. Главная
задача, которая стоит перед нашей страной - это устойчивое
социально-экономическое развитие на основе формирования
инновационной, эффективной модели управления. А для реализации
этой задачи потребуется разработать организационно-экономический
механизм, который обеспечивал бы стабильное современное развитие,
способное управлять процессами адаптации экономики к внешним и
внутренним изменениям общественного развития. Конечным
результатом формирования организационно-экономического является
привести регион к эффективному использованию собственного
потенциала, ускоренному росту ВВП и повышению качества жизни
населения.
Изучая опыт разных прогрессивных стран можно сказать, что
формирование такого механизма приносит выгоду всем участника
рынка (домашним хозяйствам, фирмам, бизнесу, государству). Не
имея специально разработанных механизмов и моделей, страна не
может обеспечить экономическую самостоятельность и свободу,
обретение
безопасности,
институциональные
преобразования
структурной перестройки, высокие темпы роста ВВП и качество
жизни населения.
Региональная политика должна обеспечить социальноэкономическое развитие, благосостояние населения, качественным
изменением основных характеристик и условий жизнедеятельности,
прогрессивную динамику показателей роста и развитие всего
регионального сообщества. Однако достижение всех этих целей
возможно путем решения множества социально-экономических
проблем как на государственном, так и на региональном и
муниципальном уровнях.
Система регионального управления - это сложная совокупность
компонентов,
включающая
органы
управления,
целевые
стратегические установки, принципы, функции, структуры, ресурсы,
методы, технологии и инструменты, тесно взаимосвязанных между
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собой, образующих интеграционную целостность и формирующих
механизм воздействия на региональное хозяйство, региональный
потенциал,
социально-экономические
процессы,
условия
жизнедеятельности населения, организации и домашние хозяйства в
целях повышения качества жизни населения. Из этого понятия
вытекает, что система регионального управления формирует механизм
управления.
Нужно еще отметить, что структуру механизма
управления составляют вышеизложенные компоненты- целевые
установки, принципы, функции, структуры, ресурсы, методы,
технологии и инструменты управления.
Механизм управления регионом считается эффективным, если
обеспечит устойчивое развитие экономики на основе масштабного
воспроизводства и рационального использования потенциалов региона
(природного,
производственного,
научно-технического,
экономического. социального и т.д). К элементам механизма
управления развитием региона следует отнести: систему прогнознопрограммных
документов,
отражающих
результаты
функционирования региональной хозяйственной системы, в конечном
итоге формирующую региональную политику и стратегию социальноэкономического развития; формы управления - организационноуправленческие структуры; методы управления - инструментарий,
включающий способы, рычаги, технологии процессов достижения
поставленной цели.
Организационно-экономический
механизм
управления
экономикой региона представляет собой сложную совокупность
методов и инструментов, используемых региональными органами
управления в процессах прямого и косвенного воздействия на
социальные и рыночные условия жизнедеятельности регионального
сообщества,
обеспечивающих
повышение
эффективности
региональной экономики и рост качества жизни населения.
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УДК 657
Мар’яна Самко,
Тетяна Попітіч
Львівська комерційна академія
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Функціонування підприємств у ринкових умовах передбачає
безперервний рух грошових коштів, тому їх слід розглядати як
важливий ресурс та фактор ефективності діяльності підприємств.
Значущість інформації про рух грошових коштів обумовлюється
необхідністю надання користувачам, для прийняття рішень, повної та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності
та рух грошових коштів.
Використання в процесі управління суб’єктами господарювання
достовірної та повної інформації щодо руху грошових коштів
підвищує якість управлінських рішень, позитивно впливає на
поточний і прогнозний фінансовий стан підприємств.
Грошові кошти – це найбільш ліквідна категорія активів, яка
забезпечує підприємству найбільший ступінь ліквідності і, відповідно,
свободу вибору. Грошові кошти являють собою початок та кінець
господарсько-фінансового циклу. У процесі діяльності підприємства
грошові кошти в ході кругообігу переводяться в інші активи.
Національне законодавство (НП(С)БО 1 ―Загальні вимоги до
фінансової звітності‖) грошові кошти (гроші) визначає як готівку,
кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
Відповідно до Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку
7 ―Звіт про рух грошових коштів‖ грошові кошти складаються з
готівки в касі і депозитів до запитання.
Дослідженню питань організації обліку грошових коштів і
грошових потоків, присвячені праці відомих вітчизняних та
зарубіжних економістів, а саме: С.Л. Берези, М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева,
М.В. Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської,
В.В. Сопка та ін.
Основною метою ефективної організації обліку коштів є
створення належних умов для організації своєчасного та повного
відображення в обліку операцій з грошовими коштами.
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Для досягнення цієї мети в процесі організації обліку грошових
коштів необхідно вирішити такі основні завдання:
 правильна організація, своєчасне і законне проведення
безготівкових та готівкових розрахункових операцій;
 забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в
касі підприємства;
 своєчасне і правильне документування операцій з руху
грошових коштів та їх відображення на рахунках бухгалтерського
обліку;
 здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в
т.ч. за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів
відповідно до цільового призначення;
 проведення інвентаризації грошових коштів та відображення
результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.
Організація бухгалтерського обліку як практичної діяльності –
це організація насамперед облікового процесу, а саме правильна
побудова первинного, поточного та підсумкового обліку.
На першому етапі, етапі первинного обліку, проводять первинне
спостереження через вартісне вимірювання, оцінювання, визнання та
документування господарських операцій з руху грошових коштів. Має
бути здійснена перевірка первинних документів, підготовка для
передачі та опрацювання їх працівниками бухгалтерії
На другому етапі, етапі поточного обліку, на первинних
документах проставляють кореспонденцію рахунків і відбувається
систематизація даних первинного обліку в розрізі бухгалтерських
рахунків в синтетичних і аналітичних облікових регістрах.
На етапі підсумкового обліку відбувається звіряння даних
аналітичного та синтетичного обліку та складання звітності.
Підсумковий облік – це заключний етап облікового процесу, який
загалом можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій
з формування показників, що відображають фінансовий стан,
результати господарської діяльності підприємства.
Усі розглянуті етапи облікового процесу повинні бути
організовані у відповідній послідовності, оскільки кожний із них є
попередником наступного.
Таким чином, діяльність кожного підприємства прямо залежить
від правильної організації обліку грошових коштів, адже основу
діяльності підприємства складають операції, які пов'язані з рухом
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грошових коштів. Ефективність організації обліку грошових коштів
забезпечить раціональний розподіл та використання грошових коштів,
а тим самим результативну фінансову діяльність підприємства.
УДК 657
Юлия Свирко
Научный руководитель: Надежда Борейко
Полоцкий государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
В последние годы проблема использования объектов
интеллектуальной собственности в экономической деятельности
обретает новое звучание. Интеллектуальная собственность и
являющиеся производными от нее экономические отношения
привлекают внимание специалистов различных отраслей знания и лиц,
занимающихся хозяйственной деятельностью. Кроме того, данное
направление стало предметом интереса со стороны государства.
Интеллектуальная
собственность
представляет
собой
совокупность исключительных прав, относящихся к имуществу
организации и имеющих обоснованную денежную оценку, ее можно
рассматривать как объект бухгалтерского учета и налоговых
правоотношений.
Система интеллектуальной собственности предназначена для
обеспечения экономических интересов обладателей, владельцев,
производителей объектов интеллектуальной собственности, и
политических целей экономически развитых стран.
Существует множество проблем в вопросах интеллектуальной
собственности: отсутствие четкого категориального аппарата и
перечня объектов являющихся интеллектуальной собственности;
интеллектуальная
собственность
недостаточно
регулируется
законодательством, встречается много противоречий в различных
нормативных актах; для того чтобы интеллектуальная собственность
приносила
необходимый
экономический эффект,
требуется
действенный механизм ее коммерциализации.
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В связи с этим, тема исследования является актуальной, а цель
настоящего исследования - определить экономическую сущность
интеллектуальной собственности как объекта бухгалтерского учета.
Проанализировав законодательные акты Республики Беларусь,
такие как Гражданский Кодекс, Налоговый Кодекс и Инструкцию по
Бухгалтерскому учету нематериальных активов, мы можем сказать:
названные нормативные акты не дают определение категории
«интеллектуальная собственность», что в свою очередь влечет за
собой отсутствие унифицированного подхода к определению
налогооблагаемой базы и расчету налогов при совершении сделок с
объектами интеллектуальной собственности.
Далее мы обратились к нормативным актам РФ.
В Гражданском Кодексе Российской Федерации в статье
1225 «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации» выделен перечень объектов, являющихся
интеллектуальной собственностью, и которым предоставляется
правовая охрана. Мы можем подчеркнуть, что в Гражданском Кодексе
РФ не выведен категориальный аппарат интеллектуальной
собственности. В Налоговом Кодексе Российской Федерации так же
отсутствует четкое определение категории «интеллектуальная
собственность». С такой же проблемой мы столкнулись и в Положение
по бухгалтерскому учѐту «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/20
РФ.
В имеющейся юридической, экономической и справочной
литературе так же отсутствует единый подход к определению
интеллектуальной собственности. Нами было рассмотрено около
20 трактовок понятия интеллектуальная собственность различных
авторов (Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. и т.д.).
Необходимо отметить, что согласно Закону Республики
Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» любой объект
бухгалтерского учета должен иметь обоснованную денежную оценку и
документальное подтверждение о наличии прав на данный объект.
Следовательно, и интеллектуальная собственность для целей
бухгалтерского учета должна иметь обоснованную денежную оценку и
подтверждаться документально.
Обобщив вышесказанное, предлагаем следующее определение
интеллектуальной собственности для целей бухгалтерского учета:
Интеллектуальная собственность – это исключительное право
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на результаты интеллектуальной деятельности в производственной,
научной, литературной и художественной областях, имеющие
обоснованную денежную оценку, документально подтвержденные.
Данное определение позволяет отнести интеллектуальную
собственность к объектам бухгалтерского учета, выявить критерии
отнесения объектов к интеллектуальной собственности.
УДК 657
Олег Свіржевський
Науковий керівник: Наталія Панасюк
Шацький лісовий коледж імені В.В.Сулька
ТЕОРІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Ефективне управління витратами, відіграє найважливішу роль у
процесі суспільного відтворення. При цьому не лише покриття витрат
на виробництво продукції (робіт, послуг) дозволяє відновлювати і
розширювати масштаби діяльності підприємств, а й оптимізація
витрат на прийняття рішень, розробку планів, й організацію
майбутньої діяльності. Величина прибутку підприємства залежить
безпосередньо від його витрат, оскільки останні впливають на
ефективність виробництва, ціноутворення і конкурентоспроміжність
продукції (робіт, послуг) розподіл прав власності як на вітчизняному,
так і на міжнародном ринках. Крім того, детальне дослідження витрат,
дозволяє прийняти рішення про доцільне функціонування
підприємства.
Інституціоналістська теорія витрат розглядала наступні типи
витрат: індивідуальні і суспільні, абсолютні, додаткові, фінансові,
виробничі, довгострокові і короткострокові.
В останнє десятиріччя широко відомою стала теорія
трансакційних
витрат,
яка
розроблена
представниками
неоінституціонізму й основою якої є вищезазначені теорії витрат.
Початком економічної теорії витрат послужила робота Рональда
Гаррі Коуза «Природа фірми», де автор, посилаючись на трансакційні
витрати, приходить до висновку про необхідність існування
підприємств як позаринкової форми проведення трансакцій.
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Наступними важливими теоретичними публікаціями послужили
роботи Кеннета Ерроу, про трансакції і трансакційні витрати. І,
нарешті, в 1985 Олівер Вільямсон представив наукову статтю, яка
містить докладний узагальнюючий опис теорії трансакційних витрат і
вважається складовою частиною нової інституціональної теорії та
являє собою теорію організації підприємств, об'єктом вивчення якої
служить багатосторонній договір як форма організації.
У наукових роботах Ян Ферт зазначає «…трансакційні витрати є
понесеними при визначені тенденції і шляхів поліпшення торгових
стратегій, і ми витратили багато часу і ресурсів, щоб постійно
поліпшувати цей процес, відповідно з року у рік у нас зростають статті
трансакційних витрат». Трансакційні витрати, пов'язані з
моніторингом та аналізом ефективності прийняття рішень, спрямовані
на сприяння зниження торгових витрат, виявлення потенційних
недоліків, що сприяє тому, щоб наші інвестеційні процеси відбувались
у відповідності з найвищими стандартами ринку.
Таким чином, завданням теорії трансакційних витрат є
пояснення проблем ефективності тих чи інших економічних операцій
в певних інституціональних рамках, тобто здатність різних
організаційних форм здійснювати результативне планування та при
цьому досягти економічні цілі. В основі даної теорії міститься
припущення, що будь-яка дія в економічному контексті в першу чергу
пов’язана з витратами.
Теорія
трансакційних
витрат
суперечить
класичним
передумовам «ідеального ринку», при цьому акцентує увагу на
значенні організаційних форм. Вона дає пояснення взаємодії
підприємств та ринку, таким чином допомагаючи при виборі виду
співпраці та форми організації. З іншого боку, існують складності в
уточненні витрат, що може утруднити можливість конкретних
економічно обґрунтованих рішень.
Дослідження наукових поглядів вищезазначених учених дало
можливість виокремити наступну класифікацію трансакційних витрат:
- передбачувані витрати ( витрати на збір інформації,
переговори пов’язані з підписанням договору та інші витрати, що
виникають до прийняття договору. )
- фактичні витрати ( витрати на контроль або досягнення
зобов’язань, що виникають після угоди.)
Проте, таке групування не є поширеним у практичній діяльності
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підприємств різних видів економічної діяльності. За результатами
досліджень на підприємствах, які виділяють трансакційні витрати як
окрему категорію витрат, вважаємо за доцільне нанести наступну
класифікацію трансакційних витрат:
- витрати збору і обробки інформації;
- витрати проведення переговорів і прийняття рішень;
- витрати контролю;
- витрати юридичного захисту виконання контракту
користуванням ринку.
Таким чином, лише практично класифікація трансакційних
витрат є основою для подальших досліджень такого виду витрат як
самостійної економічної категорії в практичній діяльності
підприємства.
1. Coase Ronald. The Nature of the Firm / Ronald Coase // Economic. – Vol. 4. – 1937. –
November 1937. – № 16. – pp. 386-405.
2. Arrow Kenneth J. Alternative approaches to the theory of choice in risk-taking situations /
Kenneth J. Arrow // Econometrica. –1951. – No. 19. – pp. 404-437.
3. Chueng S. N. S. The myth of social costs / S. N. S. Chueng. – L., 1978. – 312 p.
4. North D. C. The rise of the Western world: a new economic history / D. C. North,
R. P. Thomas. – Cambridge, 1973. – 317 p.

