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Луцький національний технічний університет
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
Не потребує доведення той факт, що без бухгалтера не зможе
нормально функціонувати і розвиватися жодне підприємство. Відтак,
кожна поважна установа потребує висококваліфікованого фахівця,
справжнього професійного бухгалтера. Такий працівник повинен мати
відповідні якості, вміння, щоб відмінно виконувати свої обов’язки та
уміло застосовувати свої знання.
В літературі виділяють чотири основні періоди розвитку
бухгалтерського обліку: 1-й - з моменту виникнення товарногрошових відносин до кінця XVIII ст.; 2-й - з кінця XVIII ст. до кінця
XIX ст.; 3-й кінець XIX і початок XX ст.; 4-й - з початку XX ст. і до
наших днів.
Перший період характеризується виникненням різних способів
реєстрації фактів в облікових регістрах (журналах, відомостях та ін.) у
вигляді систематичних і хронологічних записів. Вершиною періоду
становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження
методу подвійного запису.
Другий період припадає на час революційних перетворень в
галузі - виробництва, розвитку різних форм товарних відносин та
збільшення обсягів торговельних, фінансових та інших операцій не
тільки в окремих країнах, але й в усьому світі. Протягом цього періоду
видається досить велика кількість праць з обліку, виникають різні
теорії: юридична - у Франції матеріалістична (економічна) - в Італії,
камеральна - в Німеччині тощо. Історичне значення цього періоду
полягає в тому, що саме тоді було визначено основні напрямки науки
"рахівництво", за якими відбувся подальший розвиток.
Третій період - становлення бухгалтерського обліку
(рахівництва) як галузі наукових знань. Протягом цього періоду
зусилля більшості авторів були направлені виключно на те, щоб
встановити теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначити
область тих явищ, вивчення яких складає об'єкт даної науки. Було
сформульовано ряд визначень бухгалтерського обліку і його цілей.
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Четвертий період поділяють на дві основні стадії:
Перша стадія охоплює період до середини XX ст. і
характеризується розробкою базових принципів об'єктивної оцінки
майново-правового стану самостійно господарюючого суб'єкта,
галузеві, напрямком у побудові системи бухгалтерського обліку,
розширенням державної регламентації національних систем
бухгалтерського обліку та звітності.
Друга стадія - розпочалась з середини XX ст. і триває, до наших
днів - характеризується розробкою принципів оцінки майновоправового стану господарюючих суб'єктів в умовах зовнішнього
ринкового середовища і у зв'язку з прийняттям ефективних
господарських рішень для отримання майбутньої економічної вигоди.
Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але
й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття
рішень, контроль і привернення уваги керівництва до порушень,
оцінку, огляд діяльності і аудит. Сучасний бухгалтер повинен
задовольнити потреби тих, хто використовує облікову інформацію,
незалежно від того, чи є вони зовнішніми чи внутрішніми її
споживачами.
На сьогоднішній день престиж бухгалтерської професії на
порядок вищий в порівнянні з образом бухгалтера минулих років.
Професіональний рівень бухгалтера визначається за такими
критеріями: отримана освіта, стаж роботи за спеціальністю,
професійні знання, здатність до аналітичної роботи, сприйняття нових
знань, вміння працювати з комп'ютером, знання іноземних мов.
УДК 657
Олена Аухімік
Науковий керівник: Тетяна Вісина
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНІ МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ
Країни з ринковою економікою практично всі пройшли через
інфляцію. Боротьба з нею та розробка спеціальної антиінфляційної
програми є необхідним елементом стабілізації економіки держави.
Вирішення цієї проблеми, призведе до економічного зростання.
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Сама по собі інфляція – це знецінення грошей, спричинене
диспропорціями в суспільному виробництві й порушенням законів
грошового обігу, яке виявляється у стійкому зростанні цін на товари і
послуги. Вона знижує рівень життя населення, не створює умов
розвитку малого бізнесу, перешкоджає впровадженню довгострокових
інвестицій та інше. А особливо небезпечним є різке скорочення рівня
зайнятості населення.
Методи боротьби з інфляцією можуть бути як прямими
(регулювання цін, заробітної плати, міжнародної торгівлі та валютного
курсу) так і непрямими (емісія грошей, регулювання процентних
ставок та банківських резервів).
Частіше за все проявляється наступна закономірність — чим
скрутніша ситуація, тим більш продуктивними є прямі методи впливу.
Щоб запобігти інфляції, багато країн світу в своїй практиці
застосовують антиінфляційну політику. ЇЇ суть полягає у тому, щоб
боротися з цим процесом за допомогою комплексу з заходів
державного регулювання. Залежно від причин інфляції , існують два
методи антиінфляційної політики: дефляційна політика та політика
доходів. Перший метод включає методи обмеження грошового попиту
шляхом зниження державних витрат, підвищення процентної ставки за
кредит, посилення податкового преса, обмеження грошової маси. Але
вона знижує темпи виробництва і призводить до економічної кризи.
Тому більшість урядів відмовилися від її проведення, а другий метод
передбачає контроль або повне заморожування цін і заробітної плати
або встановлення жорстких меж їх росту.
Потрібно
пам’ятати,
що
першочергове
завдання
антиінфляційної політики держави полягає в переключенні інфляції
на відкритий її тип, а її мета полягає не у викоріненні інфляції, а в
тому, щоб зробити інфляцію керованою, а її рівень - досить помірним.
Для ефективно запровадження комплексу державних засобів,
спрямованих на зниження рівня інфляції, цей комплекс має містити в
собі такі аспекти: 1) щоб антиінфляційна політика була безболісна,
потрібно щоб державний план зниження інфляції був оголошений до
формування найважливіших очікувань, а також люди, які
встановлюють ціни і заробітну плату, повинні вірити в оголошений
план, в іншому випадку вони не змінять свої інфляційні очікування; 2)
проведення податково-бюджетної чи грошово-кредитної політики
може сповільнити розвиток інфляційних процесів; 3) має бути
13

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

помірковане та примусове встановлення верхніх меж зростання
заробітної плати і цін; 4) повинна впроваджуватися індексація, це коли
заробітна плата, податки, боргові зобов'язання, процентні ставки і
багато іншого стають нечутливими до інфляції, якщо у відповідь на
зміни цін здійснюється коригування номінальних грошових платежів;
5) держава може створити «Валютний коридор», примусове
обмеження курсу долара з метою подолання інфляції. Однак
занижений курс призводить до збільшення імпорту, скорочення
внутрішнього виробництва і експорту; 6) Коли країна досягла
гіперінфляції,то успішні спроби стабілізації нерідко супроводжуються
введенням нової грошової системи. Також, коли існує низький рівень
валютних резервів, що перешкоджає стабілізації цін, доцільно
домовитися про пакет іноземної допомоги (надання нових позик і
полегшення обслуговування існуючого боргу).
Також антиінфляційну політику можна поділити на: активну
бюджетну політику, тобто обмеження витрат і підвищення податків з
метою впливу на платоспроможний попит, але це може призвести до
застою і різних кризових явищ в економіці, збільшення безробіття, та
грошово-кредитне регулювання, яке здійснюється центральним
банком країни(зміна грошей в обігу і ставки позичкового відсотка).
Міжнародна практика знає і інших заходів пристосування до
високої інфляції – це підтримка державою штучно занижені ціни на
певний набір життєво важливих товарів і послуг, які задовольняють
мінімальні потреби найбідніших верств населення, створення мережі
магазинів з низькими цінами для тих же шарів, а також застосування
інших форм благодійної допомоги.
Отже світовий досвід свідчить, що за досить широкого
проведення подібного роду заходів вони призводять до помітного
пом'якшення негативних соціальних наслідків високої інфляції і хоча б
частково обмежують можливість посилення соціально-політичної
напруженості в суспільстві.
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УДК 657
Катерина Барабаш
Науковий керівник: Наталія Голячук
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
ПІДПРИЄМСТВ ЯК ОБ'ЄКТОМ ОБЛІКУ
У ринкових умовах господарювання діяльність підприємств
характеризується усе більшим ускладненням структури ресурсів, що
зумовлено розширенням масштабів діяльності, ускладненням
загальної стратегії підприємства. Основу ефективного функціонування
підприємства на ринку створює раціональне використання
матеріальних ресурсів. Стрімкі економічні перетворення, політична
невизначеність, жорстка конкуренція, обмеженість фінансових,
матеріальних, кваліфікованих трудових ресурсів потребують пошуку
нових підходів до управління матеріальними ресурсами, центральне
місце у структурі яких посідають виробничі запаси. Саме це і
зумовлює потребу в операційній і достовірній обліковій інформації
про запаси для управління.
Проблемам управління запасами приділяли і приділяють значну
увагу вітчизняні та зарубіжні науковці і практики, зокрема: Рижіков
Ю., Рожок В., Євсєєва Г., Скригун Н., Цимбалюк С., Чаюн І.,
Бондар І., Шрайбфедер Д., Карпенко О., Самородова Н.,
Станчевський В., Юрченко В. та ін.
Жодне підприємство, як у сфері матеріального виробництва, так
і у виробничій сфері, не може обійтися без запасів.
Запаси - це продукція виробничо-технічного призначення, споживчі
й інші товари, що перебувають на різних стадіях виробництва й обігу, та
очікують вступу в процес виробничого або особистого споживання.
Управління запасами - це забезпечення та підтримування
оптимальної кількості й видів фізичних ресурсів, необхідних для
реалізації стратегічного плану організації. Важливість управління
запасами пояснюється тим, що виробництво - це потік матеріальних
ресурсів через процес, який змінює форму цих матеріалів,
перетворюючи їх на готову продукцію.
Ефективне управління запасами дає змогу знизити тривалість
виробничого й усього операційного циклу, зменшити поточні витрати
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на їх зберігання, вивільнити із поточного господарського обороту
частину фінансових коштів, реінвестуючи їх в інші активи.
У теорії управління запасами розроблені дві основні системи
управління: система управління з фіксованою величиною запасу та
система управління з фіксованим інтервалом часу між замовленнями
[1].
На думку Юрченко В.П. в діяльності підприємств можна
виділити низку проблем, які пов'язані з управлінням запасами. До них
належать:
- збереження платоспроможності підприємства, яке полягає в
управлінні запасами й потоками фінансових джерел;
- управління обігом оборотних коштів, зокрема управління
рівнем і оборотом фінансових коштів відносно запасів;
- управління запасами, в тому числі рішенням щодо їх зберігання
і використання в процесі виробництва;
- відсутність чіткої інформації про витрати на придбання й
зберігання запасів;
- розподіл витрат, що впливають на вартість запасу і на
визначення фінансового результату, а також на прийняття
управлінських рішень;
- збереження оптимального розміру запасу [3].
Можна виділити наступні напрямки вдосконалення управління
виробничими запасами на підприємствах:
- підвищення оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємств, яке забезпечується
запровадженням інформаційних технологій обробки економічної
інформації;
- удосконалення системи автоматизації обліково–аналітичних
робіт в управлінні виробничими запасами та обґрунтування
раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів;
- узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку
виробничих запасів;
- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння
нової техніки і технології виробництва;
- чітка організація обліково–контрольних процедур руху запасів
підприємств [2].
Поліпшення використання матеріальних ресурсів - одне з
важливіших завдань промислових підприємств.
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Отже, запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у
структурі витрат підприємств різних сфер діяльності при визначенні
результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні
інформації про його фінансовий стан. Раціональне управління
запасами може бути забезпечене тільки при ефективній організації
бухгалтерського обліку запасів.
1. Шрайбфедер Джон. Ефективне управління запасами [Текст] / Д. Шрайбфедер. —
М.: Альпина бизнес букс. — 2006. — 389с.
2. Самородова Н.М. Теоретичні і практичні підходи до системи аналізу та управління
виробничими запасами підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www. nbuv. gov. ua/ 2011_1/ _p88-p90.pdf
3. Юрченко В. П. Теоретичні підходи до системи аналізу та управління виробничими
запасами підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. nbuv.
gov.ua/ portal/ soc_gum/ Uproz/ 2010_2/u1002yur.pdf

УДК 657
Олег Бик
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ
Розвиток ринкового середовища в Україні вимагає нових умов
до формування активів підприємства. У господарський обіг
включений особливий їх вид – нематеріальні активи, використання
яких
на
сьогодні
значною
мірою
сприяє
підвищенню
конкурентоспроможності товарів і послуг в усіх галузях
промисловості. Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який
не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
Проте в умовах інтеграції України в європейську співдружність
особливо гострими стають проблеми визнання нематеріальних активів
із метою ведення бухгалтерського обліку. Ґрунтується дане
твердження на тому, що потенційних інвесторів та партнерів при
оцінці українських підприємств з метою ведення бізнесу часто
цікавить саме вартість нематеріальних активів. Це загальносвітова
тенденція, яка базується на тому, що в розвинених країнах
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нематеріальні активи відіграють значну роль у господарській
діяльності більшості підприємств.
Проблеми обліку нематеріальних активів висвітлені в працях
таких вітчизняних науковців, як Т. Банасько, Б. Валуєв, Н. Василюк,
Н. Мамонтова, Д. Сушко, С. Ушеренко та інші.
У науковій літературі нематеріальні активи визначаються як
активи, які не мають матеріально-речової форми, але приносять
підприємству додатковий прибуток або створюють умови для його
отримання. Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи» нематеріальні активи входять до складу
необоротних активів і утримуються підприємством з метою
використання протягом більше одного року (або одного операційного
циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
На відміну від П(С)БО 8 Податковий кодекс України акцентує
увагу на праві власності на нематеріальні активи. Так у п.п. 120 пункту
1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що нематеріальні
активи – право власності на результати інтелектуальної діяльності, у
тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права,
визнані об'єктом права власності (інтелектуальної власності), право
користування майном та майновими правами платника податку в
установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в
установленому законодавством порядку права користування
природними ресурсами, майном та майновими правами .
Таким чином тлумачення сутності нематеріального активу на
законодавчому рівні має розбіжності і не дає вичерпного визначення
даної категорії.
Проблема полягає в тому, що в господарській практиці
підприємства використовують нематеріальні активи, строк корисного
використання яких становить менше одного року, а зараховують їх до
складу необоротних активів.
Ще
однією
проблемою
є
нарахування
амортизації
нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації на
нематеріальні активи регулюється П(С)БО 8 та Методичними
рекомендаціями з бухгалтерського обліку нематеріальних активів.
Цими документами передбачено, що підприємство самостійно обирає
метод нарахування амортизації відповідно до П(С)БО 7 «Основні
засоби». Але проблема в тому, що ці методи можна застосовувати
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лише до нематеріальних активів, для яких визначено конкретний
термін корисного використання.
Для підприємств, які є платниками податку на прибуток,
амортизація нараховується впродовж терміну їх корисного
використання, який повинен бути зазначений у правовстановлюючих
документах. По групі «Права на об’єкти промислової власності»
амортизація нараховується протягом періоду, що не менше ніж 5
років. По групі «Авторське право та суміжні з ним права» амортизація
нараховується протягом періоду, що не менше ніж 2 роки.
Отже,
кожний
вид
нематеріальних
активів,
який
використовується підприємством, має бути відображений в обліку на
окремому субрахунку, мати свій підхід до обліку, нарахування
амортизації і списання.
Розглянувши сутність нематеріальних активів, можна
відзначити, що вони є одними із важливих активів підприємства, які
являють собою різні права, що дають можливість власнику
здійснювати підприємницьку діяльність.
Отже, проблеми обліку нематеріальних активів є досить
актуальними на сьогодні, і потребують вдосконалення та вирішення на
законодавчому рівні.

Solomiya Butenits
Politechnika Lubelska
Kateryna Savosh
Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny
HISTORYCZNE I SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
UWARUNKOWANIA PROCESU GLOBALIZACJI
Jest to pojęcie stosunkowo nowe, bo powstałe w latach
osiemdziesiątych XX wieku. Oznacza ono łączenie i przenikanie się
systemów gospodarczych, prowadzących do stworzenia międzynarodowych
powiązań znoszących granice m.in. ekonomiczne, społeczne, i polityczne.
Globalizacja nie nastała z dnia na dzień. Jest natomiast wynikiem
złożonych procesów zachodzących równolegle na wielu płaszczyznach i
kontynentach. Jednocześnie poprzez jej głębokie zakorzenienie w
cywilizacji jako całości, można o nim mówić w kontekście tak
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historycznym jak i społeczno-gospodarczym, kulturowym, czy jakim
kolwiek innym.
Globalizacja jest to proces, który polega na tworzeniu gospodarki na
całym obszarze Ziemi, dla którego granice państw czy bloków
gospodarczych nie mają już podstawowego znaczenia. Jego warunkiem jest
usuwanie barier dla wymiany i produkcji dóbr i usług, przepływów kapitału
i ludzi
Towarzysząca człowiekowi od zawsze fascynacja nieznanym i chęć
posiadania była przyczyną podbojów, ale również nawiązania kontaktów
handlowych, pomiędzy regionami tak odległymi, jak chociażby Afryka,
Europa, czy Azja wschodnia. Jeśli dodamy do tego budzące się w czasach
nowożytnych zapędy imperialne państw europejskich, których wynikiem
był okres kolonizacji i równolegle gwałtownie rozwijająca się technologia,
to otrzymamy bazę, na której zrodziła się współcześnie pojmowania
globalizacja. Ponieważ narzucenie światu zachodniej dominacji w wieku
XIX było pierwszym krokiem ku wytworzeniu się sieci powiązań pomiędzy
niepodległymi wówczas społeczeństwami, krajami, cywilizacjami. Ten
narastający stopniowo proces nabrał gwałtownego przyspieszenia w końcu
XX wieku. Istotne znaczenie miał tu upadek jałtańskiego podziału świata na
blok wschodni i państwa zachodnie, ponieważ wraz z zniknięciem bariery
uniemożliwiającej swobodny przepływ ludzi, informacji, towarów,
kapitału. Pojawiła się szansa zbliżenia tych wcześniej wrogich sobie
społeczeństw. Równie istotne dla procesu globalizacji, co rozpad bloku
wschodniego okazały się przemiany rynkowe w Chinach, a także w wielu
krajach tzw. Trzeciego Świata, zrywającymi z różnymi gospodarczymi
eksperymentami.
Podstawowym czynnikiem, który umożliwił te przemiany był
gwałtowny skok technologiczny, a przede wszystkim rewolucja w
komunikacji. Przypomnijmy, że lata dziewięćdziesiąte XX wieku to rozwój
łączności satelitarnej i upowszechnienie się Internetu, co oznaczało
wytworzenie zupełnie nowej wspólnoty informacyjnej o zasięgu
globalnym. (O społeczeństwie żyjącym z tymi osiągnięciami cywilizacji
mówimy dziś społeczeństwo globalne lub informacyjne.) O skali tego
zjawiska może świadczyć fakt, że na początku 2002 roku na świecie było
już ok. 544 mln użytkowników Internetu – w tym w Polsce niemal 6 mln.
Globalizacja jest niewątpliwie najbardziej dostrzegalna od strony
społeczno-gospodarczej. W lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX
wieku zauważamy gwałtowne nasilenie się procesów związanych z
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rozwojem gospodarczym, lecz znajdują one przełożenie także na sfery
życia pozagospodarczego, w tym także na politykę.
Zasadniczo na społeczne aspekty globalizacji składają się zmiany w
strukturze społecznej i zawodowej świata. A mianowicie następuje
zmniejszenie ilości rolników oraz robotników w społeczeństwie, wraz z
zwiększeniem roli i ilości pracowników umysłowych towarzyszy temu
wzrost ilości prywatnych przedsiębiorców, jest to wynikiem mechanizacji
jak i specjalizacji pracy, przy zachowani takich samych nakładów siły
roboczej.
Ważnym dla społecznych aspektów globalizacji okazuje się też
Internet. Sprzyja on nawiązywaniu kontaktów z obywatelami innych miast,
regionów czy krajów. Jak również szybkiemu przesyłaniu wiadomości i
obrazów na drugą stronę globu, dokonuje tym samym rzeczy niegdyś
niemożliwej, a mianowicie zbliża społeczność świata niwelując barierę
odległości między nimi.
Co do gospodarczych aspektów globalizacji, są one zdecydowanie
łatwiej dostrzegalne i szybciej ulegają zmianie niż społeczne, choć w
przeważającej mierze łączą się z nimi. Jako takie można uznać wszelkie
wielkie przemiany gospodarcze jak chociażby transformacja gospodarczoustrojowa w krajach postsocjalistycznych po upadku ZSRR, czy jakie
kolwiek inne przejście ideologii gospodarczej w bardziej liberalną
połączoną z demokratyzacją danego państwa. Te czynności niemogły by
być spełnione w gospodarce centralnie sterowanej, więc w niej nie może
zaistnieć zjawisko globalizacji. Jedynie, gdy przepływ dóbr i usług jest
wolny w gospodarce wolnorynkowej możemy mówić o globalizacji i
procesach jej towarzyszących, takich jak wspomniana demokratyzacja, czy
liberalizacja gospodarki. Zjawiska te prowadzą do stopniowego
internatjonalizowania
się
gospodarki,
polegającym
na wzroście
międzynarodowej wymiany gospodarczej i umiędzynarodowienia
produkcji, ale też zwiększenia współzależności pomiędzy państwami.
Powszechnie to zjawisko jest utożsamiana z działalnością Banku
Światowego i blisko z nim współpracującego Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (MFW) oraz innymi instytucjami międzynarodowego systemu
finansowego, takimi jak Komitet do spraw Nadzoru Bankowego w Bazylei,
czy Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych.
Jednym z podstawowych celów Banku Światowego i MFW jest udzielanie
pomocy finansowej państwom rozwijającym się i krają Trzeciego Świata.
Co świadczy o zainteresowaniu banku w sprawy światowe, czyni go to
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światowym nie tylko z nazwy, ale i czynu ułatwiając wskazanie globalnych
skutków globalizacji na płaszczyźnie gospodarczej.
УДК 657
Володимир Василюк
Науковий керівник: Лариса Савош
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Актуальним питанням розвитку сучасного світу є негативний
вплив виробничої діяльності суспільства на стан навколишнього
середовища. Саме масштабність екологічних проблем змусили уряди
багатьох країн об’єднатися та звернути свою увагу на вирішення
питань щодо пошуку методів еколого-економічного управління в
системі сталого розвитку суспільства. Україна, в свою чергу, для того
щоб зайняти гідне місце у світовому товаристві має впроваджувати
норми і правила, пов’язані з охороною навколишнього середовища.
Одним із елементів, які необхідні для досягнення поставленої мети, є
обов’язкове впровадження екологічного обліку на терени нашої
країни.
Багато вчених, в тому числі і українських, у своїх працях
обґрунтували не тільки необхідність ведення екологічного обліку, а й
розкрили основні методологічні засади його впровадження та ведення
на підприємствах. Серед них: Кирсанова Т.А., Пелиньо Л.М.,
Гринів Л.С., Бородін А.І., Пушкар М.С., Максимів Л.М.
Вороновська О.В., Жук В.М., Майданевич П.М., Замула І.В.,
Фостолович В.А., Сахно Л.А. та інші.
Метою дослідження є аналіз основних проблем впровадження
екологічного обліку та виокремлення в системі бухгалтерського обліку
та звітності підприємств статей, що характеризуватимуть екологоекономічний результат діяльності підприємства, а саме: екологічних
активів, екологічних зобов’язань, екологічних доходів та витрат у
загальній структурі фінансового результату.
В останні роки необхідність вирішення екологічних питань в
економіці будь-якої країни світу призвела до виникнення окремої
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наукової галузі – «екологічна економіка» – та таких її важливих
складових, як «екоменеджмент», «екологічний облік» та «екологічний
аудит» тощо .
Західний світ об’єднав усі розробки, які досліджують питання
взаємодії підприємства з навколишнім середовищем, в один науковий
напрям з назвою Environmental Accounting.
Агенція США з охорони навколишнього середовища
(Environmental Protection Agency – EPA) розглядає екологічний облік
на рівні підприємства з точки зору фінансового й управлінського
обліку. Однак, єдині методологічні підходи до ведення екологічного
обліку у світовому форматі поки що формуються і потребують, перед
усім, розробки низки якісних характеристик.
Австрійські вчені запропонували три складові системи обліку:
• бухгалтерський облік (фінансовий і управлінський);
• соціальний облік (соціальна звітність, соціальний баланс, облік
людських ресурсів, корпоративний соціальний аудит, система
соціальних показників, звіт про чисту вартість, звіт про розподіл
доходів);
• облік довкілля (екологічний облік, облік екологічних витрат,
облік природного капіталу, екобаланси, екоаудит, аналіз життєвого
циклу продукції, екологічна звітність) [1, c.198].
Згідно думки Т.А. Кирсанової екологічний облік на підприємстві
– це система виявлення, вимірювання, реєстрації, нагромадження,
узагальнення, зберігання, оброблення та підготовки релевантної
інформації про діяльність підприємства в галузі природокористування
з метою передачі її внутрішнім і зовнішнім користувачам для
прийняття оптимальних рішень [2, c.67].
Система екологічного обліку будь-якого підприємства повинна
містити в собі такі складові: облікова політика, облік екологічних
зобов’язань, витрат та доходів, екологічна звітність.
Існуючий на сьогоднішній день бухгалтерський облік не здатний
враховувати екологічний вплив підприємства на оточуюче середовище
та забезпечувати проведення на належному рівні екологічного
управління та контролю.
Відсутність інформації про екологічний облік створює проблеми
для користувачів інформації про підприємство і стає досить
проблематично
планувати
подальшу
виробничу
діяльність
господарюючого суб'єкта. В результаті цього на рахунках
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бухгалтерського обліку не враховуються екологічні витрати, пов'язані
з цим операції, які є наслідком виснаження природних ресурсів і
деградації середовища.
До нерегульованих питань використання екологічного обліку,
які не дозволяють достовірно визначити окремі показники
природоохоронної діяльності та, відповідно, не сприяють повною
мірою задоволенню інформаційних потреб для прийняття
управлінських рішень, слід віднести складність і невизначеність
фінансової оцінки в екологічній сфері.
На нашу думку, найбільш ефективні методи оцінки, які можуть
бути використані в екологічному обліку:
1. Ринкова оцінка природних ресурсів. Запаси невиробничих
матеріальних активів, які знаходяться на ринку, такі як земля, можуть
оцінюватися шляхом застосування ринкових цін, що відображаються в
статистиці.
2. Оцінка екологічних ресурсів на основі компенсаційних
витрат. Компенсаційні витрати визначаються як витрати, які необхідно
було б понести протягом звітного періоду, що б уникнути поточного і
майбутнього погіршення природного середовища в результаті впливу,
який мав місце на протязі звітного періоду. За допомогою цього
методу проводиться оцінка витрат, які суб'єкти господарювання
зазнали б при виконанні обов'язкових екологічних норм для
збереження якості навколишнього середовища.
3. Умовна оцінка. При оцінці гіпотетичних витрат на збереження
природних активів розрахунок компенсаційних витрат відбувається в
основному
відносно
прямого
впливу,
що
здійснююється
виробництвом. Екологічні активи, які надають екологічні послуги
(повітря, земля, водні ресурси) розраховуються, виходячи з концепції
компенсаційних витрат [3, c.3-5].
Враховуючи світовий досвід та особливості вітчизняної
економіки доцільно у чинному плані рахунків виділити такі
субрахунки:
- у 1-му класі рахунків: основні засоби природоохоронного
призначення; знос основних засобів природоохоронного призначення;
- у 2-му класі рахунків: природні ресурси (сировина);
- у 4-му класі рахунків: фінансування природоохоронних
заходів;
- у 5-му класі рахунків: довгострокові екологічні зобов'язання;
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- у 6-му класі рахунків: екологічні збори і платежі; розрахунки з
екологічного страхування;
- у 7-му класі рахунків: дохід від реалізації природоохоронних
засобів; дохід від надання екологічних послуг;
- у 9-му класі рахунків: витрати від надання екологічних послуг,
витрати від здійснення природоохоронної діяльності [4, c.72].
Також є необхідним запровадження нової форми фінансової
звітності – «Звіт про екологічну діяльність підприємства». Кожна
країна, яка зважає на екологічні проблеми і робить кроки по їх
вирішенню, самостійно розробляє форми цього звіту. Саме тому на
сьогоднішній день не існує єдиної типової форми даного звіту.
Кроком до вирішення проблем щодо формування екологічної
звітності підприємств в Україні було затвердження 12.01.2011 року
Податкової декларації екологічного податку.
Через неконтрольоване виснаження обмежених природних
ресурсів та руйнуючий вплив викидів підприємств на сьогоднішній
день існує гостра необхідність створення таких моделей
бухгалтерського обліку, які б давали змогу адекватно відображали
екологічну, господарську та фінансову діяльність компаній. А для
втілення усіх цих вимог у реальне життя необхідно розширити межі
традиційного бухгалтерського обліку у напрямку доповнення
розділами щодо екологічної діяльності підприємств. Виділення
окремих екологічних рахунків дасть змогу контролювати плановий
кошторис витрат і акумулювати дані про загальну суму екологічних
доходів і витрат з подальшим відображенням її в звітності та більш
адекватного розподілу між видами продукції.
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ЗАДАЧІ ТА СКЛАДОВІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Головна задача логістичної системи підприємства – це
забезпечення виробництва матеріалами і сировиною необхідної якості
у встановлений термін і забезпечення безперервного руху предметів
праці і безперервна зайнятість робочих місць. Об'єктом логістики є
матеріальний потік, матеріальні послуги. Існує два варіанти
управління матеріальними потоками: система, що штовхає, і система,
що тягне. Внутрішньовиробничі логістичні системи складаються з
двох рівнів – мікро- і макрорівня.
Для найбільш ефективної роботи підприємства були висунуті
принципи раціональної організації виробничого процесу: забезпечення
ритмічної, погодженої роботи всіх ланок виробництва за графіком,
забезпечення максимальної безперервності процесів виробництва,
забезпечення максимальної надійності планових розрахунків і
мінімальної трудомісткості планових робіт, забезпечення достатньої
гнучкості і маневреності в реалізації мети при виникненні різних
відхилень від плану, забезпечення безперервності планового
керівництва забезпечення відповідності системи оперативного
керування виробництвом типові і характерові конкретного
виробництва, використання прямоточності і пропорційності,
паралельності і гнучкості.
До основних задач логістичної системи підприємства
відносяться:
розвиток, формування, реорганізація логістичної системи
підприємства;
розробка і реалізація логістичної стратегії підприємства.
Внутрішня і зовнішня логістична інтеграція підприємства
включає:
1) формування взаємодій, гармонійних і продуктивних робочих
відносин між співробітниками різних функціональних підрозділів, які
забезпечували б досягнення мети логістичної стратегії, організація їх
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спільної роботи;
2) координація діяльності у функціональних областях логістики.
Управління матеріальними потоками включає усі стадії,
починаючи від формування договірних відносин з постачальником і
закінчуючи відвантаженням продукції споживачеві, тощо.
Ядром концепції системи логістики на підприємстві є системний
підхід до управління, що передбачає інтеграцію всіх функціональних
сфер, пов'язаних з обслуговуванням матеріальних потоків, і
врахування взаємозв'язків між ними. Виходячи з цього, можна
виділити дві групи взаємозв'язків, що лежать в основі управління
логістичною системою піжприємства.
Сьогодні можна виділити чотири основні напрямки логістичної
стратегії на підприємстві:
мінімальні загальні витрати;
максимальний рівень обслуговування споживачів;
короткострокова максимізація прибутків;
максимальні конкурентні переваги.
Наступним кроком у процесі аналізу логістичної системи
підприємства аналіз реального стану системи реалізації продукції, що
дає змогу виявити потенційно сильні і слабкі сторони існуючої
системи з погляду поставлених цілей, а також визначити вплив
зовнішніх чинників на ефективність її функціонування.
Логістична система «Волинь-Кальвіс», як виявив проведений у
роботі аналіз, включає в себе такі види логістики, що відповідають
логістичним процедурам та процесам, що характеризують
функціонування та діяльність підприємства: логістика постачання,
виробнича логістика, складська логістика, збутова логістика,
транспортна логістика та інформаційна логістика.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО
КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Причина кризових явищ, що відбуваються в Україні на протязі
останніх років – є недооцінка ролі фінансового контролю зі сторони
Національного Банку України.
Актуальним є питання посилення реформування державногофінансового контролю у зв’язку з не виконанням ряду теоретичних і
практичних завдань у сфері фінансів. Взявши курс на євроінтеграцію
Україна має зробити істотні зміни у сфері економіки через адаптацію
чинного законодавства до міжнародних стандартів.
У нашій країні пройшов певний етап розвитку сфери
фінансового контролю і аудиту.
Довгий час у нашій державі відсутній моніторинг у системі
державних органів, постійна оцінка якості функціонування системи
фінансового контролю; має місце недостатньо швидке реагування
правоохоронних органів у випадках фінансових порушень, відсутня
належна відповідальність посадових осіб за порушення законів, норм,
правил та відповідне відшкодування втрачених ресурсів;
спостерігається
дублювання
окремих
функцій
державними
контролюючими органами, відсутність жорсткої адміністративної
відповідальності за бюджетні правопорушення та невідшкодування
спричинених збитків, неможливість притягнути винних осіб до
кримінальної відповідальності або тільки в окремих випадках та інші.
Вдосконалення системи фінансового контролю мають
різноманітний напрями. Одним із напрямів є поліпшення нормативноправового забезпечення контрольної функції держави. Система
державного фінансового контролю в Україні функціонує згідно з
Конституцією та чинним законодавством України. Нормативні акти
часто мають суперечливий характер, не охоплюють потрібні сфери, не
розмежовують функції та повноваження контрольних органів, що
призводить до того, що система не має цілісності й дієвості.
Суб’єкти фінансового контролю у своїй діяльності мають
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використовувати єдині базові принципи і основні процедури
перевірок, що буде сприяти підвищенню якості контрольних заходів,
більш
повному
охопленню
ними
фінансових
операцій.
Відсутність єдиної інформаційної та методологічної бази контролю
знижує ефективність роботи контролюючих органів. З метою
вирішення цієї проблеми необхідно створити єдину інформаційну
базу, узгодити і вдосконалити законодавство, відпрацювати методику
проведення перевірок. Дієвий державний фінансовий контроль не
лише вказує на відхилення від норм, а здатний забезпечити
запобігання незаконному та неефективному використанню фінансових
ресурсів держави. Проблема в тому, що фінансовий контроль в Україні
до цього часу не має системного характеру і не забезпечує виконання
тих завдань, які повинен виконувати як на мікро-, так і на макрорівні.
З метою вдосконалення організації фінансового контролю
потрібно використовувати досвід зарубіжних країн. Це дасть
можливість українським фахівцям якнайкраще вдосконалити існуючу
в Україні систему контролю.
Основними пріоритетними напрямами, спрямованими на
підвищення ефективності функціонування фінансового контролю, є:
організація фінансового контролю, побудована на міжнародній
практиці, але адаптована до України, що дасть змогу органам
державного фінансового контролю забезпечити контроль за
використанням бюджетних коштів і правильністю складання
фінансової звітності суб’єктами господарювання; розробка і практична
реалізація концепції цілісної системи фінансового контролю, що
базується на єдиних принципах, правилах, методології та
інформаційній базі; узгодження основних напрямів взаємодії правових
актів державного фінансового контролю з актами інших підгалузей
фінансового права; оптимізація функцій та повноважень кожного
контрольного органу, що сприятиме формуванню ефективної
організаційної структури системи державного фінансового контролю.
Вважаю, що запропоновані напрями вдосконалення сприятимуть
створенню єдиної системи державного фінансового контролю в
Україні, удосконаленню законодавчих актів, що регламентують
організацію контролю, підвищенню якості його організаційного,
методологічного та інформаційного забезпечення.
Виникає необхідність забезпечити функціонування такої
системи контролю, яка б ефективно запобігала всім можливим
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порушенням і зловживанням, а також вказувала на ті недоліки, які
існують на об’єктах контролю та можливості їх усунення в
майбутньому.
УДК 658
Вікторія Вижовець
Науковий керівник: Світлана Михалевич
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ
ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Зменшення собівартості продукції є однією з головних умов
підвищення ефективності виробництва. А тому, вагомого значення
набуває наявність об’єктивної і достовірної інформації про
надходження виробничих запасів, формування їх собівартості, рівень
закупівельних цін, умови зберігання та ефективність використання.
Основним джерелом такої інформації є бухгалтерський облік.
Важливою передумовою обліку виробничих запасів є їх оцінка,
яка має вплив на визначення собівартості продукції. Особливої ваги
дане питання набуває за сучасних умов господарювання, коли ринкові
ціни на виробничі запаси постійно змінюються. «Оцінка вартості
запасів в бухгалтерському обліку дуже важлива, так як від неї
залежить собівартість реалізованих товарів і, як результат, прибуток за
звітний період», – зазначає Д. Міддлтон.
Про вагому роль оцінки стверджують ряд вчених. Так,
підкреслюючи важливість даного питання Єрофеєва зазначає, що
невід’ємним питанням раціональної організації обліку, що в значній
мірі визначає точність калькулювання собівартості продукції, є
правильна оцінка матеріалів, а також облік і розподіл транспортнозаготівельних витрат.
Ловінська визначає оцінку як:
1) передумову обліку (так як вона забезпечує можливість
узагальнювати різнорідні об’єкти при їх відображенні в синтетичному
обліку і фінансовій звітності);
2) мету і результат обліку (так як оцінка виступає в
калькулюванні собівартості виробленої продукції, виконаних робіт,
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наданих послуг).
Основним джерелом надходження виробничих запасів є їх
купівля (придбання за плату). Первісна вартість виробничих запасів, в
даному випадку, складається з сум, що сплачені постачальнику та
інших витрат, які безпосередньо пов’язані з їх придбанням.
Проте одночасно виникає ряд інших питань, що стосуються
обліку та розподілу витрат, пов’язаних з надходженням виробничих
запасів.
Зокрема, дискусійним залишаються питання щодо встановлення
суттєвості та необхідності здійснення витрат, організації їх обліку та
застосування найоптимальніших варіантів розподілу з метою
включення до первісної вартості придбаних запасів відповідно до
особливостей функціонування конкретного підприємства.
З цього приводу Б.Нідлз, Х.Андерсон, Д.Колдуелл зазначають,
що первинною основою обліку матеріальних запасів є собівартість, яка
в цілому визначається як сплачена ціна або видана компенсація при їх
придбанні. До собівартості матеріальних запасів, на думку вчених,
доцільно включати такі елементи як:
- суми рахунку–фактури, за вирахуванням наданих знижок;
- вартість фрахту, включаючи суму страхування в дорозі;
- відповідні податки і тарифи.
«Інші витрати, пов’язані з придбанням, прийманням і
зберіганням, в принципі також повинні включатись до собівартості
матеріальних запасів», – вважають вчені.
За собівартістю, яка дорівнює витратам на придбання ресурсів на
момент їх одержання або використання у процесі виробництва,
пропонують визначати вартість придбання Е.С. Хендріксен та М.Ф.
Ван Бред. При цьому вона (собівартість) вимірюється чистою сумою
грошових коштів, сплачених в минулому або майбутньому при
придбанні товарів або ресурсів. Однак до собівартості, вважають
вчені, не варто відносити затрати, які не плануються бути
відшкодованими покупцями, а тому одна лиш наявність витрат не
являється основою для їх включення в оцінку товарів.
Ряд інших зарубіжних вчених, а саме Г. Мусс, Р.Ханшманн,
Г.А.Велш та Д.Г.Шорт витрати на придбання розглядають як
заготівельну вартість, до складу якої необхідно включити фактурну
ціну товару і лише ті витрати, які виникли при його придбанні і
транспортуванні до місця призначення (наприклад на склад).
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Отже, за результатами дослідження можна зробити такі
висновки: 1) оцінка виробничих запасів є важливим аспектом обліку,
так як саме вона має значний вплив на фінансовий результат
підприємства;
2) наявність різних підходів вчених щодо формування первісної
вартості запасів свідчить про те, що дане питання є не до кінця
вивченим і таким, що потребує подальшого дослідження.
УДК 657.372.3:658.27
Олена Виноградова
Науковий керівник: Оксана Гуцаленко
Вінницький національний аграрний університет
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Перехід України до ринкових відносин потребує принципово
нових підходів до управління основними засобами. Зміна
організаційних форм, виробничих відносин, взаємозв'язків суб'єктів
господарювання вплинули на склад і структуру засобів праці.
Основним джерелом відтворення основних засобів є
амортизаційній відрахування.
Процес інтеграції України у світове співтовариство зумовив
впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку, які
визначають нові підходи до методики й організації бухгалтерського
обліку як взагалі, так і у частині нарахування й відображення
амортизації основних засобів, а саме довгоочікуваного П(С)БО №7
―Основні засоби‖, який запроваджений з 1 липня 2000 р., що дало
змогу підприємствам України право самостійно обирати методи
нарахування амортизації [1].
Основою амортизації є зношення основних засобів.
Двома головними причинами обмеженості строку служби
активів є фізичний та моральний знос.
Під фізичним зносом розуміють поступову втрату основними
засобами своєї первісної споживної вартості, що відбувається не лише
у процесі їх функціонування, але й при їх бездіяльності (зруйнування
від зовнішніх впливів, атмосферного впливу, корозії).
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Моральний знос – це техніко-економічне старіння засобів праці,
що виявляється у втраті доцільності їхньої подальшої експлуатації
через появу дешевших або досконаліших засобів праці [2].
Правильне визначення ступеня зносу основних засобів має дуже
важливе значення для економіки виробництва, для визначення
відновлюваної вартості основних засобів і розміру амортизаційних
відрахувань.
Амортизація (лат. amortisatio – погашення або amortization –
сплата боргів) основних засобів – процес поступового перенесення
вартості основних засобів на новостворену продукцію в міру їх
зношування;
Амортизація є систематичним розподілом первинної чи
переоціненої вартості необоротних активів за мінусом їх ліквідаційної
вартості протягом строку корисного їх використання (амортизації).
Визначення амортизуємої вартості запишемо у вигляді
формули:
АВ = ПВ – ЛВ,
де АВ – амортизуєма вартість;
ПВ – первинна або переоцінена вартість;
ЛВ – ліквідаційна вартість;
Первинна вартість визнається П(С)БО №7 як історична або
фактична собівартість об’єкту основних засобів, а переоцінена
вартість – як його вартість після переоцінки.
Ліквідаційна вартість – це та сума грошових коштів або вартість
інших активів, які підприємство очікує отримати від вибуття
(реалізації, ліквідації) основних засобів при закінчені строку їх
корисного використання мінус витрати, що пов’язані з вибуттям.
Ліквідаційна вартість визначається у момент отримання об’єкту
основних засобів. Якщо визначити її неможливо або важко, або якщо
вона незначна, тоді її прирівнюють до нуля. Відповідно до формули у
цьому випадку первинна (переоцінена) вартість об’єкту буде рівна
його амортизуємої вартості [3].
Амортизація основних
засобів (крім
інших
необоротних
матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:
1. Прямолінійного.
2. Зменшення залишкової вартості.
3. Прискореного зменшення залишкової вартості.
4. Кумулятивного.
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5. Виробничого [4].
Амортизація являє собою надзвичайно складне економічне
явище. Вона поєднує ознаки витрат виробництва і джерела коштів,
процесу руху вартості і важелі управління відтворенням,
відшкодування зношених і нагромаджених нових засобів праці.
Амортизаційні відрахування найсуперечливіші й найцікавіші з усіх
економічних категорій. Саме підвищення ролі амортизаційних
відрахувань як неоподаткованої частини створеного продукту є одним
із тих заходів інвестиційної політики держави, що впливають на
інтереси потенційних інвесторів і регулюють процес капіталовкладень
у всіх виробників.
Отже, у період переходу економіки до ринкових відносин
підвищується значення амортизації як джерела відтворення основного
капіталу, що обумовлено змінами у формуванні структури капітальних
вкладень, впливом науково технічного прогресу, прискоренні
морального спрацювання, переглядом норм амортизаційних
відрахувань у бік збільшення, розширення прав підприємств у
використанні нарахованих сум амортизації. Тому з метою
інтенсифікації відновлюваних процесів у науково-технічній сфері
держава проводить гнучку амортизаційну політику.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене
наказом Мінфіну України від 27.04.2000 № 92 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінфіну від 30.11.2000 № 304.
2. Кобилянська О.І. Фінансовий облік. Навчальний посібник. – 2-ге видання, випр. і
доп. – К.: Знання, 2009 – 471 с.
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерській фінансовий облік. Оподаткування і звітність,
підручник – Київ, Алерта, 2009 р., 2 видання.
4. Школа бухгалтера. Урок 14. Амортизація основних засобів // Український
бухгалтерський тижневик Дебет-Кредит № 32, 2004
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Луцький національний технічний університет
ГЕНЕЗА АМОРТИЗАЦІЇ, ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ
Протягом усієї історії розвитку бухгалтерського обліку науковці
сперечалися між собою про те, що таке амортизація та знос та які
відмінності існують між ними.
Стародавній Рим став відправною точкою амортизації, тут
з’явились перші згадки про врахування зносу будівель, споруд,
акведуків при визначенні ціни продажу нерухомого майна, зокрема:
«при залученні третейських оцінювачів нерухомість загального
користування оцінювалася не в суму, в яку здійснилась будівля, а в
суму, яка розраховувалася шляхом зменшення первісної вартості на
1/80 частину за кожний минулий рік, виходячи з того, що нерухомість
не зможе проіснувати більше 80 років» [1, с. 9]. Таким чином
враховувався фізичний знос будівель і споруд.
До терміну амортизація, як безперервного списання первісної
вартості, прийшли пізніше в кінець XVIIІ ст. В цей період на великих
металургійних заводах почали впроваджувати прямолінійний метод
нарахування амортизації, а списання вартості машин проводилось
відповідно до норм амортизації [2, с. 779].
Протягом ХІХ ст. під час «ери залізниці» сформувався та
одержав поширення інший підхід до визначення амортизації. Сутність
полягала в тому, що «амортизацію вважали прийомом, який дозволяв
зберігати основний капітал на постійному рівні». З цієї миті
амортизацію почали інтерпретувати як резерв, що створюється з
метою купівлі нових основних засобів замість застарілих.
Ґрунтовно досліджували проблеми амортизації французькі
вчені. Практично всі згідні, що технічний прогрес та інфляція
залишають амортизацію усілякого економічного змісту. Вивчаючи це
питання, вони підняли одну із проблемних тем сучасності, а саме тему
амортизації та інфляції. Французькі вчені Ф. Лутц та В. Лутц прийшли
до важливого висновку: «амортизація – це інструмент фіскальної
(податкової) політики держави, і саме ця політика, а не умови
експлуатації основних засобів впливають на строки їх служби» [3, с.
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249]. Це напевно стало історичною передумовою виникнення та
подальшого розвитку терміну «амортизаційна політика».
Отже, вже з середини XIX ст. амортизація зайняла чинне місце в
бухгалтерському обліку. З’являються думки, що амортизацію потрібно
нараховувати із прибутку та створювати на випадок знецінення майна
чи економічної кризи, спеціальні амортизаційні фонди.
Наприкінці XIX та початку XX ст. зменшення вартості основних
засобів починають включати до собівартості виробленої продукції. У
зв’язку з цим Б. Пендоф, запропонував два способи відображення на
рахунках нарахування амортизації: прямий – дебет рахунка «Збитки та
прибутки», кредит рахунка «Основні засоби»; непрямий – дебет
рахунка «Витрати на виробництво», кредит рахунка «Амортизація».
Запропонований непрямий спосіб відображення нарахування
амортизації був безсумнівним кроком вперед, адже крім зменшення
вартості основних засобів у бухгалтерського обліку, амортизаційні
відрахування починають включатися до собівартості продукції.
Машини, обладнання, будівлі, які беруть участь у процесі
виробництва, мають перенести втрачену вартість на нову продукцію,
що є об’єктивним, виходячи з процесу відтворення капіталу.
На початку XX ст., з розвитком вчення про калькуляцію,
амортизація аналізувалася як частина собівартості, а тому вона почала
враховуватися вже у виробничих рахунках.
В період СРСР амортизаційні відрахування служили засобом
забезпечення планового відтворення основних засобів шляхом
часткового їх відновлення в процесі експлуатації чи заміни новими
після повного зносу.
В різні часи науковці займалися розробкою питань теорії
амортизації, аналізували фактичні тенденції її нарахування і
досліджували закономірності відтворення. Однак проблеми
амортизації та зносу завжди були і залишаються актуальними на
сучасному етапі розвитку бухгалтерської науки.
1. Дем'яненко М.Я., Євтушенко С.М. Проблеми амортизації в аграрному секторі АПК
(обліково-фінансовий аспект): Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 178 с.
2. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч.I. Навчальний посібник
для студентів спеціальності 7.050106 ―Облік і аудит‖ / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир:
ЖІТІ, 1999. – 928 с.
3. Виговська Н.Г. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних
досліджень Житом. наук. бух. школи: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. –
620 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ В ОБ’ЄДНАННЯХ СПІВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
Сучасний стан житлово-комунальної сфери набув особливої
економічної та соціально-політичної гостроти і становить загрозу
економічній безпеці України. Про це свідчать періодичні техногенні
катастрофи, які щороку набувають дедалі загрозливіших масштабів,
критичний екологічний та санітарно-епідеміологічний стан житловокомунальної сфери, на фоні якого відбувається щорічне зростання цін
на житлово-комунальні послуги, що сприяє подальшому зубожінню
населення України. Таке становище не тільки порушує права і законні
інтереси громадян-споживачів ЖКП, а й створює сприятливе
середовище для різноманітних, зловживань, продукування корупції,
тіньових схем енергозбереження тощо.
Протягом останніх років в Україні все частіше можна почути
про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) як
альтернативу сучасній системі житлово-комунального господарства. В
деяких областях на підтримку новостворених ОСББ виділяються
кошти з місцевих бюджетів, не зважаючи на це в пересічних
мешканців виникає ще дуже багато питань щодо сутності та
можливостей таких об’єднань.
Питання обліку в ОСББ розглядали такі відомі вчені та
практики, як А.В. Бабак, В.М. Селіванова, В.Н. Гура, О. Завада,
С.О. Левицька, О.Б. Лотоцький, В.П. Ніколаєв, Н.І. Олійник,
Г.І. Онищук, В.В. Кравченко, Л.Г. Кузьменко, О.Я. Самборська,
О.В. Чуприна, М. Федуняк, І.О. Фомін тощо.
Особливості обліку в ОСББ визначаються особливостями їх
діяльності:
1) наявність в ОСББ майнової основи для їх створення визначає
їх відмінність від інших об'єднань громадян - неможливість повної
добровільності членства в об’єднанні, обов’язковість сплати внесків на
утримання будинку;
2) облік в ОСББ ведеться аналогічно обліку в інших
неприбуткових організаціях, зокрема, платежі співвласників будинку
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відображаються як членські внески;
3) діяльність ОСББ пов’язана з обслуговуванням житлового
будинку, тому облік в них має багато спільного з обліком в житловокомунальному господарстві;
4) практична відсутність процесів виробництва і реалізації
послуг обумовлює ряд податкових і облікових наслідків: відсутній
об’єкт оподаткування ПДВ (крім надання в оренду майна),
відображення доходів і витрат без використання рахунків 70 «Доходи
від реалізації», 23 «Виробництво» і рахунків класу 9 «Витрати
діяльності»;
5) невеликі розміри ОСББ вимагають спрощеної методології
обліку.
Облік активів, капіталу і зобов'язань в ОСББ суттєво не
відрізняється від обліку в інших неприбуткових організаціях.
Основною відмінністю є облік житлових будинків, які обліковують
поза балансом. Для їх обліку можна обрати рахунок 02 «Активи на
відповідальному зберіганні».
Основні засоби, придбані за власні кошти, відображають по
дебету рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а після введення в
експлуатацію — по дебету рахунку 10 «Основні засоби» списанням з
кредиту рахунку 15 «Капітальні інвестиції». ПДВ, сплачений
постачальникам, включають до складу первісної вартості придбаних
основних засобів. Зарахування на баланс основних засобів, переданих
ОСББ безкоштовно відображають у кореспонденції із кредитом
рахунку 42 «Додатковий капітал».
При придбанні запасів ПДВ, сплачений у складі їх вартості,
включають до первісної вартості цих запасів. МШП списують з
балансу при передачі їх в експлуатацію. Їх облік можливо вести на
рахунку 20 «Виробничі запаси» без використання рахунку 22
«Малоцінні швидкозношувані предмети».
Таким чином, можна виділити наступні особливості
бухгалтерського обліку в ОСББ:
1) використання скороченого плану рахунків з деякими
специфічними рахунками;
2) відсутність виробництва робить доцільним використання
рахунків класу 8 «Витрати за елементами» без використання рахунків
класу 9 «Витрати діяльності»;
3) відсутність реалізації робіт, послуг, що робить доцільним
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використання для обліку доходів від основної діяльності рахунку 71
«Інший операційний дохід»;
4) не обліковують окремо доходи і витрати від фінансової та
іншої (інвестиційної) діяльності;
5) облік розрахунків із членами ОСББ доцільно обліковувати, як
надходження цільового фінансування (рахунок 48 «Цільове
фінансування та цільові надходження»), а не як розрахунків з
дебіторами;
6) використання максимально спрощеної форми обліку –
ведення журналу обліку господарських операцій і окремих відомостей
(відомості розрахунків з мешканцями будинку, з постачальниками
тощо) зі складанням в кінці звітного періоду шахової та оборотної
відомостей;
7) Баланс (Звіт про фінансовий стан) ОСББ містить обмежену
кількість статей і в ньому відсутнє значення статті «Зареєстрований
капітал (пайовий капітал)», так як основною особливістю об’єктів
бухгалтерського обліку в ОСББ є практична відсутність власного
капіталу;
8) звітність ОСББ як неприбуткової організації відрізняється за
складом і обсягом звітних форм;
9) житловий будинок обліковують поза балансом виходячи з
принципу автономності.
УДК 338
Роман Войцеховський
Науковий керівник: Оксана Урбан
Луцький національний технічний університет
СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СИСТЕМИ В
УКРАЇНІ
У сучасних умовах розвитку цивілізації інтелектуальний
потенціал та науково-технологічні інновації, які охоплюють глобальні
масштаби, стають головними чинниками гармонійного розвиту
людини та основою соціально-економічного зростання тієї чи іншої
держави. Як і сто чи двісті років тому відколи людство почало з
надією дивитись на досягнення науки і техніки, сподіваючись через це
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розв’язати одвічні проблеми людської цивілізації – голод, добробут,
вічне життя, так і нині від науково-технологічного розвитку очікують
дива та готових рішень щодо розв’язання актуальних проблем
розвитку суспільства. Проте отримати дар ще не означає вміння
скористатись ним, особливо коли це стосується такої інтелектуальної
сфери суспільної діяльності, як науково-технологічна. То й не дивно,
що провідні країни світу приділяють стільки уваги забезпеченню
сприятливих умов творчому процесу, який не піддається суворому
обліку витратних годин, продуктивність якого не вимірюється
прямими методами, проте його вплив на прогрес цивілізації є
беззастережливим.
Прогрес означає рух уперед, поступальний розвиток по
висхідній — від менш досконалих до досконаліших форм, від нижчої
якості або сутності до вищої, розвинутішої системи.
Технологія охоплює методи, системи і пристрої, які є
результатом наукових знань, для застосування їх із практичною
метою.
Науково-технологічний
поступ
був
започаткований
промисловою революцією кінця ХVIII — початку ХІХ ст., коли
технологічні способи виробництва з використанням машинної праці
почали витісняти процеси, засновані на ручній праці. Машинна
індустрія залучила до процесу виробництва нові сили природи (пару,
електроенергію), і це потребувало нових наукових теоретичних
пошуків та інтенсивного розвитку традиційних і нових наукових
дисциплін: математики, механіки, фізики, хімії, досягнення яких стали
основою виникнення сучасної великої промисловості, сучасних
технологій, нових галузей промисловості, у результаті чого посилився
суспільний поділ праці та змінювалося економічне мислення робочої
сили — людини.
Сучасний стан НТП характеризується широким запровадженням
засобів автоматизації в усі сфери виробничої і господарської
діяльності людини: застосуванням кібернетики; комп’ютерних систем;
інформаційних технологій, що сполучають комп’ютер та сучасні
засоби зв’язку; створенням нових матеріалів (полімерів, кераміки,
нових сплавів та композиційних матеріалів); поширенням нових
наукових напрямів, зокрема біотехнології, на основі якої
вдосконалюються медицина, фармацевтика, сільське господарство,
хімічна промисловість. Автоматизація виробництва висунула нові
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вимоги до робочої сили, які передбачають якісно вищий рівень
духовності, освіти, фізичних і розумових здібностей, творчих
обдарувань особистості, організаторських здібностей.
Технологічний потенціал України, як і вся сфера економіки
включно із соціальною сферою, гальмуються існуванням
надвитратності
та
неприпустимо
громіздкої
енерго
- і
матеріаломісткості всієї промисловості, саме з урахуванням
необхідності подолання яких повинні формуватися пріоритетні
напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку. Світова
практика свідчить, що для досягнення відчутного ефекту на
пріоритетних напрямах розвитку повинно зосереджуватися у 3—4
рази більше ресурсів, ніж на непріоритетних. Це вимагає
пристосування фінансово-податкової системи і кредитної політики до
потреб підтримки інноваційного характеру економіки; формування
політики обміну товарами, яка сприяє зміцненню державної валюти;
забезпечення юридичних гарантій, що стимулюють і прискорюють
організацію нових інноваційних підприємств і фірм; розвитку
комп’ютерних систем, консультаційної мережі для підприємств і
фізичних осіб.
Отже, наша країна робить тільки перші кроки до цивілізованої
інтеграції у світовий та європейський науково-технологічний простір,
оскільки до останнього часу вона не досягла статусу суб’єкта науковотехнологічної співпраці й залишається державою, що постачає
інтелектуальний потенціал для інших, значно розвинутіших країн. У
зв’язку з цим Україна має скористатися можливостями міжнародної
науково-технологічної співпраці для зміцнення своїх позицій.
1. Онишко С.В. Оцінка якості зростання економіки України // Проблеми науки. - 2003.
- №5. - С. 5-11
2. Трансформаційні процеси та економічне зростання в Україні / За ред. акад. НАН
України В.М.Гейця. - X.: Вид-во "Форт", 2003. - 440 с.
3. Юхименко П.І. Економічна історія: Навч. посіб./ П.І.Юхименко. -К.: Вікар, 2004.
4. Чухно, А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі /
А. Чухно // Економіка України. – 2009. – № 5 – С. 15-35.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
На сьогоднішній день питання сталого розвитку є одним з
головних у розвитку кожної країни, яке обумовлене необхідністю
стабілізації техногенного навантаження на навколишнє природне
середовище та розв'язання комплексу екологічних проблем в умовах
соціально-економічного
зростання.
Функціонування
народногосподарського комплексу призводить до незбалансованої
експлуатації природних ресурсів та виснаження ресурсного потенціалу
територій.
Питання розвитку міжнародного туризму висвітлені в наукових
працях вітчизняних та зарубіжних науковців І. Бураківського,
Т. Циганкової, А. Філіпенка, Ф. Котлера, М. Портера, Т. Ткаченко,
В. Квартальнова, Г. Папіряна та ін.
Міжнародний туризм є однією з найприбутковіших галузей
економіки та з кожним роком потоки іноземних туристів зростають,
тим самим створюючи додаткове навантаження на екосистему. За
даними Всесвітньої туристської організації (UNWTO) кількість
іноземних туристів у 2013 році збільшилась на 6,6%, або 940 млн. у
кількісному виразі, відносно попереднього року. Якщо розглядати за
рівнем розвитку країн, то на розвинені країни припадає 8%, країни, що
розвиваються – 5% приросту прибуттів. Надходження від
міжнародного туризму досягли у 2013 році 919 млрд. дол., що
відповідає збільшенню на 4,7 % до попереднього 2012 року. За
прогнозами UNWTO на 2015 рік очікується збільшення іноземних
потоків ще на 4-5%, не зважаючи на політичну нестабільність країн
Північної Африки та країн Ближнього Сходу, природні катаклізми
країн Азії.
Внаслідок цього, вичерпується туристичний ресурс територій,
знижується туристична привабливість, отже, туристичний продукт
певних територій не є конкурентоспроможним на світовому ринку.
Вирішенням даної проблеми є створення стратегії сталого
міжнародного туризму.
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За прогнозами Всесвітньої туристської організації, до 2020 року
очікується збільшення міжнародних потоків до 1,6 млрд. В трійку
найбільш популярних регіонів увійдуть Європа (717 млн. туристів),
країни Східної Азії та Тихого океану (397 млн. туристів) та Америка
(282 млн. туристів).
Отже, розглянемо дані туристичних потоків України, як однієї з
перспективних країн Європейського регіону (табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка туристичних потоків в Україні за 2007-2013 роки
Роки
Динаміка в’їзних потоків
Динаміка виїзних потоків
2007
326,4 тис. осіб
566,9 тис. осіб
2008
299,1 тис. осіб
868,2 тис. осіб
2009
372,5 тис. осіб
336,0 тис. осіб
2011
372,8 тис. осіб
1,3 млн. осіб
2012
282,3 тис. осіб
913,6 тис. осіб
2013
21,1 млн. осіб
17,2 млн. осіб
З наведеної вище таблиці ми бачимо, що до 2013 року виїзний
туризм перевищував показники в’їздного туризму, визначаючи
пріоритетність першого. У 2013 році спостерігається різке збільшення
в’їздного туристичного потоку за рахунок країн Європи – 5,3 млн.
осіб, країн СНД – 15,4 млн. осіб та інших країн – 458, 1 тис. осіб.
Розглянувши стан туристичної галузі України за соціальноекономічними показниками, можна зробити висновки про позитивні
тенденції розвитку даної галузі, а також вплив на сталий розвиток
держави в цілому. Міжнародний туризм, як один з найпотужніших
джерел валютних надходжень до бюджету та вектор інтеграції у
європейський та світовий простір, потребує більш пильного
відношення з боку державної влади та представників туристичного
бізнесу. Враховуючи принципи сталого туризму, необхідно
підвищувати обсяги інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму;
розвивати туристичну, сервісну та інформаційну інфраструктури в
зонах автомобільних шляхів та міжнародних транспортних коридорів ;
розглядати питання щодо використання рекреаційних ресурсів та їх
збереження; розвивати альтернативні види туризму.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Науковий підхід до визначення методу бухгалтерського обліку
дозволяє прелставити його в двох аспектах: процедурному і
адитивному. Процедурний підхід характеризує метод бухгалтерського
обліку як процес суцільного і безперервного збору, систематизації,
оцінки і узагальнення інформації про майно і зобов'язання
підприємства. Адитивний підхід диференціює метод бухгалтерського
обліку на окремі його елементи.
Основоположником процедурного підходу є А.П. Рудановський.
У методі бухгалтерського обліку він виділяв наступні складові:
реєстрацію, систематизацію, координацію і оцінку, трактуючи метод
як засіб пізнання предмету.
Розвиваючи ідеї А.П. Рудановського, А.М. Галаган згрупував усі
традиційні методи формальної логіки, статистики і бухгалтерського
обліку, обгрунтувавши їх універсальність. В результаті запропоновані
ним методи є наступні: спостереження, класифікація, індукція і
дедукція, синтез і аналіз. Д.Н. Нарибаєв метод бухгалтерського обліку
визначає як систематичне спостереження, реєстрацію, класифікацію та
вартісний вимір господарських процесів і засобів з метою формування
результативної інформації для потреб управління.
Недоліком процедурного підходу можна назвати те, що
загальнонаукові методи знання, запропоновані у рамках цього підходу
в якості елементів методу бухгалтерського обліку, застосовуються при
дослідженні різних предметів і явищ що надає їм самостійності по
відношенню до об'єкту, що вивчається. Для процедурного підходу
важливим є накопичений досвід пізнання відповідного об’єкта.
До певної міри вдалим є адитивний підхід, який представляє
інтерпретацію методу бухгалтерського обліку з частковонаукових
позицій.
Представники адитивного підходу дискутують з питання про те,
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скільки елементів включає метод бухгалтерського обліку.
Максимальне число елементів, що виділяються, пропонується вісім:
документація, інвентаризація, калькуляція, оцінка, подвійний запис,
рахунки, баланс і звітність. Необхідно підкреслити точку зору В. Ф.
Палия, який, виходячи за рамки адитивного підходу відмічає, що
повинно йтися не про елементи методу бухгалтерського обліку, а про
систему елементів, тим самим надає методу властивість
емерджентності.
П.В. Мезенцев пропонує відносити до методу тільки ба-ланс,
рахунки і подвійний запис. Л.Я. Розенберг є прибічником погляду,
згідно з яким методом бухгалтерського обліку може бути тільки
подвійний запис.
Повноцінний опис методу бухгалтерського обліку можливий у
випадку поєднання статичного і динамічного аспектів методу, які були
описані з рамках відповідно адитивного і процедурного підходів. Це
поєднання досягається при трактуванні методу в якості
інформаційного моделювання.
Бухгалтерський облік як модель господарської діяльності
представляє собою систему первинної документації і облікових
регістрів, яка виступає як перший ступінь бухгалтерського
моделювання. Проте на рівні цього ступеня вирішальне значення з
точки зору самого бухгалтерського обліку, його практичної реалізації і
науки мають не самі первинні документи і регістри, а моделі вхідної і
вихідної (звітної) інформації.
Резюмуючи вищесказане, можна виділити складові частини
процесу трансформації методів бухгалтерського обліку: 1) історичний,
що полягає в послідовних змінах форм і методів економічної
діяльності; 2) логічний, що має у своїй основі структурну будову
методу, який в свою чергу складається з безперервних кількісних і
якісних змін його елементів.
Таким чином, доречно конкретизувати визначення методу
бухгалтерського обліку, синтезуючи викладені вище підходи і
відображаючи інформаційно-історичну сутість його предмету.
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Вивчення історії соціальної функції бухгалтерського обліку в
наш час є досить актуальна. У зв’язку з цим представники професії
визнають необхідність проведення змін на регуляторному рівні з
метою наближення завдань бухгалтерського обліку до суспільних
інтересів [1]. Еволюція поглядів за сформульованою тематикою
характеризується як широкі часові рамки, і як ступінь розкриття
суміжних проблем.
Таким чином актуальність цієї теми визначається:
1. високим значенням бухгалтерської професії;
2. необхідністю переосмислення функцій бухгалтерів та змісту
їх професійної діяльності;
3. недостатньою розробленістю теорії бухгалтерського обліку
як професійної діяльності;
4. посиленням впливу таких інститутів як культура та освіта на
макро- і мікроекономічні процеси ;
5. відсутністю прогнозів розвитку бухгалтерського обліку як
професійної діяльності.
Так,як це питання є актуальним то над ним працювала велика
кількість вчених. Одним із таких є італійський вчений Дж. Чербоні
(1873), який виділяв чотири етапи:
1) давній світ;
2) період від Л. Фібоначі до Л. Пачолі, який він називав епохою
комерційної арифметики;
3) період від Л. Пачолі до Ф. Вілли – становлення подвійної
бухгалтерії;
4) виникнення та розвиток наукової [2].
Французький економіст Л. Сей (1883) виділяв такі етапи:
1)мнемонічний, який розпадався на два періоди – усний і
символічний;
2) уніграфічний – проста бухгалтерія;
3) диграфічний – подвійна бухгалтерія;
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4) логісмографічний[2].
Російські вчений А.П. Рудановський (1925) виділяв два етапи:
1) статистичний, який включав усе, що було до появи
подвійного запису;
2) бухгалтерський, який виник після того, як у систему рахунків
простої бухгалтерії ввійшли рахунки власника[2].
Український учений М.Г. Чумаченко (1997) виділяє такі періоди:
6. з моменту виникнення товарно-грошових відносин і до кінця
XVIII ст. (виникнення різних способів реєстрації фактів в облікових
регістрах у вигляді систематичних і хронологічних записів,
розповсюдження методу подвійного запису);
7. з кінця XVIII ст. і до кінця XIX ст. (видання перших праць з
обліку, виникнення облікових теорій, визначення основних напрямів
розвитку науки «рахівництво»);
8. з кінця XIX ст. і до початку XX ст. (становлення
бухгалтерського обліку як галузі наукових знань);
9. початок XX ст. і до наших днів (розробка базових принципів
об’єктивної
оцінки
майново-правового
стану
самостійно
господарюючого суб’єкта в умовах зовнішнього ринкового
середовища, галузевого напрямку в побутові системи бухгалтерського
обліку, розширення державної регламентації національних систем і
звітності[3].
Метод бухгалтерського обліку — це сукупність конкретноемпіричних методичних прийомі відображення обігу капіталу в
процесі нагромадження, збереження та використання для подальшого
його зростання[4].
Метод бухгалтерського обліку включає наступні елементи:
- документація,
- інвентаризація,
- оцінювання,
- калькуляція,
- система бухгалтерських рахунків,
- подвійний запис,
- баланс,
- звітність.
У силу прагматичного характеру знань, що накопичуються в
області бухгалтерського обліку, розвиток ідей відбувалося не через
заперечення, повалення попередніх поглядів, а у вигляді
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впорядкування існуючих основ, але тільки на новій, більш великої
фактологічної бази. Розвиток нових загальнонаукових напрямків
справило глибокий вплив на бухгалтерський облік. Історія бухгалтерії
- це історія живого прояви економіки. Ставши невід'ємною частиною
управління господарством, бухгалтерія перетворилася на струнку
систему, що полегшує контроль збереженням цінностей і здійснення
процесів управління.
1. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/349313.html
2. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней [Текст]:учеб. пособ.
для вузов / Я. В. Соколов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638с.
3. Чумаченко, М. Г. Сучасний стан бухгалтерського обліку в Україні та міжнародні
стандарти обліку [Текст] / М. Г. Чумаченко. – К.: Інститут фінансових і банківських
досліджень академії економічних наук України, 1997. – 300 с.
4. http://uk.wikipedia.org/wiki/
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
У сучасному світі глобалізація має домінуючий вплив на
розвиток будь-якої держави. Тому основним завданням кожної
держави є забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки.
Глобалізація обмежує можливості держави щодо формування
незалежної економічної політики. Проте роль держави лишається
важливою і не зменшуються вимоги щодо пошуку нових рішень та
моделей функціонування. Сучасна економічна ситуація потребує
відповідного державного регулювання, щодо забезпечення умов
стабільного підвищення ефективності національного виробництва,
адаптованого до змін світової кон’юнктури та внутрішнього попиту.
В умовах економічної глобалізації суб’єктами конкурентних
відносин на світовому рівні виступають країни та їх регіони. Отже,
процес глобалізації тісно пов’язаний з економічною регіоналізацією
світового господарства. Регіоналізація виступає, як своєрідний прояв і
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форма реалізації глобалізації, загострюючи суперечності глобального
розвитку. З одного боку, це дві різнонаправлені за характером дії та
наслідками тенденції, а з іншого – глобальний ринок посилює
діяльність потужних регіональних коаліцій країн, які мають спільні
економічні інтереси та об’єднують свої зусилля з метою забезпечення
найбільш сприятливих умов для реалізації міжнародного
співробітництва в регіональному масштабі і це в свою чергу дозволяє
їм досягати більшого ефекту від співробітництва з іншими членами
угруповання та ефективно реалізовувати на міжнародній арені широке
коло стратегічних інтересів.
Формуючи прогресивну державну політику у напрямі
забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки
головна увага має приділятися регіональному сектору. Таким чином,
виникає
об’єктивна
необхідність
підвищення
рівня
конкурентоспроможності регіонів держави. Проте, існує ряд чинників,
що перешкоджають як соціально-економічному розвитку регіонів
загалом, так і їх конкурентоспроможності, до них слід віднести:
- міжрегіональне відчуження внаслідок політичної регіоналізації
та відмінностей геополітичної орієнтації населення;
- порушення ефективної взаємодії по векторах "центр - регіони"
та "регіон - регіони";
- штучна економічна та політична автономізація окремих
регіонів;
- регіональна асиметрія у системі міжбюджетних відносин;
- суттєва диференціація регіонів за рівнем економічного
розвитку та якістю життя людей;
- недосконалий стратегічний менеджмент та програмування
соціально-економічного розвитку на регіональних та місцевих рівнях.
Для України стратегічно важливою метою має стати
стимулювання структурних реформ усередині країни, спрямованих на
забезпечення конкурентоспроможності у відкритому ринковому
середовищі, що є стратегічно важливою метою. Покращити становище
України на світовому ринку можливо завдяки застосуванню
ефективної інноваційної та зовнішньоекономічної політики.
Оптимальний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків ґрунтується,
передусім, на принципових змінах у структурі національної економіки
України.
Тому
важливим
стає
питання
реформування
зовнішньоекономічного сектору України, інтеграції її господарської
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системи у міжнародну економіку, створення розгалуженої
інфраструктури, яка б забезпечувала швидку реалізацію ринкових
перетворень, перш за все у зовнішньому секторі економіки.
Стратегії забезпечення конкурентоспроможності української
економіки в умовах глобалізації має враховувати такі фактори як:
- удосконалення чинного законодавства у сфері конкурентної
політики;
- розвиток та удосконалення інституційної бази захисту
конкуренції та механізмів проведення конкурентної політики в
державі;
- боротьба з тіньовою економікою та корумпованістю, з
відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
Українська
економіка
опинилась
у
міжнародному
конкурентному середовищі, до якого виявилась непідготовленою.
Стратегічним пріоритетом в Україні у контексті забезпечення
національної конкурентоспроможності є опанування науковотехнологічною моделлю економічного розвитку.
УДК 657
Ольга Гапончук
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ ПОРІВНЯННЯ В АНАЛІТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
Аналіз господарської діяльності (АГД) – це комплексне
вивчення роботи підприємства шляхом застосування методу
дослідження, який базується на розділенні, розкладенні цілого на
складові частини з метою вивчення їх взаємозв’язку і
взаємозалежності для об’єктивної оцінки результатів діяльності
підприємства та виявленні резервів подальшого підвищення
ефективності господарювання.
Використання методу АГД виявляється через ряд методичних
прийомів аналітичного дослідження.
Який методичний прийом застосовувати залежить від мети
аналізу і джерел інформації, від технічних можливостей використання
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розрахунків і т.д.
Порівняння – найбільш ранній і найбільш розповсюджений
прийом аналізу. З цього прийому по суті і починається економічний
аналіз.
Порівняння як спосіб дослідження здійснюється через
зіставлення одного показника (невідомого) з іншим (відомим) з метою
визначення спільних рис або розбіжностей між ними.
Порівняння – це найважливіший прийом, за допомогою якого
проводиться оцінка ефективності господарювання, вивчається вплив
окремих факторів на виконання плану і виявляються резерви.
Теорія і практика економічного аналізу виробили ряд методів
порівняння економічних показників з метою визначення відхилень і
встановлення причин, які зумовили ці відхилення. З цією метою
фактичні дані порівняються з плановим завданням, нормативами,
даними попередніх періодів, середньогалузевими показниками,
внутрішніми і зовнішніми стандартами, показниками передових
підприємств.
Порівняння фактичних показників з нормативами дає змогу
визначити рівень виконання нормативних (оптимальних) завдань щодо
обсягів та ефективності виробництва, фінансової стійкості
підприємства, його ліквідності, ділової активності.
Порівняння фактичних показників з показниками попередніх
періодів (дня, декади, місяця, кварталу, року) уможливлює оцінювання
темпів зміни цих показників, визначення тенденцій та
закономірностей розвитку економічних процесів.
Порівняння із середніми показниками по галузі (міністерству,
об'єднанню, концерну) є необхідним для більш повної та об'єктивної
оцінки діяльності об'єкта, для вивчення загальних і специфічних
факторів, що визначають результати його діяльності.
Порівняння фактичних даних із плановими показниками
свідчить про рівень виконання плану за місяць, квартал, рік.
Порівняння фактичних даних за попередні періоди з плановими можна
використати і для перевірки обґрунтованості планових показників.
Порівняння фактичного рівня показників із плановими є необхідним
також для визначення резервів виробництва. Так, якщо план за певним
показником не було виконано, то іноді це можна розглядати як
невикористаний резерв підвищення ефективності виробництва.
Порівняння фактичних значень показників підприємства з
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кращими, що їх досягнуто на інших підприємствах галузі, торує шлях
запровадженню передового досвіду та нових можливостей
виробництва.
Обов’язкова умова для порівняння – однорідність економічного
змісту, вимірів і оцінки показників, що порівнюються, тобто їх
порівнянність. Досягнення порівнянності показників можливе за таких
умов:
– нейтралізація впливу кількісного фактора;
– нейтралізація впливу цінового фактора;
– урахування впливу структурних зрушень на обсяг виробленої
та реалізованої продукції;
– забезпечення однакової тривалості періодів, що порівнюються;
– забезпечення тотожності методики розрахунку порівнюваних
показників;
– урахування
соціально-економічних
умов
розвитку
досліджуваних об'єктів.
УДК 978.966
Яна Гарасан
Науковий керівник: Ольга Бойко
Луцький національний технічний університет
НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО
АУДИТУ СИСТЕМИ ЗБУТУ ВІТЧИЗНЯНИМИ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
За сучасних умов становлення вітчизняної економіки, внаслідок
загострення конкуренції за ринки збуту, збільшення витрат, пов'язаних
з реалізацією товарів і підвищенням їхньої частки в валовому
внутрішньому продукті, а також підвищення вимог споживачів до
якості обслуговування, основним фактором, що визначає виживання
підприємств та їх цілеспрямований розвиток, є ефективність системи
збутової діяльності. У зв'язку з цим великої уваги набувають питання
її оцінювання.
Під маркетинговим аудитом системи збуту слід розуміти
комплексну оцінку результатів збутової діяльності шляхом всебічного,
періодичного та незалежного аналізу збутових операцій підприємства.
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В Україні проведення маркетингового аудиту є необов’язковим і
добровільним. Здебільшого ним користуються у зв’язку із
проведенням спеціальних маркетингових досліджень або для
вирішення певних маркетингових проблем. Нерозуміння сутності і
переваг маркетингового аудиту як способу підвищення ефективності
збутової діяльності веде до занадто обмеженого його застосування.
Взагалі в теорії і практиці українських управлінців
маркетинговий аудит є досить новим поняттям, більшість з них
пов’язують його лише з бухгалтерським аудитом. Водночас у
розвинутих країнах світу великі компанії розглядають маркетинговий
аудит як спосіб перевірки стану збутової діяльності підприємства і як
інструмент підвищення її ефективності.
Маркетинговий аудит системи збуту здійснюється шляхом
періодичного та незалежного аналізу системи маркетингу
підприємства з метою визначення вузьких місць, а також розробки
рекомендацій щодо підвищення її ефективності.
Розгляд різних підходів щодо здійснення маркетингового аудиту
системи збуту дозволив виокремити наступні напрямки, за якими
доцільно його проводити: стратегічний аудит маркетингової
діяльності; тактичний аудит системи збуту, який складається з
організаційного і процедурного зрізів; аудит прибутковості збуту.
Особливе місце в системі контролю за ефективністю збутової
діяльності підприємства займає стратегічний маркетинговий аудит,
який являє собою перевірку відповідності обраних цілей і стратегій
маркетингу тенденціям розвитку цільових ринків підприємства. Мета
стратегічного аудиту - визначити чи достатньо ефективно
підприємство використовує усі маркетингові можливості, які мають
місце в області збуту. Головна відмінність стратегічного аудиту
полягає в тому, що він приймає форму випереджального контролю.
Об'єктами стратегічного аудиту є: фактори макросередовища;
фактори середовища безпосереднього оточення: цільовий ринок
підприємства, збутова політика конкурентів, договірна політика
підприємства; конкурентні позиції збутового потенціалу підприємства;
система управління збутовими ризиками.
Тактичний аудит системи збуту включає аудит організаційного
зрізу системи збуту та аудит процедурального зрізу системи збуту. Він
спрямований на порівняння фактичних показників з плановими та
прийняття за необхідністю коригувальних дій. Об'єктами тактичного
53