УДК 657
Віта Семанюк
Тернопільський національний економічний університет
ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГ
ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Сучасні досягнення економічної теорії констатують, що
економіка XXI століття ґрунтується на знаннях та інноваціях, які
матеріалізуються у вигляді нових високоефективних наукомістких
технологій і продуктів. Аналіз поняття «економіка знань» та
визначення її основних постулатів потребує глибоких досліджень у
взаємозв’язку із сучасними економічними концепціями.
На думку П. Друкера нова економіка є «економікою знань»,
сфера виробництва і розповсюдження інформації – «індустрія знань»,
а все суспільство – це «суспільство знань». Тобто, не старі фактори
виробництва, а виключно знання створюють сьогодні продуктивність
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і є підґрунтям для економічного зростання. Формування і розвиток
«економіки знань» чи «суспільства знань» передбачає вільний
автоматизований доступ до будь-якої інформації і знань, необхідних
для життєдіяльності та вирішення особистих і соціально значущих
завдань; доступність (індивіду, групі, організації) сучасних
інформаційних технологій; існування розвиненої інфраструктури, що
забезпечує створення інформаційних ресурсів. Такі обставини
приводять до значного підвищення ролі теоретичного знання.
Облікова система в умовах розвитку «економіки знань» повинна
стати не лише системою констатації фактів про фінансовий стан
господарюючого суб’єкта, а трансформуватися у систему моніторингу
та створення інформаційних ресурсів для управлінської підсистеми
підприємства. Сучасна інформаційна парадигма в обліку надає
процесу пізнання низку суттєвих рис і тенденцій, одна з яких
пов’язана з новими інформаційними процесами, які вимагають
осмислення на загальнотеоретичному та конкретно-науковому рівні.
Багато питань, пов'язаних з інформаційними ресурсами, по суті, лише
починають використовуватися в науковому світі, а конкретна
постановка питання про кількісну оцінку цих ресурсів і їхній зв'язок з
іншими економічними категоріями ще чекають розробки й
вимагатимуть спільних зусиль спеціалістів і вчених різноманітних
галузей знань.
Теорія обліку, адаптуючись до вимог «нової економіки»
потребує переосмислення поняття інформації та інформаційних
ресурсів з позиції семантичного та змістового аспекту. В сучасній
системі обліку спостерігається обмеженість інформаційного
різноманіття, неефективне використання технологій, дисбаланс в
сторону отримання кількості інформації, без врахування її цінності,
що зумовлює труднощі в управлінні нею. М.Пушкар у своїх працях
наголошує, що осмислена мета обліку – проектування системи, здатної
генерувати інформацію, яка стає стратегічним ресурсом в
постіндустріальному суспільстві. Якщо ж система обліку є основним
генератором інформації для управління, то цілком природною
виглядає потреба вивчення інформації та інформаційних ресурсів
теорією обліку. Перед обліковою систему стоять завдання адаптації до
нових умов, ріст обсягів інформації, її важливості для управління,
переосмислення її ролі та змісту у сучасному суспільстві що вимагає
удосконалення форм і методів обліку.
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В обліку це поняття інформації повинно бути адаптоване до
господарської діяльності суб’єкта, а тому пропонуємо розглядати в
якості інформаційних ресурсів залучену до виробничо-комерційної
діяльності, прийняття рішень і навчання інформацію (знання), яка
носить стратегічний характер.
В науковій літературі існує широке коло класифікацйних ознак
інформаційних ресурсів зокрема, можливість автоматизованої
обробки, спосіб отримання, роль в управлінському процесі, форма
власності, ступінь доступності для користувачів тощо. Такі
класифікації інформаційних ресурсів показують їх багатогранність,
проте це не дозволяє вести їх облік та управляти ними. З цією метою
можна доповнити класифікацію поділом інформаційних ресурсів на
обліковувані та необліковувані на підприємстві, що зумовлено
існуванням – явного і неявного знання – представленного І. Нонака та
Х. Такеучі, тобто знання, яке може бути формалізоване (explicit
knowledge), «виражене словами та цифрами, просто викладене» і
знання неформалізоване (tacit knowledge), що існує «на рівні
індивідуума та погано піддається формалізації» [1, С. 16-17], і може
виступати у формі нематеріальних ресурсів. Теорія обліку має
показати своє ставлення до інформаційних ресурсів, до їх
нематеріальної форми, і розглядати їх як об’єкт та, в окремих
випадках, як продукт обліку.
1. Нонака И, Такеучи Х. Компания – созидатель знания. Зарождение и развитие
инноваций в японских фирмах [Текст] / Икуджиро Нонака, Хиротака Такеучи /
пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 384 с.

УДК 332.05
Наталья Сергиенко,
Оксана Суслякова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
КАЛУЖСКОМ РЕГИОНЕ
Малое и среднее предпринимательство – это одно из важнейших
звеньев современного рыночного механизма, которое обеспечивает
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значительную долю занятости и способен решить проблему
вспомогательных производств, взять на себя часть работ, которые
нецелесообразно
выполнять
на
крупных
предприятиях,
оптимизировать использование заводских площадей и помещений.
Поэтому достаточно актуально стоит вопрос оказания всесторонней
помощи предпринимательству со стороны государственных структур.
Из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, распределяются и
предоставляются
субсидии.
Субсидии
предоставляются
в
соответствии с утвержденной им программой развития субъектов
малого и среднего предпринимательства.К основным направлениям
финансирования программы поддержки малого и среднего
предпринимательства относятся увеличение объемов поддержки
малых инновационных компаний, осуществляющих разработку и
внедрение инновационной продукции (инновационные гранты,
субсидии действующим инновационным компаниям, поддержка
компаний, выходящим на биржу, программы обучения), увеличение
объемов поддержки средних компаний (субсидирование процентной
ставки по кредитам; компенсация расходов на приобретение
оборудования), увеличение объемов содействия развитию лизинга
оборудования малых компаний (приоритет – лизинг оборудования,
гранты на уплату первого взноса, поддержка мобильных платформ),
увеличение
объемов
грантовой
поддержки
начинающих
предпринимателей,
повышение
капитализации
специальной
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды прямых
инвестиций, создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков,
технопарков, центров предпринимательства, центров кластерного
развития, центров прототипирования, центров дизайна, центров
коллективного доступа к оборудованию.
В Калужской области создан хороший предпринимательский
климат, построена сеть инфраструктурных организаций, учреждены
региональные институты развития, разработана система налоговых
льгот и финансовой поддержки. В настоящее время регион занимает
одну из лидирующих позиций в Центральном федеральном округе по
индексу инновационного развития. Регион входит в 10-ку областей с
наилучшим предпринимательским климатом, а также является
148

VI Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 6 грудня 2014 р.)

регионом с высокой степенью инвестиционной привлекательности.
Стабильное
социально-экономическое
развитие
региона
обеспечено устойчивым развитием малого предпринимательства.
Анализ динамики и структуры малого предпринимательства
Калужской области показывает, что в экономике региона малое и
среднее предпринимательство занимает одну из ключевых ролей – его
вклад в объем ВРП в последние три года остается достаточно
стабильным и на данный момент составляет 15,9%, в РФ доля данных
субъектов составляет около 22,8%., область входит в 20-ку регионов с
наибольшей долей субъектов малого предпринимательства. На
сегодняшний день в регионе функционирует действуют 106 средних и
12544 малых предприятий, зарегистрировано более 45 тысяч
индивидуальных предпринимателей.
В Калужской области на поддержку сектора малого и среднего
предпринимательства были направлены ведомственные целевые
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калужской области» и «Комплексное развитие инновационной
системы Калужской области». Среди направлений программы - гранты
начинающим предпринимателям на создание собственного дела (до
300 тысяч рублей – МСП, до 500 тысяч для малых инновационных
предприятий),
поддержка
производственных
компаний,
осуществляющих
модернизацию
производств,
поддержка
инновационных компаний, реализующих инновационные проекты
(компенсация части затрат - процентной ставки по кредиту,
субсидирование затрат на изготовление опытного образца,
патентование, сертификацию и другие расходы), создание
высокотехнологичных
Центров
коллективного
пользования
оборудованием для МСП Калужского региона, поддержка экспортных
компаний и МСП и продвижение продукции калужских МСП на
внешние и внутренние рынки.
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УДК 336.146
Наталья Сергиенко
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
УПРАВЛЕНИЕ ЕДИНЫМ СЧЕТОМ БЮДЖЕТА
Современный этап общественного развития, ориентация на
интеграцию административных и корпоративных инструментов в
государственном управлении вновь призывают обратить внимание на
модернизацию казначейской системы в части проведения операций по
повышению ликвидности бюджетных средств на едином казначейском
счете. Выполнение Казначейством России функций по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы с
применением казначейских методов и технологий непосредственно
связано с реализацией на практике механизмов управления остатками
денежных средств на казначейском счете. Аналогичные операции по
управлению временно свободными остатками средств бюджетов
осуществляется финансовыми органами субъектов РФ. Опыт их
деятельности позволяет провести некоторые промежуточные
исследования на основе обобщения федерального и регионального
опытов.
Изучение технологий, связанных с управлением счетом
бюджета, движением денежных средств показало, что основное
значение имеет сама технология казначейского исполнения бюджета,
позволяющая концентрировать бюджетные средства и управлять ими.
Поскольку
полномочиями
по
управлению
средствами
соответствующих бюджетов на едином счете обладают финансовые
органы, то, исходя из имеющихся возможностей, наличия
достаточного остатка средств на счете, планируемых объемов выплат
финансовые органы (или органы Федерального казначейства при
передаче им данной функции по Соглашению) в конце операционного
дня (или несколько раз в день) перечисляют неиспользуемый остаток
на созданный для этих целей счет Федерального казначейства для
дальнейшего проведения операций по управлению кассовыми
активами.
Автором предложен вариант передачи Федеральному
казначейству функций по управлению остатком на счете бюджета
субъекта РФ на основе договора на обслуживание, заключенным
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публично-правовым образованием с Федеральным казначейством, при
котором в соответствующий бюджет будут поступать дополнительные
финансовые ресурсы в виде процентов, начисленных на суммы
депозитов (пропорционально установленной доли от полученного от
размещения дохода).
Это позволит активно использовать новый механизм
предоставления бюджетных кредитов Федеральным казначейством
территориальным бюджетам. Ддополнительным рычагом управления
ликвидностью ЕКС может стать распространение механизма
взаимного кредитования бюджетов через кассовое обслуживание
органами Федерального казначейства. Основной смысл данного
предложения заключается в том, что неиспользуемые в процессе
исполнения расходных обязательств соответствующего бюджета
средства не будут находиться без движения как остаток на едином
счете, они могут приносить доход бюджету, имеющему данный
остаток в определенный период времени, и дают возможность
нуждающемуся бюджету получить необходимые заемные средства вне
кредитной системы. Эти мероприятия должны производиться
одновременно с выполнением публично-правовым образованием
основного принципа - своевременность и наименьшие возможные
затраты по выплатам, поскольку необходимо учитывать, что
публично-правовое образование, не выполняющее своих обязательств
по выплатам из-за нехватки ликвидности, вызывает появление в
обществе издержек в области эффективности, доверия к власти и
обеспечения законности.
Внедрение такой практики станет основой и для разработки и
реализации технологии «внутридневного» заимствования между
бюджетами субъектов РФ и муниципальных образований (при
наличии адекватной законодательной и нормативной правовой базы),
что позволило бы использовать новый механизм покрытия кассовых
разрывов территориальных бюджетов.
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УДК 338.432
Кристина Скуратович,
Виктория Филимонюк
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В настоящее время существует необходимость повышения
активности сельского населения, а также стимулирования развития
малых и средних форм агробизнеса.
В последние годы уделяется повышенное внимание проблеме
устойчивого развития сельских территорий. Для ее решения
разрабатываются и реализуются государственные программы, декреты
и законодательные акты, направленные на продержку и развитие как
инфраструктуры села, так и аграрного производства.
Перед сельскими предпринимателями стоит ряд существенных
правовых, экономических и социальных проблем.
Износ активной части основных фондов достиг 70-75%. Лишь
18—20% технологий соответствует мировому уровню. Используемая
устаревшая техника не обеспечивает необходимого уровня
механизации и автоматизации, увеличивает производственные
издержки, ухудшает качество продукции, снижает рентабельность.
Основной из проблем выступает интенсификация производства,
а также повышение качества продукции и снижение еѐ себестоимости.
Главным условием выполнения планов возрождения села и
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства является
необходимость
безусловного
перевода
растениеводства
и
животноводства на интенсивный путь развития.
Критическая
ситуация
сложилась
с
обеспечением
сельхозпредприятий
трудовыми
ресурсами.
Обеспеченность
сельскохозяйственных организаций высококвалифицированными
руководителями и специалистами, кадрами механизаторов и
животноводов - ключевое условие развития сельской экономики. На
современном этапе главным ресурсом быстрого конкурентного
развития являются новые технологические идеи, а их осуществление
требует высокой квалификации и творческой активности кадров.
Низкий уровень мотивации труда привел к уходу из аграрной сферы
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опытных специалистов.
Основными задачами при формировании управленческих
кадров, да и в целом трудовых ресурсов, являются материальное
стимулирование, соединение рабочей силы со средствами
производства, развитие дошкольного и школьного образования,
жилищного строительства и здравоохранения.
Селу сегодня нужны руководители, способные развивать
аграрный бизнес и взять на себя социальную ответственность.
Сложное экономическое состояние предприятия и острый
недостаток финансовых ресурсов препятствуют внедрению инноваций.
Важнейшими условиями обеспечения устойчивого развития
АПК
являются
повышение
эффективности
и
рост
конкурентоспособности благодаря применению инноваций. Для
достижения данных целей необходимо использовать интеграционный
механизм, то есть необходимо сблизить все стадии инновационного
процесса - от исследований и разработок до вывода товара на рынок.
Недостаток инвестиционного капитала. Прогнозируемая и
фактическая динамика роста производства валового внутреннего
продукта у предприятий агробизнеса значительно ниже, чем в целом
по народному хозяйству. Это свидетельствует об относительно низкой
эффективности использования инвестиций в АПК.
Перед сельскими предпринимателями стоит также проблема
острого дефицита финансово - кредитныx ресурсов. Услугами
коммерческих банков пользуются в основном клиенты, проживающие
в городах. Развивающему свой бизнес сельскому жителю получить
необходимый кредит в коммерческом банке сложнее.
Повышение финансовой устойчивости малых хозяйствующих и
предпринимательских структур - необходимое условие развития села.
Кредитная кооперация может рассматриваться в качестве важной
инфраструктурной составляющей, обеспечивающей устойчивое
развитие малых форм хозяйствования села в целом.
Таким образом, в Республике Беларусь существует немало
проблем в сельском хозяйстве, которые необходимо решать. В
Программе устойчивого развития села на 2011-2015 годы эти
проблемы учтены и принимаются меры по их решению.
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УДК 658:336
Катерина Слєпченко,
Надія Букало
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ В
ІННОВАЦІЙНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА
Впровадження нових, значно вдосконалених технологій
виробництва, обумовило необхідність застосування зарубіжного
досвіду управління витратами. В інноваційних галузях виробництва
України значного поширення набувають такі методи управління
витратами, як: таргет-костинг та бенчмаркінг витрат.
Актуальність теми обумовлена тим, що ці методи дозволяють
ефективно розрахувати собівартість продукції та провести
порівняльний аналіз віднесених на неї витрат на основі даних
успішних підприємств-конкурентів і таким чином підвищити
прибутковість підприємства та конкурентоздатність виробленої
продукції.
Управління витратами підприємства – широко досліджувана
тема, про що свідчать праці таких вчених: Р.В. Фроленка,
Ф.Ф. Бутинця, М.Г. Грещак, О.С. Коцюби, В.В. Сопко, І.А. Білоусової,
К. Друрі, Е. Аткінсона та інших. Проте питання управління витратами
підприємств в інноваційних галузях виробництва потребує
подальшого дослідження.
На думку Р. В. Фроленка, таргет-костинг – це система
управління витратами, що здійснюється суто в інноваційних галузях
виробництва, а саме машинобудуванні, електронних, комп’ютерних,
цифрових технологіях, а також рекомендується до впровадження у
сфері обслуговування [1, c. 22].
Система таргет-костинг, передбачає розрахунок собівартості
продукції за заздалегідь встановленою ціною реалізації, яка
визначається за допомогою маркетингових досліджень. Собівартість
розглядається не як показник, заздалегідь розрахований за
нормативами, а як величина, до якої повинна прагнути компанія, щоб
запропонувати ринку конкурентоздатний продукт. Даний метод
підтримує стратегію оптимізації витрат та застосовується на етапі
154

VI Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 6 грудня 2014 р.)