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

аудиту є організаційна структура системи управління збутом;
регламентація збутової діяльності; ринкова частка підприємства;
ефективність системи збуту та товарний портфель підприємства.
Об'єктами аудиту прибутковості системи збуту є прибутковість
товарних груп та рентабельність структурних одиниць, яка
визначається за допомогою АВС ХYZ – аналізу.
При контролі збуту фіксуються планові показники обсягу
продажу (в натуральному або грошовому виразі), які порівнюються з
фактичними показниками збуту. Контроль обсягу збуту в цілому на
підприємстві повинен доповнюватися аналізом мікропродажу, тобто
окремо аналізується збут за сегментами споживачів, територіями,
каналами збуту, продуктами ‒ тими маркетинговими об'єктами, які не
забезпечили досягнення запланованих результатів.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна зробити
висновок, що маркетинговий аудит системи збуту є для вітчизняних
підприємств важливим аналітичним інструментом, що передбачає
всебічне дослідження основних чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища, цілей і стратегій збутової діяльності підприємства з
метою виявлення проблем і прихованого потенціалу та розроблення на
цій основі адекватної маркетингової збутової стратегії.
УДК 658.012.5
Софія Герус
Науковий керівник: Ольга Бойко
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах нестабільності зовнішнього середовища одним із
першочергових завдань керівництва є оцінка поточних і
перспективних можливостей підприємства, тобто його потенціалу.
Основою соціально-економічного розвитку підприємства виступає
його ресурсний потенціал, закономірним результатом використання
якого є насамперед виробництво продукції високої якості, що дає
можливість отримати високу віддачу.
Ресурсний потенціал підприємства слід розглядати як
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економічну основу підприємства, що характеризується системою
показників, які відображають не тільки наявні ресурси, а й їхні
резерви, які можуть бути використані за визначених умов.
Слід відмітити, що оцінка ресурсного потенціалу підприємства
здійснюється з метою визначення якої-небудь оцінної вартості, що
необхідна для ухвалення оптимального управлінського рішення.
Визначення інструментарію оцінки ресурсного потенціалу дозволяє
розробляти ефективну систему управління ним на певних етапах
розвитку та обґрунтовувати відповідність зовнішньому середовищу з
метою забезпечення взаємодії з ринком.
Система показників оцінювання ресурсного потенціалу повинна
включати показники, що характеризують наявність, склад, стан
ресурсів і показники ефективності їх використання (табл. 1).
Таблиця 1
Система основних показників оцінки ресурсного потенціалу
Вид ресурсів
Показники
Аналіз потенційних можливостей предметів
Оцінка матеріальних
і засобів праці, технічних та технологічних
ресурсів
ресурсів підприємства.
Оцінка маркетингових Аналіз показників, які характеризують
ресурсів
елементи комплексу маркетингу.
Оцінка трудових
Аналіз показників плинності кадрів, рівня
ресурсів
продуктивності праці трудових ресурсів.
Аналіз фінансових показників, показників
Оцінка фінансових
прибутковості,
ліквідності
та
ресурсів
платоспроможності.
Аналіз
технічного
забезпечення
Оцінка інформаційних інформаційними системами та аналіз
ресурсів
кадрового забезпечення та рівня їх
кваліфікації у галузі інформаційних систем.
Аналіз
ефективності
інноваційної
Оцінка інноваційних
діяльності та її впливу на найважливіші
ресурсів
показники діяльності підприємства.
Оцінка ресурсного потенціалу підприємства здійснюється за
розрахунком його складових елементів. При цьому інтегральний
показник (формула 1) розраховують як суму комплексних показників
оцінки виробничого, кадрового, фінансового, маркетингового,
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інформаційного та інноваційного потенціалів з урахуванням вагомості
їх значення у формуванні ресурсного потенціалу підприємства.
6

n

² ÐÏ

vi
i 1

v jk j ,

(1)

j 1

де vi, vj – коефіцієнти вагомості складових ресурсного потенціалу
та відповідних їм показників;
kj – комплексні показники оцінки ресурсного потенціалу за
відповідними складовими;
n – кількість одиничних показників оцінки ресурсного
потенціалу.
Зауважимо, що оцінка ресурсного потенціалу підприємства дає
можливість встановити, як функціонує ресурсний потенціал, чи
досягаються поставлені цілі, як зміни та вдосконалення в управлінні
впливають на повноту використання ресурсів підприємства та
ефективність управління ним.
Таким чином, можна зробити висновок, що основою
ефективного управління ресурсним потенціалом є його якісна оцінка.
Дослідження методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу
підприємства показали, що вона повинна носити комплексний
характер, оскільки ресурсний потенціал підприємства створюється
завдяки поєднанню таких чинників, як ресурси, резерви, результати
діяльності, підприємницькі здібності.
УДК 657
Катерина Голод
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ЯК ЕКОНОМІЧНА
КАТЕГОРІЯ
У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює
розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами
одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг
тощо. В реальній практиці постійно виникають ситуації, коли по тим
чи іншим причинам підприємство не в змозі стягнути борги з
56

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

контрагентів за відвантажені товари, продукцію чи надані послуги. В
цьому випадку виникає дебіторська заборгованість.
На кожному етапі економічного та політичного розвитку в
Україні та в світі відбувалися істотні зміни у трактуванні поняття
„дебіторська заборгованість‖.
Проблемам розвитку теорії і практики обліку дебіторської
заборгованості присвячено ряд праць зарубіжних і вітчизняних
вчених-економістів: Є.В. Дубровської, М.Д. Білик, В.І.Єфіменка,
О.Г. Лищенка, В.Г.Лінника, Н.П. Матициної, С.Л.Берези, Т.В. Момот,
В.П. Савчука та інших.
Так, Дубровська Є.В. та Білик М.Д. розкрили проблемні питання
сутності поняття ―дебіторська заборгованість‖[2;4]; Береза С.Л. і
Матицина Н.П. приділили свою увагу саме питанню класифікації
дебіторської заборгованості [1,16], Ніколаєнко О. і Лищенко О.Г.
зосередили увагу на аналізі дебіторської заборгованості [4;15]; Момот
Т. та Савчук В.П. виділили у свої працях проблеми управління
дебіторською заборгованістю в умовах фінансової кризи [3;22].
Існує наступне визначення цієї категорії: «дебіторська
заборгованість - це грошові суми, які повинні фірмі покупці, що
придбали у неї в кредит будь-які продукти або послуги.».
Трактувань дебіторської заборгованості у сучасній економічній
літературі є чимало, але немає єдності термінології.
Згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» дебіторська
заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів на певну
дату. Поточна дебіторська заборгованість за ступенем впевненості в її
погашенні поділяється на безнадійну та сумнівну [5].
За П(С)БО 13 „Фінансові інструменти‖ дебіторська
заборгованість є одним із видів фінансових активів і визначається як
контракт, що надає право отримувати грошові кошти або інший
фінансовий актив від іншого підприємства. Згідно цього ж П(С)БО 13
дебіторська заборгованість, яка призначена для перепродажу –
дебіторська заборгованість, яка виникає внаслідок надання коштів,
продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржнику і яка не
є фінансовим активом, призначеним для перепродажу [6].
На думку багатьох науковців, більш коректно для
характеристики дебіторської заборгованості використовувати термін
„майнові вимоги‖, тобто дебіторська заборгованість – включені до
складу майна підприємства його майнові вимоги до інших осіб, що є
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його боржниками в правовідносинах, які виникають за різних
обставин.
З юридичного погляду дебіторська заборгованість розглядається
як капітал підприємства-кредитора, але не завжди його власний
капітал. Лише тоді, коли під час обігу кошти повертаються у
володіння підприємства-кредитора, вони або включаються в його
власний капітал, або використовуються на погашення кредиторської
заборгованості даного підприємства перед своїми кредиторами. Тому
дебіторська заборгованість як частина майна підприємства-кредитора
відноситься до її активів, які пов’язані з юридичними правами, в тому
числі правом на володіння, і в залежності від джерела виникнення є
власним капіталом або залученими коштами інших осіб.
Разом з тим дебіторська заборгованість, по суті, є відволіканням
з господарського обігу обігових коштів підприємства, що
супроводжується непрямими втратами його доходів:
а) чим довший період погашення заборгованості, тим менший
дохід від коштів, вкладених у дебіторів (адже дебіторська
заборгованість, як і інші активи, повинна давати прибуток, який за
інших однакових умов тим вищий, чим вища оборотність);
б) кошти в заборгованості можуть знецінюватися через
інфляцію;
в) як і для інших активів, для фінансування заборгованості
потрібне відповідне джерело, яке, звичайно, теж має свою ціну. Ця
ціна включає: видатки на фінансування (підприємство фінансує
комерційний кредит або за рахунок власних коштів, або за рахунок
запозичених); видатки на управління; видатки, які з'являються через
несвоєчасну оплату (фінансові втрати через продаж заборгованості
третім особам, оплат послуг адвокатів, судова тяганина).
Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити
висновок, що дебіторська заборгованість є одним з найважливіших і
водночас складних елементів управління оборотними активами.
Порушення нормального циклічного процесу її утворення та
погашення може бути не тільки причиною виникнення проблем на
підприємстві (зниження рентабельності активів, втрата їхньої
ліквідності), а й спричинити розвиток глобальної кризи неплатежів в
економіці.
1. Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості:
теорія і практика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.

58

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

08.06.04 ―Бухгалтерський облік, аналіз та аудит‖/ С.Л. Береза. – К., 2003. – 20 с.
2. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М.Д. Білик //
Фінанси України. – Міністерство фінансів України, 12/2003. – №12. с. 24-36.
3. Момот Т.В. Управление дебиторской адолженостью редприятия // Бизненс-нформ /
Т.В. Момот. – 2003. – №11-12. с. 97-99.
4. Ніколаєнко О. Деякі аспекти аналізу дебіторської заборгованості суб’єктів
господарювання /О. Ніколаєнко // Підприємство, господарство і право. –К.: ТОВ
―Гарантія‖, 07/2004. – №7. с. 141-145.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість»:
затв. Наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.1999р. №237 зі змінами і
доповненням.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: затв.
Наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.2001 р. №559 зі змінами і
доповненням.

УДК 657
Вікторія Голуб
Науковий керівник: Тетяна Вісина
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА СТАН БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Праця є одним із основних джерел багатства, фактором
зростання виробництва. Однією з корінних соціально-економічних
проблем сучасного етапу розвитку вітчизняної економіки та важливою
характеристикою конкурентоспроможності ринку праці є безробіття.
Безробіття – це соціально-економічне явище, для якого
характерно незайнятість частини робочої сили (економічно активного
населення) у сфері економіки. У реальному житті безробіття виступає
як перевищення пропозиції робочої сили над попитом на неї.
У Законі України "Про зайнятість населення" безробітними
вважаються працездатні громадяни у працездатному віці, які через не
залежні від них причини не мають заробітку і трудового доходу,
зареєстровані у державній службі зайнятості як особи, що шукають
роботу. Безробіття розраховується як відношення чисельності
безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до
працездатного населення працездатного віку. Значний недолік такої
методики розрахунку полягає у заниженні реального числа
безробітних.
За даними Державної служби статистики в Україні (без
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урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя) у серпні 2014 р. рівень безробіття становив
1,6%. Так, у серпні 2014 р. в Державній службі зайнятості було
зареєстровано 426,1 тис. безробітних, з них 333,3 тис. осіб отримують
допомогу з безробіття. Втім, реальний рівень безробіття значно
вищий, адже далеко не кожен, хто втратив роботу, офіційно оформляє
свій статус.
Крім цього існує також приховане безробіття, яке утворюється в
результаті тимчасової зайнятості населення в різних галузях, де
роботодавці не фіксують офіційного працевлаштування, а також за
кордоном. За даними представництва Міжнародної організації по
міграції (МОМ) в Україні 6,5 мільйонів громадян України працює за
кордоном, які становлять найбільшу частку з категорії "прихованого
безробіття".
Причин безробіття дуже багато, одними з яких є: спад
економіки; структурні зрушення; технологічний прогрес та
запровадження нових технологій. Особливо високих показників
рівень безробіття досягає за умов кризи. Криза або рецесія – це фаза
економічного циклу, яка характеризується перевиробництвом товарів
стосовно
платоспроможного
попиту,
скороченням
обсягів
виробництва, падінням цін, дефіцитом вільних грошових коштів,
біржовим крахом і банкрутством підприємств, зниженням рівня
заробітної плати, спадом рівня прибутку, дезорганізацією кредитної
системи та зростанням безробіття.
В результаті кризових явищ попит на товари та послуги
скорочується, виникає надлишок їх пропозиції. Оскільки підприємства
і організації втрачають значну частину своїх споживачів, відбувається
скорочення виробництва, а відповідно і скорочення кількості
працівників, зайнятих у виробництві. Таким чином, утворюється
надлишок робочої сили в країні. Відбувається падіння рівня реальної
заробітної плати, прибутків, інвестицій. Скорочення інвестиційних
витрат зумовлюється також політичною та соціально-економічною
нестабільністю в державі.
Вище перераховані процеси негативно впливають на рівень ВВП
країни. Доведено, що зростання безробіття на 1% скорочує ВВП на
2,5 %.
На жаль, такі явища не оминули економіку України. Ми це
добре відчуваємо в сьогоднішні дні, бачачи поглиблення бідності та
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соціальної нестабільності у суспільстві, порушення рівноваги з боку
попиту і пропозиції, недовикористання суспільних ресурсів .
Серед зовнішніх факторів, що зумовлюють збільшення рівня
безробіття в Україні – кризи світового масштабу. Загостює ситуацію
той факт, що економіка світу глобалізована, і кризові явища в одних
країнах світу негативно впливають на стан економіки інших країн.
Світова економічна криза в цілому негативно вплинула на економіку
України і тим самим зумовила зростання рівня безробіття.
Виникнення безробіття призводить до негативних наслідків.
Зокрема, посилення соціальної напруги та соціальної диференціації,
загострення криміногенної ситуації, падіння трудової активності,
падіння життєвого рівня населення. Відбувається скорочення
податкових надходжень, зменшення ВВП, зростання витрат на
допомоги безробітнім.
УДК: 657
Ольга Горбатюк
Науковий керівник: Сергій Зеленко
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від
інформації про формування собівартості тому, що є основою
прогнозування і управління виробництвом. В собівартості знаходить
відображення якість усієї виробничо-господарської діяльності
підприємства: чим краще використовуються його основні і оборотні
засоби, менші витрати праці на одиницю продукції, чим чіткіше та
більш узгоджено працює апарат управління, ефективніше
запроваджуються передові форми організації виробництва і
прогресивна технологія, тим нижче собівартість продукції, а недоліки,
які виникають в роботі підприємства, викликають її збільшення.
Проблеми калькулювання собівартості продукції та витрат
підприємства постійно знаходяться в центрі уваги багатьох відомих
вчених. Значна увага цим проблемам приділена в працях таких
економістів: Ф.Ф. Бутинця [1], С.Ф. Голова‚ З.В. Гуцайлюка‚
61

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

В.І. Єфіменка‚ Б.М. Литвина, Ю.Я. Литвина‚ М.Р. Лучка‚
М.С.Пушкаря, В.В.Сопка‚ А.В. Череп, М.Г.Чумаченка та ін.
Як правило, собівартість продукції трактують як грошове
вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції.
Собівартість продукції - виражені в грошовій формі витрати
підприємства на виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг).
Види собівартості:
1) виробнича собівартість (відображає витрати на виробництво
продукції);
2) повна собівартість (крім витрат на виробництво, включає
витрати на збут)[2].
Для правильного визначення собівартості продукції в обліку
витрати на виробництво можна згрупувати за певними ознаками.
Основні витрати - це витрати, які пов'язані з виробництвом
продукції та складають її матеріальну основу.
Накладні витрати - витрати, пов'язані з обслуговуванням
виробництва і управління.
Прямі витрати - безпосередньо пов'язані з виробництвом
певного виду продукції; їх відносять безпосередньо на собівартість
продукції (робіт, послуг).
Непрямі витрати - пов'язані з виробництвом кількох видів
продукції, тому у собівартість продукції прямо не можуть бути
віднесені; непрямі витрати включаються у собівартість окремих видів
продукції за певною ознакою, за допомогою спеціальних методів.[3]
В той же час поза увагою науковців залишились питання
управління собівартістю продукції та шляхи покращення цього
процесу, як одного із основних чинників впливу на рівень витрат та
політику ціноутворення підприємств.
Для підприємств лісової промисловості, які пропонують
широкий асортимент продукції, точне обчислення собівартості є вкрай
необхідним, оскільки є основою вибору компромісного рішення між
привабливістю різноманіття асортименту на ринку і собівартістю
продукції [4].
Варто зауважити, що в останні роки спостерігається тенденція
до
зростання
собівартості
продукції
підприємств
лісової
промисловості..
Отже,
система
управління
витратами
як
процес
цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв
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за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього
зниження, управління витратами є важливою функцією економічного
механізму будь-якого лісового підприємства.
1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник] / Ф.Ф. Бутинець,
С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун. – Житомир: ПП ―Рута‖. – 2002. – 591 с.
2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:
[підручник] / Н. М. Ткаченко – К.: А.С.К. – 2001. – 784 с.
3. Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній
діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин / Л. Нападовська //
Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – N 8/9. – С. 78-94.
4. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: [нав. посібник] /
В.П. Завгородній. – К.:А.С.К., 2002. – 847 с.

УДК 330
Юлія Горбенко
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ
ЗАПАСАМИ
В сучасних умовах діяльність суб’єктів господарювання
потребуює прийняття оптимальних управлінських рішень щодо
визначення
обсягів
виробництва,
забезпечення
стабільного
фінансового стану підприємства, що передбачає оптимальне
поєднання та ефективне використання всіх його ресурсів. Для
розвитку та зростання виробничого потенціалу підприємства слід
створити відповідну системи управління виробничими запасами.
Адже, її налагодженість та неефективність призводить до
несвоєчасного забезпечення виробництва необхідною сировиною і
матеріалами чи надлишкового їх накопичення, неможливості
своєчасної акумуляції обігових коштів для придбання оборотних
матеріальних запасів. Тому якісне управління виробничими запасами є
важливим завданням для підприємств.
Основні аспекти управління виробничими запасами були
висвітленні в працях таких вчених як Полішко Т.В., Шульга А.В.,
Лотиш Р.Б., Корецька С.А., Радіонов А.Р., Приймак О.Ю.та ішні.
Запаси – це матеріальні цінності, які очікують виробничого або
особистого споживання. Відповідно виробничими запасами на
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підприємстві є сировина, основні й допоміжні матеріали,
комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для
виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, розподілу,
передачі, обслуговування виробництва та адміністративних потреб.
Управління виробничими запасами – це певний вид виробничої
діяльності, об'єктом якої є створення і зберігання запасів. Основна
мета управління запасами на підприємстві полягає у зниженні
загальних щорічних витрат на утримання їх до мінімуму за умови
задовільного обслуговування споживачів.
Для ефективного управління запасами необхідним є:
- регулювання кількості оборотних активів на складах (що
забезпечується визначенням оптимального рівня закупівлі запасів);
- скорочення витрат, пов’язаних з утриманням складських
приміщень;
- зменшення втрат виробничих запасів, внаслідок їх псування,
природних втрат та нестач;
- розробка нормативів по витрачанню матеріалів тощо.
На практиці розроблено багато методів, систем, прийомів і
стратегій управління виробничими запасами. Вибір їх залежить від
особливостей виробництва, складу використаних показників для цілей
управління, характеру взаємодії з постачальниками матеріальних
ресурсів, наявності кваліфікованих спеціалістів в області управління,
їх технічної оснащеності тощо. Через велику кількіть систем і моделей
виникають проблеми їх вибору. Адже під час застосування система не
може діяти окремо, а повинна враховути стратегію підприємства, цілі
та засоби, за допомогою яких вона буде реалізовуватися. Управління
виробничими запасами проводять відповідно до способу визначення
моменту замовлення та його об’єму. Для цього використовують
класичні системи управління: система управління виробничими
запасами з фіксованим замовленням та система управління
виробничими запасами з фіксованим інтервалом між замовленнями.
При цьому, слід звернути увагу на їх переваги та недоліки. Основне
розходження між системами полягає в тому, що модель з фіксованим
обсягом виробляє чергове замовлення на постачання, коли запас
матеріалу знижується до визначеного рівня. Ця подія може відбутися в
будь-який момент, у залежності від швидкості споживання матеріалу.
Що ж стосується системи з фіксованим періодом, то в ній
здійснюється розміщення чергового замовлення через заздалегідь
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визначений (контрольний) період часу.
Окрім представлени основних систем управління виробничими
запасами, існують також інші, що лише удосконалюють керуючий
процес, зокрема: метод червоної лінії, метот двох контейнерів, модель
«максимум-мінімум», система планування матеріальних потреб
(MRP), система «точно в термін», система «Канбан, тощо.
Отже, процес управління виробничими запасами на
підприємстві перебачає обрання відповідної системи чи моделі
управління, що передбачає створення і зберігання запасів. Відповідно
до того, як буде вестись управління виробничими запасами, будуть
залежити фінансаові результати діяльності підприємства.
УДК 657
Сергій Гринявський
Луцький національний технічний університет
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У нашій країні планується і враховується робота в будь-якій
галузі практичної діяльності. Наявність добре продуманих планів
дозволяє уникнути стихійності в діях, зайвих витрат часу, сил і
матеріальних засобів, низької якості і поганих кінцевих результатів
роботи.Планування та облік необхідні для кожного підприємства і є
важливою умовою його організації та практичного здійснення.
Одним з першочергових завдань підприємства по збереженню
стійкості в нинішніх умовах їх діяльності є підготовка комплексного
стратегічного плану розвитку з врахуванням умов як внутрішнього,
так і зовнішнього середовища. Тому вважаємо доцільним розглянути
роль стратегічного планування, яке першочергово впливає на
визначення цілей розвитку господарюючих суб’єктів, відповідно до їх
поточного стану як основних складових механізму забезпечення
економічної безпеки в умовах ринкової економіки.
На підприємствах вся робота здійснюється в плановому порядку.
Планується і враховується як систематична робота, так і епізодична
масова робота, а також відповідні організаційно-господарські заходи,
забезпечення занять та ін.
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Для того, щоб стратегічне планування на підприємстві
здійснювалось ефективно, необхідно знати та розуміти його сутність, а
також етапи та методи розробки стратегії [1].
Стратегічне планування – це процес моделювання ефективної
діяльності підприємства на певний період функціонування з
визначенням його цілей і їх змін в умовах нестабільності ринкового
середовища, а також знаходження способу реалізації цих цілей і задач
відповідно до його можливостей [2].
Стратегічне планування процесу діяльності будь-якого
підприємства полягає в обґрунтованому передбаченні на певний
відрізок часу досить конкретних завдань, найбільш доцільних засобів,
методів і організаційних форм, а також матеріально-технічного
забезпечення для отримання певного конкурентоспроможного рівня.
Стратегічне планування - дуже трудомістка сторона діяльності
керівництва, так як визначення всього ходу господарського процесу справа складна, що вимагає великої уваги і вміння. Але від цього і
залежить, наскільки планування послужить своїм основним
призначенням - забезпечувати ясну перспективу в роботі, її
ритмічність, високу якість і успішне завершення в необхідні терміни.
Кожен бухгалтер, який працює на підприємстві, в тому або
іншому ступені займається плануванням виробничого процесу. Однак
воно часто носить суто формальний характер. У значної частини
бухгалтерів розробляються ними плани які різко відрізняються один
від одного. Це відбувається тому, що в практиці немає єдиного
підходу, ні до форми, ні до змісту планування. Така єдність може бути
забезпечена за умови розуміння і дотримання в практиці планування
деяких загальних теоретичних положень, які мають значення
обов'язкових вимог (принципів): цілеспрямованості, систематичності,
всебічності, конкретності, реальності, простоти і наочності
планування.
На практиці періодично виникає необхідність в подальшій
деталізації плану на більш короткий терміни і приведення його у
відповідність з тими умовами, які склалися до даного етапу. Іншими
словами, стратегічне планування носить послідовний характер і
здійснюється за певною системою - від узагальненого до більш
детального. Наприклад, у лісозаготівельній галузі має такі
взаємопов'язані щаблі: програма дня, місячний розпорядок лісосіки,
квартальний план та річний план.
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Реальність планування полягає в тому, що при визначенні кінцевих
цілей та конкретизації різних сторін роботи передбачається дійсна
можливість успішного її виконання в даних умовах. Реальність
планування припускає тверезий облік власних можливостей, матеріальнотехнічного забезпечення і т. п. Вона заснована на індивідуалізації процесу
діяльності підприємств: не можна всім планувати досягнення однієї і тієї
ж мети за однаковий проміжок часу, тому що можливості для цього у
кожного різні. Такі вимоги, як простота і наглядність планування, в
практиці мають певне значення. Кожен план у своїй основі повинен бути
простим і наочним, особливо якщо він призначений для колективного
користування. Занадто докладний запис робить плани громіздкими і
незручними для оперативного застосування, графічні додатки до них,
навпаки, більш зручними. Застосування в планах цифрових і літерних
позначень, різних шифрів істотно знижує їх наочність.
З огляду на багатоплановий характер діяльності кожне
підприємство має формувати власну стратегію або набір стратегій.
Стратегічне планування повинно бути в центрі уваги керівництва
сучасним підприємством. При цьому необхідно використати такі новітні
підходи й технології, як орієнтація на бізнес-процеси, логістичний підхід
до управління матеріальними потоками, розвиток інформаційного
забезпечення.
1. Холодний Г.О. Теоретичні аспекти стратегічного планування на підприємствах
України [Електронний ресурс] / Г.О. Холодний. – Режим доступу:
www.docs.google.com/viewer?pid=bl&scrid=ADGEES.
2. Балабанова
Л.В.,
Холод
В.В.
Стратегічне
маркетингове
управління
конкурентноспроможністю підприємств. – К.: Професіонал, 2012. – 448 с.

УДК 657
Юлія Груй
Науковий керівник: Тетяна Вісина
Луцький національний технічний університет
БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ СТАН ТА НАПРЯМИ
ПОКРАЩЕННЯ
Державний борг - загальна сума заборгованості держави, яка
складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань
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держави, включаючи боргові зобов'язання держави, що вступають у
дію в результаті виданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, що
виникають на підставі законодавства або договору. Виходячи з
визначення боргу, можна сказати, що боргова безпека - це оптимальне
співвідношення між внутрішніми та зовнішніми запозиченнями з
урахуванням сумарної величини державного боргу та вартості
обслуговування його складових.
Проблеми забезпечення боргової безпеки в умовах постійного
нарощення державного боргу є одними з ключових при
характеристиці функціонування фінансової системи України. При
високому борговому навантаженні підвищується залежність від
іноземних кредиторів та ризики впливу як зовнішніх так і внутрішніх
факторів. Паралельно зростають витрати на обслуговування
заборгованості, що приводить до зростання бюджетного дефіциту.
Позикове фінансування недостачі державних ресурсів є фактором
подальшого зростання дефіциту і державного боргу. Утворюється
своєрідна ланцюгова реакція, яка без відповідних заходів бюджетної
політики з боку уряду приводить до погіршення платоспроможності та
загрозі державного дефолту. Зростання державного боргу більш, ніж у
5 разів та переважання в його структурі зовнішньої складової вказує на
актуальність дослідження.
Міжнародними стандартами прийнято, що відношення боргу до
ВВП не повинно перевищувати 60%. Станом на 30 вересня 2014 року
державний та гарантований державою борг України становив
74,295 мільярда доларів. Як зазначається, державний та гарантований
державою зовнішній борг становив 41,739 млрд доларів. Державний та
гарантований державою внутрішній борг - 32,555 млрд доларів.У
серпні розмір державного та гарантованого державою боргу становив
63,7% ВВП. Аналіз боргової безпеки України протягом 2010-2014рр.
показував поступове погіршення показників стану боргової безпеки і
їх наближення до нормативних значень.
Причинами таких негативних показників боргової безпеки є:
щорічний дефіцит бюджету та платіжного балансу, значне
перевищення експорту над імпортом, криза функціонування пенсійної
системи, непривабливий для інвесторів інвестиційний клімат в країні,
високий ступінь залежності України від імпортованих енергоносіїв,
невиважена
політика
держави
щодо
управління
боргом,
малоефективний контроль за використанням запозичень.
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Зростаюча динаміка державного боргу та погіршення показників
боргової безпеки вказують на неефективність державної політики в
даній сфері. До основних шляхів вирішення проблем, що стосуються
підтримання боргової безпеки, належить: активізація ринку
внутрішніх запозичень через розширення переліку фінансових
інструментів із забезпеченням їх ліквідності; зниження частки
зовнішнього боргу із паралельною диверсифікацією валют
запозичення; підвищення вимог до капіталу та рівня ліквідності
банківської системи з метою зниження ризику необхідності
рефінансування в кризових умовах; перегляд системи державного
гарантування запозичень в бік надання переваги інвестиційним
проектам; зниження частки гарантованого державою боргу до рівня
20% та 15% в коротко- та середньостроковій перспективі; узгодження
потребують стратегічні та тактичні характеристики стратегії
управління державним боргом: наприклад, необхідність фінансування
поточних видатків і зростання навантаження на бюджет в наступні
періоди; при формуванні графіку запозичень та визначенні об’єму,
ставки дохідності, терміну погашення залучених коштів необхідно
враховувати сезонний характер наповнення бюджету контролю
потребує рівень золотовалютних резервів, який забезпечує поточну
платоспроможність держави.
Основною метою боргової політики повинно бути ефективне,
цільове використання, контроль за поверненням і обслуговуванням
зовнішніх ресурсів з метою фінансування економічного розвитку
держави.
УДК 657
Анна Даценко
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМА УХИЛЕННЯ ТА УНИКНЕННЯ СПЛАТИ
ПОДАТКІВ
У процесі оподаткування можна виділити ряд злочинів, які
здійснюють платники податків. Одним з найбільш розповсюджених є
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ухилення від сплати податків, які стягуються з фізичних та юридичних
осіб відповідно до чинного законодавства.
Злочини пов’язані з уникненням сплати податків в Україні
характеризуються тим, що платники податків порушують чинне
законодавство, користуючись невідповідностями в правовому і
податковому законодавстві.
Ухилення від сплати можна здійснювати такими шляхами:
використання незаконних методів та легалізовані дії. Під
легалізованим зменшенням оподаткування розуміють уникнення від
сплати податків, а нелегальне – ухилення від сплати податків, тобто
протиправні дії зі зменшення податкових зобов’язань, за які
передбачена адміністративна, дисциплінарна чи кримінальна
відповідальність.
Використання податкових пільг і податкових лазівок – основні
способи уникнення від податків. Причинами виникнення лазівок
можуть бути або ж навмисне закладання їх в бюджеті, з метою
підтримки інтересів окремих груп платників податків, або ж
виникають
через
недосконалість
сучасного
податкового
законодавства.
Оскільки можна зменшувати податкові пільги і лазівки, це дає
змогу боротьби з уникненням податку, чого не можна сказати про
ухилення від податку. Виділяють такі методи ухилення:
- маскування здійснення ряду операцій шляхом створення
фіктивних фірм, оформлення операцій з продажу як подарунок або ж
оформлення витрат на оплату праці у вигляді участі в прибутках або
відносин позики;
- "тіньова економіка", іншими словами незаконна діяльність з
виробництва товарів, надання робіт та послуг, суть якої полягає в
повній несплаті всіх податків і зборів. Формами такого методу є:
реалізація підприємницької діяльності без державної реєстрації,
здійснення діяльності яка підлягає ліцензуванню чи патентуванню без
відповідних на те документів таких як патенти і ліцензія, незаконне
виробництво товарів і наданих послуг в межах легальної діяльності та
ряд інших;
- фальсифікація обліку, передбачає порушення чинного
законодавства під час ведення податкового обліку, у вигляді
відображення власних витрат підприємцем як загальних витрат від
діяльності підприємства або ж невідображення в обліку певних
70

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

операцій і т.д.;
- приховування об'єктів оподаткування в межах легальної
діяльності передбачає: неподання податкових декларацій, або подання
їх з перекручуванням, заниження сум фактично виплаченої заробітної
плат, завищення валових витрат тощо;
- неумисні правопорушення і помилки, які виникають внаслідок
складності чинного законодавства, частої зміни податкових норм,
необізнаності і т.д..
Проблема ухилення від податків є актуальною і потребує вжиття
заходів, спрямованих на її вирішення. Проаналізувавши ситуацію, стає
зрозуміло, що для зменшення масштабів ухилення від податків та
уникнення їх сплати, необхідно ретельно налаштувати податкове
законодавство на відвернення податкової дискримінації та підвищити
контроль за виявленням фактів ухилення.
На практиці потрібно не збільшувати кількість перевірок і
розміри штрафів, а вдосконалювати демократичні інститути, а також
формування такої податкової системи, яка б не вимивала обігових
коштів у суб’єктів господарювання і не спонукала їх шукати
законодавчих прогалин, щоб зменшити податкове навантаження чи
ухилятися від сплати податків, активізувати боротьбу з корупцією.
УДК 658.012.32
Олеся Дацюк
Науковий керівник: Алла Московчук
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ
Сучасне виробництво пов’язане з навколишнім природним
середовищем і здійснює на нього негативний вплив. Необхідність
нарощування обсягів виробництва, ускладнення технологічних
процесів призводить до більш інтенсивного використання природних
ресурсів, нагромадження шкідливих речовин та відходів. Природне
середовище є обмеженим джерелом ресурсів. Вичерпність усіх видів
ресурсів актуалізує питання раціонального їх використання та охорони
довкілля.
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Основними
нормативно-правовими
документами,
які
відображають реалізацію державної екологічної політики в Україні, її
напрями і пріоритети та основні підходи щодо обліку екологічних
витрат є: Конституція України, в якій закріплене право на
користування природними об’єктами, обумовлено необхідність
забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної
рівноваги (ст.13,16); Закони України - «Про природно – заповідний
фонд», в якому проводиться класифікація територій та об’єктів
природно-заповідного фонду України (ст. 3,7); «Про рослинний світ»
визначає поділ природних рослинних ресурсів за ознаками , мету та
систему ведення державного обліку та кадастру рослинного світу (ст.
4,38); «Про охорону навколишнього природного середовища», який
конкретизує сутність об’єктів правової охорони навколишнього
природного середовища, методи групування екологічної інформації, та
визначає необхідність справляння та розподіл екологічного податку
(ст. 5,22,25,46); «Про екологічну експертизу» характеризує умови та
підстави проведення державної екологічної експертизи та забезпечує
визначення об’єктів , які становлять підвищену небезпеку для
середовища (ст.34); «Про охорону атмосферного повітря» забезпечує
визначення понять пов’язаних з оцінкою впливу на атмосферне
повітря, нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря (ст. 1);
«Про екологічну мережу» виокремлює структурні елементи та
об’єкти екомережі, схеми формування екомережі (ст. 3,5); «Про
відходи» висвітлює тлумачення понять про відходи, сортування
відходів, джерел утворення відходів, формує державний облік відходів
та відображає документи щодо ведення обліку відходів. (ст. 1,26,28);
«Про екологічний аудит» виявляє невідповідності екологічних
характеристик об'єкта екологічного аудиту вимогам законодавчих
актів та іншим нормативним документам, містить рекомендації щодо
заходів,
які
необхідно
вжити
для
усунення
виявлених
невідповідностей (ст. 19,20); Земельний Кодекс України передбачає
можливість внесення змін, щодо цільового призначення земельних
ділянок, порядок їх реєстрації (ст. 18,19,20,79); П(С)БО визначає
методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття в фінансовій
звітності, без чіткої регламентації порядку ведення обліку саме
екологічних витрат (П(С)БО 16 «Витрати»).
Усвідомлення наслідків впливу господарської діяльності
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підприємств на природне середовище відбувається лише за наявності
інформації про даний вплив, отримання якої забезпечує
бухгалтерський облік. В умовах інтеграції України до світового ринку
зростає інтерес суб’єктів господарської діяльності до створення
налагодженої системи контролю за дотриманням екологічних вимог,
інструментом якої повинен стати екологічний облік.
Вважаємо, що в сучасних умовах для підприємств усіх форм
власності і господарювання важливим є розробка рекомендацій щодо
ведення аналітичного і синтетичного обліку витрат природоохоронної
діяльності; обліку активів, які використовуються з метою охорони
навколишнього природного середовища; обліку усіх інших активів, які
впливають на стан довкілля; обліку доходів від раціонального
використання ресурсів; обліку екологічного податку, рентних
платежів, плати за землю і користування надрами, а також зборів за
спеціальне використання води і лісових ресурсів.
УДК 338.45.01
Юлия Демещик
Научный руководитель: Ольга Володько
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ФАКТОРОВ УСПЕХА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»)
Расширение рынка сбыта подразумевает как нахождение для
выпускаемого товара новых рынков, так и охват новых сегментов
существующего рынка. Оно может проводиться путем выхода на
рынки
других
уровней:
региональный,
национальный,
международный, а также путем выпуска модернизированных версий
товара, которые ориентированы на конкретные группы потребителей.
Всего за 10 месяцев 2013 г. ОАО «Беллакт» выпустило
продукции на 1142 млрд. рублей, 62% ее поступило на внутренний
рынок, остальная часть реализована на экспорт. В январе-октябре 2013
года объем зарубежных поставок возрос на 21% и составил более 53
млн. долл. США.
В число стран – партнеров ОАО «Беллакт» входят Россия,
73

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

Казахстан, Узбекистан, Армения, Молдова, Украина, Сирия, Ливия,
Венесуэла, Пакистан, Саудовская Аравия, Монголия. Более подробно
рассмотрим структуру экспорта предприятия в таблице:
Таблица
Структура экспорта ОАО «Беллакт» за 2013 г.
Количество,
Тыс.
Страна
Наименование продукции
тонн
дол.
Казахстан
Детское питание
162,3
757,2
Ливия
Сухое цельное молоко
13,2
36,0
Сирия
Сухое цельное молоко
140
252,0
Сирия
Сухое обезжиренное
400
680,0
молоко
Пакистан
Сухое обезжиренное
256
435,2
молоко
Венесуэла
Сухое цельное молоко
5500
17600,0
26% АиД
Саудовская Сухое обезжиренное
20
33,4
Аравия
молоко
Армения
Масло 72,5
20
48,0
Узбекистан Сухое обезжиренное
50
76,5
молоко
Узбекистан Сухое цельное молоко
50
93,5
Россия
Сухое цельное молоко
1700,5
3920,3
Россия
Сухое обезжиренное
1338
3062,6
молоко
Россия
Детское питание
514,1
2327,4
Россия
Сливки пастеризованные
953,1
1626,4
из коровьего молока
Россия
Сливки сухие
8,4
18,3
Россия
Сухие консервы
32,3
156,8
Россия
Молоко
10248
6052,1
концентрированное
Россия
Масло
710
1741,9
Россия
Творог 7%
485,3
1365,6
Киргизия
Сухое цельное молоко
50
220,4
22651,2
40502,6
Итого
Примечание - Источник: данные предприятия.
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Как свидетельствуют данные таблицы, основным торговым
партнером является Россия, куда реализуется экспортной продукции
около 53%, что обуславливается рядом факторов. Также большая
часть продукции поставляется в Венесуэлу (5500 тонн). Освоение
рынка Венесуэлы позволит предприятию выйти и на рынки других
стран Латинской Америки. Компания планирует выход и на сербский
рынок. В настоящее время ведутся переговоры с компанией INVEJ о
поставках сухого молока. В целом экспорт в 2013 году увеличился, и
его величина составила 40502,6 тыс. дол.
Новые рынки сбыта могут привести к увеличению
конкурентоспособности
товара
и
рентабельности
сбытовой
деятельности, а увеличение объема продаж на новых рынках позволит
снизить издержки производства на единицу продукции, на что и
направлена политика данного предприятия в настоящее время.
УДК 657
Ірина Діордіца,
Світлана Клименко
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
АУДИТ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА
ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ
В умовах проведення економічних реформ, коли соціальна
політика держави спрямована на підвищення якості життя та
добробуту населення аудит фонду оплати праці та розрахунків за
виплатами працівникам, як основного джерела доходів працездатних
громадян набуває подальшого вагомого значення у суспільстві.
Метою публікації є визначення аналітичних процедур, доцільних
при виконанні аудиту фонду оплати праці та розрахунків за виплатами
працівникам, дослідження їх особливостей та напрямів удосконалення.
Науковці, які займаються вирішенням проблем аудиту, такі як
Н. Дорош, Т. Каменська, О. Петрик, І. Пилипенко, О. Редько,
В. Сопко, В. Шевчук та інші, в своїх працях досліджували аспекти
розвитку аудиту, методику аналітичних процедур при аудиті різних
об'єктів. Але в умовах поглиблення ринкових відносин аудит фонду
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оплати праці та розрахунків за виплатами працівникам потребує
подальшого дослідження.
Починати перевірку фонду оплати праці потрібно з визначення
правильності і своєчасності розрахунків з оплати праці. Плановий
фонд оплати праці підприємства потрібно співставити з фондами
оплати праці між його структурними підрозділами, що допоможе
виявити випадки незаконного «резервування» частини фонду оплати
праці, який залишається у розпорядженні керівництва підприємства
або, навпаки, з'ясувати заплановане підприємством перевищення
фонду оплати праці. Після перевірки правильності оформлення
планового фонду оплати праці потрібно перевірити його фактичний
склад.
Даними для перевірки звітного фонду оплати праці слугують
картки аналітичного обліку основної і додаткової заробітної плати,
особові рахунки робітників і службовців. Одночасно потрібно
використовувати дані перевірки касових операцій з метою виявлення
тих випадків оплати праці, які не були відображені на рахунку
основної і додаткової заробітної плати, а тому не враховані в звітному
фонді оплати праці.
Перевірка фонду оплати праці і розрахунків за виплатами
працівникам є досить трудомістким процесом. Однак вибір методів і
процедур перевірки – це право самого аудитора на власне професійне
судження. Разом з цим, таке судження обов’язково має бути
аргументованим, обґрунтованим і задокументованим у робочих
документах аудитора.
Аудит як важливий вид фінансового контролю має не тільки
підтверджувати достовірність облікових даних, а й робити діагностику
ефективності діяльності господарюючого суб’єкту для розробки
стратегічних програм розвитку бізнесу. Зазначене дасть змогу
прогнозувати фінансову діяльність підприємства, впливати на
ефективність його роботи, запобігати банкрутству та іншим
негативним явищам.

76

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

Anna Dmytruk,
Biała Podlaska
PWSZ im. Papieża Jana Pawła II
POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI GLOBALIZACJI
„Globalizacja‖ to słowo na miarę XXI wieku. Jest coraz bardziej
znane. Prawie każdy je słyszał, jednak o wiele mniej osób zdaje sobie
sprawę, co naprawdę oznacza. Jaki ma wpływ? Czy jest dobre czy złe?
Tego typu pytania warto zadać, aby przeanalizować pozytywne i negatywne
skutki globalizacji.
Postaram się jak najgłębiej zgłębić pojęcie globalizacji. Przedstawię
jego plusy i minusy, jednak to od samodzielnego zdania czytelnika zależy,
czy uzna globalizację za korzystne zjawisko czy nie.
Globalizacja odnosi się do procesu umiędzynarodowienia stosunków
społecznych. Jest to pojęcie opisujące zmiany w społeczeństwach i
gospodarce światowej, które mogą wynikać z gwałtownego wzrostu
wymiany
handlowej
i
kulturowej.
Przedstawia
zwiększenie
ogólnoświatowej informacji, przyspieszenie i spadek cen transportu, określa
nowe tendencje w rozwoju kultury, wzrost handlu międzynarodowego oraz
inwestycji zagranicznych.
Obecnie można wyróżnić trzy główne obszary globalizacji:
gospodarczy, kulturowy i polityczny.
Pozytywne cechy globalizacji widać w codziennym życiu.
Nieświadomie z nich korzystamy. To dzięki niej nastąpił postęp naukowotechniczny. Standardem jest już: telefon, komórka czy Internet. Potężnym
czynnikiem sprzyjającym globalizacji jest ujednolicenie wzorców
konsumpcji, stylów życia i technologii w skali globu. Łatwo można
zauważyć, że ludzie prowadzą coraz bardziej zbliżony styl życia. Pewne
przyzwyczajenia widać u większości ludzi z całego świata, którzy
rozpoznają światowe marki napojów, filmów, książek itp.
Globalizacja zwiększa łatwość komunikowania się między sobą.
Coraz mniejszą barierą jest narodowość, a znajomość odpowiedniego
języka daje nam możliwość zrobienia światowej kariery. Mamy dostęp do
informacji z całego świata nie wyjeżdżając z rodzinnego miasta. To ułatwia
nam integrację z innymi ludźmi i przyczynia się do zmniejszania wrogości
wśród narodów. Większa tolerancja narodowa to kolejny plus globalizacji.
Globalizacja ma bardzo duży wpływ na gospodarkę, zwłaszcza
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handel międzynarodowy. Coraz większy wpływ ma na rozwój światowego
systemu finansowania i walutowego oraz gospodarkę zagraniczną. W
wyniku jej działania powstały takie organizacje międzynarodowe jak:
Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy czy Międzynarodowy
Fundusz Walutowy. Organizacje te wpływają na gospodarkę światową.
Trzeba przyznać, że przez to ograniczają niezależność państw narodowych.
Ogólnie umożliwia wymianę wszelkich dóbr i usług.
Globalizacja jest odpowiedzialna za rozpowszechnianie prawie
wszystkiego na skalę światową, mającą wiele korzyści. Jak wielu jest
zwolenników tego procesu, tak wielu jest również jej przeciwników.
Globalizacja ciągnie za sobą również wiele problemów. Ich lista jest
długa.
Najczęściej wymienia się rozpad państw narodowych. Podkreśla się,
że zagraża na ich: istnienie, autentyczność i niezależność. Coraz mniejszą
uwagę zwraca na siebie obywatelstwo. W niektórych przypadkach
prowadzi to do zaniku tożsamości narodowej. Powoduje zanik lokalnej
kultury i tradycji.
Jako kolejne zagrożenie globalizacji wymienia się niszczenie
środowiska naturalnego. Produkcja jest przenoszona do regionów świata o
niższych standardach ekologicznych. Przykładowo w krajach mniej
rozwiniętych są niższe standardy ochrony środowiska. Przenoszona jest tam
produkcja, ponieważ jest bardziej opłacalna ze względu na niższe koszty
produkcji. W krajach biedniejszych likwidacja odpadów i utylizacja
kosztuje znacznie mniej.
Negatywne cechy są widoczne również w handlu. Następuje
niszczenie rodzimej produkcji i liberalizacja handlu. Upadają lokalne małe
przedsiębiorstwa, gdyż nie mają szans w konkurencji z tanimi
(produkowanymi na wielką skalę) produktami. Przyjął się tak zwany
„konsumpcyjny‖ styl życia – ludzie mogą i wolą więcej sprzedawać i
jeszcze bardziej zwiększać zyski, nie zwracając uwagi na jakość życia.
Bardzo często poruszaną sprawą jest tzw.: „podział społeczeństwa‖. Bogaci
się bogacą, a biedni są coraz biedniejsi.
Powstaje i rozrasta się globalna dysproporcja, w wyniku czego
znaczna część kapitału należy do niewielkiej liczby państw, stanowiących
globalne centrum, a niewielka część kapitału do krajów peryferyjnych. Jeśli
te różnice są coraz bardziej zauważalne, może to prowadzić do konfliktów
międzyrasowych lub międzyetnicznych.
Globalizacja jest terminem wieloznacznym, który nigdy nie jest
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stosowany neutralnie. Jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny
proces i jedynym problemem dla nich jest je rozszerzenie. Po przeciwnej
stronie są ci, którzy są pewni, że termin ten określa procesy, którym należy
się zdecydowanie przeciwstawiać. Globalizacja niesie za sobą zarówno
korzyści jak i problemy.
УДК 330
Роман Довгополюк
Науковий керівник: Олег Кравчук
Луцький національний технічний університет
НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Випереджальні темпи економічного зростання вітчизняної
економіки потребують належного фінансування. За таких умов попит
національної економіки на інвестиційні ресурси постійно зростає, що
загострює конкурентну боротьбу на ринку інвестицій.
Особливо потребують інвестицій економіки транзитивних країн,
до яких належить і Україна. Подолання економічного відставання
нашої країни потребує невідкладних дій щодо реформування та
стабілізації економіки, спрямованих на інноваційний розвиток,
технічне оновлення галузей, підвищення обсягів виробництва, всіляку
підтримку вітчизняного виробника, збереження наукового, технічного,
виробничого і трудового потенціалу. Необхідною умовою таких дій є
зростання інвестиційної активності, ефективності використання
інвестиційних ресурсів та підвищення інвестиційної привабливості
суб’єктів господарювання для успішного виходу на міжнародні
ринки, оскільки
в конкурентній боротьбі перемогу отримує
інвестиційно-привабливі-ший об'єкт вкладення інвестицій.
І саме тому вітчизняні підприємства повинні розробляти власну
ефективну програму свого розвитку, покращення конкурентних
позицій та максимального підвищення інвестиційної привабливості на
внутрішньому ринку, а, особливо, на фондовому ринку, оскільки
фондовий ринок є основним механізмом залучення фінансових коштів
та їх перерозподілу між найбільш привабливими та перспективними
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підприємствами.
Високий рівень інвестиційної привабливості гарантує стабільне
надходження інвестицій в країну, що гарантує додаткові надходження
до бюджету держави, краще соціальне середовище в країні. Однак
сучасна ситуація в Україні істотно ускладнює інвестиційну діяльність.
Тому інвестиційна привабливість вітчизняних підприємств та країни в
цілому є основною проблемою для поглибленого теоретичного
дослідження процесів залучення інвестицій як на макро-, так і на
мікрорівні.
Встановлено, що такі економічні категорії, як інвестиційна
привабливість підприємства, оцінка інвестиційної привабливості в
різних теоретичних та практичних роботах не мають чітких визначень.
Інвестиційна привабливість об’єкта, який досліджується, - це
його інтегральна характеристика як об'єкта майбутнього інвестування
з позиції перспектив розвитку (динаміки обсягів продажу,
конкурентоспроможності продукції), ефективності використання
ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану платоспроможності і
фінансової стійкості, а також значення низки неформалізованих
показників.
(економіко-географічне
положення,
галузева
приналежність, статутний фонд та власники тощо).
Оцінюючи
інвестиційну
привабливість
національних
підприємства, не слід забувати, що приплив іноземних інвестицій
залежить значною мірою не лише від самого підприємства, а й від
інвестиційного клімату в країні. Звідси постає одне з центральних
завдань України - формування сприятливого інвестиційного клімату та
активне включення до процесів міжнародної міграції капіталу з метою
примноження конкурентних переваг країни й укріплення її позицій на
шляху до євроінтеграції. Але сьогодні Україна має один із найнижчих
серед країн Центральної та Східної Європи і СНД показників
залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). За даними Державного
комітету статистики їх загальний обсяг в Україну станом на 1 січня
2013 року становив 21,2 млрд. дол. США або 451 дол. США на душу
населення. Це свідчить про низьку конкурентоспроможність України
щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Одним із можливих
способів покращення сприйняття нашої країни є посилення
конкурентоспроможності України та, відповідно, підвищення її
кредитно-інвестиційних рейтингів. В основному усі міжнародні
рейтингові агентства встановили кредитний рейтинг України на рівні
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BВ, що означає достатню здатність до виконання фінансових
зобов’язань, але високу чутливість до несприятливих економічних
умов.
Сьогодні іноземний капітал особливо необхідний в тих сферах
економіки України, активізація яких допоможе вивести її з кризового
стану, зняти наростаюче соціальне напруження в суспільстві. Це
насамперед виробництво продуктів харчування, товарів широкого
попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції.
УДК339.9
Тарас Долонський
Науковий керівник: Наталія Галазюк
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР
Сьогодні характерною рисою розвитку країн є активізація
інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. Внаслідок чого
навіть, ті країни, які не входять до складу будь-яких інтеграційних
угрупувань, відчувають на собі їх вплив.
Самостійність України зовсім не означає її самоізоляція на
міжнародній арені. Вона широким фронтом виходить на
західноєвропейський соціально-економічний простір, і цим самим
відкриває нові можливості для поглиблення співпраці з ЄС. Сучасні
тенденції світового розвитку ставлять перед нею нові проблеми та
потребують активної участі в їх рішенні. Характерною рисою
сучасного світового соціально-економічного розвитку є бурхлива
динаміка інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема.
Європейська інтеграція - це магістральний напрям розвитку
континенту, який визначає як ситуацію в самій Європі в третьому
тисячолітті, так і її місце у світі. Членство України в Європейському
Союзі є стратегічною метою нашої держави, оскільки це найкращий
спосіб реалізації національних інтересів, побудови економічно
розвинутої та демократичної держави, зміцнення позицій у світовій
системі міжнародних відносин. Для України європейська інтеграція це шлях подолання технологічної відсталості, модернізації економіки,
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створення нових робочих місць через залучення іноземних інвестицій і
як наслідок, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС.
Основними політичними вигодами послідовної європейської
інтеграції є зміцнення стабільності демократичної політичної системи
та її інститутів, забезпечення прозорості національного законодавства
та поглиблення культури демократії і повага до прав людини.
Слід зауважити, що існує ряд внутрішніх проблем, які сьогодні
гальмують рух України до європейського економічного простору,
зокрема:
- повільні темпи проведення економічних реформ та відсутність
помітних
результатів
внутрішніх
соціально-економічних
трансформацій;
- високий рівень корупції та економічної злочинності, наша
держава користується сумнівною славою однієї з найбільш
корумпованих держав Європи;
- невідповідність українського законодавства і стандартів
існуючим в Європейському Союзі нормам;
- відсутність консенсусу стосовно європейського вибору як
серед населення, так і на рівні державних інституцій.
Проте, існує комплекс заходів реалізація яких може забезпечити
прискорення інтеграції України до європейського економічного
простору, насамперед – це створення сприятливих умов для
економічного розвитку, модернізації економіки та суспільства;
впровадження ринкових відносин, проведення податкової і бюджетної
реформ. Водочас, наголошується на необхідності зміцнення засад
політичної демократії, посиленні боротьби з корупцією, вдосконаленні
захисту прав інтелектуальної власності, впровадженні європейських
правових стандартів.
Зрозуміло, що сам вступ України до ЄС не означатиме
вирішення гострих соціальних та економічних проблем, але разом з
тим наближення до ЄС дозволить залучити інвестиції потужних ТНК,
що поряд з ефективним використанням коштів фінансово промислових груп і населення, дозволить модернізувати українську
економіку у найближчі 10 – 15 років. Водночас було б помилково
замовчувати або применшувати складність європейської інтеграції.
Зрозуміло, що він буде тривалим та непростим. Зокрема для України
інтеграція в Європу означає зростання відкритості національної
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економіки та конкуренції з боку фірм – членів ЄС.
Таким чином, Україна перебуває на важливому етапі — пошуку
свого місця в новій системі міжнародної спільноти, побудові нових
відносин з європейськими структурами. Наша держава має вигідне
геополітичне положення і всі умови для сталого розвитку. Досягти
цього можливо тільки за чітко спрямованої, виваженої політики,
створення чіткої законодавчої та нормативно-правової бази,
відповідних інституцій.
УДК 657
Елена Доренская
Научный руководитель: Елена Бессонова
Юго-Западный государственный университет
ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Анализ оборотных активов является одним из важнейших
разделов анализа бухгалтерской отчетности, определяющих
представление информации об имущественном и финансовом
положении организации. При проведении такого анализа возникают
определенные проблемы, нерешенность которых в значительной
степени снижает достоверность его результатов.
Определение понятия оборотных активов позволяет более
обоснованно подойти к формированию их величины для целей
анализа. Это, в первую очередь, касается статей дебиторской
задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты.
В зависимости от подхода к анализу оборотных активов
предприятия становится возможным управлять потребностью в
оборотных активах и, следовательно, потребностью в их
финансировании.
Руководство организации может оказывать целенаправленное
воздействие на платежеспособность, исходя из выбранной политики
управления оборотными активами. Значение этого показателя для
организации связано не столько с характеристикой соотношения
оборотных активов и пассивов как некоторой гарантией ликвидности в
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случае превышения первых над вторыми, сколько с выявлением
характера и причин его изменений и тем непосредственным влиянием,
которое они оказывают на платежеспособность организации.
Результаты анализа состава оборотных активов позволяют
подойти к практическому решению вопроса о потребности в их
финансировании. С этой целью проводится анализ, выявляющий
рациональные для данной организации соотношения оборотных
активов и источников их формирования: краткосрочных обязательств
и собственного капитала.
УДК 657
Інна Дрождіна
Науковий керівник: Ірина Садовська
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙНИХ
ВИТРАТ
Витрати операційної діяльності - витрати, встановлені у
відповідності до діючих законодавчих та нормативних актів, які
пов'язані з виробництвом основної продукції ліцензіата.
Визначення поняття «витрати операційної діяльності» в деяких
джерелах спеціальної літератури відображено в таблиці 1.
Таблиця 1
Джерело

Іванілов О.С.
«Економіка праці»[1]

Горбоное Ф.В.
«Економіка праці»

Визначення поняття «операційні витрати»
Операційні виграти підприємства, що виникають у
зв'язку з операційного діяльністю підприємства.
тобто йото основною діяльністю, пов'язаною з
виробництвом та реалізацією продукції, яка
забезпечує основи) частку його доходу.
Розуміє операційні витрати, як сукупні витрати
живої й уречевленої праці на виробництво певного
виду продукції, вони вимірюються робочим часом.
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Продовження табл. 1
Операційні витрати це:
1. Витрати, пов'язанні з наданням організації активів
у тимчасове користування за певну плату.
2. Витрати, пов'язанні з наданням прав за певну
плату, виникаючих з патентів па винахід, промислові
зразки й інших видів інтелектуальної власності. •
3. Витрати, пов'язанні з участю в статутному
капіталі інших організацій.
Гринчуцький В.І[2] 4. Витрати, пов'язанні з продажем.
5. Вибуттям і іншим списанням
основних засобів іа інших активів, відмінних від
грошових засобів, товарів, продукції.
6. Проценти, які виплачуються організацією за
користування грошовими засобами (кредитами,
позиками). Витрати, пов'язанні з оплатою послуг, які
здійснюють кредитні організації. Інші операційні
витрати
Витрати,
пов'язані
з
основною
діяльністю
підприємства - витрати на виробництво або
Шегда Л.В. «Економіка реалізацію продукції, так звані витрати, які
підприємства»
відшкодовуються за рахунок виручки від реалізації
продукції.