проектування нового або модернізації застарілої продукції.
Стандартною формулою розрахунку ціноутворення за системою
«таргет-костинг» є: Собівартість = Ціна – Прибуток, де ціна – це
ринкова вартість продукції, яка визначається за допомогою
маркетингових досліджень; прибуток – величина, яку прагне отримати
компанія в результаті реалізації даної продукції.
Головною перевагою даного методу є те, що собівартість
формується на стадії проектування і залежить від планового прибутку.
Використання системи таргет-костинг у процесі оптимізації витрат дає
можливість підприємствам застосовувати системний підхід до
розробки нового продукту, де зниження витрат на проектування
виробу не буде відокремленим від інших етапів виробництва [2, c.
131].
Другим методом управління витратами є бенчмаркінг витрат.
Н. Козак визначає бенчмаркінг витрат як механізм порівняльного
аналізу ефективності стратегій управління витратами успішних
організацій для переймання та впровадження прогресивного досвіду
на підприємстві [3, c. 208]. Це процес виявлення, дослідження,
запозичення та адаптації передового досвіду підприємств однієї галузі,
а також підприємств інших галузей з метою розвитку. Р.В. Фещур
розглядає його як ефективну маркетингову технологію процесу
пошуку еталонного економічно ефективнішого підприємстваконкурента з метою порівняння з власним та переймання його
найкращих методів роботи [4, с. 153].
Бенчмаркінг дозволяє зрозуміти як працюють передові компанії
та допомагає визначити напрямки зменшення витрат виробництва,
оптимізації
їх
структури,
підвищення
прибутковості
для
обґрунтування вибору стратегії діяльності підприємства, що особливо
важливо для розвитку економіки України. Крім того, використання
бенчмаркінгу призводить до значного зниження витрат на
маркетингові дослідження, тобто за допомогою бенчмаркінгового
підходу можна вдосконалити маркетингову систему управління
підприємством. Фактично бенчмаркінг – це альтернативний метод
стратегічного планування, в якому завдання розвитку підприємства
визначають з урахуванням еталонних значень показників конкурентів.
Бенчмаркінг витрат дає можливість встановити загальні витрати
виробництва певного товару у будь-якій країні чи галузі. Як наслідок,
з’являється можливість обґрунтованого впливу на витрати
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виробництва. Бенчмаркінг витрат може бути використаний в таких
формах: порівняння однакових товарів за витратами виробництва
(охоплюючи декілька чи всі країни); формування витрат виробництва
при перепродажу товару; отримання об’єктивної думки про дизайн та
якість товару конкретного підприємства; моніторинг патентів та
ліцензій з метою уникнення порушень тощо.
Отже, наведені методи управління витратами є ефективними в
інноваційних галузях виробництва, оскільки дозволяють: здійснення
зниження витрат на стадії проектування продукції; підвищення
конкурентоздатності продукції; пошук нових, нестандартних рішень;
вдосконалення маркетингової системи управління підприємством;
підвищення прибутку організації за відносно короткий час; отримання
комплексної оцінки управління витратами на підприємстві в
порівнянні з еталонним підприємством; поступове поліпшення
управління витратами на основі досвіду і технологій інших
підприємств.
1. Фроленко Р.В. Інтегрована система стратегічного управління витратами
промислових підприємств / Інноваційна економіка. Всеукраїнський наукововиробничий журнал. – 2010 - №15
2. Грещак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч-метод. посібник для
самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002, – 131 с.
3. Козак Н. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії
// ―Управление компанией‖ (до 2002 года – ―Рынок капитала‖). – 2007. – № 1–2
(січень).
4. Фещур Р.В. Бенчмаркінг у діяльності підприємств / Р.В. Фещур. Т.В. Меренюк.
Харків – 2006.

УДК 657
Наталія Случак
Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ ЯК ЕЛЕМЕНТ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Інформаційна безпека передбачає стан захищеності потреб
суб’єкта від внутрішніх і зовнішніх загроз. Суб’єктом може виступати
як держава, так і окремий суб’єкт господарювання чи особа.
Інформаційна безпека окремого підприємства повинна
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розглядатись як елемент інформаційної безпеки держави.
Важливість інформації про витрати, посилення конкурентної
боротьби за ресурси, технології, споживача висувають вимоги до
захисту складових інформаційного забезпечення як системи обліку в
цілому, так і підсистеми обліку витрат.
Як і для будь-якої іншої інформації, для інформації про витрати,
як елемента інформаційного забезпечення підсистеми обліку витрат,
можливе виділення таких загроз: викрадення (оприлюднення);
пошкодження чи підробка; випадкова
втрата; відмова в
обслуговуванні. Це вимагає вирішення таких задач: забезпечення
конфіденційності, забезпечення цілісності даних, забезпечення
доступності системи. Конфіденційність дозволить зберегти таємними
дані, що не підлягають оприлюдненню. Цілісність убезпечить від
несанкціонованої модифікації. Доступність характеризує здатність
забезпечити своєчасний і безперешкодний доступ користувачів до
інформації. Реалізація будь-якої із можливих загроз може завдати
підприємству прямих і непрямих збитків. Оскільки дані та інформація
про витрати зберігаються на певних носіях, при роботі з ними
застосовують певні технічні пристрої, передача організовується з
використанням певних засобів комунікації, то захист доцільно
організовувати для кожного елемента системи та передбачати на
кожному етапі обробки, зберігання чи передачі.
При розгляді питань захисту інформації про витрати окремо
необхідно виділити користувачів як джерела можливих загроз.
Практика свідчить, що найкращі системи захисту не гарантують
безпеки без належної підготовки персоналу і постійної відповідної
роботи з ним щодо дотримання встановлених в організації правил
безпеки.
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Виктор Стражев
Могилевский государственный университет продовольствия
ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для эффективного управления организацией необходимо иметь
полное объективное представление о ее деятельности. Информационной
базой для управления затратами организации служат данные учета. Для
принятия эффективных управленческих решений необходимо детальное
изучение
показателей
деятельности
организаций
мясной
промышленности за длительный период времени. Данное обстоятельство
позволяет сделать вывод, что для повышения эффективности управления
деятельностью субъекта хозяйствования необходимо формирование
системы внутренней управленческой отчетности.
Управленческий учет и формируемая на основании его данных
внутренняя отчетность являются не только источником информации о
затратах на производство мясной продукции, но и также инструментом
постоянного внутреннего контроля. Сведения, содержащиеся во
внутренней
отчетности
позволяют
оценивать
эффективность
деятельности организации в целом, отдельных «мест возникновения
затрат» и «центров ответственности за уровень затрат». В связи с чем,
создание внутренней системы управленческой отчетности в организациях
мясной промышленности способствует удовлетворению потребности в
информации ее пользователей, является эффективным средством
совершенствования системы управления затратами организации.
В настоящее время централизованно регламентируемые формы
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые обращены в сторону
внешних пользователей информации, но никак не удовлетворяют
информационные потребностей менеджмента организаций, не нацелены
на повышение эффективности деятельности организации. Обеспечение
же информацией внутренних пользователей предполагает формирование
управленческой отчетности, поскольку для принятия своевременных
решений наличие только обобщенных показателей, содержащихся в
бухгалтерской отчетности не достаточно.
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Важную роль играет представление информации о затратах. Для
того чтобы управленческая отчетность стала действенным инструментом
в системе экономического управления затратами организации, а не
набором таблиц, графиков и текстовой информации, необходимо
соблюдать требования к ее форме. Поскольку формы внутренней
отчетности не регламентированы законодательно, они должны
разрабатываться организаций исходя из отраслевой принадлежности,
масштабов
организации,
организационно-правовой
формы,
самостоятельности центров ответственности за уровень затрат,
применяемых методов учета производственных затрат, технического
оснащения обработки
экономической
информации, компетенции
руководства организации.
В результате изучения практики деятельности организаций мясной
отрасли промышленности выявлено, что отсутствует система
регулярного предоставления отчетов о затратах структурными
подразделениями. Отсутствие детализированного аналитического учета,
наличие разрозненных данных не позволяет воспринимать
экономическую информацию о затратах, с целью управления ими.
Отсутствие систематизированных данных о затратах на производство и
себестоимости также приводит также и к дополнительным выборкам при
составлении статистической отчетности о затратах.
Применяемые в организациях мясной промышленности формы
документов, отражающие расход сырья и материалов, не позволяют
определять и учитывать отклонения от норм по каждому виду мясной
продукции. Изучение практики деятельности мясоперерабатывающих
организаций позволило разработать систему управленческой отчетности,
отражающей возникновение затрат и отклонения от норм расхода
материальных ресурсов по центрам ответственности за уровень затрат
для принятия своевременных управленческих решений.
Применение разработанной с учетом отраслевой специфики
управленческой отчетности позволит персоналу организации иметь
необходимые данные о затратах на производство; усилить контроль за
затратами; устранить их обезличивание; управлять прямыми
материальными затратами, а именно осуществлять контроль за
эффективностью расходования материальных ресурсов в процессе
производства продукции; иметь оперативную информацию о наличии
отклонений, устранять их и не допускать в будущем; выявлять резервы
оптимизации себестоимости; своевременно принимать управленческие
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решения по оптимизации затрат на производство мясной продукции при
сохранении ее качества.
УДК 657
Валентина Сулік
Науковий керівник: Юлія Сова
Волинський технікум
Національного університету харчових технологій
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ МАЛОЦІННИХ
ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
На сьогодні особливої актуальності набуває проблема подальшого
вдосконалення
методики
бухгалтерського
обліку
малоцінних
та швидкозношувальних предметів(МШП), які є складником ресурсів
підприємства та використовуються протягом не більше одного року або
нормального операційного циклу, якщо він більше одного року.
Як свідчать теоретичні та практичні дослідження, питання
організації обліку МШП приділяється недостатня увага, внаслідок чого
ускладнюється дотримання основних методичних принципів ведення
обліку, спотворюється інформація про фінансовий стан підприємства,
стан розрахунків, знижується ефективність прийняття управлінських
рішень.
Сутність проблеми обліку надходження МШП та формування їх
собівартості
здобули
своє
відображення
у
працях
Власюка Г.В., Олійчука М.Ф., Солодченка І, Ф.Ф. Бутинця,
Остапчука Т.П., Вацик Н.І., Волкової І.А., Гарасимома П.М.,
Голова С.Ф., Журавля Г.Л. та ін.
Питання обліку МШП на підприємствах мають дискусійний
характер, про що свідчить наявність проблем, пов’язаних з правильністю
відображення на рахунках бухгалтерського обліку надходження МШП та
зміни їх вартості в процесі експлуатації, правильність віднесення до
витрат, нарахування зносу та списання МШП. Не буде перебільшенням
стверджувати, що головною причиною помилок у відображенні
надходження МШП є нестабільність та неоднозначність трактування
законодавчої бази в Україні.
Ми вважаємо, що основна проблема пов’язана з відображенням у
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бухгальтерському обліку інформації про наявність і рух МШП, полягає у
визначенні його вартісної межі.
Друга проблема є наслідком першої і зводиться до оптимізації
бухгальтерського обліку операцій про наявність і рух МШП. Прийняття
Національного положення (стандарту), яким були б встановлені
методологічні принципи формування в обліку інформації про МШП зі
строком корисного використання більше року, не передбачається. Тому
розробку методології обліку МШП доведеться провадити підприємствам
самостійно виходячи з положень НП(С)БО 9, Плану рахунків та
Інструкцій.
Наявність певних розбіжностей у різних нормативних документах
та наукових джерелах, зокрема, щодо класифікації МШП, їх оцінки,
віднесення того чи іншого активу до МШП і т.д. вказують на наявність
проблем, які не під силу вирішувати окремому працівнику або службі
(бухгалтерії) підприємства. У зв’язку з цим для оперативного вирішення
проблем, пов’язаних із використання та обліком запасів, на підприємстві
доцільно створити спеціальну, постійно діючу комісію, яку можна
назвати „експертна комісія по запасам‖. До її складу необхідно включати
керівників або провідних фахівців функціональних підрозділів заводу. В
разі потреби до участі в роботі комісії слід запрошувати консультантів,
аудиторів, експертів з інших організацій.
На нашу думку, основними функціями, які має виконувати
експертна комісія стосовно МШП є:
розгляд пропозицій (документів) щодо придбання або
самостійного створення відповідних об’єктів МШП;
складання проектів угод на придбання МШП;
оцінка МШП під час їх придбання та реалізації;
інформування керівництва підприємства про необхідність
придбання певних об’єктів МШП;
проведення інвентаризації МШП та здійснення контролю за їх
використанням;
оформлення первинної облікової та іншої документації з питань,
пов’язаних з придбанням, переміщенням, продажем, передаванням та
використанням МШП, а також інші функції.
Для покращення обліку МШП на підприємстві треба застосувати
такі заходи:
затвердити графік документообігу;
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організувати аналітичний облік по господарському інвентарю;
дотримуватися вимог щодо оформлення документів, тобто
вказувати всі необхідні реквізити;
якнайшвидше закінчити перехід на нову комп’ютерну програму
автоматизації бухгалтерського обліку.
Отже, в ході нашого дослідження було встановлено, що існують
наступні проблеми відображення МШП в обліку. Основними з них є:
правильність відображення на рахунках бухгалтерського обліку
надходження МШП та зміни їх вартості в процесі експлуатації,
правильність віднесення до витрат, нарахування зносу та
списання МШП,
наявність певних розбіжностей у різних нормативних документах
та наукових джерелах, зокрема, щодо класифікації МШП, їх оцінки,
віднесення того чи іншого активу до МШП.
Для вирішення цих проблем, на нашу думку, необхідно ввести
різноманітні заходи для покращення обліку, а саме ввести нове НП(С)БО
щодо облікового відобрадення МІШП та ввести спеціальну експертну
комісію стосовно цих активів, адже один працівник не в змозі вирішити
розбіжності щодо МШП.
УДК 657
Альона Тимошенко
Українська академія банківської справи
Національного банку України
СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ефективне стратегічне управління підприємством не можливе
без стратегічного контролю, який зокрема дає змогу вчасно виявляти
проблеми, що виникають в процесі економічного розвитку
підприємства, та сприяє їх оптимальному вирішенню.
Кризові ситуації виникають на всіх стадіях життєвого циклу
підприємства: у відповідні моменти воно може не отримувати
прибуток або зазнавати збитки. Відсутність інформації про стан
реалізації обраної стратегії зумовлює значні труднощі у процесі
стратегічного управління. Щоб цього не сталося, необхідно вчасно
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зрозуміти причини, внаслідок яких підприємство опинилося в
кризовому стані, і здійснити відповідні заходи для їх усунення. Не
стійка кон'юнктура ринкового середовища вимагає постійного
діагностування та впровадження в менеджмент антикризових заходів,
як запоруки успішного функціонування підприємства.
Етап 1:Визначення антикризової програми
призначення відповідальних осіб за проведення програми;
визначення основних цілей і завдань проведення програми.
Етап 2:Аналіз фінансового стану
методи проведення фінансового аналізу;
визначення рівня фінансового стану підприємства
Етап 3: Процес антикризового управління
Превентивні антикризові заходи: система раннього попередження
та реагування; прогнозування наслідків
Заходи фінансової стабілізації: усунення неплатоспроможності;
поновлення фінансової стійкості (оптимізація структури капіталу,
активів, грошових потоків, інвестицій)
Санаційні заходи: реструктуризація заборгованості; заощадження
постійних операційних витрат; робота із замовниками і
постачальниками;
санація
кадрового
потенціалу;
санація
інвестиційного потенціалу;
Етап 4: Стратегічний контроль за виконанням антикризової програми
формування системи показників, які дадуть змогу здійснювати
моніторинг процесу виконання програми;
оцінка контрольованого об’єкта за сформованою системою
показників та аналіз отриманих результатів оцінювання;
при необхідності, розроблення рекомендацій із проведення
коригувальних дій щодо параметрів контролю, цілей або ж самої
стратегії;
контроль за вчасністю і правильністю реалізації затверджених
коригувальних дій