Методологічним підходам до аналізу фінансово-господарської
діяльності підприємств присвячено праці І.Балабанова, І.Бланка,
А. Даниленка, В.Івахненка, В. Родіонової, Р. Сайфуліна, Г. Савицької,
М. Чумаченка, А. Шеремета та ін.
Метою аналізу витрат операційної діяльності підприємства є
оцінка рівня витрат, виявлення можливостей раціонального
використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
здійснення ефективного управління ними.
Першим етапом аналізу операційних витрат є дослідження їх
складу і структури, що дає можливість виявити витрати, які мають
найбільшу питому вагу, а отже впливають на динаміку витрат. У свою
чергу аналіз динаміки витрат допомагає охарактеризувати тенденції їх
зміни, розробити заходи їх оптимізації [3].
Найбільш важливою є методика факторного аналізу операційних
витрат, оскільки саме вона дає можливість достовірно оцінити
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причини зміни величини витрат та допомагає виявити резерви їх
економії та оптимізації. При цьому слід зазначити, що на суму та
рівень витрат впливають як внутрішні чинники (обсяг та склад
товарообороту, стан і ефективність використання основних засобів та
трудових ресурсів, швидкість обігу товарів тощо), так і зовнішні
(розвиток економіки країни, кон’юнктура споживчого ринку,
механізми державного регулювання) [4, с. 33].
Найбільш значний вплив на динаміку операційних витрат має
товарооборот.
Пропонуються такі заходи щодо оптимізації витрат операційної
діяльності:
пошук надійних постачальників та робота з ними на вигідних
умовах;
удосконалення структури товарів, що реалізуються;
вдосконалення організації торгівлі та праці;
підвищення продуктивності праці;
максимальне залучення вільних активів (оренда приміщень, які
не використовуються підприємством, що дасть можливість
звільнитись від витрат на їх утримання та одержати додатковий дохід);
постійний контроль за витратами підприємства;
підвищення ефективності внутрішнього управління витратами
на підставі своєчасного та якісно проведеного аналізу.
1. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч.закл.] /
О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.
2. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства:
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304
3. Московчук А. Т. Аналітичне забезпечення управління витратами / А. Т. Московчук,
В.І.
Ліщук,
І.О.
Московчук
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2008_5_2/Zbirnik_EM_08_2_4
2.pdf.
4. Економічний аналіз в підприємствах торгівлі та харчування: навч. посіб. /
Н.М. Гаркуша, Н. Б. Кащена, О. В. Цуканова, Нат. М. Гаркуша. – Х.: ХДУХТ. –
2012. – 266 с.
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ АБІТУРІЄНТАМИ МАЙБУТНЬОЇ
ПРОФЕСІЇ: ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА – МІЙ ВИБІР
З давніх давен господарські засоби та джерела їх утворення
потребували в їх постійному обліку. Проте історія не стоїть на місці,
тай розвиток професії бухгалтера також. Вибираючи свою майбутню
професію,
абітурієнти
стараються
притримуватись
певних
характеристик, які впливають на їх вибір. Метою цієї статті являється
висвітлення проблем вибору майбутньої професії та підготування
майбутніх спеціалістів – бухгалтерів.
На сучасному етапі розвитку суспільства накопичено багато
теоретичних знань, що розкривають цю проблему. Такі відомі роботи,
роботи Є. Клімова, М. Пряжнікова, С. Чистякової, П. Шавіра мають
особливу цінність щодо дослідження профорієнтаційного спрямування
абітурієнтів. Наукові пошуки Б.Г. Ананьєва, Т.В. Андреєвої,
Л.І. Анциферової, Є.І. Головахи, Л.А. Головей, Є.О. Клімова,
І.В. Кузнецової, А.К. Маркової, В.Д. Шадрікова, В.Л. Шкалікова,
Е.В. Шорохової та ін. були спрямовані на вивчення професійного
вибору як одного із етапів, моментів, життєвого шляху особистості.
За умов сучасної незадовільної економічної ситуації в країні,
багато хто, а особливо це стосується молоді, звертає свої погляди на
престижні та високооплачувані професії. Уже минув той час, коли
більшість дітей бажали стати лікарями або вчителями. Реалії
показують, що для того щоб, забезпечити своє майбутнє, потрібно
отримувати спеціальності інших спрямувань. Особливим попитом
серед молоді сьогодні користуються професійні спеціальності такі, як
менеджер, юрист, економіст, дещо нижче цінуються спеціальності
перекладача, психолога і т.д. Серед більшої частини населення
поширена думка, що дані професії носять, як правило, суто
інтелектуальний характер, але при цьому автоматично забезпечують
високий рівень матеріального доходу, надають певний соціальний
статус, дозволяють досягти добробуту.
Різноманіття форм і типів навчання приводять до сильної
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диференціації навичок і знань випускників різних навчальних закладів
одного рівня освіти та профілю. Також істотні розбіжності доступність
у внутрішніх вимогах до підготовки, здачі предметів у різних
навчальних закладах. Усі ці фактори ставлять питання про те,
наскільки престижно і важливо здобути вищу освіту для молодої
людини.
При виборі майбутньої професії абітурієнти в першу чергу
обирали напрямок майбутнього фаху. Як показує соціологічне
дослідження, абітурієнти обирають собі майбутню професію за такими
критеріями:
Покликання,
Ведення бухгалтерського обліку потрібне завжди: поки існує
держава, а з ним податкова система і фінансова звітність, залишиться
попит на професію бухгалтера.
Ведення бухгалтерського обліку доступне для вивчення
кожним.
Професія бухгалтера є комунікативна: постійне спілкування з
іншими відділами підприємства, з банками, державними органами.
Робота з цифрами.
Оформлення фінансової звітності та балансу.
Надзвичайно великою проблемою являється те, що рівень
підготовки спеціалістів цього напрямку не відповідає вимогам
постіндустріального суспільства. На даний момент освіту бухгалтера
ви можете здобути за два місяці на відповідних курсах, але очевидно
це не буде бухгалтер, який закінчив ВНЗ.
Бухгалтерська справа, надаючи правильну і достовірну
інформацію, допомагає у прийнятті управлінських рішень. Тому з
підвищенням впливу бухгалтера на розвиток підприємства на перший
план виходить його професійна підготовка.
Темою підготовки спеціалістів даного напрямку займались такі
вчені як Бутинець Ф.Ф. Валуєв Б.І. Соколов Я.В. Соколов В.Є. Сопко
В.В. Чижевська Л.В. і деякі інші. Теперішні умови дозволяють
бухгалтеру творчо підійти до своєї роботи. Все це розширює діапазон
його можливостей та одночасно підвищує відповідальність бухгалтера
за виконані ним облікові процедури. Сучасний бухгалтер займається
не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, яка
включає планування і приймання управлінських рішень, контроль і
привернення уваги керівництва до порушень, оцінки, аналіз діяльності
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та аудиту. Крім того, бухгалтер повинен задовольнити потреби
користувачів облікової інформації, як зовнішніх, так і внутрішніх. На
сьогоднішній день, щоб отримати гідну роботу, спеціалісту з
бухгалтерського обліку просто недостатньо мати відповідну вищу
освіту та досвід роботи. Сучасний бухгалтер має постійно змінювати,
розширювати і удосконалювати нові види спеціалізації бухгалтерської
професії, підвищувати свій професійний рівень, відповідати іміджу
ділової презентабельної людини, дотримуватися етичного та
морального принципів, за вимогами часу підвищувати професійну
кваліфікацію за сучасними стандартами Міжнародної федерації
бухгалтерів.
Отже, сучасний бухгалтер має бути високоосвіченою,
компетентною людиною, з кваліфікацією, яка відповідає вимогам
професії, суспільства, часу; бути яскравою, неординарною і всебічно
розвиненою особистістю, що постійно удосконалює свій професійний
рівень; сучасний бухгалтер – це комунікабельний, здатний до
продуктивного ділового спілкування спеціаліст, який розбирається в
питаннях, що більшості людей здаються «китайською грамотою»,
чимось недосяжним, і водночас бути спокійною, розсудливою,
виваженою людиною. Вимоги, висунуті до облікової професії, досить
високі. У сучасного Корисність,
Доступність,
Перспективність,
Оплата праці,
Престижність.
На запитання яка робота найбільш престижна на сьогоднішній
день, учні дали такі відповіді. Найпрестижнішою за даними
опитування виявилася професія судді (так вважають 37,5%
учнів). Друга по престижу робота програміста (32,5%). Трійку лідерів
замикає професія юриста (30%). Далі відповіді розподілилися в такому
порядку: професія адвоката (27,5), бізнесмена (22,5%), лікаря (22,5%),
працівника
уряду
(20%),
банківського
працівника
(17,5%),економіста (17 , 5%), підприємця (15%), бухгалтера
(15%), менеджера (12,5%), архітектора (12,5%), режисера (12,5%).
Проте проблема вибору професії має і «другу сторону медалі».
Як показує статистика, більшість абітурієнтів обирають собі професію
за двома напрямками:
Династія (71%),
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Вибір батьків (25%),
Власний вибір (4%),
Відповідно першого, випускники, не маючи вибору, стають
вчителями, лікарями і т. д. як і їхні батьки. А за другим – батьки самі
вирішують ким повинна стати їхня дитина.
Які ж переваги вибору майбутньої професії – фахівець з обліку і
аудиту:
бухгалтера повинен бути «сильний розум, послідовні практичні
цілі».
УДК 331. 556. 4
Юрій Дяденчук
Науковий керівник: Павло Кравчук
Луцький національний технічний університет
МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
Сучасні міжнародні економічні відносини (МЕВ) нерозривно
пов’язані з таким поняттям як міграція населення. Міжнародна
міграція існує в різних формах (трудова, туристична, сімейна тощо).
Міжнародна міграція посилюється в умовах формування економічних
зв’язків у світовому господарстві. Це стихійних процес розподілу
трудових ресурсів між національними ланками світового
господарства. Міжнародна міграція робочої сили становить собою
переселення працездатного населення з одних країн в інші строком
більш ніж на один рік, викликане причинами економічного та іншого
характеру.
Серед причини, які породжують міграцію робочої сили можна
виділити наступні:
1. Загальні (визначають тенденції розвитку всіх форм
міжнародних
економічних
відносин):
інтернаціоналізація
господарського життя; нерівномірність соціально-економічного
розвитку окремих країн; структурні зрушення в економіці, які
обумовлюють витіснення робочої сили з одних галузей і додаткову
потребу в ній інших; економічна політика ТНК, які концентрують
трудомісткість виробництва в одних країнах і наукомісткість в інших;
політична й економічна нестабільність в окремих країнах.
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2. Специфічні (пов'язані тільки з міграцією): відмінності між
країнами в рівні заробітної плати і соціального забезпечення; нестача
робочої сили певних спеціальностей і кваліфікацій; відносний
надлишок робочої сили в багатьох країнах, що розвиваються.
Нині Україна на міжнародних ринках переважно виступає як
держава-експортер робочої сили, хоча відмічається тенденція до
зростання кількості іноземних громадян, які працюють в Україні.
Статистичні дані свідчать, що кількість останніх приблизно в 10 разів
менша, ніж кількість українців, які працюють за кордоном. При цьому
йдеться лише про офіційну статистику, яка не враховує нелегальних
мігрантів та біженців. За експертними оцінками, щорічно за кордоном
працює від 3 до 5 млн. громадян України, переважна більшість з яких
працевлаштовуються на території інших держав нелегально.
Всезростаючі обсяги еміграції з України викликані: високим
рівнем безробіття в країні, у тому числі прихованого; різницею в
умовах життя і рівні заробітної плати в Україні та країнах Заходу;
економічною нестабільністю в країні та невизначеністю шляхів виходу
з неї; відсутністю безпеки громадян тощо.
Серед країн, в які спрямовані потоки трудової міграції з України
– Росія, Польща, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, а останнім часом – і
Німеччина, Португалія, Іспанія та інші розвинені країни Західної
Європи. Потік трудової міграції у цьому напрямку обумовлений перш
за все близькістю кордонів та певною лояльністю місцевих законів до
працівників-емігрантів. Введення візових режимів в окремих країнах
(зокрема – Росія, Чехія тощо), де переважно працювали робітники з
України, сприяє розширенню географії міграції робочої сили до
США, Канади, країн Близького Сходу тощо.
У нашій країні працевлаштовуються громадяни з Росії, Молдови,
Китаю, В'єтнаму, Туреччини переважно у сфері торгівлі, послуг тощо,
в той час як українці за кордоном – у промисловості, будівництві,
сільському господарстві.
Міграція робочої сили для України на даний час має переважно
негативні наслідки. Мігрують, як правило, висококваліфіковані спеціалісти, але лише невеликий відсоток їх має гарантовану роботу і
відповідні соціальні та трудові гарантії. Згубним для економіки країни,
для формування її науково-технічного потенціалу є виїзд за кордон
науково-технічних кадрів та підготовлених на сучасному рівні
молодих спеціалістів.
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Водночас грошові перекази працівниками-емігрантами іноземної
валюти в Україну сприяють розширенню торгівлі товарами, в тому
числі й вітчизняного виробництва. Частина емігрантів після
повернення з-за кордону вкладає зароблені кошти в організацію
бізнесу, виробництва, що певною мірою сприяє формуванню ринкових
відносин.
З метою зменшення еміграції робочої сили з України (особливо
нелегальної) необхідне провадження системи заходів, які повинні мати
чітке внутрішнє і зовнішнє спрямування. До числа перших належать
заходи макроекономічної стабілізації та оздоровлення економіки –
створення робочих місць, розширення іноземного інвестування тощо.
Зовнішні заходи мають забезпечити цивілізовані форми виїзду
працівників за кордон та можливість їх вільного повернення з-за
кордону, ввезення валюти, а також гарантії нашим співвітчизникам
захисту їхніх трудових прав за кордоном.
УДК 657
Наталія Карпік
Науковий керівник: Ірина Ткачук
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Важливою частиною ліквідних активів є дебіторська
заборгованість, яка включає борги перед підприємством за
відвантажені, але не оплачені товари, виконані роботи, надані послуги
та за іншими операціями. Дебіторською вважається заборгованість
підприємству різних інших підприємств та осіб, що виникла на певну
дату, а дебітори — це юридичні та фізичні особи, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових
коштів, їхніх еквівалентів або інших активів.
Основними нормативними документами, які регламентують
відображення дебіторської заборгованості в бухгалтерському обліку є
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1] та П(С)БО 13 «Фінансові
інструменти»[2]. Так, у П(С)БО 10, дебіторська заборгованість
визначається як сума заборгованостей дебіторів підприємству на
певну дату. При цьому, дебіторами є всі юридичні та фізичні особи,
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які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми
грошових коштів. У п. 4 П(С)БО надається визначення дебіторській
заборгованості, що не призначена для продажу, – "дебіторська
заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших
активів, робіт послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим
активом, призначеним для продажу".
Білик М.Д. пропонує класифікувати дебіторську заборгованість
за рівнем ліквідності, а саме: "…поділяти дебіторську заборгованість у
балансі на довготермінову і короткотермінову залежно від терміну
погашення, що повністю відповідає класифікації статей дебіторської
заборгованості в балансі [3].
Водночас, Т.М. Малькова вважає, що у структурі
короткотермінових активів "дебіторську заборгованість без обмеження
строком" відносити до фінансових інструментів, при цьому
передбачається,
що
короткотермінові
(поточні)
активи
використовуються протягом одного року від звітної дати або одного
операційного циклу. Операційний цикл за її поясненням – це період
часу між придбанням активів і їхнім оберненням у грошові кошти або
грошові еквіваленти [5].
Учений-економіст І.О. Бланк у господарській діяльності виділяє
такі види дебіторської заборгованості: за товари, роботи, послуги,
строк оплати яких не настав; за товари, роботи, послуги, неоплачені в
строк; по векселях отриманих; по розрахунках з бюджетом; по
розрахунках з персоналом; інші види дебіторської заборгованості [4].
Тобто, дана класифікація статей дебіторської заборгованості в балансі
враховує рівень ліквідності статей, корисніша для користувачів
фінансової звітності щодо оцінки фінансового стану підприємства,
надає повнішу інформацію про рівень дебіторської заборгованості й
можливість перетворення фінансових зобов'язань у гроші.
Розглянувши різну класифікацію дебіторської заборгованості,
можна
представити
наступну
класифікація
дебіторської
заборгованості:
- за очікуваним терміном погашення: короткострокова;
довгострокова; термінова; прострочена; відстрочена;
- за способом виникнення: товарна; інша;
- за забезпеченістю: забезпечена; незабезпечена;
- за контрагентами: вітчизняна; іноземна;
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- за формою погашення: монетарна; немонетарна;
- за
реальним
терміном
погашення:
короткострокова;
довгострокова; термінова; прострочена; відстрочена.
Отже, можна стверджувати, що кожна з класифікацій має свою
характерність для використання в обліку. Також кожен з видів
дебіторської заборгованості є дуже актуальним. Як бачимо, кожен із
авторів розглядає класифікацію дебіторської заборгованості із своєї
точки зору, але водночас вони певною мірою пов’язані між собою.
1. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http: // zakon.rada.gov.ua
2. П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http: // zakon.rada.gov.ua
3. Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М.Д. Білик //
Фінанси України: журнал. – 2003. – № 12. – С. 24-36.
4. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: навч. посібн. / І.О. Бланк. – К.: Вид-во
"НикаЦентр", 2004. – 656 с.
5. Малькова, Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была?: навч. посібн. /
Т.Н. Малькова. – М.: Изд-во "Финансы и статистика", 1995. – 304 с.
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Мар’яна Касько
Науковий керівник: Сергій Войтович
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Для забезпечення керованості таких складних систем, як сучасне
підприємство, виникає потреба в застосуванні аналізу і контролінгу як
функціонального напряму економічної роботи, пов'язаного з
реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті, що
забезпечує прийняття оперативних і стратегічних управлінських
функцій, що стосуються інноваційної діяльності підприємства.
Інноваційна діяльність підприємства – це комплексний процес
створення, використання і розповсюдження нововведень з метою
отримання конкурентних переваг та збільшення прибутковості
виробництва. Особливої актуальності інноваційна діяльність набуває в
умовах сучасної економічної кризи, оскільки стимулює процеси
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конкуренції і реструктуризації підприємств і цілих галузей, робить
пріоритетним пошук ефективних технологічних рішень, що
дозволяють істотно скоротити трудові, матеріальні і фінансові
витрати, підштовхує підприємців до сміливих рішень, які раніше з
різних причин відкладалися. Кризи «лікують» інноваціями і немає
вагомих підстав вважати, що вітчизняна економіка може стати
виключенням.
У вітчизняній теорії побутують два поняття, пов’язанні із
впровадженням інновацій – інноваційна діяльність та інноваційний
процес. Поняття ―інноваційна діяльність‖ дає можливість розглядати
це явище за системним підходом. З огляду на це її розділяють на такі
три етапи: формування прикладної ідеї, узгодження питань
інвестування проекту, впровадження проекту.
Формуванню будь-якої ідеї необхідно забезпечити підтримку:
технічну й технологічну – для забезпечення доведення
інноваційної ідеї до створення життєздатного товару чи процесу;
маркетингову – для оцінки сприйнятливості цієї ідеї на ринку;
адміністративну – для лобіювання інтересів інноваційної ідеї
на різних щаблях організаційної структури організації.
З цих принципових позицій слід виходити при вирішенні питань
про:
1. визначення системи індикаторів раннього попередження про:
адекватність вимогам зовнішнього ринкового середовища;
стан проекту;
2. формування центрів інвестицій;
3. формування підходів до системи бюджетування.
Одним з ключових факторів стану реалізації інноваційного
проекту є терміни створення та випуску новинок. Це наслідок
скорочення тривалості життєвого циклу інновацій, бажання визначити
тривалість експлуатаційного діапазону як одного з основних
показників ефективності центру інвестицій. Нижня його межа
визначається як термін окупності інноваційного проекту, а верхня
обмежується терміном досягнення оптимального рівня граничних
витрат його експлуатації.
Інновація – елементарна складова підприємництва, яка завжди
властива ринковій економіці. Своєчасне впровадження інновацій
забезпечує підприємству утримання існуючих і завоювання нових
переваг в умовах конкуренції, тобто, інновації є ключовим фактором
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росту і прибутковості бізнесу. Оскільки значення інноваційної
складової у діяльності компанії незмінно зростатиме, курівництву
необхідно удосконалювати механізми управління інноваційною
діяльністю підприємства на основі впровадження нових технологій
управління.
УДК 657.4
Зоряна Кащенюк
Науковий керівник: Наталія Різник
Луцький національний техічний університет
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Відносини між банками як елементами банківської системи вже
нині будуються на ринкових принципах, в основі яких —
співробітництво і конкуренція. Жоден з банків не може функціонувати
поза системою, оскільки розрахункове обслуговування клієнтів
базується на системі кореспондентських рахунків, до банківської
діяльності залучено велику кількість суб’єктів ринкових відносин.
Зазначені процеси, формуючи нові інформаційні потоки, значно
розширюють можливості інформації, що великою мірою підвищує
ефективність функціонування банку як суб’єкта ринкових відносин.
Елемент ризику, що особливо притаманний банківському бізнесу,
посилює значення господарського обліку як носія зворотного зв’язку в
системі керівництва та управління банком. Характер і міра
ефективності цього зв’язку залежить не тільки від довершеності
управління й організації всіх напрямів діяльності банку, а й від
характеру і ефективності реалізації облікових процедур, що
визначають облік як важливу функцію управління банком.
Особливості ведення банківської діяльності зумовлюють певні
особливості у формуванні облікових процесів у банках, які в
сукупності формують зміст господарського обліку, котрий забезпечує
комплексну облікову характеристику господарської діяльності
комерційного банку.
Банк самостійно розробляє технології здійснення банківських
операцій, методи внутрішнього контролю та положення про обліково96
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операційну роботу відповідно до вимог Національного банку України.
В обліковому процесі банку поєднуються процедури кількісного
відображення і якісної характеристики всього змісту здійснення
банківської діяльності.
З урахуванням цього обліковий процес слід опрацьовувати в
такий спосіб, щоб забезпечити:
розподіл обов’язків та повноважень щодо здійснення
банківських операцій;
документування, тобто своєчасне, повне та достовірне
відображення змісту кожної проведеної операції;
нагромадження та подання детальної інформації про операції з
обов’язковим фіксуванням даних про учасників здійсненої операції,
визначенням балансових і позабалансових вимог і зобов’язань,
можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих
(сплачених) доходів (витрат);
контроль якості активів комерційного банку та їх захист від
можливих збитків;
встановлення можливих і обліковування наявних ризиків та
управління ними;
адекватну систему внутрішнього контролю;
отримання відповідних дозволів на здійснення операцій;
надання інструкцій щодо платежів;
зберігання інформації про всі операції, здійснені комерційним
банком;
конфіденційність операцій;
можливість прогнозування банківської діяльності.
Така змістовна наповнюваність обліково-операційного процесу в
комерційному банку забезпечує сприйняття облікової інформації як
цінного інформаційного ресурсу.
Це особливо актуально для діяльності банків у конкурентному
середовищі. У практичній діяльності потрібно володіти не лише
інформаційним ресурсом, а й особливими методами перевірки й
обробки інформації, нестандартними прийомами її аналізу, які
забезпечують економічну ефективність банківського бізнесу навіть за
несприятливих умов, з урахуванням ризику і невизначеності. Завдяки
вміло прорахованому управлінню всією сукупністю фінансовогосподарських чинників, які визначають результати діяльності банку,
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можливо підтримувати його стійкий стан на ринку капіталів та
інвестицій.
УДК 657
Наталья Кириченко
Белорусский государственный экономический университет
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
По мере развития науки и техники совершенствуется и
организация учета затрат. В данной работе исследование организации
учета затрат проводилось в молокоперерабатывающих предприятиях.
В первую очередь были изучены основные особенности
развития молочной промышленности в Республики Беларусь.
Основной проблемой в молочной отрасли является отсутствие
отлаженной
связи
между
производителями
сырья
и
перерабатывающими предприятиями, а также отстающее развитие
материально-технической базы. Данные отрицательные факторы
оказывают влияние на конкурентоспособность молочным продуктов
на мировом рынке.
На своевременность и достоверность информации о
рентабельности отдельных видов продукции влияет система учета
затрат. По полноте охвата всех произведенных расходов система учета
затрат классифицируется на систему полных затрат и систему
частичных затрат.
В различных отраслях производства преимущественно
используются 3 основных метода учета затрат: нормативный,
попередельный и позаказный. Молокоперерабатывающие предприятия
чаще всего используют попередельный метод с применением
элементов нормативного метода учета по сырью, материалам и
трудовым затратам.
В международной практике имеет место также метод
калькулирования себестоимости продукции только по переменным
издержкам, называемый сокращенной (маржинальной) калькуляцией.
В настоящий момент многие предприятия молочной
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промышленности используют систему учета полных затрат.
По результатам исследования наиболее целесообразной и
оптимальной в молокоперерабатывающих предприятиях принимается
система учета частичных затрат при расчете сокращенной
калькуляции.
УДК 657
Діана Кислиця
Науковий керівник: Світлана Кучеркова
Таврійський державний агротехнологічний університет
ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В
ВСП «ВАГОННЕ ДЕПО МЕЛІТОПОЛЬ»
Виробничі запаси – це придбані або самостійно виготовлені
запаси, що підлягають подальшій переробці на підприємстві або
утримуються для іншого споживання у ході нормального операційного
циклу.
Принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про
запаси та розкриття її у фінансовій звітності встановлено П(С)БО 9
«Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від
20. 10. 1999 р. № 246. ВСП «Вагонне депо Мелітополь» є
відокремленим структурним підрозділом Державного підприємства
«Придніпровська залізниця» без права юридичної особи. Створено
відповідно до наказу Міністра транспорту України від 11.02.1997 №46
та наказу начальника залізниці від 08.07.1997 №75/Н.
Оскільки ВСП «Вагонне депо Мелітополь» займається ремонтом
залізничного транспорту, доречно буде дослідити динаміку
виробничих запасів підприємства та його товарної продукції, рис. 1.
Як видно з рис. 1, найбільша реалізація товарів була у 2012 році
– на суму 2 млн. грн. В інші роки вартість товарів не перевищували
239 тис. грн. З графіку можна зробити висновок про те, що наявність
виробничих запасів приблизно має позитивну динаміку. Не зважаючи
на деяке падіння у 2013 році по відношенню до 2012 року, запаси
зросли на 557 тис. грн. по відношенню до 2009 року. Порівнюючи
виробничі запаси та товари, можна стверджувати, що різниця між
ними дуже помітна.
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Рис. 1 Динаміка виробничих запасів та товарної продукції
підприємства
Під товарами у підприємстві відносять вироблені деталі і
комплектуючі до вагонів і локомотивів, які потім реалізуються.
На підприємстві є такі види запасів як, запасні частини (39,92%)
та сировина і матеріали (36,27%), будівельні матеріали – (1,92%),
товари (11,76%), МШП – (6,13%), паливо – (3,99%).
В ВСП «Вагонне депо Мелітополь» застосовується журнальноордерна форма бухгалтерського обліку, яка ґрунтується на широкому
застосуванні системи накопичувальних і групувальних облікових
регістрів, журналів-ордерів і допоміжних відомостей до них.
ВСП «Вагонне депо Мелітополь» здійснює оперативний та
бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичний і
фінансовий облік. Порядок ведення бухгалтерського обліку та
статистичної, фінансової і податкової звітності визначається чинним
законодавством.
В ВСП «Вагонне депо Мелітополь» для обліку запасів
використовують такі форми первинного обліку запасів: М-1 «Журнал
обліку вантажів, що надійшли»; М-4 «Прибутковий ордер»; М-7 «Акт
про приймання матеріалів»; М-9 «Лімітно-забірна картка»; М-10 «Актвимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів»; М-11 «Накладнавимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів»; М-12
«Картка складського обліку матеріалів»; М-14 «Відомість обліку
залишків матеріалів на складі»; М-16 «Матеріальний ярлик»; М-17
«Акт про виявлені дефекти устаткування»; М-19 «Матеріальний звіт»;
М-21 «Інвентаризаційний опис №».
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Списання
запасів
у
виробництво
здійснюється
за
середньозваженою вартістю.
Так як на підприємстві дуже багато різних видів запасів їх облік
дуже трудомісткий, тому ми пропонуємо здійснювати облік за
допомогою автоматизованої форми обліку, а саме 1С Бухгалтерія.
УДК 657
Олена Кицун
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМУ
БАЛАНСОВОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ В ЕКОНОМІЧНОМУ
АНАЛІЗІ
Балансовий метод – це спеціальний прийом порівняння
взаємопов'язаних показників господарської діяльності з метою
з'ясування і визначення їх взаємного впливу, а також підрахунку
резервів підвищення ефективності виробництва.
При застосуванні балансового методу аналізу зв'язку між
окремими показниками вплив факторів відображають у формі рівності
підсумків, отриманих у результаті різних їх порівнянь.
Оскільки першим історичним прикладом зв'язків великої
кількості показників господарської діяльності через виведення
рівності двох підсумків був бухгалтерський баланс, то цей прийом
аналізу отримав назву балансового. При його використанні рівність
підсумків є підтвердженням того, що в аналізі враховані всі
взаємодіючі фактори та відображені в них економічні показники і що
зв'язок між ними представлений вірно.
У формі балансу підприємство планує свою фінансову
діяльність (баланс доходів і видатків), звітується про стан і
розміщення своїх активів та їх джерел (бухгалтерський баланс), а
складання балансів робочого часу та часу роботи устаткування має
аналітичне значення тощо.
Прийом балансового узагальнення може застосовуватися як
основний, так і як допоміжний прийом економічного аналізу.
Як
основний,
прийом
балансового
узагальнення
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використовується при вивченні показників, що знаходяться в
балансовій залежності, наприклад, при аналізі забезпечення
підприємства різними ресурсами (трудовими, фінансовими,
сировиною, матеріалами, товарами), аналізуючи бухгалтерський
баланс тощо. Цей прийом є інструментом виявлення господарських
резервів, встановлення матеріально-речових, вартісних і трудових
пропорцій, забезпечення оптимального та збалансованого розвитку
виробництва. Прийом балансового узагальнення в економічному
аналізі базується на подвійному аспекті розгляду економічних явищ і
процесів – джерел ресурсів та їх використання та на взаємному
балансуванні результатів такого розгляду.
Найбільшого
розповсюдження
прийом
балансового
узагальнення отримав під час аналізу фінансового стану підприємства,
де основним джерелом інформації є бухгалтерський баланс. З
допомогою балансового методу з'ясовують, чи всі засоби господарства
використовують за цільовим призначенням, чи відповідає сума
власних обігових засобів запланованій потребі в них, чи правильно
розміщені обігові засоби між окремими видами товарно-матеріальних
цінностей.
Як
допоміжний,
прийом
балансового
узагальнення
використовується для:
перевірки правильності аналітичних розрахунків, зокрема для
перевірки результатів розрахунків впливу факторів на сукупний
результативний показник;
перевірки вихідних даних підприємства, на підставі яких
проводиться аналіз;
визначення розміру впливу окремих факторів на зміну
результативного показника, якщо відомий вплив інших факторів;
побудови детермінованих адитивних факторних моделей;
здійснення одного із способів факторного аналізу –
пропорційного ділення або часткової участі.
За допомогою балансової узгодженості здійснюють також
контроль за наявністю і розподілом продукції, матеріально-грошових
засобів, наприклад, аналіз коштів на капіталовкладення і капітальний
ремонт. Аналогічно за допомогою балансового прийому контролюють
і аналізують рух засобів підприємства за той чи інший звітний період.
Величина засобів на початку аналізованого періоду разом з
надходженням їх з різних джерел протягом року повинна обов'язково
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дорівнювати решті засобів на кінець року разом з вибуттям їх за
призначенням та списанням втрат і нестач.
Слід зазначити, що балансовий прийом широко застосовують в
аналізі виробничо-експлуатаційної діяльності підприємств і
організацій міського житлово-комунального господарства у тих
випадках, коли між аналізованими показниками має місце
функціональна залежність.
Отже, прийом балансового узагальнення використовують як
спосіб зіставлення взаємопов'язаних показників господарської
діяльності з метою виявлення і обчислення їх взаємного впливу.
УДК 657
Аліна Клець
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Для того, щоб об’єктивно дослідити економічні явища та
процеси і прийняти та обґрунтувати адекватні господарські рішення в
умовах розвитку ринкової економіки, науково-технічного прогресу
необхідно зафіксувати та здійснити обробку інформаційних потоків,
обсяги яких дуже швидко зростають. Обробка великих масивів
інформації вимагає дуже великих витрат часу у тому випадку, коли не
використовуються інформаційні технології. При обробці обліковоаналітичної інформації вручну існує також більший ризик наявності
помилок, ніж в тому випадку, якщо він здійснюється з використанням
інформаційних технологій. Моделювання та прогнозування
економічних явищ і процесів, а також планування та контроль
діяльності підприємства практично не можливі без використання
відповідного програмного забезпечення. Отже дослідження
використання інформаційних технологій в аналізі економічної
інформації є актуальним.
Під інформаційними технологіями розуміють сукупність методів
і способів пошуку, збору, накопичення, зберігання та обробки
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інформації на основі застосування комп’ютерної техніки.
Науковий і практичний інтерес має розробка концепції побудови
економічного аналізу з використанням комп’ютерних технологій.
Головною причиною у створенні такої концепції є необхідність
розробки нових та удосконалення існуючих методик проведення
економічного аналізу, що забезпечують підвищення ефективності всієї
системи управління діяльністю суб’єктів господарювання.
Під програмним забезпеченням розуміють сукупність
математичного апарату алгоритмізації, вибору мови програмування,
розробки програми, створення пакетів прикладних програм.
Програмне забезпечення аналітичного процесу – це сукупність
комплексів програм, розроблених згідно з принципами системності та
адаптивності, максимально орієнтованих на стандартні пакети
прикладних програм, які забезпечують ефективну реалізацію всіх
елементів процесу розв’язку аналітичних задач.
На сучасному етапі розвитку економічних відносин
автоматизована система економічного аналізу є одним із компонентів
системи управління підприємством.
Однією з організаційних форм проведення економічного аналізу
в умовах комп’ютеризації є створення автоматизованих робочих місць
(АРМ) аналітиків.
АРМ аналітика – це фахово орієнтована обчислювальна система,
призначена для автоматизації роботи з економічного аналізу
діяльності підприємства.
Впровадження АРМ дає змогу формувати єдину систему
організації та обробки інформації з моменту її введення до
формування аналітичних показників, а також дозволяє поєднувати
процес обробки інформації з процесом прийняття рішень. В умовах
АРМ аналітичні завдання розв’язує безпосередньо сам аналітик на
своєму робочому місці. Він особисто контролює всі стадії обробки
аналітичної інформації, має можливість оцінити отримані результати,
використати їх для управлінських рішень і задоволення інформаційних
потреб керуючої ланки системи.
При проведенні аналітичних досліджень ефективність роботи
аналітика багато в чому залежить від досконалості методики аналізу,
від того, наскільки вона відповідає сучасним вимогам управління
виробництвом, а також технічним можливостям персонального
комп'ютера.
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Комплексна комп'ютеризація аналізу є основою збереження його
цілісності. Необхідність комплексного проведення аналітичних
досліджень різних напрямів стає основною причиною об'єднання
функціональних можливостей аналітичних програм. Це дає
можливість оцінити та проаналізувати поточний і прогнозний
фінансовий стан господарського суб'єкта, вибрати найкращу стратегію
розвитку, розробити інвестиційні проекти та бізнес-плани, ефективно
управляти збутовою й маркетинговою діяльністю тощо.
Незважаючи на широкі можливості сучасних аналітичних
комп'ютерних програм, більшість із них не повністю відповідають
критеріям і характеристикам комплексного економічного аналізу,
оскільки як основне (іноді єдине) джерело формування інформаційної
бази використовується фінансова звітність підприємства.
УДК 657
Ірина Климчук
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Однією з провідних галузей економіки України є
м’ясопереробна промисловість. Реалізація продукції впливає на
фінансові результати роботи підприємства. Вивчення особливостей
обліку готової продукції згідно з національними стандартами
бухгалтерського обліку та його удосконалення є одним з важливих
завдань сьогодення.
Готова продукція – це продукція (виріб, напівфабрикат,
послуга), що повністю закінчена обробкою на даному підприємстві,
пройшла всі стадії технічного випробування, приймання,
укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками та
відповідає технічним умовам і стандартам, не потребує подальшої
обробки на цьому підприємстві та здана на склад [1].
Проблемами розвитку та удосконалення обліку готової
продукції на
промислових підприємствах займалося багато
зарубіжних і вітчизняних науковців: Б.І. Валуєв, А.М. Герасимович,
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З.В. Гуцайлюк, К. Друр, М.В. Кужельний, Є.В. Мних, В.Ф. Палій,
В.К. Савчукк, В.О. Шевчук.
Основними задачами бухгалтерського обліку готової продукції і
її реалізації є:
своєчасне оформлення відповідними документами готової
продукції, випущеної з виробництва;
забезпечення контролю за її схоронністю на складах
підприємства;
своєчасне відображення операцій з відвантаження і реалізації
продукції і розрахунків з покупцями;
забезпечення контролю за виконанням плану випуску і
реалізації продукції.
Для обліку готової продукції призначений рахунок 26 «Готова
продукція». Синтетичний облік наявності та руху готової продукції за
фактичною виробничою собівартістю здійснюється на активному
рахунку 26 «Готова продукція». Виконані та здані за актами
замовників роботи за фактичною собівартістю описуються з рахунку
23 «Виробництво» на дебет рахунку 90 «Собівартість реалізації»[2].

Аналітичний облік готової продукції ведеться за обліковими
цінами окремих найменувань (видів) або однорідних груп
продукції. На складі в облікових регістрах готова продукція
обліковується у кількісному виражені, облік якої може бути
відображений у сортових картках складського обліку та безкартковим
способом.
У бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється
відповідно до П(С)БО № 9 [3] «Запаси» за первісною вартість та
П(С)БО №16 «Витрати».
Готова продукція обліковується на підприємствах за місцями її
зберігання та окремими видами у встановлених одиницях виміру:
натуральних; умовно-натуральних показниках.
Отже, можемо зробити висновок, що відображення готової
продукції в бухгалтерському обліку залежить від форми і ступеня
завершеності. Запаси обліковуються в натурально-грошовому вимірі,
незавершене виробництво – в натуральних і натурально-грошових
одиницях, послуги – лише у вартісному виразі.
1. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:
підручник /Н. М. Ткаченко. – 3-тє вид. доповнене і перероблене. – Київ.: Алетр,
2008.– 926 с.
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2. Інструкція «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» від
30.11.99 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. №246.

УДК 371.3
Олена Кобиш
*Науковий керівник: Ірина Жураковська
Луцький національний технічний університет
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Сучасний розвиток фінансового забезпечення підприємств
займає вагоме місце. Недостатня кількість власних ресурсів та
складність в залучені зовнішніх джерелах фінансування, позбавляє
підприємства конкурентоспроможності як на вітчизняному ринку, так
і на світовому.
Основними джерелами фінансового забезпечення виступають
самофінансування підприємства, державна підтримка та кредитування
фінансово-кредитними установами або комерційними банками.
Для забезпечення фінансовими ресурсами підприємства
використовують такі джерела, як власні, бюджетні та запозичені
кошти.
Великі процентні ставки по кредитам та складність отримання
спонукають підприємства до пошуку нових джерел фінансування.
Досвід багатьох країн свідчить, що не завжди збільшення бюджетних
витрат пов’язане з покращенням положення підприємств.
Основним внутрішнім джерелом фінансування діяльності
суб’єктів господарювання є самофінансування. Самофінансування
передбачає покриття витрат на розвиток виробництва за рахунок
отриманого прибутку та залучених кредитів, які, в свою чергу, також
погашаються за рахунок прибутку. За рахунок самофінансування
забезпечується раціональне використання зароблених і залучених
джерел, адже мета самофінансування полягає не в тому, щоб просто
самостійно витратити певну суму коштів, а в тому, щоб отримати
певний ефект. Результатом такого вкладання коштів має бути приріст
прибутку.
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Ефект самофінансування проявляється з моменту одержання
доходу до моменту визначення чистого прибутку, розподілу та
виплати дивідендів, оскільки отриманий протягом року прибуток
вкладається в операційну та інвестиційну діяльність.
Залежно від способу відображення прибутку в звітності,
зокрема в балансі, виокремлюють:
приховане самофінансування;
відкрите самофінансування (тезаврація прибутку).
Приховане
самофінансування
суб’єктів
пов’язане
з
використанням прихованого прибутку. Приховування прибутку
здійснюється у результаті формування прихованих резервів. Оскільки
приховані резерви проявляються лише при їх ліквідації, приховане
самофінансування
здійснюється
за
рахунок
прибутку
до
оподаткування. Отже, відбувається відстрочка сплати податків і
виплати дивідендів.
До суттєвого недоліку прихованого самофінансування слід
віднести порушення принципу достовірності при складанні звітності
та підвищення рівня асиметрії в інформаційному забезпеченні її
зовнішніх користувачів
Тезаврація прибутку - це спрямування його на формування
власного капіталу підприємства з метою фінансування інвестиційної
та операційної діяльності.
Фінансування підприємства за рахунок тезаврації прибутку має
як
переваги,
так
і
недоліки.
До
основних
переваг
самофінансування слід віднести такі:
залучені кошти не потрібно повертати та сплачувати
винагороду за користування ними;
відсутність затрат при мобілізації коштів;
підвищується фінансова незалежність та кредитоспроможність
підприємства;
не потрібно надавати кредитне забезпечення.
А
недоліками
самофінансування
(тезаврації)
можна
охарактеризувати таким чином:
обмежені можливості контролю за внутрішнім фінансуванням
знижують вимоги до ефективного використання коштів;
оскільки на реінвестування спрямовується чистий прибуток,
попередньо він підлягає оподаткуванню, в результаті чого вартість
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цього джерела фінансування збільшується.
Отже, незважаючи на незначні недоліки, для підприємств
України сьогодні найкращим джерелом може виступати відкрите
самофінансування.
УДК 658
Андрій Корецький
Науковий керівник: Світлана Михалевич
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національного технічного університету
СУТНІСТЬ ОЦІНКИ ЯК СИСТЕМИ ВАРІСНОГО ВИМІРУ
Однією з особливостей бухгалтерського обліку є обов’язкове
застосування в ньому грошового вимірника, що необхідне для
отримання узагальнених показників про господарські засоби і їх
джерела.
Способом вираження за допомогою грошового вимірника майна
і зобов’язань підприємства є оцінка.
Зважаючи на зростаючу роль і значущість бухгалтерської оцінки
в діяльності підприємства розглянемо основні вимоги, що ставляться
до неї.
Так, першою вимогою є реальність, так як тільки реальна оцінка
забезпечує відображення в грошовому вимірнику дійсної величини
активів і зобов’язань за фактичною (історичною) собівартістю. При
цьому вона базується на чіткій законодавчій регламентації порядку
створення і використання фондів і резервів, систематичній перевірці
розрахунків з банками, постачальниками і покупцями, дебіторами і
кредиторами.
Другою вимогою є доречність оцінки, за допомогою якої можна
задовольнити зацікавлених користувачів, здатна вплинути на
управлінські рішення в господарській діяльності підприємства.
Вимога до єдності оцінки полягає в однаковому грошовому
вимірнику однорідних засобів різних підприємств і незмінності
впродовж тривалого періоду. А сутність вимоги ―обачність‖ полягає в
тому, що оцінка активів і доходів не повинна бути завищеною, а
зобов’язань і витрат – заниженою.
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Оцінку можна охарактеризувати як процес визначення грошових
сум, за якими повинні визначатися і відображатися статті фінансових
звітів у балансі і звіті про фінансові результати. Тобто оцінку
господарських засобів необхідно розглядати як спосіб переведення
натуральних показників в грошові.
Проте вчені по-різному визначають її суть. Так, Сопко
оцінювання трактує як спосіб вартісного визначення господарських
фактів – явищ і процесів, за допомогою якого натуральні (речові і
трудові) характеристики перетворюються на вартісні.
Малюга зазначає про те, що оцінка є невід’ємним елементом
методу бухгалтерського обліку, адже в обліку знаходять відображення
лише ті факти, які одержали грошову оцінку.
Такі вчені, як Васюта–Беркут, Шепітко, Ромашевська метою
здійснювання оцінки визначають необхідність узагальнення об’єктів
бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику.
Кужельний та Лінник зазначають про те, що необхідно постійно
порівнювати витрати підприємства з результатами його господарської
діяльності, контролювати виконання окремих показників, здійснювати
відповідні групування засобів виробництва або коштів з метою
отримання узагальнених даних за єдиним вимірником у цілому по
підприємству…завдяки способу, який називається оцінкою.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал зазначимо, що питання
оцінки запасів є надзвичайно важливим, не до кінця вивченим і таким,
що потребує подальшого дослідження з метою уточнення сутності.
УДК 657
Юлія Корінчук
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
У сучасній економічній практиці під дебіторською
заборгованістю слід розуміти суму заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. А під дебіторами слід розуміти
юридичних і фізичних осіб, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших
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активів. Дебіторська заборгованість, як і інші активи підприємства,
відображається в балансі тільки при дотриманні загальної вимоги, яка
пред’являється до активів національними стандартами, а саме може
бути достовірно визначена грошова оцінка цієї дебіторської
заборгованості; у майбутньому очікується одержання від неї
економічних вигод, тобто одержання грошових коштів, товарів, інших
активів або зменшення зобов’язань.
Дебіторської заборгованості відбувається її класифікація за
певними критеріями:
строк погашення та зв’язок з нормальним операційним
циклом;
об’єкти, щодо яких виникла дебіторська заборгованість;
своєчасність погашення.
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість поділяється на
довгострокову та поточну. При цьому враховуються два критерії:
строк погашення та зв’язок з нормальним операційним циклом.
Поточна дебіторська заборгованість виникає в ході нормального
операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати
балансу. Тобто для віднесення дебіторської заборгованості до
поточної, достатньо наявності хоча б одного з двох наведених
критеріїв.
Довгострокова дебіторська заборгованість не виникає в ході
нормального операційного циклу і буде погашена після 12 місяців з
дати балансу, тобто для віднесення заборгованості до довгострокової,
необхідна одночасна наявність двох наведених критеріїв.
Дебіторська заборгованість також класифікується за об’єктами,
щодо яких вона виникла. Згідно з цим виділяють такі види
дебіторської заборгованості:
заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка
відображається в балансі орендодавця;
заборгованість забезпечена векселями;
надані позики;
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги;
дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за
виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх
розрахунків);
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інша дебіторська заборгованість.
Залежно від своєчасності погашення дебіторська заборгованість
поділяється на:
дебіторську заборгованість, строк оплати якої не настав
(строкова дебіторська заборгованість);
дебіторська заборгованість не сплачена в строк (прострочена).
В тому числі:
сумнівна дебіторська заборгованість;
безнадійна дебіторська заборгованість.
Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги щодо якої існує невпевненість її
погашення боржником.
Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська
заборгованість щодо якої існує впевненість про її неповернення
боржником або за якою минув строк позовної давності.
Для накопичення інформації про дебіторську заборгованість та
відображення операцій по ній у Плані рахунків передбачені рахунки
класу 1 ―Необоротні активи‖ та класу 3 ―Кошти, розрахункові та інші
активи‖. Ці рахунки об’єднуються у відповідні статті, які
відображаються у Балансі за встановленою П(С)БО 2 формою.
Крім
того,
для
обліку
дебіторської
заборгованості
використовується позабалансовий рахунок 071 ―Списана дебіторська
заборгованість‖. На цьому рахунку обліковується списана дебіторська
заборгованість протягом не менше трьох років з дати списання для
спостереження за можливістю її стягнення у разі зміни майнового
становища боржника.
Дебіторська
заборгованість
остаточно
списується
з
позабалансового рахунку 071 після вирішення питання щодо визнання
винних осіб або у зв’язку із закінченням строку обліку такої
заборгованості.
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УДК 657
Любов Кравченко,
Олександра Парнак
Миколаївський національний університет
імені В.О.Сухомлинського
МЕТОДИЧНИЙ МІКС ОЦІНКИ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
З розвитком ринкових відносин відбувається розвиток
суспільства, який призводить до підвищення вимог споживачів до
продукції, яку вони споживають. Тому, основним завданням
підприємств стає забезпечення суспільству
випуску необхідної
кількості виробів високої якості, що можливо з досягненням
конкурентоспроможності продукції на ринку.
Визначення можливостей підприємства у конкурентній боротьбі
та досягнення високих результатів стає найголовнійшею задачею, с
саме: необхідність постійного пристосування до сучасних вимог
споживачів, постійна підтримка рівня конкурентоспроможності
продукції, освоєння нових ринків збиту та інше.
Головним чинником, який впливає на асортимент товару, його
якість, новизну є потреба споживача. Конкурентоспроможність є
багатоаспектним поняттям, проте, у загальному розумінні
конкурентоспроможність продукції можна визначити як сукупність
якісних і цінових характеристик продукції, виготовленої за схемою
оптимальних витрат для забезпечення потреб споживачів, що
відповідає вимогам конкурентного ринку у порівнянні з аналогічною
продукцією, представленою на ньому [1, с. 6].
Для створення інтегрального методичного мікса виділимо
наступні методи, за допомогою яких можна більш системно
аналізувати і оцінювати фактори впливу на конкурентоспроможність,
тобто і визначати її рівень:
методика оцінки конкурентоспроможності товарів на основі їх
рейтингу,
за обсягом продажу,
диференціальний,
комплексний,
змішаний методи.
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Таблиця 1
Методичний мікс оцінки конкурентоспроможності товарів
№

Вид методу

1

Методика
оцінки
конкурентосп
роможності
товарів на
основі їх
рейтингу

2

3

Методика
оцінки
конкурентосп
роможності
товарів за
обсягом
продажу
[4, с.41]

Диференціальний метод
оцінки
конкурентоспроможності

Формули для розрахунку
Розраховується за формулою
[5, с. 117]:
де: Рt – рейтинг t-го товару; Qі –
відносний показник якості
товару; n – кількість одиничних
показників якості, взятий для
оцінки

де Kij –
конкурентоспроможність i-го
товару на j-му ринку;
ai – питома вага і-го товару в
обсязі продажу, за період який
аналізують;
bi — показник значимості
ринку, на якому предст товар
підпр-ва;
Vi – обсяг продажу i-го товару
за період, що аналізують, грош.
од.;
V – заг. обсяг продажу підп.-тва
за той самий період, грош. од.
Диференціальний метод оцінки
конкурент-ті базується на
використані і співставленні
один.
параметрів
аналіз.
продукції та бази порівняння.
Якщо за базу оцінки береться
потреба,
[6,
с.
261]:
де
qі одиничний
параметричний
показник
конкур-ті по і -му параметру;
Pi - величина і -го параметра
для продукції, що аналізується;
Pio - величина і -го параметра.
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Переваги та недоліки мтодики
Переваги: простота розрахунку;
наявність оперативної інформації
про якість продукту, що дає змогу
швидко реагувати на зміни у
ринковому середовищі.
Недоліки:
не
охоплює
характеристики продукції повною
мірою, тому вона не може бути
використана для середньо - та
довготермінового планування [6, с.
117]

Переваги: дана методика дозволяє
достовірно оцінити інформацію про
динаміку продажу на ринках.
Недоліки: цей показник суперечить
поняттю
«конкурентоспроможність»,
оскільки
не
враховує
якісні
показники продукції підприємства
[4, с.41].

Переваги:
дозволяє
лише
констатувати
факт
конкурентоспроможності
аналізованої продукції або наявності
у неї недоліків, порівняно з товаром
– аналогом.
Недоліки: не враховує вплив на
перевагу споживача при виборі
товару
вагомості
кожного
параметра.
Як
правило,
за
значеннями одиничних показників
неможливо однозначно оцінити
рівень
конкурентоспроможності
продукції[6, с. 261].
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Продовження табл. 1

4

Комплексний
метод
оцінювання
конкурентосп
ромож-ності

5

Змішаний
метод оцінки
конкурентосп
ромож-ності

Заснований на використанні
комплексних
(групових,
інтегральних,
узагальнених)
показників або порівнянні
питомих корисних ефектів
продукції, яка аналізується. [2,
с. 121]:
=
де: Rij – рівень конкур-сті
продукції дослід. суб’єкта
ринку та інших конкурентів;
A1, A2, …, Aij – одиничні
показники оцінки конкур-ті
продукції досл. суб’єкта ринку
та інших конкурентів.
Поєднує в собі диф-й і компл-й
методи, а саме: при проведенні
оцінювання використовується
частина
параметрів,
розрахованих диференціальним
методом,
та
частина
параметрів,
розрахованих
комплексним методом.

Переваги: використовують для
оцінки
конкурентоспроможності
продукції
за
величиною
комплексного чи інтегрального
показника на основі поєднання
показника конкурентоспроможності
товарів і показників ефективності
організаційно-економічного
управління
підприємством
[2, с. 121].

Даний
метод
визначення
конкурентоспроможності товару не є
досконалим, оскільки він не
враховує важливість споживчих
властивостей товару для покупця
[2, с. 121].

Розглянутий вище методичний мікс передбачає, що покращення
складових товару підвищить його конкурентоспроможність на ринку.
Покращення усіх цих чинників, а також врахування
глобалізаційних процесів в економіці, допоможе підприємствам
здійснювати оцінку на більш високому рівні та помножувати свої
прибутки.
1. Продіус Ю.І. Формування системи забезпечення конкурентоспроможності
промисловості: [монографія] / Ю. І. Продіус. — О.: Астропринт, 1999. — 72 с.
2. Трещов М.М. « Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції»
[Електронний ресурс] / М.М. Трещов // Економічний простір – 2009 - №23/1 С.
118-126
–
Режим
доступу
до
журналу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_23/1/treshov.pdf
3. Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в
процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай //
Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 99-110.
4. Блонська В.І., Депа Н.Т. «Порівняльна характеристика методів оцінки
конкурентоспроможності продукції» [Електронний ресурс] / В.І. Блонська,
Н.Т. Депа //Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.15, с.115-120.
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5. Клименко
С.М.
Управління
конкурентоспроможністю
підприємства
С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О.Барабась. – К.:КНЕУ, 2006. – 527с.
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ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Підприємство як господарюючий суб’єкт здійснює різні види
господарської діяльності, не заборонені законом держави, самостійно
розпоряджається виробленою продукцією, отриманою виручкою від її
розпродажу, доходом із якого вираховують прибуток, який
підприємство залишає в своєму розпорядженні. У процесі виробничогосподарської діяльності підприємства постійно здійснюють кругообіг
коштів, тобто вкладення коштів у виробництво з метою виготовлення
продукції та отримання виручки від її продажу. Забезпечення
грошових надходжень, потрібних для відшкодування витрат
виробництва й обороту, своєчасного виконання фінансових
зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами
господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою
стороною діяльності підприємств. Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) встановлено відповідні вимоги щодо
визнання доходу за кожним видом діяльності. Складаючи фінансову
звітність, в тому числі форму 2 „Звіт про фінансові результати (Звіт
про сукупний дохід)‖, показники слід вносити в розрізі видів
діяльності.
Різні практичні проблеми облікового забезпечення видів
діяльності досліджувалися останніми роками вченими Ф.Ф. Бутинцем,
В.М. Жуком, М.Я. Дем'яненком, Н.Л. Правдюк, Д. В. Полозенком,
П.Т. Саблуком, І. Б. Садовською, П.Я. Хомином та ін. Проте у ракурсі
системного інформаційного відображення видів діяльності вони
вивчені недостатньо, що пояснюється тенденцією до зростання у
складі фінансового результату підприємств частки результату від
непрямих видів діяльності, зокрема фінансової.
Вид діяльності - це сукупність операцій згрупованих за
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визначеною ознакою. Розрізняють такі види діяльності:
а) операційна діяльность, яка поділяється на:
- основну діяльність;
- іншу операційну діяльність;
б) фінансова діяльності;
в) інвестиційна діяльності [2].
Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність
підприємства, а також інші види діяльності, які не належать до
інвестиційної або фінансової.
Основна діяльність — це діяльність, пов'язана з виробництвом
або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною
метою створення підприємства і забезпечує основну частину його
доходу (прибутку).
Для узагальнення інформації про доходи від операційної
діяльності використовують рахунки 70 «Дохід від реалізації» та 71
«Інший операційний дохід»
Інвестиційна діяльність – це операції придбання і реалізації тих
необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є
складовою еквівалентів грошових коштів. Для відображення доходів
від інвестиційної діяльності використовують рахунки 72 «Дохід від
участі в капіталі», 74 «Інші доходи»
Фінансова діяльність – це діяльність, яка призводить до зміни
розміру та складу власного і позикового капіталу підприємства. Дохід
від фінансової діяльності відображається на рахунку 73 «Інші
фінансові доходи».
Фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності
шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду [3].
Оскільки метою видів діяльності є одержання максимальної
економічної вигоди в результаті функціонування підприємств,
сприяння одержанню приросту рентабельності власного капіталу,
підтримання належного рівня платоспроможності (ліквідності),
забезпечення розширеного відтворення за рахунок ефективного
використання фінансових ресурсів тощо, закономірно, що облік
забезпечення видів діяльності знаходиться у сфері інтересів
управління.
Важливим моментом при організації обліку видів діяльності є
вибір об’єктів обліку. Необґрунтований вибір об’єктів обліку та
порушення загальноприйнятих принципів розробки їх номенклатури
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призводять до викривлення даних про фактичну вартість облікового
продукту і знеособлення витрат по відношенню до видів діяльності.
1. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /
Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. — 370 с.
[Електронний ресурс]-режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/72/35
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290.[Електронний ресурс]-режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
3. Тігова Т.М. Управління фінансовими результатами підприємства [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://stud24.ru/accounting/upravlnnya-fnansovimirezultatami-pdprimstva/150467-440467-page2.html
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ
ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Питання щодо обліку, сутності, складу операційних витрат на
сьогоднішній день є досить актуальним, оскільки від витрат
господарської діяльності будь-якого підприємства залежить його
прибуток. Саме витрати формують собівартість виготовленої
продукції, наданих послуг, впливають на її конкурентоспроможність
на ринку товарів та послуг.
Загальні проблеми обліку та складу витрат досліджувалися як
вітчизняними вченими-економістами, так і зарубіжними. Визначення
сутності витрат знаходять своє відображення в працях Ф.Ф. Бутинця,
О.П. Півнюка, Лишиленко О.В., С.Ф. Голова, С.М. Швирид,
Н.Г. Карпової, М.С. Пушкара та інших вчених. Проте ці питання
настільки широкі, що були і залишаються актуальними на сьогодні.
Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні
витрати набули значного поширення в обліку після набрання чинності
нового Плану рахунків бухгалтерського обліку та поширенням дії
П(С)БО 16 «Витрати» на підприємства.
Швирид С.М. та Кудіна І.О. зазначає, що операційна діяльність –
це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які
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не є фінансовою чи інвестиційною діяльністю [4]. Відповідно до
П(С)БО 16 витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не
включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та
інші операційні витрати [3].
Півнюк О.П. вважає, що адміністративні витрати – це
загальногосподарські витрати, що спрямовуються на обслуговування
та управління підприємством (заробітна плата адміністративноуправлінського персоналу з відрахуванням на соціальне страхування і
в пенсійний фонд, канцелярські, телефонні, телеграфні витрати,
утримання легкового транспорту, утримання приміщення офісу,
витрати на службові відрядження адмінуправлінського персоналу) [2].
Для обліку таких витрат Планом рахунків бухгалтерського обліку
передбачено рахунок 92. Аналітика цього рахунку відкривається
відповідно до потреб підприємства.
На думку В.А. Дерія, витрати на збут – це нормативні та
понаднормативні продуктивні витрати, пов’язані з повним циклом
забезпечення усіх процедур і вимог до збуту продукції. Витрати на
збут облікують на однойменному синтетичному рахунку 93. До цього
рахунку субрахунків не передбачено, тому кожне підприємство має
право самостійно обирати собі перелік субрахунків, а також
аналітичних рахунків до кожного з них [1]. Склад витрат на збут
регламентується п. 19 П(С)БО 16 «Витрати», куди входить 12 позицій,
починаючи від витрат пакувальних матеріалів для затарювання готової
продукції на її складах і закінчуючи іншими витратами, що пов’язані
зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг [3].
Згідно П(С)БО 16 до складу інших витрат включають витрати
(крім фінансових), які виникають під час фінансово-господарської
діяльності підприємства, але не пов’язані безпосередньо з
виробництвом та реалізацією продукції (витрати на дослідження і
розробку, собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні та
безнадійні борги, втрати від операційної курсової різниці, втрати від
знецінення запасів та інші витрати операційної діяльності). Такі
витрати в бухгалтерському обліку знайшли своє відображення на
рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» [3].
З цього випливає наступний висновок: витрати операційної
діяльності є важливим об’єктом дослідження науковців, оскільки від
витрат залежить фінансовий результат господарської діяльності
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підприємства. Тому чітке розмежування цих витрат і їх ефективне
управління дасть можливість збільшити прибутки підприємства, без
заниження собівартості продукції та зменшення обсягів виробництва.
1. Дерій В.А. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат
[Електронний ресурс] / В. А. Дерій // Облік і фінанси . - 2013. - № 4. - С. 20-23. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_2013_4_5.pdf
2. Півнюк О.П. Облік витрат операційної діяльності на підприємствах в умовах
глобалізації економіки України [Електронний ресурс] / О. П. Півнюк // Наукові
записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка . 2010.
Вип.
13.
С.150-156.
–
Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Nznuoa_2010_13_20.pdf
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
4. Швирид С. М. Облік витрат звичайної діяльності на підприємстві / С. М. Швирид,
І.О. Кудіна // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного
університету транспорту. Сер.: Економіка і управління . - 2013. - Вип. 25. - С. 312316. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Znpdetut_eiu_2013_25_43.pdf

УДК 338.5
Тетяна Костюк
Науковий керівник: Олена Баула
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТРАНСФЕРТНОГО
ЦІНОУТВОРЕННЯ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Трансфертне ціноутворення є невід’ємною частиною глобальної
системи менеджменту транснаціональних компаній (ТНК), яке
впроваджене урядами низки розвинених країн по всьому світу з метою
обмеження їх діяльності та інших учасників міжнародних відносин [1,
с. 156].
Трансфертну ціну можна визначити, як ціну, що встановлюється
на об’єкт торгівлі або послуги між пов’язаними компаніями або
структурними підрозділами однієї компанії, у випадку перетинання
кордону об’єктом торгівлі [2]. Трансфертне ціноутворення поряд із
іншими видами ціноутворення не несе в собі негативного впливу на
економіку. Однак, стереотип ототожнення даного виду ціноутворення
з ухиленням від сплати податків, склався з огляду на зловживання
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даним видом ціноутворення, задля зменшення податкового
навантаження на ТНК або ж на промислову групу в цілому [3].
Впровадження
механізму
регулювання
трансфертного
ціноутворення зумовлено тим, що пов’язані особи можуть
встановлювати ціни, які не склалися б за умовами угоди між
непов’язаними особами. Це зумовлено такими податковими мотивами:
перенесення прибутку в більш сприятливі юрисдикції з низьким
рівнем оподаткування, розподіл податкового навантаження на користь
збиткових компаній групи або компаній з пільговим режимом
оподаткування. Саме ці мотиви суб’єктів міжнародних економічних
відносин стали причиною поширення законодавства у сфері
трансфертного ціноутворення [4].
Для розробки законодавчої бази щодо трансфертного
ціноутворення для України було взято за основу рекомендації ОЕСР,
які було застосовано усіма розвиненими європейськими країнами.
Однак,
вітчизняне
законодавство
у
сфері
трансфертного
ціноутворення має свої особливості: гідно з Податковим кодексом
платники податків не зобов’язані готувати документацію з
трансфертного ціноутворення, проте податкові органи можуть
перевіряти цю сферу в рамках загальної податкової перевірки;
український підхід трансфертного ціноутворення відрізняється
високим розміром штрафів за порушення у сфері трансфертного
періоду і порушенням принципу стабільності податкового
законодавства (штраф становить 5 % від суми операцій); вітчизняний
механізм трансфертного законодавства не зовсім відповідає принципу
рівності платників податків, так, до 01.01.2018 р. для окремих груп
товарів діятиме пільговий період, який передбачатиме відхилення від
звичайної ціни на 5 % в операціях з непов’язаними особами
нерезидентами з юрисдикцій з низьким оподаткуванням (наприклад,
продукти сільського господарства, сировинних галузей, металургії,
хімічної промисловості та інші); для цілей контролю за трансфертним
ціноутворенням податкові органи повинні використовувати лише
офіційні джерела інформації, визначені Кабінетом Міністрів України
[4].
Задля успішної боротьби з ухиленням від сплати податків ТНК в
Україні доцільно уточнити положення законодавчої бази про
трансфертне ціноутворення, зокрема ті, що стосуються створених
умов для неоднозначного трактування цін у контрольованих операціях
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та подвійного оподаткування, а також завищення органами контролю
податкових зобов’язань суб’єктів господарювання.
Таким чином, подальше покращення механізму трансфертного
ціноутворення, як одного з критеріїв при складанні Світовим банком
рейтингу конкурентоспроможності національних податкових систем,
дозволить підвищити конкурентоспроможність України.
1. Задоя А. О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А. О. Задоя, С. А.
Венгер // Академічний огляд. – 2011. – № 2. – С. 156–163.
2. Дзюба П. Транфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка /П.Дзюба //
Економіка України. – 2006. – №1. –С.14-22.
3. Богацька Н.М. Суть трансфертного ціноутворення та його функції / Н.М.Богацька,
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http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/3278/1/Prokopenko_Osoblyvosti_t
ransfertnoho_tsinoutvorennia.pdf.

УДК 330.30
Юлія Кучий
Науковий керівник: Людмила Павлюк
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Успішне функціонування підприємства завжди залежатиме від
якості, достовірності, повноти й неупередженості отримуваної
інформації про зовнішні зміни умов діяльності, а також про
внутрішній стан підприємства. Внутрішня інформаційна система
повинна задовольняти всіх зацікавлених користувачів щодо
обґрунтування і прийняття необхідних управлінських рішень.
Головним джерелом інформування як зовнішніх, так і внутрішніх
користувачів виступає фінансова звітність. Отже, виникає
необхідність подальшого поглиблення досліджень, спрямованих на
вдосконалення практики складання й використання фінансової
звітності та забезпечення адекватності її вимогам користувачів.
Питання складання фінансової звітності підприємств України
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досліджують багато науковців. Зокрема, актуальні проблеми
висвітлено у працях відомих вітчизняних вчених-економістів:
Ф. Бутинця, М. Білухи, Г. Вериги, С. Голова, Н. Литвина, В. Швеця,
Н. Малюги, М. Пушкара. Серед зарубіжних дослідників варто назвати
Р. Антоні, А. Афанасьєва, Дж. Блейка, Я. Вільямса, В. Качаліна,
В. Ковальова, С. Модерова, Д. Оріле та ін. Наукові розробки
зазначених фахівців стали основою для подальшого вивчення проблем
та формування пропозицій щодо вдосконалення бухгалтерської
фінансової звітності підприємств.
Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період. Розширення функцій
обліку і надання бухгалтерській звітності статусу публічної,
зумовлюють необхідність розробки і впровадження організаційної
системи, яка б забезпечувала диференціацію фінансових і
управлінських засобів.
Відповідно до ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" та п. 4. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності" метою складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та
неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності
та рух коштів підприємства. Об’єктом фінансової звітності є
інформація про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства за звітний період.
Звітність – це система узагальнених і взаємопов’язаних
економічних показників поточного обліку, які характеризують
результати діяльності підприємства за звітний період .
Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який
ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші
види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються
на даних бухгалтерського обліку.
Бухгалтерська звітність складається на підставі даних
бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
У діяльності кожного підприємства неминучими є проблеми з
формуванням фінансової звітності. Одними із яких є висока
трудомісткість, низька формалізація, недостатня оперативність і
недостовірність наданої звітної інформації. Розглянемо проблеми
більш детально.
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Діючий бухгалтерський баланс, не повною мірою відповідає
правилу, згідно з яким активи підприємства повинні фінансуватися
пасивами такої ж терміновості. Це пов’язано з недостатньо чітким
розмежуванням в балансах українських підприємств поточних і
довгострокових активів і зобов’язань. Самі розробники національних
П(С)БО визнають, що розділ II пасиву балансу «Забезпечення
майбутніх витрат і платежів» і розділ V «Доходи майбутніх періодів» є
зобов’язаннями з невизначеним терміном погашення.
Наприклад, забезпечення витрат персоналу – переважно поточні
зобов’язання. Серед зобов’язань щодо цільового фінансування або
інших зобов’язань можуть бути як поточні, так і довгострокові
зобов’язання. Це ж можна сказати і про розділ V пасиву балансу
«Доходи майбутніх періодів».
Відсутність в балансі чіткого розподілу активів і зобов’язань на
поточні і довгострокові створює труднощі користувачам фінансової
звітності при оцінці фінансового стану підприємств.
Отже, питання удосконалення звітності посідає особливе місце в
управлінні як окремого суб’єкта підприємницької діяльності, так і
держави в цілому, що зумовлено зведеним характером формування її
даних. Усунення перелічених недоліків щодо складання фінансової
звітності надасть змогу отримати більш достовірну, прозору
інформацію, а, отже, прийняти оптимальне, вірне рішення зовнішніми
та внутрішніми користувачами.
УДК 338.24
Петро Левочко
Науковий керівник: Сергій Войтович
Луцький національний технічний університет
ЗАДАЧІ МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Значення інновацій постійно зростає, оскільки практика бізнесу
буквально заставляє кожну компанію впроваджувати різні новації і
раціоналізувати виробництво. Необхідність інновацій диктує не тільки
зовнішнє середовище, що змінюється, але і загроза старіння існуючих
продуктів.
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Підприємства, що здійснюють інноваційну діяльність,
зосереджуються на пошуку принципово нових, ефективних
технологій, проектуванні необхідних, ще невідомих видів товарів,
методів організації виробництва, збуту товарів тощо.
Товарно-інноваційна діяльність передбачає певний курс дій або
наявність заздалегідь продуманих принципів, завдяки яким
забезпечувалась би спадкоємність рішень та заходів щодо розробки
товарного асортименту. Відсутність у фірми асортиментної політики
зазвичай призводить до того, що рішення щодо структури асортименту
приймаються під тиском обставин.
В умовах ринкових відносин на всіх стадіях інноваційного
процесу, особливо на завершальних, необхідно вирішувати наступні
специфічні задачі управління товарними інноваціями:
- оцінка впливу нового продукту на обсяг продажів виробів, що
вже
випускаються
підприємством,
визначення
експортних
можливостей і очікуваного часу життя виробів на ринку;
- оцінка ступеня відповідності збутових і обслуговуючих мереж
підприємства вимогам по реалізації нового товару і необхідності
їхньої реорганізації;
- аналіз
можливостей
випуску
аналогічних
товарів
конкурентами;
- визначення залежності попиту на новий продукт від ціни,
витрат на рекламу й інші показники;
- оцінка величини прибутку при різних варіантах витрат на
маркетинг;
- визначення очікуваної частки ринку для розрахунку
необхідних обсягів випуску продукції на підприємствах фірми;
- організація досвідчених продажів нового продукту для
зондування ринку.
Перераховані задачі істотно відрізняються від задач, що
вирішувалися під час реалізації інноваційних процесів в умовах
централізованої економіки і вимагають переосмислення сутності
процесів оновлення в умовах конкуренції на споживчому ринку.
Для формування раціонального плану організаційних робіт,
пов’язаних з оновленням продукції, що випускається, необхідно
представляти коло типових задач, що необхідно вирішувати кожному
підприємству в цей період.
При знятті з виробництва продукції до таких задач відносяться:
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економічний аналіз стану ринку збуту і вибір номенклатури виробів
для припинення випуску; своєчасний перегляд і припинення (по
необхідності) зв’язків по кооперації, договорів про постачання
продукції; підготовка комплекту конструкторсько-технологічної
документації для здачі в архів (чи передачі на інше підприємство);
розробка моделі і на його основі плану скорочення виробництва
продукції, що знімається, з урахуванням економічних критеріїв;
переобладнання виробництва з урахуванням вимог нового виробу;
розробка заходів щодо організаційного супроводу процесу зняття
продукції з виробництва та ін.
УДК 657
Ольга Левчук
Науковий керівник: Віталій Чудовець
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ДОСТОВІРНОСТІ ПОКАЗНИКІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Перехід економіки України на ринкові засади розвитку вимагає
напрацювання нових підходів до управління фінансами реального
сектора економіки взагалі, і кожного окремого суб’єкта
господарювання зокрема. При управлінні фінансовими ресурсами
підприємства значна увага приділяється аналізу фінансової звітності
як основи для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних
управлінських рішень.
Найбільш важливими для аналізу являються фінансові дані, які
представляє система обліку на підприємстві. Представленні для
зовнішнього користувача, в основному в вигляді формальних
фінансових звітів, ці дані являють найбільш важливий елемент в
сукупності вихідних передумов, що використовується особою, що
приймає рішення.
Аналіз фінансової звітності – це процес, який має за свою мету
оцінку поточного і минулого фінансового стану і результатів
діяльності підприємства, при цьому першочерговою метою являється
визначення оцінок і передбачень відносно майбутніх умов і діяльності
підприємства.
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При цьому, дані фінансового обліку – це результат цілого ряду,
умовностей, вимірювань і прийняття рішень, точність яких може бути
помилковою.
Основною метою фінансової звітності є надання інформації,
корисної для прийняття економічно виправданих рішень. За таких
умов на перший план виходить проблема достовірності показників
фінансової звітності підприємства. Досить часто фінансова звітність
не задовольняє наведені вище вимоги. Причиною цього служить те,
що поточний і зведений облік, який є основою її формування, не
відповідає дійсному стану справ на підприємстві.
Негативні моменти в роботі підприємства взагалі, і облікового
апарату зокрема, можна своєчасно виявити і попередити за допомогою
проведення інвентаризації статей балансу – одного із основних
методів внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.
Важливість інвентаризації зумовлює законодавче регулювання
порядку її проведення. Так, згідно Закону України ―Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ інвентаризація
– це перевірка і документальне підтвердження наявності, стану і
оцінка активів і зобов’язань підприємства для забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Внаслідок інвентаризації виявляються господарські засоби і їх
джерела, які не знайшли відображення в документах бухгалтерського
обліку, а отже і в фінансовій звітності. Таким чином, при здійсненні
інвентаризації
підтверджується
реальність
статей
балансу
підприємства і тих джерел та засобів, які вони включають.
Отже, можемо зробити висновок про те, що інвентаризація
відіграє надзвичайно важливе значення для підтвердження
достовірності показників фінансової звітності. Це дозволяє провести
якісний аналіз фінансової звітності, визначити загальний стан будьякої господарської одиниці з врахуванням змін економічної
реальності.
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УДК 338.24
Дмитро Лінговський
Науковий керівник: Сергій Войтович
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Вибір інноваційної поведінки соціоекономічних систем різного
рівня (підприємств, науково-технічних альянсів, регіонів, держави і т. ін.)
визначається рівнем знань про можливості інновацій, тенденції
прискорення їхнього впливу на зміни навколишнього середовища,
здатність
до
поширення,
забезпечення
ефективності
і
конкурентоспроможності економічної діяльності, розвиток соціосистем.
У вітчизняній практиці методичними рекомендаціями щодо оцінки
інвестиційних проектів і їхнього добору для фінансування (затвердженим
Держбудом, Міністерством економіки, Міністерством фінансів № 7-12/47
від 31 березня 2004 р.) встановлені головні показники ефективності
інноваційної діяльності, а саме:
1) комерційна (фінансова) ефективність, що враховує фінансові
наслідки реалізації інноваційного проекту для його безпосередніх
учасників;
2) бюджетна ефективність, що відбиває фінансові наслідки
здійснення проекту для федерального, регіонального і місцевого
бюджетів;
3) народногосподарська
економічна
ефективність,
що
відображає ефективність інноваційних проектів як з точки зору
інтересів усього національного господарства, так і для регіонів,
галузей виробництва, організацій, що беруть участь у проекті.
При відборі інноваційних проектів і розрахунках показників
ефективності на рівні народного господарства беруться до уваги такі
результати проекту, як:
- кінцеві виробничі результати (виручка від реалізації нових
товарів, інтелектуальної власності — ліцензій, ноу-хау, програм для
ЕОМ тощо);
- соціальні і екологічні результати, розраховані виходячи із
спільних дій учасників проекту щодо екологічного і соціального стану
в регіонах;
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- прямі фінансові результати;
- кредитні займи, інвестиції інших держав, банків, фірм і т. ін.;
- побічні фінансові результати, що обумовлюють при здійсненні
проекту зміни доходів сторонніх організацій і громадян, ринкову
вартість земельних ділянок, будівельних споруд, втрати природних
ресурсів та інших надзвичайних ситуацій.
У сучасних ринкових умовах підвищуються вимоги до
економічних вимірів і економічних обґрунтувань прийняття рішень
стосовно інноваційних проектів, які можуть фінансупатись тільки
після економічної оцінки кожного з можливих їх варіантів. Слід
зважати на те, що підприємства (організації) будують свою діяльність
в напрямі досягнення своїх локальних цілей, перш за все можливості
успішно функціонупати на ринках виробництва нових товарів і
послуг, які з’являються в результаті впровадження нових технологій.
Кінцевим результатом інноваційної діяльності будь-якої організації є
виробництво конкурентоспроможної продукції та зміцнення позицій
на ринку і свого фінансового стану. За такого підходу вибір кращого
варіанта інноваційного проекту передбачає одержання більших
результатів з меншими чи однаковими витратами.
УДК 657
Наталія Ліпатова
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТОЛІНГУ, ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
Здобуття Україною незалежності, зміна суспільно-політичного
устрою та обрання курсу розвитку держави ЄС, призвели до корінних
змін у відносинах між виробниками та обумовило нові вимоги до
господарської діяльності. Тепер більшістю підприємств керує не
держава, а приватні особи, які в свою чергу налагоджують зв’язки із
зарубіжними країнами і користуються їхніми послугами.
В Україні толінгові схеми та відображення їх в обліку почали
практикуватись ще за часів СРСР. На сьогодні в країні толінг досить
активно використовується в таких галузях як енергетика,
нафтопереробна, харчова та легка промисловість.
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Дослідження питань щодо здійснення толінгу є досить
актуальним. Проте, відсутність єдиного підходу до визначення даного
поняття призводить до суперечностей в обліку та практиці.
Значний внесок у розвиток теорії толінгу здійснили такі вчені як
І.В. Бабіч, О.П. Борисенко, О.А. Горбач, Т.С. Єдинак,
Н.М. Стрельченко, Я.П. Шафориста та інші, які присвятили велику
кількість праць.
Борисенко О.П. вважає, що толінг – це операції з давальницькою
сировиною, які є різновидом зустрічної торгівлі, що передбачає
постачання
однією
стороною
сировини,
напівфабрикатів,
комплектувальних виробів для подальшої їх переробки та/або
складання в країні торгового партнера й зворотне постачання готових
виробів у країну первісного експорту [1].
На думку Лабурцевої О.І. толінг - це послуги з перероблення
імпортної сировини, що ввозиться на митну територію держави без
оподаткування і передачі прав власності вітчизняному підприємству,
яке її переробляє, із подальшим вивезенням готової продукції за межі
держави [2].
Єдинак Т.С. вважає, що поряд з операціями з переробки
давальницької сировини в межах толінгових операцій існують ще й
інші, а саме: обробка товарів (монтаж, збирання, монтування та
налагодження, внаслідок чого одержуються інші товари), ремонт
товарів, у тому числі відновлення та регулювання; використання
окремих товарів, що не є продуктами переробки, але які сприяють чи
полегшують процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі
вони при цьому повністю витрачаються [3].
З точки зору Стрельченко Н.М. толінг - є різновидом схеми
роботи підприємства на основі давальницької сировини, за якої
іноземний замовник сплачує виробникові за перероблення сировини і
стає власником отриманої готової продукції, яку потім вивозить за
кордон та реалізує на зовнішніх ринках[4].
Шафориста Я.П. зазначає, що толінг - це виробництво продукції
з давальницької сировини, одна з нових форм ведення бізнесу, яка
дозволяє зупинити розвиток кризових явищ, досягти економії ресурсів
та забезпечити стабільну прибутковість у довгостроковому періоді [5].
Матвєєва В.Н. пропонує таке тлумачення толінгу:
- це різновид схеми роботи підприємств на основі давальницької
сировини, де іноземний замовник сплачує українському виробнику за
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переробку і стає власником отриманої продукції, яку потім вивозить за
кордон і реалізує на зовнішніх ринках;
- це схема переробки сировини, з використанням яких
постачальник сировини вивозить готову продукцію за кордон, не
сплачуючи при цьому певних митних платежів[6].
Отже, погляди вчених неоднозначні. Можна зробити висновок,
що толінг як економічне явище існує, але не має узагальненого
визначення у нормативній базі, тому дане питання потребує
подальшого дослідження для правильного відображення його в обліку.
1. Державне регулювання і контроль операцій з давальницькою сировиною.
[Електронний
ресурс]
/
БорисенкоО.П.//-Режим
доступу:
http://
www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/dtr/du/2009_4/files/DU_04_09_Borisenko_3.pdf
2. Лабурцева О.І. Маркетинг і розвиток підприємництва в легкій промисловості
України: монографія / О.І. Лабурцева. – К.: Вид-во КНУТД, 2008. – 364 с.
3. Єдинак Т.С. Державне регулювання та контроль операцій з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічній діяльності: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня кандидата наук з державного управління: спец. 25.00.02 – механізми
державного управління / Т.С. Єдинак. – Запоріжжя, 2007 – 11 с.
4. Стрельченко Н.М. Конкурентоспроможність українських виробництв щодо толінганерезидента / Н.М. Стрельченко // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. –
No 1. – С. 34.
5. Шафориста Я.П. Стан цукрово бурякового виробництва та перспективи його
розвитку на засадах толінгу / Шафориста Я.П. // Сталий розвиток економіки
всеукраїнський науковий журнал ─ 2011. – No1(4). – С. 42
6. Матвеева В.Н.Операций с давальческим сырьем. / В.Н. Матвеева –Х.: «Фактор»,
2002. – 160 с.