Рис. 1. Система
[розроблено автором ]

антикризового
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Особливої актуальності, в умовах спаду економічного зростання
набуває процес розробки стратегічного контролю, як складової
антикризового фінансового управління підприємством.
Антикризове управління слід розуміти як систему планування і
реалізації стратегії, що спрямована на вирішення наступних завдань:
своєчасне діагностування фінансового стану підприємства і
впровадження необхідних антикризових фінансових заходів щодо
попередження фінансової кризи; відновлення фінансової стійкості
підприємства;
усунення
неплатоспроможності
підприємства;
запобігання банкрутству та ліквідації підприємства, а також являє
собою процес підготовки управлінських рішень, що складається з
визначеної послідовності етапів (рис.1).
Таким чином, стратегічний контроль повинен бути
зосередженим на майбутньому та усуненні ключових негативних
аспектів господарської діяльності, що збільшує ймовірність
ефективного довготривалого функціонування підприємства, його
високої прибутковості та конкурентоспроможності на ринку.
УДК 330.837: 657:331.2:631.11
Надія Ткаченко
ННЦ ―Інститут аграрної економіки‖
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
На українському ринку праці, в цілому, ситуація
характеризується як інституційно неврівноважена Це виявляється у
відсутності ефективних інститутів, які могли б регулювати умови для
забезпечення ринкової рівноваги.
Реформування оплати праці в Україні почалося у 1991 році
(прийняттям Закону України «Про підприємства в Україні»). Згідно
цьому Закону підприємства самостійно можуть встановлювати фонд
оплати праці, форми, розміри і системи оплати праці та інші види
доходів працівників відповідно до законодавства. У 1995 році був
прийнятий основний документ з питань регулювання оплати праці Закон України «Про оплату праці», розроблений на основі Декрету
Кабінету Міністрів України «Про оплату праці» (1992 р.) з
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урахуванням рекомендацій Міжнародної організації праці та світового
досвіду.
Мінімальна заробітна плата, єдина тарифна сітка для оплати
праці, державні програми щодо забезпечення зайнятості населення,
система страхування з безробіття – це базові інститути, які були
введені на ринку праці на початку періоду ринкових трансформацій в
Україні. Тоді ж виникли об’єднання роботодавців, були
переформатовані профспілки, запрацювала Тристороння комісія як
вищий орган узгодження інтересів у соціально-трудовій сфері. З
метою адаптації до нових ринкових відносин було змінено трудове
законодавство, впроваджувалися рекомендовані міжнародними
економічними організаціями зразки.
Найважливішою державною гарантією, пов'язаною з оплатою
праці, є мінімальна заробітна плата – вона обов'язкова на всій
території України для підприємств усіх форм власності й
господарювання.
Серед інституціонального інструментарію регламентації обліку
оплати праці можна виділити наступні блоки: регулювання трудових
відносин; типові форми облікової документації; звітність, контроль
оплати праці. Трудові відносини в сільському господарстві
регулюються у відповідності до КЗпП, генеральною, галузевими
трудовими
угодами,
колективними
договорами,
трудовими
договорами, контрактами. Важливою складовою обліку праці та
заробітної плати є їх документальне оформлення. До типових форм
облікової документації для ведення кадрового обліку, обліку
використання робочого часу і розрахунків з працівниками із заробітної
плати належать наступні: № П-1 "Наказ (розпорядження) про
прийняття на роботу"; № П-2 "Особова картка працівника"; № П-3
"Наказ (розпорядження) про надання відпустки"; № П-4 "Наказ
(розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)"; №
П-5 "Табель обліку використання робочого часу"; № П-6
"Розрахунково-платіжна відомість працівника"; № П-7 "Розрахунковоплатіжна відомість (зведена)". Найширшу та достовірну інформацію
про результати впровадження програм з праці, управління і розвитку
персоналу надає державна статистична звітність підприємств з
питань праці. Вона формується на основі звітів установлених форм, які
підприємства незалежно від форм власності та господарювання
зобов'язані подавати в установлені терміни до управління статистики
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місцевості, де підприємство зареєстроване. Перевірка розрахунків з
персоналом передбачає контроль за дотриманням чинного
законодавства про працю, правильністю нарахування заробітної плати
і проведення утримань з неї, а також правильністю ведення
бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.
Але існує і безліч інституційних недоліків у вітчизняному
регулюванні обліку оплати праці. Перш за все, це застарілі норми
трудового законодавства. Нинішнє трудове законодавство України є
сумішшю правових норм, прийнятих в різні періоди і в різних
історичних та економічних умовах. Певна частина їх відповідає
потребам часу, інша – застаріла і не може адекватно регулювати
сучасні трудові відносини. Особливістю сучасного українського
трудового права є й те, що до нього належить значна кількість
підзаконних нормативних актів, що суперечать законам України.
Характерною є слабкість інститутів укладення контракту, ведення
переговорів. Також фактично є номінальними інститути та атрибути
соціального партнерства, які в більшості випадків «оформлюють»
рішення, підготовлені виконавчою владою. Ці та інші причини і є
наслідком слабкості інститутів державного забезпечення оплати праці
аграрних підприємств.
УДК 339.138:486
Людмила Транченко
Уманський національний університет садівництва
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Туристичні підприємства за своїми основними характеристиками
принципово не відрізняється від інших інституційно-господарських
утворень у системі національної економіки. Проте вони мають свою
специфіку, оскільки результат діяльності зводяться до виробництва і
споживання специфічного туристичного продукту, що суттєво впливає
на організацію соціально-економічні, фінансової та маркетингової
діяльності, мета якої – ефективне розв’язання проблеми конкретного
споживача. У цілому необхідність застосування такого важливого
ринкового регулятора, яким є маркетинг, пояснюється передусім
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загостренням конкуренції та певним насиченням ринку туристичних
та рекреаційних послуг. Туристичний маркетинг – це насамперед
діяльність із планування і розробки туристичних товарів і послуг, їх
продаж, просування товарів і послуг, стимулювання на них попиту і
формування ціноутворення з метою отримання максимального
прибутку за умови найбільш ефективного задоволення потреб цільової
групи. До того ж використання засобів маркетингу сприяє і посиленню
партнерства, співпраці всіх суб’єктів соціально-економічної та
туристично-рекреаційної сфери. Адже врахування суспільної думки
при прийнятті конкретних управлінсько-маркетингових рішень
формує систему спільних зусиль, що дозволяє впливати на розв’язання
інших важливих соціальних проблем, так чи інакше пов’язаних із
функціонуванням туристичних та рекреаційних підприємств
(підвищення
зайнятості
населення,
вичерпності
ресурсів,
невикористані можливості туристичного потенціалу, забруднення
довкілля), а також розвиває ті підприємства, які пов’язані з наданням
туристичних послуг, забезпечує зростання рівня життя населення,
активізує розвиток мистецтва, підприємств розважальної індустрії,
сприяє збереженню культурно-історичної спадщини.
Вироблений підхід до аналізу структури туристичного продукту,
який реалізується у системі конкретного територіального
туристичного кластеру комплексу, доцільно доповнити його аналіз
діяльності туристичних підприємств як об’єктів безпосереднього
маркетингового управління, оскільки прийняття певних управлінських
рішень у цій сфері повинно ґрунтуватись на відповідній науковотеоретичній та організаційно-методичній базі. У практиці управління
різноманітними туристичними організаціями та підприємствами
необхідно використовувати концептуальне класичне положення про
структуризацію процесу управління маркетингом. Алгоритм такого
використання передбачає його врахування у практиці маркетингового
управління туристичними підприємствами як об’єктами реалізації
продукту та послуг.
Таким чином, по-перше, вихідним є аналіз ринкових
можливостей, згідно з яким визначення шансів має бути успішним на
ринку туристичних послуг (проведення маркетингових досліджень
щодо стану та тенденцій розвитку цього ринку, його маркетингового
середовища); по-друге, актуальним стає розгляд проблеми щодо
визначення цільового ринку, яке передбачає проведення замірів і
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прогнозування його обсягів, сегментування і відбір цільового
сегмента, позиціонування на ринку туристичних послуг; по-третє,
основним питанням у цьому процесі є розробка комплексу
маркетингових засобів які втілюються у маркетинговій товарноасортиментній політиці, ціновій політиці, збутовій і комунікаційній
політиці (просування); по-четверте, завершальним етапом у цьому
процесі є розробка маркетингової стратегії здійснення планування,
контролю та організація діяльності маркетингових інституцій.
Структуризація туристичних послуг, визначення їх джерел та
факторів, аналіз їх взаємозв’язку із проблемами функціонування
туристичних підприємств та їх кластерів дозволяє чіткіше підійти до
маркетингового сегментування ринку туристичних та оздоровчих
послуг, до розробки і реалізації ефективної ринкової політики у галузі
туристично-курортної діяльності як на макро-, так і на мезо- і
мікрорівнях.
При цьому попит являє собою специфічну форму вираження
суспільних
потреб,
забезпечених
наявністю
матеріальних
можливостей населення, а пропозиція – це платні товари та послуги,
призначені для обміну. На туристичному та рекреаційному ринку
пропозиції передусім характеризується домінантою послуг, які
створюються як у підприємствах, спеціалізованих для задоволення
попиту туристів, так і в підприємствах, які одночасно задовольняють
попит місцевого населення. Таким чином, туристичний та
рекреаційний попит забезпечується на основі використання двох видів
ресурсів: природних і створених людиною.
Загальновідомо, що існує ряд основних факторів, які
безпосередньо впливають на туристичний попит, а отже, і на
туристичний ринок. Попит у туристичних та рекреаційних
підприємствах зумовлений купівельною спроможністю споживачів, а
саме наявністю коштів, і бажанням витратити їх на подорожі та
оздоровлення. Факторами зміни купівельної поведінки виступають
рівень доходів потенційних клієнтів, належність до певної статі, роду
занять, освіти, звичок та традицій, способу життя. Крім них, є ще
велика різноманітність факторів, що впливають на туризм, які
змінюються водночас зі зміною ситуації на ринку. Проте вище
зазначені фактори є основними, на які менеджери туристичної
діяльності насамперед звертатимуть увагу при складанні
маркетингових, соціально-економічних прогнозів.
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Враховуючи ту обставину, що необхідність у відпочинку
належить до верхнього рівня піраміди потреб людини, в розвинутих
країнах світу спостерігається тенденція до скорочення витрат на
задоволення нижніх рівнів потреб при одночасному збільшенні витрат
на туристичну діяльність та організацію вільного часу. В Україні
туристична діяльність не набере масового характеру доти, поки не
будуть задоволені базові фізіологічні потреби більшості населення,
незважаючи на існуючу позитивну тенденцію соціодемографічних та
психолого-поведінкових зрушень.
При формуванні вітчизняного туристичного ринку власних
національних споживачів слід насамперед орієнтуватися на
задоволення попиту, і тоді вже, маючи відповідну базу, прагнути
досягати
успіхів
за
рахунок
підвищення
міжнародної
конкурентоспроможності національного туристично-рекреаційного
продукту. Це дасть можливість туристичним підприємствам вийти на
якісно новий рівень, що забезпечить стабільне надходження
іноземного та вітчизняного капіталу в туристичну індустрію та
рекреаційну сферу регіону, стане запорукою його динамічного
розвитку. У процесі проведення маркетингових досліджень
туристичних підприємств доцільно врахувати ще один дуже важливий
фактор – наявність вільного часу в майбутніх споживачів туристичнорекреаційного продукту. Загальновідомо, що люди витрачають на
подорожі не тільки свої гроші, а й час. Жодні доходи, навіть найвищі,
не можуть допомогти людині задовольнити потребу в санаторнолікувальному оздоровленні й відпочинку, якщо в неї на це немає часу.
У нинішньому соціумі недостатність часу, як і недостатність доходу, є
основними обмежувачами формування і розвитку туристичнорекреаційних послуг. На сучасному етапі суспільного розвитку чітко
простежується тенденція до зростання кількості вільного часу. Такі
фактори, як скорочення годин робочого тижня, можливість працювати
неповний день, застосування гнучких графіків, відіграють важливу
роль в інтенсифікації туристичного продукту, суб’єктів курортнорекреаційної сфери.
Серед факторів, що впливають на туристичний попит, – вплив не
тільки соціального, але і такого психологічного чинника, як,
наприклад, ставлення самої особи до відпочинку. У сучасних умовах
важливим фактом є те, що люди почали розглядати право на
відпочинок як одну з найвагоміших сторін свого життя.
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Простежується така взаємодія: життя повинне приносити задоволення,
відпочинок створює можливість самореалізації особистості, а праця є
необхідним засобом підтримки відповідного матеріально-духовного
рівня. Зауважимо, що новий споживач більше орієнтований на
пізнання, враження і меншою мірою – на матеріальні цінності. На
національному ринку туристично-рекреаційних послуг поступово
формується сегмент споживачів, яким притаманні такі властивості, як
високий рівень інформованості, прискіпливість до вимог комфорту та
якості послуг, індивідуалізм, спонтанність рішень, мобільність,
фізична і розумова активність на відпочинку, бажання отримати від
життя якнайбільше вражень.
Отже важливе значення у проведенні ефективної маркетингової
політики має управління процесом просування туристичнорекреаційного продукту, головним засобом якого є рекламна
діяльність. Саме вона дає можливість споживачу створити конкретне
уявлення про туристичний продукт, прискорити та спростити пошук
при його виборі. Основними рекламними засобами, які можна
використати в туристичних та рекреаційних підприємствах, як відомо,
є газети, журнали, радіо, телебачення, вивіски, каталоги, буклети,
стенди, листівки, рекламні щити, Інтернет-реклама тощо.
УДК 657
Олександр Транченко
Уманський національний університет садівництва
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Глибоке розуміння проблеми конкуренції допомагає розвинутим
країнам своєчасно реагувати на технічні, економічні та інформаційні
зміни, що відбуваються у світі, і своєчасно вживати заходи як на рівні
окремих великих фірм, так і держави в цілому. Тому, виходячи з
ситуації, в якій опинилась Україна внаслідок світової фінансової кризи
досить актуальним є розгляд конкурентоспроможності економіки
країни і вироблення основних напрямів її покращення. Дана проблема,
а зокрема чинники впливу на конкурентоспроможність економіки, її
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соціальний і економічний вимір, роль фінансового потенціалу у
зростанні конкурентоспроможності та інша інформація розглянута у
наукових працях Бєлєйченко О.Г., Цугунян А.М., Задувайло Л.,
Смерічевської С.В., Попової В.В. та інших.
Наша країна перебуває на новому етапі розвитку, в основному
виправлені помилки перехідного періоду, накопичені можливості і
створені заділи подальшого розвитку економіки. Україна спрямовує
підходи пріоритетності стратегії переважно на нарощування
конкурентоспроможності у відкритому конкурентному середовищі, що
зумовить перебудову всієї системи механізмів підтримки
національного товаровиробника в Україні [1].
Традиційно конкурентоспроможність трактується як зумовлене
економічними, соціальними і політичними чинниками стійке
становище країни або її продуцента на внутрішньому та зовнішньому
ринках. Теорія конкуренції виходить з того що конкурують не країни,
а окремі виробники чи продавці продукції. Проте економічний успіх
держави,
тобто
її
конкурентоспроможність,
безпосередньо
визначається наявність в неї конкурентоспроможних галузей і
виробництв. Тому підвищення конкурентоспроможності вітчизняних
товаровиробників має стати важливим пріоритетом соціальноекономічної політики України [2].
Якщо розглядати чинники, які впливають загалом на
конкурентоспроможність економіки країни, доцільніше це зробити,
розглянувши чинники, які впливають на конкурентоспроможність
окремих
підприємств,
як
складових
економіки.
Конкурентоспроможність підприємств в цілому характеризується
впливом двох основних груп елементів – умов внутрішнього і
зовнішнього
середовища,
які
діють
у
взаємозв’язку
і
взаємозалежності. Зазначимо елементи внутрішнього середовища:
потужність виробництва, звітність підприємства, маркетингові
дослідження, постачання підприємству і збут товарів, фінансові
можливості підприємств та технічно-інформаційні ресурси і
інфраструктура. Зазначені елементи внутрішнього середовища дають
змогу оцінити можливість підприємства швидко реагувати на дії
конкурентів залучаючи наявні резерви і використовувати зовнішні
можливості. Елементи внутрішнього середовища безпосередньо
впливають на конкурентоспроможність.
Що ж до елементів зовнішнього середовища підприємств, які
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впливають на його конкурентоспроможність, то до них належать:
державна політка (внутрішня і зовнішня), соціальні і економічні
умови, природно-ресурсний потенціал, правове регулювання і
монополізація економіки, товарні ринки і ринкова інфраструктура.
Вплив зовнішнього середовища не завжди є помітним відразу і
заважає фірмі терміново реагувати на загрози, що виникають на ринку
і розробляти заходи, здатні не лише враховувати ці загрози, а й
уникати їх, отримавши з цієї ситуації нові вигідні можливості.
Варто зазначити, що вплив даних двох груп факторів на стан
конкурентоспроможності не є постійним через зміни ринкових умов
або позицій конкурентів. Конкурентоспроможність підприємства
свідчить про надійність інвестицій у дане підприємство, а отже
свідчить і про конкурентоспроможність галузі, до якої входить
підприємство.
Конкурентоспроможність – це системна категорія, обумовлена
економічними, соціальними і політичними чинниками, які
забезпечують стійке становище країни або її продуцента на
внутрішньому та зовнішньому ринках, здатність країни (підприємства)
протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку та ринках
третіх країн. Тому підвищення конкурентоспроможності можливе при:
запровадженні галузевих інноваційних кластерів; модернізація
виробничого обладнання для випуску пріоритетних видів продукції;
дотриманні політики стабільного валютного курсу в державі;
інвестуванні вітчизняного виробництва продукції, призначеної для
реалізації на зовнішніх ринках.
1. Бєлєйченко О.Г. Чинники впливу на конкурентоспроможність економіки // Економіка
та держава . – 2009. – №8. – с. 33 – 35.
2. Смерічевська С.В. Конкурентоспроможність в соціально-економічному вимірі //
Актуальні проблеми економіки . – 2009. – №3. – с. 36 – 44.
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УДК 004.003
Марина Третьякова
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Рассматривая
отдельные
предприятия
постсоветского
пространства (промышленные, транспортные и др.) в отдельную
проблему можно выделить недостаточно структурированное
управление экономическими процессами с возможностью применения
и использования информационных технологий для повышения
эффективности деятельности предприятия.
Сегодня практически невозможно обеспечить требуемое
потребителями
качество
обслуживания
и
эффективность
транспортных операций без применения информационных систем и
программных комплексов для анализа, планирования и поддержки
принятия коммерческих решений. Более того, именно благодаря
развитию информационных систем и технологий, обеспечившему
возможность автоматизации типовых операций в транспортных
процессах, логистика стала доминирующей формой организации
товародвижения на технологически высококонкурентном рынке
транспортных услуг.
Одним из предложений усовершенствования экономики
предприятия могут считаться корпоративные информационные
технологии, грамотное применение которых является новым
инструментом для решения поставленных задач предприятий в сфере
экономики: сокращение издержек, увеличение оборачиваемости
продукции, уменьшение складских запасов, увеличение числа
потребителей, рост чистой прибыли и рентабельности предприятий.
Информационными решениями таких задач является внедрение
систем класса MRP – планирование потребности в материалах, ERP –
управление ресурсами, SCM – системы управления цепями поставок,
СRM – система управления взаимодействием с клиентами и других.
MRP-системы позволяют повысить надежность обеспечения
необходимыми материалами производственного процесса и
оптимизировать время поставки материалов, значительно снижая
складские издержки, увеличивая оборачиваемость денежных средств.
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Основными целями MRP систем являются:
удовлетворение потребности в материалах, компонентах и
продукции для планирования производства и доставки потребителям;
поддержка низких уровней запасов;
планирование производственных операций, расписаний
доставки, закупочных операций.
ERP-системы необходимы для осуществления продаж,
производства, закупок и учета при исполнении заказов клиентов в
сферах производства, дистрибьюции и оказания услуг.
Основными целями внедрения ERP систем являются:
внедрение современной финансово-управленческой системы
для повышения управляемости компании и, как следствие, увеличение
прибыльности и ее рыночной стоимости;
повышение управляемости и эффективности работы компании
и обеспечение технологической основы для динамичного развития
бизнеса при обязательном сохранении высокого качества
обслуживания клиентов и чѐтком контроле издержек.
Система SCM позволяет значительно лучше удовлетворить
спрос на продукцию компании и значительно снизить затраты на
логистику и закупки. SCM охватывает весь цикл закупки сырья,
производства и распространения товара. Исследователи, как правило,
выделяют шесть основных областей, на которых сосредоточено
управление
цепочками
поставок:
производство,
поставки,
месторасположение, запасы, транспортировка и информация.
CRM – это стратегия, основанная на применении
управленческих и информационных технологий, с помощью которых
компании аккумулируют знания о клиентах для выстраивания
взаимовыгодных отношений с ними. Подобные отношения
способствуют увеличению прибыли, т. к. привлекают новых клиентов
и помогают удержать старых.
Основными целями CRM-систем являются:
организация новых мощных каналов продвижения товаров и
услуг;
эффективное распределение средства, которыми располагает
предприятие;
отслеживание возврата инвестиций;
обеспечение достоверности, постоянное пополнение и
сохранность базы данных, накопленных персоналом компании;
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улучшение сервиса обслуживания клиентов, тем самым
сохраняя уже сложившиеся отношения и успешно налаживая новые.