УДК 657
Іванна Ліщук
Науковий керівник: Ірина Бабіч
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
Бухгалтер — керівник операційних робітників, контролер
законності і правильності здійснення операцій у банку. З бухгалтерів
вийшли перші фінансисти та економісти підприємств, ревізори і
аудитори. Прийнято вважати, що в даний час для майстерного
володіння
цими
професіями
необхідно
досконало
знати
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бухгалтерський облік, його методологію, правила складання
фінансової звітності та її аналізу.
Актуальність обраної теми обумовлена тим, що в сучасних
умовах ринкової економіки професія бухгалтера є однією із
затребуваних професій, що вимагає високого рівня професіоналізму,
сполучена з підвищеною відповідальністю, що припускає
проходження професійним та етичним правилам
В сучасній Україні найповніше висвітлив еволюцію формування
уявлень
про
сутність
бухгалтерської
професії
професор
Ф.Ф. Бутинець, систематизувавши та оцінивши праці по історії та
теорії бухгалтерського обліку. На пострадянському просторі
найвагомішими з теорії бухгалтерського обліку є праці професора
Я.В. Соколова, сформовані, в свою чергу, по роботах Л. Пачолі,
Б. Вентурі, І. Шера, Ж. Дюмарше, М. Хендріксена, О. Рудановського,
О. Галагана, В. Циммермана, М. Метьюса та ін. Паралельно з
дослідженнями Я.В. Соколова та Ф.Ф. Бутинця слід відзначити і праці
професора Г.Г. Кірейцева, в яких акцентувалася увага на соціальній
природі обліку.
Серед учених, які займалися подальшою систематизацією
підходів до сутності
бухгалтерської
професії, слід виділити
Л.М. Кіндратську, С.Ф. Голова, Н.М. Малюгу, В.В. Сопко,
Л.І. Вороніну, Ю.А. Кузьмінського, І.В. Малишева та ін.
Професія облікового працівника виникла у зв'язку з
відокремленням обліку в самостійний вид діяльності і розвивалася
разом з ним. Корені цієї цікавої професії входять так глибоко в
історію, що ніхто точно не знає, де їх і шукати. З впевненістю можна
сказати, що облік появився тоді, коли людина стала людиною.
За класифікацією Є.О. Клімова професія бухгалтера належить
до професій типу "людина - знакова система". Він казав, що робота
бухгалтера дещо одноманітна, потребує постійного виконання одного
й того ж виду операцій. Наряду з цим, вона вимагає від спеціаліста
високої відповідальності, постійної уваги протягом робочого дня. У
таких умовах добре справляються з роботою спеціалісти з високим
рівнем розвитку емоційно-вольової посидючості. Бухгалтеру
необхідна добра підготовка з математики, обчислювальної техніки,
досконале знання бухгалтерського обліку та звітності, питань
грошового обігу, кредиту, фінансів, ціноутворення. Він повинен
розбиратися в інвестиційній діяльності, митних тарифах, основах
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оподаткування і бізнесу, страховій справі, статистиці. Володіння
зазначеними знаннями надає можливість бухгалтеру успішно
оволодіти такими складними професіями, як аудитор, менеджер.
Бухгалтерська справа дозволяє оцінити перспективи розвитку
підприємства, його фінансову стійкість, спроможність виплачувати
оголошені
дивіденди,
визначити
поточну
та
очікувану
платоспроможність підприємства, дані про грошові кошти, запаси
готової продукції, дебіторську заборгованість.
Я.В. Соколов запропонував виділити три головні функції, які
виконує обліковий апарат підприємства:
організацію бухгалтерського обліку;
забезпечення господарської,економічної інформації про
діяльність підприємства і його структурних підрозділів;
здійснення
контролю
за
фінансово-господарською
діяльністю.
Навіть ці перелічені функції бухгалтерської діяльності
показують, на скільки суттєва їх роль в управлінні економікою
підприємства.
Згідно з Я.В. Соколовом
до функціональних обов'язків
бухгалтера належить забезпечення ретельного контролю за
дотриманням встановлених правил оформлення і видачі товарноматеріальних цінності касової дисципліни, проведенням інвентаризації
коштів, майна, законного списання з бухгалтерських балансу нестач,
дебіторської заборгованості інших витрат.
Отже, бухгалтерська професія затребувана в будь-якій
економіці. З переходом до ринкових відносин і зміною господарського
механізму професія бухгалтера стає престижною, творчої і добре
оплачуваною.
1. Керімов В.Е. Бухгалтерський облік: Підручник. - М.: Ексмо, 2006 - 688 с.
2. Проскурівська Ю.І. Бухгалтерська справа: курс лекцій / Ю.І. Проскурівська. - М.:
Омега-Л, 2006. - 219 с.
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ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА
Сільське господарство є важливою і невід’ємною ланкою будь –
якого
суспільства.
Впровадження
ринкового
механізму
господарювання потребувало поліпшення економічної інформації та
реформування бухгалтерського обліку у звітність.
Вагомий внесок у дослідження проблем обліку та контролю
поточних біологічних активів зробили такі вчені – економісти:
В.М. Жук, Н. В. Гончаренко, С. Кучеркова, Л.К. Сук, Н.І. Загребельна,
Б.С. Гузар, І.В. Замула та інші.
Відповідно до П(с)БО 30 «Біологічні активи», поточними
вважаються біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську
продукцію та / або додаткові біологічні активи, приносити в інший
спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує
12 місяців.
Об’єктом бухгалтерського обліку поточних біологічних активів
тваринництва можуть бути види тварин (молодняк ВРХ на
вирощуванні, молодняк свиней, ВРХ на відгодівлі, свині на відгодівлі)
або однорідні групи біологічних активів, які складаються з певних
статево – вікових груп.
Питання оцінки є основною і найбільш гостро. Проблемою при
обліку поточних біологічних активів, адже в умовах ринкової
економіки існують реальні труднощі, пов’язані із визначенням
справедливої вартості на основі ринкової ціни.
Використання справедливої вартості для оцінки активів
підприємства сприяє реальному відображенню їх вартості в балансі
підприємства, що дає можливість об’єктивніше проводити аналіз
фінансового стану і платоспроможність підприємства.
Враховуючи ці позитивні сторони справедливої вартості
порівняно з фактичною собівартістю, багато країн використали її для
оцінки продуктивних тварин.
Оприбуткування поточних біологічних активі тваринництва
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відбувається за дебетом рахунка 21 «Поточні біологічні активи», а за
кредитом відображається вибуття поточних біологічних активів
внаслідок передачі на переробку, продажі тощо.
Облік наявності та руху поточних біологічних активів
тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю ведеться на
субрахунку 212.
Аналітичний облік ведеться за видами поточних активів
тваринництва(молодняк тварин на вирощуванні, тварин на відгодівлі,
доросла худоба, що вибракувана з основного стада тощо.)
На субрахунку 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, які
оцінені за первісною вартістю» відображається наявність та рух
поточних біологічних активів тваринництва, справедливу вартість
яких достовірно визначити неможливо.
Отже, основними завданнями організації бухгалтерського обліку
поточних біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських
підприємствах є:
4. Постійне забезпечення керівників і спеціалісті оперативною
та достовірною інформацією про наявність поголів’я тварин;
5. Своєчасне та правильне оформлення первинних документів,
зведених та фінансової звітності за операціями;
6. Правильне визначення справедливої вартості, а також
обчислення первісної вартості тварин.
На сучасному етапі розвитку аграрного виробництва і облікової
науки важливим напрямком удосконалення обліку поточних
біологічних активів тваринництва є організація всіх елементів
облікового процесу(правильне оформлення первинної документації до
складання зведених документів та фінансової звітності, відповідно до
принципів, передбачених П(с)БО 30 «Біологічні активи» та їх
поєднання з іншими напрямками обліку на підприємстві.
1. Голов С.Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою вартістю: проти
течії // Облік і фінанси АПК. - № 11. - 2006. - С. 87-90.
2. Гончаренко Н.В. Визначення справедливої вартості біологічних активів з
урахуванням цін активного ринку: методичні та інформаційні аспекти /
Н.В. Гончаренко // Бухгалтерський облік та аудит. – 2009. - № 1. – С. 40-45.
3. Жук В.М, Облік сільськогосподарської діяльності [Текст]/В.М. Жук.-К.:Юр-АгроВеста, 2007.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» //
Затверджене наказом МФУ від 18.11.2005 р. № 790 // Все про бухгалтерський
облік.-2007. - № 18.- С. 103-106.
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ПРОБЛЕМА НЕСВОЄЧАСНОЇ ВИПЛАТИ
ЗАРОБІТНОЇ ПРАЦІ
Заробітна плата є одним з головних економічних чинників, який
поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо
впливає на рівень життя населення. Проблема несвоєчасної виплати
заробітної плати - одна з найгостріших проблем, яка до цього часу не
розв’язана. Останнім часом в Україні ситуації несвоєчасної виплати
зарплати трапляються дедалі частіше.
Проблеми правового регулювання оплати праці досліджують
відомі вітчизняні та російські науковці, такі як: Н.Б. Болотіна,
В.М. Божко, Н.Д. Гетьманцева, О.Д. Зайкін, А.М. Лушніков,
М.В. Лушнікова, А.Д, Нуртдінова, Ю.П. Орловський, В.Г. Ротань та
інші.
Згідно Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це
винагорода, обчислена переважно в грошовому вимірі, яку за трудовим
договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за
виконану ним роботу.
Відповідно до ст. 115 КЗпП і ст. 24 Закону про оплату праці
роботодавець зобов'язаний здійснювати виплату заробітної плати
найманим працівникам регулярно в робочі дні у строки, установлені
колективним договором або нормативним актом роботодавця,
погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи
іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом
(а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними та
уповноваженими трудовим колективом), з обов'язковим дотриманням
таких вимог: по-перше, не рідше двох разів на місяць через проміжок
часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, по-друге, не
пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Несвоєчасна виплата заробітної плати порушує права працівників
на достатній життєвий рівень для них і їх сімей.
Основними причинами несвоєчасної виплати заробітної плати в
Україні є:
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- криза
- брак коштів; нереалізована продукція
- навмисне ухилення від сплати заробітної плати, економія на
заробітній платі людей.
- невиконання встановлених законодавством норм і тд.
- безвідповідальність посадових осіб.
Якщо виплата зарплати затримується на один і більше
календарних місяців, роботодавець зобов'язаний нарахувати та
виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати.
Якщо заробітну плату не отримано своєчасно з вини працівника, то
вона компенсації не підлягає.
Несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам, а також
виплата її не в повному обсязі, у тому числі ненарахування та
невиплата компенсації, є порушенням трудового законодавства. За
порушення вимог законодавства про працю передбачено
дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Дисциплінарна відповідальність полягає у винесенні власником
або уповноваженим ним органом дисциплінарного стягнення, зокрема
догани, посадовій особі, яка порушила трудове законодавство.
Адміністративна відповідальність полягає в накладенні штрафу
на посадових осіб підприємства, установи, організації та фізичних осіб
— підприємців за порушення встановлених строків виплати заробітної
плати, виплату її не в повному обсязі, а також за інші порушення
вимог законодавства про працю. Розмір адмінштрафу може становити
від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510
до 1700 грн.)
Кримінальну відповідальність передбачено за безпідставну
невиплату заробітної плати працівникам більше одного місяця,
учинену умисно керівником підприємства, установи, організації або
фізичною особою — підприємцем, і вона передбачає для зазначених
осіб штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (від 8500 грн. до 17000 грн.) або виправні роботи на строк до
2 років, або позбавлення волі на строк до 2 років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до 3 років
Існує безліч шляхів вирішення проблеми невиплати заробітної
плати, основними з яких є:
1) впровадження таких умов у законодавчому порядку, за яких
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роботодавцю стане економічно невигідним не виплачувати працівнику
зарплату;
2) встановлення адекватної сучасним ринковим відносинам
системи оплати праці;
3)впровадження сучасних технологій, які можуть контролювати
виплати заробітної плати;
4) використання іноземного досвіду щодо цього питання .
Отже, проблема несвоєчасної виплати заробітної плати є
актуальним на даний час і потребує подальшого розгляду і вирішення.
УДК 338.1
Максим Магера
Науковий керівник: Ольга Зелінська
Луцький національний технічний університет
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
Сучасна ринкова економіка – складний організм, що складається
з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та
інноваційних структур, які взаємодіють та об’єднуються єдиним
поняттям – ринок.
Оскільки міжнародна конкуренція та конкурентоспроможність
окремих фірм, підприємств і організацій відбувається і проявляється
на міжнародному ринку, доцільно розглянути особливості його
функціонування і утворення ринкових ніш. На міжнародному ринку
конкурують
окремі
підприємства.
Від
рівня
їх
конкурентоспроможності залежить місце, яке вони займають на цьому
ринку. Кожне підприємство входить до складу відповідної галузі і
національної економіки. Від рівня конкурентоспроможності окремого
підприємства залежить, певним чином, конкурентоспроможність
галузі і національної економіки в цілому. Всі ці питання входять до
вступної теми курсу. Після чого, аналізуються основні параметри, що
визначають міжнародну конкурентоспроможність підприємства.
Окремі фірми і країни розробляють стратегії міжнародної
конкурентоспроможності.
Конкуренція в самому широкому розумінні цього слова означає
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суперництво на будь якому поприщі між окремими юридичними або
фізичними особами (конкурентами), які зацікавлені у досягненні
однієї і тієї ж цілі-переваги над своїми суперниками (конкурентами).З
точки зору підприємства такою метою є максимізація прибутку за
рахунок завоювання переваг споживачів. І хоча ця мета орієнтує
розвиток ринку з моменту його виникнення, перші найбільш цілісні
теоретичні положення про рушійні сили конкурентної боротьби
з’явилися лише у середині 18 століття. Класична політична економія
розглядала конкуренцію, як звичайне явище, яке пронизує всі галузі
економіки і яке обмежується тільки суб’єктивними причинами.
Так А. Сміт вперше довів, що конкуренція, урівнюючи норму
прибутку, призводить до оптимального розподілу праці і капіталу.
Вона повинна зрівноважувати приватні інтереси і економічну
ефективність. А. Сміт вважав, конкуренцію «невидимою рукою»
ринку, яка автоматично врівноважує ринок, і, таким чином, регулює
відповідність приватних і суспільних інтересів.
Поняття конкуренції багатозначне, тому складно дати його
універсальне визначення. Наслідком конкуренції є, з одного боку,
загострення виробничих і ринкових відносин, а з іншого – підвищення
ефективності господарської діяльності, прискорення НТП. На
середину 20-го століття визначились загальні уявлення про сутність
конкуренції та її основних рушійних силах, що виявилося у чотирьох
постулатах класичних моделей:
- досконалої (чистої) конкуренції;
- монополістичної;
- олігополістичної конкуренції;
- чистої монополії.
За деякими оцінками біля 75% усіх підприємств в економічно
розвинутих країнах конкурують на ринках, де збутова система
функціонує в умовах монополістичної конкуренції. Середовище
конкуренції заповнено великою кількістю малих і середніх
підприємств, ні одне з яких не має значної частки у загальному обсягу
продаж. Ключова конкурентна особливість такого ринку —
відсутність широко відомих лідерів, які можуть суттєво впливати на
розвиток умов і тенденцій у галузі.
Щодо конкуренції у кожній країні або невеликій групі країн, то
вона відбувається незалежно; певна галузь наявна у багатьох країнах
(наприклад ощадні банки є у Кореї, Італії, США), але у кожній з них
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конкуренція йде по своєму. Репутація, коло клієнтів і капітал банку в
одній країні не впливають (або майже не впливають) на успіх його дій
в інших країнах.
Як зазначав Дж. В. Робінзон, досконала конкуренція переважає
тоді, коли попит на продукцію кожного виробника є абсолютно
еластичним. Звідси випливає, по-перше, що кількість продавців значна
й обсяг виробництва кожного з них складає мізерну малу частку від
загального випуску даної продукції; по-друге, що всі покупці
знаходяться в однаковому становищі щодо можливості вибирати між
конкуруючими продавцями, так що на ринку панують відносини
досконалої конкуренції.
На думку Є. Х. Чемберлена, стверджувати, що кожен виробник у
якій-небудь галузі має монополію на свій власний різновид продукту,
не означає стверджувати, що галузь монополізована. Навпаки, у межах
галузі може мати місце досить інтенсивна конкуренція, але, звичайно,
не та, що описується теоріями чистої конкуренції, - вона відрізняється
монополією на власний різновид продукції… Монополістична
конкуренція, безумовно, має відмінності порівняно і з чистою
монополією, і з чистою конкуренцією.
В свою чергу, Е. Дж. Долан і Д. Е. Ліндсей вважали, що головні
труднощі під час аналізу олігополії складаються у визначені того, з
якими обмеженнями мають справи фірми на ринку, де існує кілька
конкуруючих компаній.
Фірми в умовах олігополії, так і за досконалої конкуренції, та на
монополізованих ринках, мають справу з обмеженнями витратної
кривої й умов попиту. На ринку, крім того, є ще одне обмеження - дії
конкуруючих фірм. Зміна прибутку, що фірма може одержати шляхом
зміни цін, обсягів випуску або якісних характеристик продукту,
залежіть не тільки від реакції споживачів, але також від того, як на це
відреагують інші фірми – учасники даного ринку. Залежність
поведінки кожної фірми від реакції конкурентів становить
олігополістичний взаємозв’язок. Але цей взаємозв’язок може привести
не тільки до запеклого триборства, але й до угоди. Остання має місце
тоді, коли фірми-олігополісти відшукують можливості спільного
збільшення доходів шляхом підвищення цін і укладання угоди про
розподіл ринку. Якщо угода є відкритою і оформленою та включає
всіх або частину виробників на ринку, її результатом є утворення
картелю.
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Існуюче теоретичне положення про те, що чиста монополія ні в
яких формах не стискається з конкуренцією і повністю контролює ціну
виробленої продукції, в реальній дійсності не зовсім точне. На
практиці монополіст змушений конкурувати за збереження свого
привілейованого становища на ринку. При цьому проводяться такі
заходи:
1. Підвищення вхідних бар'єрів у галузь. Чим вище прибуток
монополіста, тим сильніше небезпека потенційної конкуренції. Якщо
бар'єри в галузь не є нездоланними, то завжди існує можливість
проникнення в галузь нових підприємств.
2. Конкуренція з нововведеннями у суміжних галузях. Такими
нововведеннями можуть бути: оновлення товарного асортименту,
поява нових технологій, скорочення життєвих циклів продукції, що
виробляється. В таких умовах монополіст повинен бути готовим до
протидії нововведенням, які можуть дестабілізувати його позицію на
ринку.
3. Протидія товарам-замінникам. Монополізувати виробництво
всіх товарів-замінників практично неможливо. А тому монополіст
змушений вести гостру конкурентну боротьбу для того, щоб захистити
унікальність власної продукції та виключного права на її виробництво.
4. Для монополіста, який діє на міжнародному ринку,
конкуренція з імпортною продукцією неминуча. В умовах вільної
зовнішньої торгівлі підприємство, яке монополізувало виробництво в
масштабах однієї країни, не буде захищено від конкуренції і не
доб'ється абсолютного контролю над ринком. Продукція іноземного
виробництва завжди буде серйозним дестабілізуючим фактором.
УДК 336.71
Максим Маркевич
Науковий керівник: Павло Кравчук
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ
ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Глобалізація світової економіки створює нове середовище
економічного зростання країн та визначає важливість дослідження
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вільних рухів іноземного капіталу. Іноземні інвестиції відіграють
важливу роль у розвитку будь-якої країни, оскільки полягають у
залученні не лише необхідного обсягу капіталу, а й трансферті
сучасних технологій, ноу-хау та методів управління.
Зростання обсягів залучення іноземних інвестицій впродовж
багатьох років є пріоритетним напрямом розвитку економіки України.
Однак за останні роки економіка нашої держави так і не позбавилася
глибоких структурних деформацій і значно відстає від розвинених
країн світу за сукупною продуктивністю всіх факторів виробництва та
відповідно – рівнем добробуту населення. Більшість українських
підприємств залишилися технологічно відсталими, енергоємними, зі
слабкою диверсифікацією продуктів і ринків. Це пов’язано з
нестабільністю інвестиційної політики, прогалинами в інвестиційному
законодавстві, відсутністю належного інституційного забезпечення
розвитку інвестиційного ринку та його інструментів, і як наслідок –
недостатнім рівнем зовнішніх інвестицій.
За оцінками вітчизняних та іноземних експертів, інвестиційний
клімат в Україні залишається несприятливим, водночас активність
суб’єктів інвестиційної діяльності є досить низькою, що обумовлено
такими причинами:
1. Несприятливі умови інвестування, зокрема недосконале
законодавство щодо захисту прав власності, адміністрування податків,
отримання у власність земельних ділянок, вимог до здійснення та
контролю підприємницької діяльності.
2. Нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної
інфраструктури.
3. Відсутність правових засад та дієвих механізмів державногоприватного партнерства в інвестуванні.
Пожвавлення інвестиційної діяльності потребує передусім
відповідного нормативно-правового забезпечення, спрямованого на
створення розвиненої інвестиційної бази. За останні роки у
законодавчій сфері здійснено низку суттєвих кроків, які дозволяють
сподіватися на ефективні зрушення в аспекті збільшення
припливу інвестицій та ефективного використання інвестиційного
ресурсу. Так, з 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України «Про
підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом
«єдиного вікна», який визначає правові та організаційні засади
відносин, пов’язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних
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проектів за принципом «єдиного вікна» Крім того, Верховною Радою
України прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну
економіку», положення якого спрямовані на створення привабливого
інвестиційного клімату через звільнення від оподаткування доходів.
Залученню іноземних інвестицій сприятимуть положення
Митного кодексу, який набув чинності з 01.06.2012 року. Так, згідно із
статтею 251, митне оформлення товарів, що ввозяться в Україну як
внесок іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з
іноземними інвестиціями, здійснюється в першочерговому порядку.
Згідно з частиною другою статті 287, товари, що ввозяться на митну
територію України на строк не менше трьох років з метою
інвестування, звільняються від сплати ввізного мита.
Важливим напрямом вдосконалення інвестиційної діяльності
України є виконання програм розвитку інвестиційної діяльності, яке
дасть змогу забезпечити залучення інвестицій з метою реалізації
інвестиційних проектів, що пройшли конкурсний відбір і забезпечать
розвиток базових галузей економіки, збільшення обсягу експорту та
заміщення товарів критичного імпорту, впровадження високих
технологій, забезпечення розвитку ринкової інфраструктури.
Головними проблемами у залученні іноземних інвестицій на
сьогодні є: політична та законодавча нестабільність, відсутність
надійних гарантій захисту від змін українського законодавства,
значний податковий та адміністративний тиск, високий рівень
корумпованості та бюрократизму, значний рівень інфляції в країні та
складність реєстраційних, ліцензійних і митних процедур. Основними
шляхами вирішення даних проблем можуть бути: створення системи
інституцій і механізмів, що полегшують діяльність інвесторів в
Україні та здійснення скоординованої інформаціно-маркетингової
політики, що суттєво покращить інвестиційну привабливість України
у світі.
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УДК 657
Вадим Марчук
Науковий керівник: Ірина Жураковська
Луцький національний технічний університет
НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В даний час економічна ситуація України характеризується
значною нестабільністю, яка негативно впливає на стан розрахунків
між підприємствами. Саме низька платоспроможність підприємств
викликає зростання обсягів дебіторської заборгованості та одночасне
зменшення кредиторської, що в свою чергу призводить до порушення
платіжного балансу. У сучасних умовах господарювання одним з
найбільш складних і суперечливих питань українського обліку можна
вважати облік дебіторської заборгованості, що пов’язано із
загостренням проблем неплатежів.
Існує безліч проблемних питань щодо обліку дебіторської
заборгованості
підприємства. Проблемам розвитку теорії та практики обліку
дебіторської заборгованості в останні роки присвячено праці багатьох
зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких Кияшко О.М.,
Соловей Н.В., Маліношевська К.І., Кватирка П., Оляднічук Н.В.,
Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.А., Беленкова М.І., Панченко Л.Г.,
Сколотій Л.О. та багато інших. Проте недостатньо дослідженим
залишаються багато спірних питань щодо обліку дебіторської
заборгованості, що потребує подальшого їх вивчення та впровадження
в практичну діяльність обліку підприємств[6].
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
10 «Дебіторська заборгованість» (далі – П(С)БО 10) дебіторська
заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання
підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно
визначена її сума [1].
Важливо зазначити, що у П(С)БО 10 не передбачено чіткого
розмежування понять довгострокової та короткострокової дебіторської
заборгованостей. Вищезазначений стандарт не відзначає, що їх облік
ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, поточна
заборгованість є оборотним активом, а довгострокова – необоротним.
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Необхідно
створити
спеціальну
класифікацію
дебіторської
заборгованості, що надасть можливість здійснювати порівняльний
аналіз варіантів угрупування розрахунків з дебіторами за класифікаційними ознаками.
Існують проблеми зближення бухгалтерського обліку сумнівної
та безнадійної дебіторської заборгованості та обліку її для цілей
оподаткування.
Однією з проблем організації обліку дебіторської заборгованості
можна назвати непристосованість методів визначення резерву
сумнівних боргів до обліку на підприємствах. Тому часто отримаємо
недостовірні дані при відображенні резерву сумнівних боргів в
балансі. Розрахунок резерву необхідно проводити на підставі середніх
статистичних даних [3].
Для вдосконалення системи обліку та контролю дебіторської
заборгованості можна рекомендувати:
1. Розробити комплекс заходів щодо:
- по-перше, пошуку можливостей збільшення кількості покупців
і замовників підприємства з тим, щоб зменшити масштаб ризику
несплати боргів;
- по-друге, постійного моніторингу потенційних дебіторів
(оцінювання фінансового стану та платоспроможності, ринкової
репутації, іміджу тощо).
2. Створювати резерв сумнівних боргів та виробити порядок
його визначення в обліковій політиці підприємства.
3. Своєчасно здійснювати контроль за співвідношенням
дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення
фактичної дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій
стабільності підприємства і робить необхідним залучення додаткових
джерел фінансування. Також доводиться впроваджувати в практику
управління лімітування дебіторської заборгованості як у загальних
обсягах, так і у розрахунку на одного дебітора (існуючого чи потенційного) і періодично переглядати граничні суми.
4. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості.
Отже, мета обліку дебіторської заборгованості полягає в тому,
щоб не допустити прострочення термінів платежу та доведення
заборгованості до стану безнадійної. Правильно організований
бухгалтерський облік повинен мати таку систему рахунків, яка б
достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську
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діяльність з вимушеною конкретизацією.
Оскільки здійснене дослідження організації обліку дебіторської
заборгованості виявило цілу низку проблем, потрібно внести
відповідні зміни та доповнення до вітчизняних нормативно-правових
актів, якими регламентується ведення бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість»,
затверджений наказом МФУ від 08.10.99 р. № 237.
2. Горбачова О. М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості:проблеми та шляхи їх
вирішення [Електронний ресурс] / О.М. Горбачова, Л.В. Лахай. Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua
3. Колеснікова О. М. Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті
Податкового кодексу України [Електронний ресурс] / О.М. Колеснікова //
Ефективна економіка.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?Operation =1&iid=772
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ
ВАРТІСТЬ
На сьогоднішній час, ПДВ використовує більшість держав світу,
а саме 135. Цікаво, що ставки цього непрямого податку досить часто
зазнають змін, коригуючись залежно від макроекономічних умов.
Частка ПДВ у ВВП країн – членів ЄС коливається в середньому
в межах 6–8%. В Ірландії експорт товарів і послуг складає 90% ВВП,
позитивне сальдо торгового балансу – 14%, проте надходження від
даного податку коливаються у межах 7,5–8% ВВП.
В Росії ПДВ складає 18%. Найнижчі ж ставки існують в Японії –
5%, Швейцарії – 7,6%, Таїланді – 7%, Малайзії – 5%, Австралії – 10%.
Відсутній ПДВ у США. Там замість нього сплачується податок з
продаж у розмірі від 3 до 8%. При чому у деяких штатах він взагалі
відсутній.
В Німечинні загальна ставка ПДВ складає 19%, але для деяких
товарів існують знижені ставки (для книг і продуктів харчування
146