Silvia Trifonova
University of National and World Economy
WHERE IS BULGARIA IN WORLD EXPORTS?
Bulgarian economy is a small, open economy. After the global
financial and economic crisis, in 2013 a gradual improvement was observed
in the external economic environment. Developed economies contributed
most to this improvement. As a result net exports of goods and services
were the key driver of the Bulgarian economy during this period. They
contributed most to the real GDP growth of Bulgaria. Real GDP growth of
Bulgaria accelerated to 0.9% in 2013 from 0.6% in 2012. Bulgarian goods
and services exports rose 8.9 %, imports growing less at 5.7% due to weak
domestic demand.
The economic recovery in Bulgaria’s main trade partners is major
factor supporting the activity of export-oriented firms. Export growth was
impacted by declining international prices of goods and by the recovery of
external demand for Bulgarian goods. As concerns Bulgaria’s neighboring
countries, the economic activity in most Balkan countries accelerated
significantly in 2013 while in other countries the rate of decline moderated.
Greece and Croatia continued to report a contraction in their economies,
though at a slower pace. Turkey and Romania exhibited the highest
economic growth amongst the South-Eastern European countries.
However, the Bulgarian economy traditionally comprises very low
share in the world trading scene. Bulgaria is far away from the leading
exporters and importers in the world trade of merchandise goods and
commercial services. In 2013 Bulgarian trade represented only 0.2% of the
world trade. Our country was ranked at the 63rd place of merchandise
exports in the world trading scene in the same year. According to this
indicator, in 2013 Bulgaria moved 2 places up compared to 2012. During
the last five years Bulgarian companies achieved average annual growth in
exports of 15%. During the same period, world imports grew by 10% on
average, i.e. Bulgarian firms displace other suppliers in global markets.
As in the previous years, in 2013 Bulgaria was a leader in the exports
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of certain niche products. The further specialization of the country should
be rather productive than sectoral. Bulgarian economy has neither two nor
three structural economic sectors and it cannot be expected that the country
would become a trade leader in a whole economic sector.
Leading export products of Bulgaria in 2013 were fuels and honey,
followed by electrical and electronic products and machinery which share is
constantly increasing. Especially good news is that exports of electronics
during 2009-2013 marked the average annual growth of 15% while global
imports grew by 9%. This demonstrates that Bulgaria is gaining market
share in the world trade. In 2012, this merchandise group decreased by
12%, but in 2013 it rose by 25% - the reported growth compensated for the
delay previous year.
Similar achievements, although not as impressive, can be found in
Bulgarian exports of machines. During the last 5 years Bulgaria reported
17% average export growth rate while the average annual growth of world
imports was 8%. Very strong growth was observed in Bulgarian exports of
cereals – on average 31% for the last 5 years while the growth of world
imports was 13%. Particularly in 2013 the cereals exports growth was the
highest – 50%. The next product groups in Bulgarian exports are: clothing
knitted, oil seeds, pharmaceutical products, iron and steel. In clothing there
was some movement in 2013. If this is added to the growth of 14% in 2013
in exports of knitted products, it might be seen signs of an end to the longlasting crisis in the textile sector in the country. Over the past 5 years
traditionally well were presented the exports of oil seeds – their average
growth was 17% while the growth of world imports was 14%. There was a
big jump of their exports by 38% in 2013.
Bulgarian exports of pharmaceuticals also marked significant records
with an average growth of 20% vs. 4% growth of global imports. However,
exports of iron and steel dropped behind – in 2013 their exports decreased
by 12%. Moreover, a loss of market share was observed in this export
product group during the period 2009-2013.
Little better are presented the articles of iron and steel. Relatively
poor in natural resources Bulgaria registered an impressive 55% growth in
exports of ores, slag and ash. Indeed, most of the growth was due to the
increased prices. Well presented in the international markets in 2013 were
the Bulgarian exporters of plastic products, automotive products, bicycles,
furniture and tobacco. The rest merchandise export groups have also risen.
Among the major export groups in 2013, a decrease of Bulgarian exports
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was observed in optical and medical equipment, inorganic chemicals,
fertilizers and certain meat products.
Regarding Bulgaria’s position in the world markets during 2013 – 15
export merchandise groups were observed – their exports amounted over
US$ 500 million. At the forefront were the following commodity groups:
Lead and articles thereof, where Bulgaria was ranked at the 14th rank among
the main world exporters, followed by cereals – 15th rank; oil seeds – 16th
rank, and arms and ammunition – 18th rank.
In conclusion, currently Bulgaria has an urgent need of attracting
sustainable foreign direct investments in industries which create high-tech
export products with high-added value. Investments should be focused on
further processing of resources – in fact, the resources are exported, not
because of the higher prices in the external market, but because they cannot
be utilized in the domestic market. In this regard, the low and favorable tax
rates in Bulgaria are just one component of the total cost of doing business.
More important components are: the quality and availability of labor force,
the quality of public services, of local suppliers of goods and services, as
well as the quality of the domestic infrastructure.
УДК 657
Лілія Трофимюк
Науковий керівник: Алла Макушевич
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ
У ГУРТОВІЙ ТОРГІВЛІ
Гуртова торгівля є стратегічною сферою діяльності, оскільки
вона відіграє важливу роль у розвитку вітчизняного виробництва,
внутрішньої та зовнішньої торгівлі та сприяє кращому задоволенню
потреб споживачів і позитивно впливає на соціально-економічний
розвиток країни в цілому. Важливою перевагою гуртової торгівлі є
забезпечення можливості для виробників збувати свої товари в місцях,
територіально наближених до споживача з мінімальною кількістю
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ланок товаропостачання, з меншою кількістю укладених угод.
Успішна організація гуртового продажу пов'язана з напруженою
роботою комерційної служби підприємства, яка повинна вивчати
джерела закупівель та постачальників товарів, споживчий попит та
торговельну кон'юнктуру, вести комерційні переговори, укладати
договори, забезпечувати планомірну доставку товарів, вести
оперативний облік закупівель та контроль за виконанням договірних
зобов'язань.
Виконання цих функцій комерційною службою повинне
здійснюватись таким чином, щоб у кінцевому підсумку досягалась
економічна ефективність роботи не лише підприємства гуртової
торгівлі, а й роздрібних торговельних підприємств, що
обслуговуються.
Здійснюючи
закупівлю
товарів,
гуртові
торговельні
підприємства активно впливають на постачальників, збільшуючи
виробництво товарів та розширюючи асортимент виробів, що
користуються підвищеним попитом у покупців, впроваджуючи у
виробництво нові моделі, фасони, підвищуючи їх якість.
З метою підвищення ефективності господарських зв’язків із
постачальниками товарів необхідно використовувати методику
комплексного дослідження даної проблеми, що використовує логічну
послідовність етапів і процедур.
На першому етапі потрібно виробити стратегічну мету аналізу,
забезпечити регулярне і своєчасне надання керівнику підприємства
різноманітної інформації про постачальників для усунення або
зниження рівня ризиків при прийнятті управлінських рішень, а також
при розробці стратегії подальшого розвитку організації.
Наступним етапом має стати пошук і збір інформації про
контрагентів для розробки і прийняття рішень про закупівлю товарів.
При цьому необхідно використовувати максимальну кількість
внутрішніх і зовнішніх джерел інформації з метою одержання більш
повної і достовірної картини про постачальників. Збір інформації про
компоненти макро- і мікрооточення з внутрішніх джерел варто
проводити як шляхом вивчення різних документів і матеріалів
підрозділів підприємства, що мають безпосередні контакти з
постачальниками, так і проводячи експертні опитування їх
співробітників. При зборі зовнішньої «вторинної» інформації
необхідно використовувати різні газети, журнали, офіційні видання,
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довідники, збірники, каталоги, іншу друковану рекламу, довідковоправові системи, електронну мережу Internet.
Зібрану, оброблену і проаналізовану інформацію потрібно
зберігати в базах даних по постачальниках і макросередовищу в
цілому. Їх варто побудувати таким чином, щоб можна було надати
інформацію про зовнішнє середовище різним користувачам з
необхідним для них рівнем деталізації. Усі бази даних мають бути
взаємозалежними і постійно оновлюватися.
Для вирішення разових, нетипових задач по збору й аналізу
інформації про постачальників (у тому числі при первісній організації
досліджень і для формування бази даних), а також при розробці
прогнозів доцільно створити тимчасові проблемні групи, які
працюватимуть в тісному контакті з відділом маркетингу, від якого
будуть одержувати необхідну методичну допомогу й інформацію.
Організація дослідження постачальників на комплексній і
регулярній основі вимагає також відповідного фінансового
забезпечення. При цьому усі витрати на проведення аналізу варто
розглядати як інвестиції в інформацію, що сприяє виробленню
оптимальних стратегічних рішень, а також своєчасному усуненню
небезпек і використанню можливостей, вигоди від який можуть мати
довгостроковий характер. Необґрунтоване скорочення фінансових
ресурсів на цей вид діяльності може негативно позначитися на якості
стратегічних і оперативних управлінських рішень.
УДК 338.124.4:332.1(477)(045)
Алла Ужва
Миколаївський національний університет
імені В.О.Сухомлинського
ДЕПРЕСИВНІСТЬ РЕГІОНІВ ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИЙ
ФАКТОР ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Корінна зміна господарських структур, низький рівень галузевої
диверсифікації, невідповідність галузевої структури місцевому
природно-ресурсному потенціалу, несприятливі демографічні та
екологічні тенденції призвели до нерівномірності розвитку регіонів
України. В умовах сьогодення внаслідок світової фінансової кризи,
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ручного управління економікою, політичною нестабільністю
соціально-економічна диференціація розвитку регіонів невпинно
посилюється. Це спричинює виникнення регіональних диспропорцій
та призводить до дестабілізації їх розвитку. Створення політично
стабільного суспільства та ефективно функціонуючої економіки
неможливі без подолання проблем міжрегіональних відмінностей,
ліквідації кризових явищ і відсталості у розвитку окремих територій
країни. Найгостріша ситуація склалася у так званих депресивних
регіонах, де припинили діяльність районоформуючі галузі, зростає
безробіття, зубожіє населення, занепадає соціальна сфера. Розв’язання
проблем таких територій є важливим загальнодержавним завданням.
Новікова А.М. зазначає, що депресивним регіоном є промислово
розвинута територія, кризовий стан якої є виявом структурної кризи
економіки та нерівномірності розвитку промислового виробництва за
галузями та регіонами України.
Для оцінки депресивності регіону найбільш прийнятними є
наступні показники:
1) Валовий регіональний продукт. Результат моніторингу обсягу
валового регіонального продукту на одну особу у фактичних цінах у
сукупності всіх регіонів засвідчив відсутність на даний час регіону,
який протягом останніх п’яти років мав найнижче значення цього
показника. Таким чином, жоден регіон не визнано депресивним.
2) Доходи населення. Вони враховують усі види грошових
надходжень на душу населення. За повідомленням статистів, у
другому кварталі 2014 року реальний дохід населення, який
визначається з урахуванням цінового фактора, збільшився на 15%
порівняно з аналогічним періодом 2013 року.
3) Рівень безробіття.
4) Щільність сільського населення. Саме сільське населення є в
Україні найменш економічно забезпеченим і соціально захищеним.
Тому, висока його щільність є важливим опосередкованим
індикатором, що свідчить про економічні і соціальні негаразди в таких
регіонах, про їх високу депресивність.
За результатами моніторингу соціально-економічних показників
розвитку міст обласного значення визнано, що 11 міст обласного
значення мають показники соціально-економічного розвитку, які
відповідають критеріям репресивності: м. Бердичів Житомирської
області, Токмак – Запорізької, Ржищів – Київської, Олександрія 180
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Кіровоградської, Новий Розділ – Львівської, Дубно – Рівненської,
міста Лебедин і Шостка – Сумської, міста Ізюм і Первомайський Харківської області і м. Ватутіне Черкаської області.
Використовуючи позитивний європейський досвід, основними
заходами, спрямованими на подолання депресивності регіонів,
пропонуємо наступні:
1. Перехід від «компенсуючого» до «стимулюючого» характеру
регіональної політики, спрямованого на розкриття потенціалу регіону,
реструктуризацію галузей і підприємств.
2. Розробка єдиної, конкретно визначеної методики проведення
щорічного моніторингу соціально-економічного розвитку регіону та
критеріїв визнання регіону депресивним.
3. Подолання високого рівня безробіття шляхом модернізації
ринку праці через фахове навчання і перекваліфікацію.
4. Розвиток транспортної мережі та інфраструктури. Традиційно
в ЄС на пріоритетних засадах фінансуються проекти, які передбачають
об’єднання місцевих та регіональних ініціатив.
Отже, основними напрямками регіональної політики у повинне
стати пріоритетне забезпечення підтримкою галузей, розвиток яких
сприятиме «оздоровленню» депресивного регіону. Разом з тим,
реструктуризація господарства регіону повинна бути досягнута не
простим перерозподілом ресурсів між економічно сильними та
слабкими регіонами, а за рахунок власних ресурсів та впровадження
нових технологій, форм виробництва та управління. Основна увага має
бути приділена не стільки пасивним заходам підтримки депресивних
територій, скільки стимулюючим заходам активізації господарства,
побудові ефективної економічної моделі розвитку з продуманим
механізмом державного управління.
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УДК 657.631
Атанаска Филипова-Сланчева
Университет национального и мирового хозяйства
ПРИМЕНЕНИЕ МСВОИ (АУДИТОРСКИЕ СТАНДАРТЫ
КОМИТЕТА ПО АУДИТОРСКИМ СТАНДАРТАМ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШИХ
АУДИТОРСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ - ИНТОСАЙ (ISSAI) В
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ ПРИ ТЕКУЩИХ АУДИТАХ
ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ БЮДЖЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Согласно Закону "О Счетной палате" основной задачей Счетной
палаты является контроль надежности и достоверности финансовых
отчетов бюджетных предприятий, контроль управления публичными
средствами и работами на соответствие нормативным актам,
экономичности и эффективности, а также предоставление Народному
Собранию (парламенту) точной и объективной информации.
Наряду с другими видами аудита (в частности, это – аудит
исполнения, аудит на соответствие, специфический аудит)
финансовый аудит занимает существенную часть в деятельности
Счетной палаты. В Болгарии законодательно введено требование
функционирования Счетной палаты в соответствии с МСВОИ.
Законодатель установил проведение аудитов согласно этим
стандартам, которые конкретно расписаны в подготовленном Счетной
палатой Пособии по применению международно признанных
аудиторских стандартов и аудиторский деятельности. Поскольку
экономическая и регуляторная среда меняется, то это пособие
периодически актуализируется. В целях обеспечения широкой
публичности этих стандартов и пособия Счетная палата размещает их
на своей странице в Интернете.
Счетная палата, в частности, проводит аудит годовых
финансовых отчетов бюджетных организаций – первостепенных
распорядителей бюджетными средствами, бюджетных организаций –
второстепенных распорядителей бюджетными средствами, которые
реализуют самостоятельный бюджет на основании особого закона;
годовые финансовые отчеты муниципалитетов; другие финансовые
отчеты, предусмотренные законом. В этой связи проводится также
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текущий контроль периодических финансовых отчетов бюджетных
предприятий.
Текущий контроль включает предварительный анализ, оценку
риска и текущий контроль периодических отчетов (отчет по кассовому
выполнению бюджета и внебюджетных счетов и фондов и оборотная
ведомость) по состоянию на 30 сентября текущего года бюджетных
предприятий - первостепенных распорядителей бюджетными
кредитами; второстепенных распорядителей бюджетными кредитами,
которые реализуют самостоятельный бюджет на основании особого
закона;
муниципалитетов;
другие
финансовые
отчеты,
предусмотренные законом. Посредством текущего контроля
периодических отчетов выражается ограниченная уверенность.
Осуществление текущего контроля имеет целью оценить
присущий риск, контрольный риск и риск раскрытия по состоянию на
30 сентября текущего года; проверить надежность и точность
финансовой информации на уровне финансового отчета и на уровне
утверждения о верности по состоянию на 30 сентября, при этом
проверяется наличие отклонений от нормативных требований (Закон
"О бухгалтерии", указания министерства финансов, налоговые законы
и другие подзаконные нормативные акты); предоставить возможность
аудиторской организации устранить допущенные отклонения.
Текущий контроль при проведении финансового аудита
включает:
1.Ознакомление с предприятием и средой, в которой оно
функционирует,
включительно
с
его
деятельностью,
последовательностью процессов в нем, а также хронологией их учета.
В ходе предварительного анализа исследуются бухгалтерские
системы, программные продукты, работа с ними. Применяются
требования, содержащиеся в МСВОИ 1315 "Указания по финансовому
аудиту – Идентификация и оценка рисков существенных отклонений
посредством ознакомления с объектом и его средой", в частности, это
– отраслевые факторы, регуляторные факторы, характер предприятия,
ознакомление с выбором и применением бухгалтерской политики,
внутренний контроль и другое.
2.Определение охвата, аудиторских подходов, методов и
процедур сбора и анализа аудиторских доказательств. В области
исследования анализируются системы организации путем применения
следующих процедур (техник): использование опыта, накопленного в
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ходе предыдущих аудитов в данном бюджетном предприятии, запрос в
адрес соответствующих лиц в данном бюджетном предприятии,
изучение систем финансового управления и контроля и других
процедурных документов, наблюдение за деятельностью и действиями
данного бюджетного предприятия, повторное исполнение (МСВОИ
1315 – Указания по финансовому аудиту). При осуществлении
текущего контроля областями исследования являются отчет о
кассовом выполнении бюджета и внебюджетных счетов и фондов,
включительно накопительных счетов; оборотная ведомость по
состоянию на 30 сентября текущего года.
3.Процесс идентификации рисков занимает важное место в
процессе осуществления текущего контроля, при этом речь идет о
рисках, связанных с бюджетной организацией, и рисках по
финансовому отчету и первичным документам (МСВОИ 1315
Указания по финансовому аудиту – Идентификация и оценка рисков
существенных отклонений посредством ознакомления с объектом и
его средой"). В отношении всех рисков, которые определяются как
высокие, а некоторые – как средние, и которые включены в охват
тестов,
идентифицируются
введенные
контрольные
виды
деятельности в значительной степени их сводящие к минимуму.
На этапе планирования осуществляется оценка каждого
компонента аудиторского риска путем применения комбинированного
подхода (по качеству и количеству). При качественном подходе
используются категории "высокий", "средний" (МСВОИ 1315
Указания по финансовому аудиту – Идентификация и оценка рисков
существенных отклонений посредством ознакомления с объектом и
его средой). Идентифицируется и оценивается присущий и
контрольный риск, риск раскрытия, а также осуществляется
мониторинг годовой инвентаризации в соответствии с требованиями
МСВОИ 1500; 1501; 1510; 1600; 1705 и 1710 посредством
инцидентного (без предупреждения) участия в ее проведении.
4.При осуществлении финансового аудита проверяется
соответствие отчета по кассовому выполнению бюджета и
внебюджетных счетов и фондов и оборотной ведомости, а также
первичные документы и применяются определенные процедуры
анализа (МСВОИ 1330) с целью получения достаточной уверенности в
том, что содержащаяся в финансовом отчете информация является
точной и надежной, отчеты составлены согласно нормативным
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требованиям, при этом проводятся тесты по существу на уровне
финансового отчета и на уровне утверждений о верности. Проверке
подвергаются также второстепенные распорядители.
5.Большое значение при проведении текущих финансовых
аудитов (согласно требованиям МСВОИ 1265) отводится
согласованию фактов и обстоятельств и обнаруженных существенных
отклонений с участием руководства данного бюджетного
предприятия,
обсуждению
с
участием
соответствующего
руководящего звена, а в случае необходимости даются рекомендации с
целью улучшения деятельности и коррекции отклонений и
несоответствий, установленных в ходе текущего контроля и после его
окончания. По данным текущего контроля составляется аудиторский
доклад.
В процессе аудиторской деятельности по текущему контролю
отчетов бюджетных предприятий применяются также остальные
МСВОИ, относящиеся к финансовым аудитам, в частности, это МСВОИ 200, МСВОИ 1000, МСВОИ 1003, МСВОИ 1200, МСВОИ
1210, МСВОИ 1220, МСВОИ 1230, МСВОИ 1240, МСВОИ 1250,
МСВОИ 1260, МСВОИ 1265, МСВОИ 1300, МСВОИ 1315, МСВОИ
1320, МСВОИ 1330, МСВОИ 1402, МСВОИ 1450, МСВОИ 1500,
МСВОИ 1501, МСВОИ 1505, МСВОИ 1510, МСВОИ 1520, МСВОИ
1530, МСВОИ 1540, МСВОИ 1550, МСВОИ 1560, МСВОИ 1570,
МСВОИ 1580, МСВОИ 1610, МСВОИ 1700, МСВОИ 1705, МСВОИ
1706, МСВОИ 1710, МСВОИ 1720, МСВОИ 1800, МСВОИ 1805,
МСВОИ 1810.
1. Закон "О Счетной палате", изменения и дополнения, официальная газета "Държавен
вестник", №40 от 13.05.2014 г.
2. МСВОИ / Аудиторские стандарты Комитета по аудиторским стандартам
Международной организации высших аудиторских учреждений.
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УДК 338.439
Андрій Харенко,
Валентин Бобко
Уманський національний університет садівництва
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА АГРОМАРКЕТИНГУ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ
На всіх етапах розвитку суспільства проблема збільшення
виробництва зерна належала до числа злободенних та актуальних
питань аграрної політики, оскільки від рівня її розв'язання багато в
чому залежить, зокрема, розвиток всіх тваринницьких галузей, а в
кінцевому підсумку – забезпечення продовольчої безпеки країни.
В даному контексті ключовим моментом для українського
виробника є реалізація отриманої продукції та одержання фінансових
результатів. При цьому необхідно не лише її реалізувати, а
забезпечити своєчасний і вигідний збут. З переходом до ринкових
відносин в галузях АПК, згідно прийнятої нормативно-правової бази,
реалізація виробленої і переробленої продукції державою не
регламентується. Державне замовлення на сільськогосподарську
продукцію, включаючи і такі стратегічні культури, як зерно, цукрові
буряки, соняшник, які забезпечують економічну безпеку країни та
гарантування товаровиробникові збуту квотованої державою продукції за
невигідних ринкових умов, скасовано.
Система агромаркетингу пов’язує макро-, мезо- та мікрорівні
АПК. В її основу покладена відповідність функціональних,
забезпечуючих та об’єктно-функціональних підсистем агромаркетингу
різним рівням управління і відображені потоки інформації між
рівнями агромаркетингу.
Зернове господарство є важливою складовою частиною
сільськогосподарської галузі як України, так і Уманського району
зокрема. Проблема збільшення виробництва зернових культур є
стратегічною метою розвитку АПК нашої держави, що зумовлює
необхідність визначення його раціональної структури як з точки зору
використання агрокліматичного потенціалу, так і щодо кон’юнктури
ринку окремих видів продукції.
Частка зернового клину в посівній площі господарств
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коливається на рівні 53%, проте у підприємств з меншою земельною
площею досягає 60 %. Дане явище можна пояснити нижчою
концентрацією поголів’я тварин в останніх, а отже і необхідністю
виділяти менше площі під кормові культури.
Вирішальним завданням виробництва є реалізація отриманої
продукції та одержання фінансових результатів. При цьому необхідно
не просто реалізувати продукцію, а забезпечити своєчасний і вигідний
її збут. Швидке отримання фінансових результатів, тобто
перетворення товарної продукції в грошову еквівалентну форму
дозволяє вдосконалювати на розширювати виробництво, розраховуватися з постачальниками та кредиторами тощо.
Аналіз динаміки фінансових результатів від реалізації зернових
культур свідчить, що протягом досліджуваного періоду господарська
діяльність сільськогосподарських підприємств щодо зерна була досить
ефективною, про що свідчить рівень рентабельності. За останні 5 років
розмір прибутку отримуваного господарствами на 1 га збірної площі
зріс більш як у 5 разів (за винятком 2012 року).
При аналізі потрібно враховувати, що на рівень рентабельності
окремих видів продукції впливають такі фактори як собівартість
реалізованої продукції і прибуток.
Аналіз ефективності збутової діяльності відносно зерна
сільськогосподарських підприємств Черкаської області в залежності
від концентрації виробництва свідчить, що рівень концентрації
виробництва сприяє збільшенню розміру прибутку на 1 га. Більші
підприємства мають можливість застосовувати у своїй діяльності
інтенсивні технології на інноваційній основі, заключаючи для цього
достатню кількість матеріальних ресурсів (добрив, засобів захисту
рослин, нової техніки, продуктивних сортів і гібридів рослин), які
значно підвищують продуктивність ріллі. Цього, на жаль, не можуть
зробити господарства менші за розмірами.
Отже, агромаркетинг в Україні знаходиться лише на початковому етапі розвитку, він має вузьку прикладну направленість і часто
розглядається як частина сфери збуту. Але вже зараз він стає
рівноправною функцією підприємства поряд з виробничою,
фінансовою, кадровою діяльністю.
На сьогодні є всі підстави стверджувати, що інформаційне
забезпечення зерновиробників й інших суб'єктів ринку зерна робить
його більш раціональним і прозорим, що дасть можливість
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реалізовувати зерно на еквівалентних засадах у всьому ланцюжку його
руху від виробника до споживача.
УДК 657
Юлія Ходарева
Українська академія банківської справи
Національного банку України
ÂÈÁ²Ð ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÈÕ ÏÅÐÅÂÀÃ - ßÊ ÇÀÏÎÐÓÊÀ
ÓÑÏ²ÕÓ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Á²ÇÍÅÑÓ
Дослідження практики діяльності вітчизняних підприємств
підтвердило, що значна частина з них працює без визначеної наперед
стратегії свого розвитку, що призводить до відсутності цільових
орієнтирів у прийнятті виробничих, маркетингових, фінансових та
інших управлінських рішень. Відсутність чітко визначеної стратегії
послаблює позиції підприємства у конкурентній боротьбі, особливо у
разі виходу підприємства на зовнішні ринки збуту. Серед причин
такого стану є відсутність традиції та досвіду стратегічного
планування вітчизняних підприємств, а також брак кадрів відповідної
кваліфікації для здійснення стратегічних управлінських дій.
Саме тому в керівництва підприємства постає завдання,
виконання якого передбачає послідовність кроків, таких як:
формування цілей, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища,
вибір кращої із стратегічних альтернатив, розроблення комплексу
заходів щодо її реалізації. До того ж для управлінського персоналу
корисним є вивчення теоретичних підходів та практичного досвіду
зарубіжних компаній і успішних вітчизняних підприємств.
Стратегія конкурентних переваг - це набір ініціатив ,
спрямованих на залучення та задоволення клієнтів та зміцнення
позиції на ринку. М. Портер виділив три типи конкурентних стратегій:
- цінове лідерство - çàëñ÷åììÿ ðïîæèâà÷³â çà ðàõñìîê í³ì³íàëüìî¿ ô³ìè
ìà ðèìêñ;
- диференціація - залучення споживачів за рахунок максимізації
відмінностей продукту компанії від продуктів конкурентів;
- фокусировка - îð³ºìòàô³ÿ êîíïàì³¿ ìà âñçüêèé ðåãíåìò ðïîæèâà÷³â ïî
îçìàô³.
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Ö³ ðòðàòåã³¿ ìàçèâàþòüðÿ áàçîâèíè, òàê ÿê âð³ âèäè á³çìåðñ àáî ãàëñç³
ðë³äñþòü ¿í ìåçàëåæìî â³ä òîãî, ÷è âèðîáëÿþòü âîìè, îáðëñãîâñþòü àáî º
ìåïðèáñòêîâèíè ï³äïðèºíðòâàíè. Âèáðàòè òñ, ÷è ³ìøñ ðòðàòåã³þ ðîçâèòêñ
á³çìåðñ, äîïîíîæñòü õàðàêòåðì³ ðèðè, ÿê³ ïðèòàíàìì³ êîæì³é ç ìèõ. Õàðàêòåðì³
ðèðè áàçîâèõ ðòðàòåã³é â³äîáðàæåì³ â òàáë. 1
Õàáëèôÿ 1
Õàðàêòåðèðòèêà áàçîâèõ ðòðàòåã³é
Ïðîäñêòîâà
äèóåðåìô³àô³ÿ
Ñåãíåìòàô³ÿ
ðèìêñ
Â³äí³ììà
êîíïåòåìòì³ðòü

Ö³ìîâå ë³äåððòâî
Íèçüêà (ïî ô³ì³)
Íèçüêà (íàðîâèé
ðèìîê)
Âèðîáìèôòâî òà
ñïðàâë³ììÿ
íàòåð³àëàíè

Äèóåðåìô³àô³ÿ
Âèðîêà (ïî
âëàðòèâîðòÿí)
Âèðîêà (áàãàòî
ðèìêîâèõ ðåãíåìò³â)
Í²ÎÊÐ, ðáñò,
íàðêåòèìã

Ôîêñðèðîâêà
Â³ä ìèçüêî¿ äî
âèðîêî¿
Íèçüêà(îäèì àáî
áàãàòî ðåãíåìò³â
Óð³ âèäè â³äí³ììî¿
êîíïåòåìô³¿

Äèâëÿ÷èðü ìà áàçîâ³ ðòðàòåã³¿, íîæìà âèáðàòè ÿê îäìñ ³ ïðîðñâàòè ¿¿
ìà ðèìêñ, òàê ³ äåê³ëüêà îäìî÷àðìî, àëå â áñäü ÿêîíñ ðàç³ ïîòð³áìî çâåðìñòè
ñâàãñ ìà îðîáëèâîðò³ êîæìî¿ ç ìèõ.
Äî îðîáëèâîðòåé ðòðàòåã³¿ ô³ìîâîãî ë³äåððòâà â³äìîðÿòü:
- ðèëüìà êîìêñðåìô³ÿ çà ô³ìîþ,
- âèðîáìèôòâî ðòàìäàðòìîãî àáî ïðèçìà÷åìîãî äëÿ øèðîêîãî êîëà
ðïîæèâà÷³â òîâàðñ,
- ðòàìäàðòìå âèêîðèðòàììÿ òîâàðñ.
Ñòðàòåã³ÿ äèóåðåìô³àô³¿ â³äçìà÷àºòüðÿ òàêèíè îðîáëèâîðòÿíè:
- êîíïàì³ÿ âîëîä³º ïåðåâàãîþ äîòè, ïîêè ðïîæèâà÷³ çáåð³ãàþòü ðò³éêñ
ëîÿëüì³ðòü äî ¿¿ ïðîäñêô³¿;
- ïîòñæì³ ïîðòà÷àëüìèêè ð³äêî ïðåäðòàâëÿþòü ïðîáëåíñ, òàê ÿê êîíïàì³ÿ
á³ëüø ìàëàøòîâàìà ìà ô³ìñ, ì³æ ìà ðîá³âàðò³ðòü;
- çàí³ìþþòü ïðîäñêòè ðòâîðþþòü çàãðîçñ ò³ëüêè ïðè çäàòìîðò³
çàäîâîëüìèòè ðïîæèâà÷³â â ò³é æå í³ð³;
Îðîáëèâîðò³ ðòðàòåã³¿ óîêñðèðîâêè:
- ðóîêñðîâàìà êîíïàì³ÿ çàêñïîâñº â ïîð³âìÿìî ìåâåëèêèõ îáðÿãàõ .
- ³ðìñº á³ëüø ò³ðìèé çâ'ÿçîê ³ç ðïîæèâà÷àíè:
- ì³øà, ìà ÿêñ ïðàôþº êîíïàì³ÿ, íîæå ðàïòîâî çìèêìñòè ÷åðåç çí³ìè â
òåõìîëîã³¿ àáî â ðíàêàõ ðïîæèâà÷³â.
Äîðë³äèâøè îðîáëèâîðò³ óñìêô³îìñâàììÿ òà ðåàë³çàô³¿ êîæìî¿ ç
âèùåìàâåäåìèõ ðòðàòåã³é, íîæìà òî÷ìî òà ïðàâèëüìî îáðàòè ðàíå òñ, ÿêà â ïîâì³é
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í³ð³ áñäå ï³äõîäèòè ï³äïðèºíðòâñ, â ðóåð³ ÿê³ âîìî ïðîðñâàº ðâ³é á³çìåð.
УДК 630
Христина Хомик
Національний лісотехнічний університет України
ДО КОНЦЕПЦІЇ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
На сьогодні, Україна знаходиться в процесі реформування майже
усіх галузей економіки з врахуванням принципів концепції сталого
розвитку. Екологічний фактор має стати імперативом під час
здійснення господарсько-підприємницької діяльності. Відбувається
поступова екологізація економіки нашої держави.
Раціонально побудованою, на еколого-економічних засадах, має
бути система бухгалтерського обліку на підприємстві, як одна з
найважливіших передумов його успішної діяльності. Невід’ємною
складовою цієї нової системи є облік екологічних витрат.
Виробничий процес не є однаковим на всіх підприємствах і це
пояснює специфічний облік витрат, тому логічно вести спеціальний
облік екологічних витрат.
Вважаємо, що необхідними умовами для здійснення обліку
екологічних витрат є:
1. Чітке визначення поняття «екологічні витрати». Цілком
погоджуємося з наступним визначенням: екологічні витрати – це
сукупність витрат і збитків у сфері природокористування [1].
2. Універсальна класифікація екологічних витрат, якою могли б
користуватися усі підприємства, персонально вибираючи власні
витрати із вказаних.
3. Доповнення до обов’язкових організаційних регламентів з
бухгалтерського обліку і фінансової звітності [2]. Особливо це
стосується Плану рахунків бухгалтерського обліку, в який слід
включити синтетичні та аналітичні рахунки щодо екологічних витрат.
Таким чином, основні концепти для впровадження обліку
екологічних витрат є більшою мірою сформованими. Залишається
лише головним питання, коли їх офіційно затвердять і в подальшому
практично застосують підприємства і організації.
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1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1./ Редкол: С.В. Мочерний (відп. ред.)
та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2000. – 864с.
2. Лебедевич С.І. Доповнення до обов’язкових організаційних регламентів з
бухгалтерського обліку і фінансової звітності підприємств і організацій України
щодо їх екологізації: [а.с.№51432 від 26.09.2013, заяв. №51105 від 17.06.2013].

УДК 657
Юлия Хук
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Под строительным комплексом понимают межотраслевое
объединение, деятельность которого направлена на создание,
реконструкцию и обслуживание объектов производственного и
непроизводственного назначения.
Деятельность строительного комплекса Республики Беларусь
осуществляется на основе: подрядных и специализированных
строительных
организаций;
предприятий
промышленности
строительных материалов и строительной индустрии; предприятий
механизации и транспорта, научно-исследовательских, проектноизыскательских, опытно-конструкторских организаций; строительных
фирм, бирж и других формирований, специализирующихся в области
строительства.
Республиканским органом государственного управления
строительного комплекса является Министерство архитектуры и
строительства Республики Беларусь.
Основными составляющими строительного комплекса являются:
1)Капитальное строительство. Оно рассматривается как отрасль
национальной экономики по созданию, реконструкции и техническому
перевооружению уже действующих основных фондов: промышленных
предприятий, электростанций, железных и автомобильных дорог,
линий электропередач и связи и др.
2) Промышленность строительных материалов. Она включает в
себя производство более 150 видов строительных материалов, среди
которых цемент, стеновые, кровельные, теплоизоляционные и
нерудные материалы, асбестоцементные и керамические, санитарно191
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технические изделия и др.
Основными проблемами развития строительного комплекса
Республики Беларусь являются:
1.Неритмичное финансирование строительных объектов. Эта
проблема существует не только на республиканском уровне, но и на
областном. Причиной этому служит то, что в областные
инвестиционные программы закладывается малая доля необходимых
средств, а позже все эти объекты строятся годами.
2.Низкая производительность строительных предприятий.
Несмотря на то, что
государство систематически вкладывает
колоссальные средства в модернизацию организаций, но работают они
максимум на 30-50% от возможных мощностей. Строительная отрасль
Беларуси показывает уровень производительности, в десять раз
отстающий от аналогичного в Китае и на Западе. Это отражается на
технико-экономических показателях страны.
3.Несоответствие фактических объемов и стоимости выполнения
строительно-монтажных работ. Подрядчики используют бюджетные
средства неэффективно, нарушая этим законодательство. Завышается
при этом не только стоимость объекта, но и сроки его сдачи.
4.Непрозрачное и неоправданно завышенное ценообразование в
строительстве. Причина этому – отставание нормативов определения
стоимости строительства от практического внедрения новых
материалов и технологий. Действующие нормативы по определению
стоимости оборудования устарели и давно не пересматривались, хотя
само оборудование постоянно совершенствуется, и упрощаются
способы его монтажа. Это приводит к скрытому удорожанию
стоимости строительства объектов.
5.Бесконтрольное выделение земельных участков для
возведения объектов. Строительные площадки для реализации
инвестиционных проектов или жилых домов зачастую отдаются
застройщикам
совершенно
безвозмездно.
Но
бесплатная
стройплощадка не становится поводом для снижения стоимости
квадратного метра. Выгода отправляется в карман застройщика, что не
соответствует интересам государства и народа. Кроме того, даже
инвестиционные проекты, возводимые на месте бесплатных земель, не
являются значимыми для государства.
6. Высокая затратность производств. В структуре затрат на
производство продукции наибольший удельный вес занимают
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материальные затраты. Немаловажный фактор – проблема высокой
энергоемкости данной отрасли. Промышленность строительных
материалов является одним из крупнейших потребителей
энергетических ресурсов с достаточно энергоемкими технологиями
производства.
7. Повышения качества строительной продукции.
8. Привлечение инвестиций в строительный комплекс.
1. Сидоров, А.А. О работе строительного комплекса Республики Беларусь /
А.А. Сидоров // Статистика Беларуси. – 2009. – №1. – С. 53–59.
2. Строительный комплекс // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.forexrost.ru/vse_forex/problregulval-rin/index.html.
–
Дата
доступа:
13.11.2014.
3. Решение проблем в строительной отрасли // [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://realt.by/news/article/12286/ – Дата доступа: 13.11.2014.

УДК 657
Одарка Чабанюк
Львівська комерційна академія
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ СУБ’ЄКТІВ ФІКСОВАНОГО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПОДАТКУ
У системі обліку інформація про доходи є важливою з точки
зору визначення фінансового результату підприємства. Питання
обліку доходів, настільки широкі та об’ємні, що були й залишаються
актуальними для багатьох наукових пошуків, з огляду на особливості
господарювання та галузі діяльності.
Дослідження питань теоретичного і методичного процесу
формування витрат, доходів, фінансових результатів, організації і
методики їх обліку знайшли відображення в працях вітчизняних
вчених: В.І. Бачинського, Ф.Ф. Бутинця, А.Д. Бутка, Ю.А. Вериги,
Р.М. Воронка, О.С. Воронко, І.О. Гайдук, Н.М. Грабової,
А.М. Должанського, В.М. Жука, Й.В. Канака, М.В. Корягіна,
Ю.А. Кузмінського, П.О. Куцика, Ф.Ф. Макарука, В.М. Метелиці,
Б.В. Мельничука, О.А. Полянської, В.В.Сопка, К.І. Редченка,
Г.І. Цилюрик, В.О. Шевчука та ін. Наукові досягнення вчених193
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економістів та практиків стали основою подальшого дослідження
проблем формування та інтерпретації інформації про витрати і доходи,
а також удосконалення їх обліку. Разом з тим, особливості обліку
витрат і доходів суб’єктів фіксованого сільськогосподарського
податку потребують подальших досліджень.
Загальний фінансовий результат від основної діяльності
сільськогосподарських підприємства складається з:
а)
фінансових
результатів
від
первісного
визнання
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
(табл.1);
б) фінансових результатів від реалізації сільськогосподарської
продукції та біологічних активів як запасів,оцінка яких здійснюється
за справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на
місці продажу;
в) фінансового результату від зміни справедливої вартості
біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за
справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці
продажу [2].
Доходи від реалізації запасів - сільськогосподарської продукції
та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу,
визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 15 ―Дохід‖. При цьому собівартість реалізованих біологічних
активів і сільськогосподарської продукції дорівнює вартості, за якою
вони відображаються в обліку на дату реалізації.
Таблиця 1
Типові господарські операції та кореспонденція рахунків
(субрахунків) з обліку фінансових результатів від первісного визнання
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Кореспонденція рахунків
№
Зміст господарських
з/п
операцій
дебет
кредит
1
2
3
4
Визнано на суму різниці між справедливою вартістю поточних
1
біологічних активів рослинництва та сумою понесених витрат,
пов'язаних з їх біологічними перетвореннями:
Продовження табл. 1
дохід від первісного
23
710 ―Дохід від
1.1
визнання приросту
―Виробництво‖
первісного
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біологічних активів на
дату балансу

1.2

2

3

3.1

3.2

4

витрати від первісного
визнання біологічних
активів на дату балансу

визнання та від
зміни вартості
активів, які
обліковуються за
справедливою
вартістю‖
940 ―Витрати
від первісного
визнання та від
зміни вартості
активів, які
обліковуються
за
справедливою
вартістю‖

Визнано дохід від
первісного визнання
23
сільськогосподарської
―Виробництво‖
продукції і додаткових
біологічних активів
Коригування суми доходів:
- на суму перевищення
фактичних доходів,
23
визначених в кінці року,
―Виробництво‖
над сумою доходів,
віднесеною протягом року
- на суму перевищення
доходів, віднесених
протягом року над сумою
23
фактичних доходів,
―Виробництво‖
визначених в кінці року
(методом "червоне
сторно")

Включення до
фінансових результатів

23
―Виробництво‖

71 ―Iнший
операційний
дохід‖

71 ―Iнший
операційний
дохід‖

71 ―Iнший
операційний
дохід‖

Продовження табл. 1
710 ―Дохід від
791 ―Результат
первісного
операційної
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доходу від первісного
визнання
сільськогосподарської
продукції і додаткових
біологічних активів

5

Включення до
фінансових результатів
витрат від первісного
визнання
сільськогосподарської
продукції і додаткових
біологічних активів

визнання та від
зміни вартості
активів, які
обліковуються
за
справедливою
вартістю‖

791 ―Результат
операційної
діяльності‖

діяльності‖

940 ―Витрати від
первісного
визнання та від
зміни вартості
активів, які
обліковуються за
справедливою
вартістю‖

Збільшення (зменшення) на дату балансу балансової вартості
біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю за
вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, відображається у
складі інших операційних доходів (інших операційних витрат). Сума
дооцінки та уцінки на дату балансу балансової вартості
довгострокових біологічних активів, які оцінюються відповідно до
пункту 11 Положення (стандарту) 30 ―Біологічні активи‖, а також
фінансовий результат від вибуття таких довгострокових біологічних
активів визначається і відображається у порядку, установленому
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 ―Основні
засоби‖.
Цільове фінансування, пов'язане із сільськогосподарською
діяльністю, визнається доходом у порядку, установленому
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 ―Дохід‖.
Таким чином, правильно визначений фінансовий результат від
первісного визнання, реалізації та зміни справедливої вартості
біологічних активів і сільськогосподарської продукції дасть
можливість отримати об’єктивну інформацію для управління
процесами біологічних перетворень в сільському господарстві.
1. Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: [навч.
посібник] / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. - Л. : Видавництво ―Магнолія
2006‖, 2010. – 504 с.
2. Методичні
рекомендації
з
облікового
забезпечення
оподаткування
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сільськогосподарських товаровиробників. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://magazine.faaf.org.ua/content/view/1024/37.
3. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних
активів: Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315.:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.kmu.gov.ua/control/uk/
4. Чабанюк О. М., Мединська Т. В. Фіксований сільськогосподарський податок:
загальні положення, облік і звітність: [навч.-практ. посіб.] / О.М. Чабанюк,
Т.В. Мединська. – К.: Алерта, 2014. – 246 с.

УДК 657.6
Наталія Шкабрій
Національна академія статистики, обліку і аудиту
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
Досягнення
високого
рівня
прибутковості
й
конкурентоспроможності
продукції
в
сучасних
умовах
господарювання неможливе без дієвого контролю операцій за
договорами купівлі-продажу, зокрема внутрішнього аудиту,
спрямованого на виявлення за даними бухгалтерського обліку
розкрадання та нераціонального використання майна, а також пошуку
можливостей удосконалення процесу придбання..
Договір купівлі-продажу є основою ринкових відносин і
джерелом інформації про можливі економічні наслідки його
виконання. Враховуючи, що процеси ведення переговорів, укладання і
виконання договору купівлі-продажу пов’язані з відповідними
об’єктами бухгалтерського обліку (витрати на рекламу, дослідження
ринку, відрядження, проектування, оплата праці персоналу, активи
(оборотні, необоротні), капітальні інвестиції, транспортно-заготівельні
витрати, зобов’язання, податковий кредит з ПДВ, грошові кошти,
дебіторська заборгованість, в т.ч. розрахунки за претензіями, витрати
(доходи) від сплати штрафних санкцій тощо), підлягають дослідженню
можливості організації бухгалтерського обліку для забезпечення
підтвердження достовірності облікової інформації в ході внутрішнього
аудиту. Достовірна бухгалтерська інформація про операції за
договорами купівлі-продажу є основою дієвого управління постійним
відтворенням капіталу підприємства та досягнення цілей його
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створення власниками.
Організація бухгалтерського обліку для відображення комплексу
операцій за договорами купівлі-продажу для подальшого їх контролю та
аналізу повинна забезпечити формування інформації щодо:
– наявності у суб’єкта господарювання необхідної для
забезпечення процесу виробництва номенклатури ТМЦ (в розрізі
якісних і кількісних характеристик, місць зберігання ТМЦ,
матеріально-відповідальних осіб, планових показників);
– наявності грошових коштів для своєчасного оплати
заборгованості перед постачальниками та іншої кредиторської
заборгованості, погашення дебіторської заборгованості, визначення
сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості;
– необхідності залучення позикових коштів для забезпечення
процесу придбання ТМЦ.
Відповідно, облікова інформація повинна відповідати наступним
вимогам: оперативність, аналітичність, повнота, наявність даних про
персональну відповідальність працівників за збереження ТМЦ і
санкціонування господарських операцій, планові, якісні та кількісні
параметри ТМЦ, необхідних для процесу виробництва та
господарювання в цілому. Безпосередньо такі вимоги до організації
обліку стосуються наступних її складових: організація праці
облікового персоналу та його взаємодії з іншими підрозділами
підприємства, залученими в договірний процес; розробка первинних
документів, аналітичних відомостей і внутрішньої звітності, система
документообороту; технічне забезпечення облікових робіт, в т.ч.
розробка програмного забезпечення.
Взаємодія облікового персоналу з іншими підрозділами
підприємства, залученими в договірний процес і здійснення
внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу вимагає
розвитку підходів до розробки і складання бухгалтерської
документації, що охоплює відповідні операції. Розширенню
інформативності облікових даних для здійснення внутрішнього аудиту
операцій за договорами купівлі-продажу сприяють розроблені за
результатами дослідження форми внутрішньої бухгалтерської
документації, зокрема Журнал ведення обліку договорів купівліпродажу, Картка обліку результатів виконання зобов’язань за
договором купівлі-продажу, Відомості аналітичного обліку ТМЦ і
розрахунків в розрізі договорів купівлі-продажу, Звіт про результати
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виконання договорів купівлі-продажу.
Призначенням вказаних документів є: 1) забезпечення
аналітичною і оперативною інформацією суб’єктів внутрішнього
аудиту та управлінського персоналу; 2) сприяння здійсненню оцінки
суб’єктами внутрішнього аудиту кількісно-якісних параметрів ТМЦ,
придбаних за договорами купівлі-продажу, платіжної дисципліни,
доцільності залучення кредитів для придбання ТМЦ, збереження ТМЦ
відповідними матеріально відповідальними особами; 3) формування на
основі підтвердженої достовірної облікової інформації оперативних і
стратегічних планів розвитку суб’єкта господарювання.
Розглянуті форми внутрішньої документації є комерційною
таємницею підприємства та використовуються передусім суб’єктами
внутрішнього аудиту. Після підтвердження їх достовірності відповідна
інформація є корисною для управлінського персоналу всіх рівнів,
облікових працівників, фінансистів і аналітиків підприємства.
Сформований підхід до формування внутрішньої документації, що
охоплює операції за договорами купівлі-продажу, створює передумови
інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту таких операцій для
подальшого планування діяльності підприємства та оцінки його
ресурсного потенціалу.
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