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

ставка податку становить тільки 7%). [1.с. 145]
У Нідерландах стандартна ставка податку на додану вартість
складає 17,5%. Встановлено також занижені ставки у розмірі 6% на
продукти харчування, безалкогольні напої, готельні послуги, послуги
пасажирського транспорту. Звільнені від сплати ПДВ окремі види
комерційної діяльності, а також банківські, страхові та фінансові
послуги, освіта та охорона здоров’я.
У Бельгії податок на додану вартість встановлено у розмірі 21%.
Занижені ставки діють при будівництві жилих будинків – 12%, для
речей першої необхідності та медикаментів – 6%. Не оподатковуються
ПДВ банківські, страхові, фінансові послуги, освіта та медичні
послуги, державні податкові послуги.
У Люксембурзі стандартна ставка податку на додану вартість
встановлена у розмірі 15%. Занижена ставка на професійні послуги
складає 12%, на газо – та електропостачання – 6%, на продукти
харчування, газети, книги, готельні номера та послуги пасажирського
транспорту – 3%. Звільнені від сплати ПДВ банківські, страхові та
фінансові послуги, освіта, охорона здоров’я, окремі види
некомерційної діяльності. [1.c. 80]
Провідною ланкою бюджетної системи Франції є податок на
додану вартість, який враховує характер здійснюваної операції i не
залежить від фінансового стану платника податків. Об’єктом
оподаткування є продажна ціна товару i послуги. Крім роздрібної ціни
до об’єкта оподаткування включаються збори i мита без ПДВ. Із
загальної суми вираховується розмір податку, сплаченого
постачальникам сировини i напівфабрикатів.
Згідно із законодавством Данії підприємство, що оперує
матеріальними запасами, що підлягають оподатковуванню податком
на додану вартість, і мають річний оборот більше 20 тис. датських
крон, зобов’язані зареєструватися як платники такого податку. Якщо
закордонне представництво не зобов’язане реєструватися на території
Данії як окрема юридична особа, то від імені даного представництва
реєстрації в якості платника ПДВ підлягає фізична особа-резидент
Данії, або ж інша юридична особа, зареєстрована в Данії. Ставку ПДВ
встановлено у розмірі 25%. Експортні поставки товарів та надання
окремих послуг, як наприклад, медицина, освіта, пасажирський
транспорт, фінанси, страхування і т.д., звільнені від сплати ПДВ.
Проте з імпортних товарів ПДВ справляється за базовою ставкою
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25%.[2.c. 69]
Податок на додану вартість був запроваджений у 1973 р. як
фіскальна умова членства Великої Британії в Європейському Союзі.
Ставки податку: 0, 8, 17,5%. Звільнені від ПДВ земля, поштові,
страхові та фінансові послуги, освіта і охорона здоров’я, гральний
бізнес і лотереї, професійні спілки (трейд-юніони), спортивні
змагання, твори мистецтва, ритуальні послуги. До товарів з нульовою
ставкою відносяться продукти харчування, ліки, книги і журнали,
вугілля, газ та електрична енергія, житлове будівництво, дитяча одежа
і взуття, золото, цінні папери, транспортні послуги. Ставка 8%
поширюється на послуги по постачанню паливом та електроенергією
підприємств і організацій некомерційного характеру.
1. 2001 – Міжнародна федерація бухгалтерів. Стандарти аудиту та етики. Аудиторська
палата України, Київ, 2003.-710 с.
2. Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік» від
12.04.2005 р. №34 (1067).
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МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ
Аналізуючи облік орендних операцій як один із важливих
елементів облікової системи встановлено необхідність забезпечення її
відповідності юридичним вимогам, класифікаційним ознакам оренди,
адекватному документальному відображенню орендних операцій,
об’єктивній оцінці. Лише за дотримання цих умов вона буде
забезпечувати ефективне ведення синтетичного й аналітичного обліку,
обґрунтований розрахунок орендної плати та облікового її
відображення, обліку операцій суборенди, можливість контролю
орендних операцій.
Облік орендних операцій є важливою ділянкою обліку
підприємств, що їх застосовують. Якість обліку орендованих об’єктів
залежить від того, на скільки він охоплює реальні господарські
процеси. Всі операції з передавання (отримання) в оренду,
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використання та вибуття (повернення) орендованих активів
потребують правильного документального оформлення.
Облік орендних операцій – це процес спостереження та
перевірки здійснення господарських операцій, що впливають на
структуру майна підприємства без права власності на нього, та які
впливають на формування собівартості виробленої продукції, наданих
послуг та на фінансовий результат підприємства в цілому,
направлений на виявлення відхилень та порушень, а також прийняття
або коригування управлінських рішень.
Ефективність діяльності суб’єкта господарювання значно
залежить від якості управління майновим потенціалом, в тому числі й
майном, яке належить підприємству на правах володіння, тобто
орендованим. Облік орендних операцій надасть змогу оперативно
виявляти відхилення та порушення в процесі відображення орендних
виплат.
Відсутність напрацювань з організації й методики проведення
обліку орендних операцій негативно впливає на якість,
обґрунтованість і достовірність отриманих результатів, що призводить
до виникнення суттєвих відхилень та порушень в процесі здійснення
господарської діяльності.
Мета обліку орендних операцій полягає у встановленні
достовірності первинних даних щодо формування розміру орендних
платежів, повноти і своєчасності відображення первинних даних в
зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення
обліку орендних операцій з об’єктами нерухомого майна та його
відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації
щодо даних операцій у фінансовій звітності.
Відповідно завдання обліку орендних операцій нададуть змогу
побудувати алгоритм контрольних дій суб’єктів здійснення обліку, що
забезпечить швидкий збір, обробку та узагальнення отриманих
інформаційних даних щодо формування показників діяльності
підприємства.
Об’єктами обліку операцій з оренди виступають елементи
облікової політики, господарські операції, записи в первинних
документах, облікових регістрах, звітності щодо орендованих об’єктів
та інформація про порушення у веденні обліку таких операцій, а також
недостачі, зловживання, які знайшли документальне відображення в
актах ревізії та перевірок, висновках аудиторів, постановах
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правоохоронних органів.
До прийняття П(с)БО 14 орендні операції більшістю бухгалтерів
обліковувались як надання послуг, що суперечить правовій та
економічній сутності оренди, а також призводить до неточностей при
заповненні Декларації про прибуток підприємства.
Важливою складовою об’єктів обліку орендних операцій є
визначення елементів облікової політики, що забезпечать законність
ведення бухгалтерського обліку орендних операцій. Елементи
облікової політики в частині орендних виплат повинні
встановлюватися на рівні підприємства з дотримання усіх норм та
положень чинного законодавства, що забезпечить єдність підходу
щодо організації та методики облікового відображення операцій з
оренди.
Проф. Ф.Ф. Бутинець зазначає, що виходячи з принципів
бухгалтерського обліку, об’єкт може бути відображений в обліку лише
за таких умов:
1) має вартісну оцінку;
2) змінює майновий стан підприємства;
3) документально оформлений.
Необхідною умовою для ефективної реалізації обліку орендних
витрат є зацікавленість суб’єктів господарювання в отриманні
достовірних та повних даних щодо процесу формування показників
даних витрат на всіх стадіях обліку, що забезпечить своєчасність
застосування необхідних превентивних заходів з метою збереження
економічних ресурсів підприємства.
УДК 657
Вікторія Мацюк
Науковий керівник: Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У РОСЛИННИЦТВІ
Рослинництво є основною галуззю сільського виробництва.
Рослинництво забезпечує населення у продуктах харчування, також є
базою для розвитку тваринництва. Головною метою галузі
рослинництва є випуск продукції, яка буде реалізована і одержання
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прибутку від її реалізації.
Об’єктами обліку витрат у рослинництві є окремі
сільськогосподарські культури чи групи культур.
Витрати в рослинництві обліковуються за такими статтями:
витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, насіння і
садивний матеріал, добрива, засоби захисту рослин, роботи та послуги,
витрати на утримання основних засобів, витрати на організацію
виробництва і управління.
Питанню обліку рослинництва виділяється багата уваги такими
авторами як: Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.В., Сук Л.П., Фасенко Д.М.
Облік виробництва продукції рослинництва ведуть на рахунку
23 "Виробництво", субрахунок 231 "Рослинництво". Це активний
калькуляційний рахунок, за дебетом якого відображають витрати на
виробництво, а за кредитом - вихід продукції.
Продукція рослинництва за цільовим призначенням та
господарською цінністю поділяється на основну (зерно, овочі, фрукти,
насіння соняшнику, коренеплоди), супутню (насіння льону і конопель)
і побічну (солома, гичка, бадилля).
Отже, рослинництво як галузь господарства характеризується
низкою особливостей. Воно визначається, з одного боку, впливом
природних факторів, з другого – соціальних, які необхідно
враховувати при організації бухгалтерського обліку.
1. М.Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін. «Бухгалтерський облік на
сільськогосподарських підприємствах»; Підручник. – 4-те вид., перероб. та допов. –
К.: Алерта, 2007
2. Сук Л. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції // Бухгалтерія в
сільському господарстві, К.: - 2007.

УДК 338.24
Олег Менчак
Науковий керівник: Сергій Войтович
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРНИХ
ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Аналіз інноваційної діяльності підприємства починають із
оцінювання інноваційного потенціалу підприємства. Оцінка
151

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

інноваційного потенціалу промислового підприємства здійснюється за
такими напрямами: організаційні цілі, структура і система управління,
технологія, персонал.
Кожному підприємству чи організації задля того, щоб
підтримувати рівень збуту на колишньому рівні або збільшити його,
необхідно замінювати старі товари новими, а отже, займатися їхньою
розробкою.
В основі реалізації інноваційної діяльності є випуск інноваційної
продукції. Аналіз випуску інноваційної продукції здійснюють за
номенклатурою та у вартісному вираженні протягом досліджуваних
років.
Окремим елементом аналізу товарно-інноваційної діяльності
промислового підприємства є аналіз коштів, які використано на
інноваційні проекти впровадження нових видів продукції. Такий
аналіз здійснюють шляхом порівняння у вартісному вираженні на
протязі досліджуваних років.
Інноваційний процес на підприємствах проходить по-різному і
найчастіше визначається специфікою товару, ступенем його новизни,
сумою субсидованих коштів тощо.
Аналіз процесу впровадження товарних інновацій – це процес
послідовно змінюваних семи етапів: генерація ідей, відбір ідей,
розробка та перевірка концепції товару, проведення економічного
аналізу, ринкове тестування товару, виробництво та реалізація
продукції.
Загалом, оцінюючи процес управління розробкою та
впровадженням товарних інновацій можна ствердити:
1) на промислових підприємствах застосовується процесний
підхід;
2) в цьому процесі задіяні різні служби та відділи;
3) товарні інновації впроваджуються із застосуванням ІТ
технологій.
Усі ці етапи процесу впровадження товарних інновацій на
підприємстві, як показав проведений аналіз, проходять у стислі
строки, тому що витрати на створення нового товару мають окупитися
ще до того, як він застаріє і втратить попит унаслідок появи на ринку
нових товарів-конкурентів.
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УДК 330
Дмитро Міщук
Науковий керівник: Олег Кравчук
Луцький національний технічний університет
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
КРАЇНИ ЗА ПОСЕРЕДНИЦТВОМ ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ
Економіка будь-якої країни на сучасному етапі не може обійтися
без виходу на світові ринки. Розширення рамок такого виходу за
допомогою збільшення обсягів і асортименту продукції національних
товаровиробників забезпечує нарощування потужності держави і
сприяє зміцненню її конкурентоспроможності на світових ринках.
З одного боку, конкурентоспроможність є однією з форм прояву
об'єктивної економічної категорії - конкуренції, а проблема її
підвищення звичайно розглядається в контексті розвитку міжнародних
економічних відносин і просування країни на зовнішніх ринках. З
іншого боку, внаслідок міжнародного розподілу праці і необхідності
для всіх економік, незалежно від надбудовних чинників, виходу на
ринки, економіки всіх країн номінально конкурентоспроможні.
Сучасне розуміння конкурентоспроможності національної
економіки неможливе без вирішення цілого ряду методологічних
проблем, пов'язаних, по-перше, із з'ясуванням самої суті конкуренції,
по-друге, створенням чіткої, структурованої системи показників для її
аналізу і, по-третє, з'ясуванням можливості їх використання з метою
отримання
моделі,
придатної
для
комплексної
оцінки
конкурентоспроможності і прогнозування її динаміки.
Динаміка показників конкурентоспроможності національної
економіки формується під впливом валютного курсу, який є важливим
регулятором зовнішньоекономічних відносин і впливовим важелем у
розвитку економіки, особливо української, у зв’язку із довготривалою
загальною кризою і незавершеністю формування ринкової
інфраструктури. Тому прогнозування конкурентоспроможності
національної економіки неможливе без урахування впливу рівня і
динаміки валютного курсу на цей процес.
Прогнозування валютного курсу в довгостроковій перспективі
можливе на основі паритету купівельної спроможності, що дає змогу
оцінювати його динаміку на період в десятки років. Однак у
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короткостроковій
перспективі
теорія
паритету
купівельної
спроможності не може пояснити змін курсу, що найчастіше залежать
від динаміки макроекономічних факторів. Тому методологічні підходи
до прогнозування курсу відбиралися з позицій можливості виявлення
його зв'язку з цими факторами. Найбільш придатними виявилися
залежності на основі рядів динаміки (тренди) і кореляційні рівняння
множинної регресії. При цьому використання трендів у прогнозі
валютного курсу дозволяло отримати значення, які значно відхилялися
від фактичних. Таким чином, дослідження за допомогою цього методу
можливе на етапах стабільного економічного зростання, що поки що
не властиве для української економіки. Заміна в динамічних рядах
опосередкованого показника, що є відображенням всіх змінних у часі
чинників, на індекс споживчих цін, дозволила зробити висновок про
відсутність зв'язку між інфляцією і девальвацією національної
грошової одиниці на сучасному етапі розвитку макроекономічного
середовища. Проблему можливості прогнозу курсу не було вирішено,
хоч отримані рівняння загалом точніше описували динаміку курсу, а
збіг розрахункових і фактичних його значень був більшим, ніж у разі
використання часового параметру.
Відносно висока волатильність валютних курсів у 2014 році буде
обумовлюватися високою невизначеністю щодо розвитку як економіки,
та і країни в цілому. З огляду на це бізнес в Україні нестиме додаткові
витрати, що пов’язані зі зміною валютних курсів, що буде знижувати
інвестиційну привабливість Україну. Разом із тим інвесторам додало
оптимізму формування прозорих механізмів курсоутворення та
лібералізація валютного ринку, оскільки продовження приховування
девальвації гривні завдало значного удару по ефективності здійснення
бізнес-процесів в Україні.
На жаль, економічно-військова агресія Росії проти України
дестабілізувала весь Східноєвропейський регіон. На сьогодні Кримський
півострів перетворився в одну з найгарячіших точок на планеті, що
серйозно буде стримувати інвесторів від прийняття позитивних рішень
щодо капіталовкладень, незважаючи на всі переваги прозорості та
лібералізації фінансової системи України. У результаті негативний
інвестиційний фон стримуватиме відновлення економіки України та
нарощування експортних потужностей, що протягом 2014 року
спрямовуватиме курс долара до верхньої межі 10-відсоткового коридору
волатильності й періодичними корекціями до середньоринкового рівня.
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УДК 338.24
Андрій Мольчак
Науковий керівник: Сергій Войтович
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНЦЕПЦІЇ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний етап розвитку нашої країни можна охарактеризувати
як інноваційно–орієнтований. У наукових публікаціях дуже часто
поряд вживаються терміни «інновація», «технологічна інновація»,
«технологія», «продуктова інновація», «інноваційна активність»,
«інноваційна діяльність», «інноваційний потенціал» і ін.
Інноваційні технології це такі технології, які володіють
сукупністю основних ознак: наукоємність; системність; фізичне і
математичне моделювання для структурно–параметричної оптимізації
високоефективного робочого процесу виготовлення, гарантує
отримання виробів, що володіють новим рівнем функціональних,
естетичних і екологічних властивостей.
Техніко–технологічна база підприємства – це системна
сукупність активних елементів виробництва, яка визначає
технологічний спосіб одержання продукції (виконання робіт, надання
послуг), здійснюваний за допомогою машинної техніки (устаткування,
приладів, апаратів), різноманітних транспортних, передавальних,
діагностичних та інформаційних засобів, організованих у технологічні
системи виробничих підрозділів і підприємства в цілому.
Оновлення основних засобів підприємств здійснюється в процесі
технічного переозброєння, реконструкції й розширення діючих або
спорудження нових виробничих об’єктів на новій технічній основі,
тобто в межах розширеного відтворення.
Концепція управління технічним оновленням передбачає
вирішення таких основних завдань: дослідження ринку та виявлення
потреб споживачів в довгостроковій перспективі; визначення
стратегічних напрямків (перспективних параметрів) оновлення
техніко–технологічної бази підприємства у короткостроковій і
довгостроковій перспективі; розробка стратегічних планів, проектів і
програм як інструментів реалізації стратегій та забезпечення
безперервності цього процесу, взаємозв’язку стратегії та тактики
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управління; визначення джерел і необхідного обсягу фінансування
програм (проектів) технічного оновлення підприємства, раціональний
розподіл їх за напрямками технічного оновлення.
Планування процесу оновлення техніко–технологічної бази
повинно бути безперервним на основі моніторингу зовнішніх і
внутрішніх умов функціонування підприємства, що безперервно
змінюються. Процес стратегічного управління оновленням техніко–
технологічної бази промислового підприємства обіймає 11 етапів:
діагностики, аналізу, формування цілей, вибір стратегії та її
деталізація, запровадження стратегій та контролю їх реалізації.
Підприємство, яке зробило опору на інновації, змушене
удосконалювати свою виробничу базу, систему матеріальнотехнічного забезпечення, оптимізувати структуру збутової мережі і
систему руху товарів, адаптуючи їх до змін ситуації на ринку.
Одночасно з цим відбувається перебудова організаційних структур управління, здобувають досвід його робітники, фахівці і керівники, налагоджується система зв'язків з економічними контрагентами, створюється і зміцняється імідж і т. п.
УДК 658.14/.17:33.01
Діана Мулява
Миколаївський національний аграрний університет
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
За умови становлення цивілізованих ринкових відносин
великого значення набувають фінансові результати, що забезпечують
зміцнення бюджету держави, сприяють інвестиційній привабливості та
діловій активності. Разом з тим, величина фінансового результату
визначає можливість подальшого розвитку підприємства та створює
запаси фінансової стійкості, яка дозволяє йому оперативно реагувати
на зміни у ринковій кон’юнктурі, це обумовлює актуальність питання
формування фінансових результатів.
Однією з найскладніших ділянок бухгалтерського обліку, а надто
у сільському господарстві, є визначення фінансового результату
(прибутку, збитку) діяльності підприємств за звітний період.
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Фінансовий результат (прибуток або збиток) є основним фактором
господарської діяльності підприємства, використання інвестованого
капіталу. В сучасних умовах розвитку АПК підприємства мають
велику потребу в залученні інвестицій та кредитуванні. Саме
фінансовий стан підприємства та показники результативності його
діяльності є вирішальними чинниками при прийнятті рішень
потенційними інвесторами та кредиторами. Необхідну для прийняття
виважених економічних рішень інформацію про фінансові результати
та фінансовий стан отримують із даних фінансової звітності, яка
формується на підставі даних бухгалтерського обліку.
Відповідно до Методологічних рекомендацій щодо заповнення
форм фінансової звітності від 28.03.2013 р. №433 розрахунок чистого
прибутку (збитку) звітного періоду містить визначення таких його
складових:
чиcтого доxоду (виручки) від реалізації продукції (поcлуг);
валового прибутку (збитку);
фінансового результату від операційної діяльності;
фінансового результату до оподаткування;
чистого фінансового результату.
Метою складання Звіту про фінансові результати (Звіт про
сукупний дохід) є надання користувачам правдивої та неупередженої
інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки за звітний період.
Цей звіт вважається одним з найбільш інформативних документів
звітності, оскільки містить інформацію про динаміку прибутку
підприємства.
Бухгалтерський облік фінансових результатів ведеться щодо
результатів від кожного виду діяльності, для яких відкривається
відповідний субрахунок.
Аналітичний облік фінансових результатів ведеться за їх
характером, видами продукції, товарів, робіт, послуг та іншими
напрямками, визначеними підприємством самостійно.
Для визначення фінансового результату підприємства в звіті
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були
здійснені для отримання цих доходів.
Для обліку фінансових результатів використовують рахунки 79
«Фінансові результати» та 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)». За кредитом рахунка 79 "Фінансові результати"
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відображають суми в порядку закриття рахунків обліку доходів, за
дебетом – суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також
належну суму податку, нарахованого на прибуток. Якщо рахунок 79
«Фінансові результати» є номінальним і на кінець звітного періоду
закривається (сальдо немає), то рахунок 44 «Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)» є пасивним і його сальдо відображається в
балансі.
На рахунку 79 "Фінансові результати" обліковуються на окремих
субрахунках результати основної діяльності, фінансових операцій,
іншої звичайної діяльності.
Отже, головною умовою розвитку кожного підприємства є його
здатність ефективно вести виробництво, що з часом призведе до
отримання необхідного прибутку. Обліком фінансових результатів та
їх розподілом і списанням завершується бухгалтерський облік
господарських процесів. Прибуток є головним фінансовим показником
господарської
діяльності
підприємства,
його
ефективності,
прибутковості й платоспроможності. Обсяг та структуру прибутку,
його формування та використання можна визначити завдяки методам
бухгалтерського обліку.
УДК 330.30.45
Олексій Нагорний
Науковий керівник: Людмила Павлюк
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ
СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Система бухгалтерського обліку та звітності підприємств
малого бізнесу в Україні має свої специфічні особливості, які,
насамперед, зумовлені особливостями їх господарської діяльності,
положеннями Господарського кодексу, а також нормами
законодавства України. Значення звітності полягає в тому, що вона є
джерелом інформації про результати господарської і фінансової
діяльності підприємства. Показники звітності використовують для
контролю і управління підприємством, аналізу його діяльності і
планування подальшої роботи.
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Метою оформлення звітності підприємства є забезпечення
загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які
покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під
час прийняття економічних рішень. Для того щоб звітність була
дійовим засобом управління та контролю, вона повинна відповідати
всім вимогам, що висуваються до обліку. Вона має достовірно
відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові
результати діяльності.
Показники звітності повинні бути об’єктивними та
обґрунтованими перевіреними даними поточного обліку і
підтверджені відповідними документами. Своєчасність складання та
подання звітності – невід’ємна умова її корисності. Найбільш
достовірна інформація втрачає своє значення, якщо вона надана
користувачам несвоєчасно. Тому звітність повинна складатися і
подаватися відповідним органам у строки, встановлені нормативними
актами, які забезпечують ефективне її використання для управління та
контролю.
У діяльності кожного підприємства неминучими є проблеми з
формуванням фінансової звітності. Одними із яких є висока
трудомісткість, низька формалізація, недостатня оперативність і
недостовірність наданої звітної інформації. Розглянемо проблеми
більш детально.
Діючий бухгалтерський баланс, не повною мірою відповідає
правилу, згідно з яким активи підприємства повинні фінансуватися
пасивами такої ж терміновості. Це пов’язано з недостатньо чітким
розмежуванням в балансах українських підприємств поточних і
довгострокових активів і зобов’язань. Відсутність в балансі чіткого
розподілу активів і зобов’язань на поточні і довгострокові створює
труднощі користувачам фінансової звітності при оцінці фінансового
стану підприємств [1, с.11].
Структура Звіту про фінансові результати суб’єктів малого
підприємництва побудована відповідно до структури Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів. Дані цього Звіту дозволяють побачити
структуру доходів і витрат, інформацію для визначення прибутковості
і рентабельності діяльності підприємства. Виходячи з принципу
бухгалтерського обліку нарахування і відповідності, в Звіті про
фінансові результати доходи слід відображати в тому періоді, коли
вони виникли, а витрати – на основі відповідності цим доходам. Згідно
159

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

цьому принципу, визначення фінансового результату в Звіті
забезпечується зіставленням доходів і витрат, які були здійснені для
отримання цих доходів. Валовий прибуток або збиток визначається як
різниця між чистим доходом (виручкою) від реалізації продукції і
собівартістю реалізованої продукції.
Проте в Звіті про фінансові результати викривлено
відображається дохід від реалізації продукції. Ряд досліджень
присвячені саме цій проблемі та дійшли висновку, що в статті «Дохід
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» не слід
показувати загальний дохід (виручку) від реалізації готової продукції,
товарів, виконаних робіт без віднімання сум непрямих податків
(податку на додану вартість, акцизного збору, інших податків і
обов’язкових платежів), які підлягають перерахуванню до бюджету і
позабюджетних фондів.
Отже, питання удосконалення звітності посідає особливе місце в
управлінні як окремого суб’єкта підприємницької діяльності, так і
держави в цілому, що зумовлено зведеним характером формування її
даних. Усунення перелічених недоліків щодо складання фінансової
звітності надасть змогу отримати більш достовірну, прозору
інформацію, а, отже, прийняти оптимальне, вірне рішення зовнішніми
та внутрішніми користувачами.
УДК 657
Тетяна Невелич
Науковий керівник: Сергій Зеленко
Луцький національний технічний університет
СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОСЛУГ ЯК ОБ’ЄКТА ОБЛІКУ
В сучасній системі господарювання сфера надання послуг
набуває динамічного розвитку. Незважаючи на спад виробництва в
усьому світі, економічно розвинені країни збільшують обсяг послуг,
оскільки виробники продукції все менше і менше задовольняються
лише продажем своїх товарів. Послуги з великою швидкістю стають
невід’ємною частиною нашого життя.
Проблеми розвитку сфери послуг привертають увагу
представників різних напрямів суспільних наук: істориків,
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економістів, соціологів, філософів, юристів. Перш за все, це
зумовлюється різноманітністю послуг, сфера застосування яких є дуже
великою.
В економічному значенні послуги зазвичай розглядаються з двох
точок зору: з погляду на їх конкретну функцію у суспільстві та як
форма суспільних відносин. Слід зазначити, що економічна наука
радянського часу базувалася на економічних положеннях,
розроблених К. Марксом. Тому не можна обійти увагою його вчення
про послуги. З поняттям «послуга» К. Маркс пов'язував дію споживчої
вартості товару чи праці [1]. Він розглядав послуги у трьох аспектах: у
формі безпосередньої діяльності суб'єкта послуги; у формі дії товару;
як живу працю людини.
Питанням розвитку сфери послуг та підвищення ефективності
діяльності у ринкових умовах у своїх наукових працях займалися
багато іноземних та вітчизняних науковців, зокрема: Д. Джоббер,
М. Долішній, А. Євгеньєва, І. Калачова, А. Мельник, О. Мочерний,
С. Ожегов, К. Таньков, О. Черниш та інші.
Загалом послуга являє собою результат корисної діяльності, що
змінює стан особи або товару. В умовах ринкової економіки цей
результат, безумовно, є товаром, він має і цінову вартість, і корисність.
Але це товар специфічний, що має багато характеристик, які
відрізняють послуги від товарів речових.
С. Ожегов [2] та В. Даль [3] розглядають послугу як дію, що
приносить користь іншому. На їх думку надавати послугу означає
догоджати, допомагати, прагнути бути корисним .
Подібне трактування можна побачити і в С. Ільєнкової. Тут
послуга – це нематеріальний продукт, що надається постачальником
(виконавцем послуги) споживачеві у вигляді деякого блага, зручностей
[4].
На думку К. Танькова, послугою можна вважати будь-який захід
чи вигоду, які одна сторона може запропонувати іншій і які переважно
невідчутні. Виробництво послуги може бути, а може й не бути
пов’язане з товаром у його матеріальному вираженні [5].
Велика економічна енциклопедія [6] визначає послугу як
специфічний продукт праці, який не набуває речової форми і споживча
вартість якого на відміну від речового продукту праці полягає в
корисному ефекті живої праці.
Визначення категорії «послуга» викликає інтерес не лише в
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економіці, а й в юридичній науці. Цивільний кодекс України
законодавчо регламентує надання послуг через укладання відповідних
договорів. Проте законодавство не надає чіткого визначення послуги,
що, безумовно, негативно впливає на розвиток цивільно-правових
відносин. Хоча визнання послуги як самостійного об'єкта цивільних
прав (ст. 177 ЦК України) і введення в дію глави «Послуги», яка
виступає загальною нормою для всіх договорів про надання послуг, є
позитивом.
Отже, послуги є важливим елементом діяльності. Часто саме
надання послуг забезпечує значну часту прибутку підприємства. Тому
дослідження суті поняття «послуга» та розгляд існуючих
характеристик і основних підходів до обліку процесу надання послуг
є досить актуальним.
Формулювання поняття «послуга» є занадто загальним або
таким, що не відображає специфічних ознак зобов'язань про надання
послуг. Тому потрібно вказати, що послуга - це дія чи діяльність, що
створює певну користь для особи, яка її споживає безпосередньо у
процесі її надання (здійснення), результати якої не знаходять
матеріального втілення у речах.
1. Маркс К., Енгельс Ф. Твори. - М., 1960. - Т. 23. - 907 с.
2. Словарь русского языка С.И. Ожегова [Електронний ресурс] / режим доступу
http://www.ozhegov.org/words/12094.shtml.
3. Даль В. Толковый словарьживого великорусского языка: Современное написание:
В4 т. Т.4. О-Я / В.И. Даль. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство
Астроль», 2003. – 1144 с.
4. Управление качеством: [учебник для вузов, обучающихся по специальностям
экономики и управления]/ [под. ред. С.Д. Ильенковой]. – 3-е изд. перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 352 с.
5. Таньков К.М., Тридіт О.М., Колодизєва Т.О. Виробнича логістика: Навч. посібник.
– Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004. – 352 с.
6. Большая экономическая энциклопедия. – М.: Эксмо, 2007 – С. 698.
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УДК 336
Диана Неверо
Алина Михалевич
Полесский государственный университет
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ПРОГРЕСС»
Кредитная политика — это система мер и правил, направленных
на реализацию контроля за проведением и использованием кредитов,
предоставляемых компанией или банком.
Без разработки кредитной политики и соответствующей
структуры предприятия невозможно увеличить объемы продаж,
сохраняя приемлемый уровень неплатежей.
Так, на предприятии ОАО «Прогресс» коэффициент текущей
ликвидности в 20013 г. по сравнению с 20012 г. меньше на 40,4 %.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2013 г.
по сравнению с 2012 г. вырос на 65,7 %, кредиторской задолженности
и запасов на 25,0 % и на 26,0 % соответственно.
Длительность операционного и финансового циклов снизилась
на 106 и 44 дня соответственно. Рентабельность общая снизилась на
7,6 % в 2013 г., также снизилась рентабельность активов на 90,6 %, а
рентабельность собственного капитала увеличилась на 15,3 %.
Коэффициент концентрации собственного капитала в 2013 г. по
сравнению с 2012 г. стал меньше на 24,6 %, а коэффициент
концентрации заемного капитала, коэффициент финансовой
зависимости и коэффициент соотношения собственного и заемного
капитала увеличились на 33,3 %, 32,0 % и 75,7 % соответственно.
Таким образом, причиной низкой кредитоспособности
предприятия является низкий уровень рентабельности продаж,
активов и собственного капитала. Для повышения рентабельности,
необходимо найти резервы снижения себестоимости работ (услуг)
предприятия за счет увеличения объема их выполнения и сокращения
затрат на их выполнение.
Для повышения рентабельности производства предприятию
необходимо:
1. рационализовать ценовую политику;
2. организовать экономию издержек, в том числе за счет более
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рационального использования материальных ресурсов (топлива,
материалов, энергии);
3. использовать эффект производственного рычага;
4. сократить долю постоянных издержек на управленческий
персонал, на содержание объектов недвижимости;
5. при низкой рентабельности продукции необходимо
стремиться к ускорению оборота активов и его элементов, в этой
связи, возможно, целесообразно увеличит число рабочих смен на
предприятии.
В то же время производительность активов в значительной
степени обусловливается внутренними факторами деятельности
организации, такими как менеджмент и инвестиционная политика,
следовательно, предприятию следует разработать мероприятия по
улучшению системы управления предприятием.
Кроме того, необходимо на коммерческой основе начать
оказывать услуги, которые не входят в круг основных обязанностей
предприятия. Это могут быть, например, внутренние санитарнотехнические работы; услуги по ремонту жилых помещений
собственников многоквартирных домов. Оказание подобных услуг
населению может существенно увеличить выручку предприятия и
соответственно его прибыль от реализации.
Необходимо также отметить, что в целях повышения
собственной кредитоспособности, ОАО «Прогресс» должно
заботиться о собственном имидже в деловых кругах. Положительная
кредитная история, участие в крупных проектах, высокое качество
выпускаемых товаров и услуг, высокая квалификация и устойчивость
положения руководства, адаптивность к новым методам управления и
технологиям, влиятельность в деловых и финансовых кругах, – все это
будет способствовать улучшению имиджа предприятия, а значит и
укреплению его кредитоспособности.
1. Володин А.А. Управление финансами (финансы предприятий). – М.: ИНФРА-М,
2006. – 657 с.
2. Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Финансы и
статистика, 2006. – 336 с.
3. Лихачева О.Н., Щуров С.А. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика.
Учебное пособие. - Издат. М.: Вузовский учебник. 2009. – 288 с.
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УДК 657
Вікторія Нечипорук
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
ДОПОМА ВІЙСЬКОВИМ СИЛАМ УКРАЇНИ:
СОЦІАЛЬНО-ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
Соціальна відповідальність є важливим фактором становлення
суспільного розвитку. В Україні дане питання є нововведенням, і
зустрічається переважно в теорії, а не на практиці, через відсутність
схеми використання та недосконалість нормативного законодавства.
Детальніше розглянувши нинішню ситуацію в нашій державі,
можна сказати, що на сьогодні для підприємств є актуальним
виділення коштів на покращення ситуації в країні, однак як дані
зробити так щоб ці витрати були вигідні і для підприємства, є не
зрозумілим.
В Україні полем дії соціальної відповідальності є добровільні та
примусові стягнення в армію. Примусовими в даному випадку є
щомісячна сплата військового збору у розмірі 1,5 % від суми
заробітної плати. Якщо ж розглянути більш детально другий сегмент,
тобто добровільні виплати підприємствами до держави, то тут виникає
маса питань, які складно вирішити, тому переважна більшість
допомоги йде через волонтерів, внаслідок чого не обліковується на
підприємстві належним чином і не приносить доходів.
При дослідженні даного питання нами були помічені такі
основні недоліки системи державного контролю, які не стимулюють
підприємців до добровільної соціальної відповідальності:
- відсутність законодавчих норм (не існує чіткої інструкції щодо
перерахування коштів до фондів держави);
- при перерахуванні коштів всі витрати покладаються на
підприємство (ПДВ суб’єкту господарювання при передачі матеріалів
не відшкодовується, в деяких випадках до нараховуються при
перевірці, з зазначенням, що дана допомога надійшла до підприємства,
яке не є благодійним);
- не видно цільового використання коштів, які надійшли на
рахунок державного бюджету;
- в податковому обліку згідно п.п. 138.10.6 ПКУ передбачено
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ліміт на витрати, понесені у зв’язку з перерахуванням коштів до
держбюджету. Цей ліміт складає 4 % оподатковуваного прибутку за
попередній рік. Якщо у попередньому році ви отримали збиток —
орієнтуйтесь на прибуток «позаминулого» року. Але якщо у вас не
було прибутку протягом чотирьох попередніх років — права на
витрати на підставі п.п. 138.10.6 ПКУ підприємства не буде.[1]
Така ситуація все більше погіршує питання з правомірним
внесенням коштів до державного бюджету для потреб армії. Тому, на
нашу думку, необхідно розробити новий підхід, який би допоміг
підприємствам не тільки полегшити перерахунок коштів, але який би
заохочував їх до соціальної відповідальності.
На нашу думку таким новим джерелом повинен бути
розроблений електронний ресурс, який би фіксував всі надходження з
підприємств, які надали таку допомогу, а з іншого боку держава
повинна звітуватися за витрачені кошти, тобто надавати документи на
витрачені кошти та звітуватись за їх використання.
У спрощеному вигляді це має бути двостороння сторінка, яка б
показувала як у бухгалтерському обліку відображаються надходження
по дебету та видатки по кредиту.
Даний Інтернет-ресурс допоможе вирішити такі проблеми як:
Довіра до державних органів та цільового використання коштів
Покращить репутацію соціально-відповідальних підприємств
та стимулюватиме їх до продовження благодійної допомоги
Вирішить питання по надходженню коштів до несправжніх
фондів, які діють з метою присвоєння чужих коштів.
Збільшить кількість надходжень до української армії
Полегшить пошук відповідальних осіб за неправомірне
використання коштів.
1. Податковий кодекс України №2755 від 02.12.2010 зі змінами №5180-VI.
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УДК 658.012
Вероника Ничипорчик,
Анастасия Битель
Полесский государственный университет
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА КАК
НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «СЛОНИМСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»
Во всем мире проблема совершенствования качества товаров
относится к числу одной из самых важных, поскольку она определяет
не только имидж предприятия, но и страны на мировом рынке, еѐ
научно-технический потенциал, степень развития экономики и
общества.
В настоящее время роль и важность качества для формирования
экономики страны является определяющей, качество – главный
показатель оценки продукции, работ и услуг, определяет уровень
жизни каждого человека и общества в целом. Решение проблемы
качества – задача стратегическая. Поэтому только разработка четкой
политики и долгосрочная программа мер, объединяющих усилия всех
ветвей власти и всех специалистов, может привести к успеху, к
подъему реального сектора экономики.
За отчетный год на ОАО «Слонимский мясокомбинат» была
проведена работа по повышению качества производимой продукции,
что впоследствии повлияло на ее конкурентоспособность.
ОАО «Слонимский мясокомбинат» ориентированный на экспорт
продукции, в страны дальнего и ближнего зарубежья, учитывая тот
факт, что сегодня предпочтение отдается стандарту ИСО 22000,
который
позволяет
прослеживать
безопасность
продукции
непосредственно по всей пищевой цепи, в течение 2013 г. продолжал
работу над разработкой и сертификацией системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов (СМБПП).
Органом по сертификации систем управления, экспертамиаудиторами БелГИСС, в ноябре 2013 г. на предприятии проведен
второй этап сертификационного аудита, целью
которого было
подтвердить соответствие внедренной на предприятии СМБПП,
требованиям СТБ ИСО 22000-2006 в Национальной системе
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подтверждения соответствия Республики Беларусь. СТБ ISO 22000 2006 устанавливает требования к системе менеджмента безопасности
пищевых продуктов, в рамках которой организация должна
продемонстрировать свою способность устранять риски, связанные с
потреблением пищевых продуктов.
ОАО «Слонимский мясокомбинат» подтвердил соответствие
СМБПП требованиям СТБ ИСО 22000-2006 и получил сертификат
соответствия № ВУ/112 05.002 00021 от 01.12.11 г. на производство и
хранение мяса говядины и конины в полутушах и четвертинах и мяса
свинины в тушах и полутушах на соответствие требованиям СТБ ИСО
22000. Главная целевая установка систем качества, построенных на
основе стандартов ИСО серии 22000 – обеспечение качества
продукции, требуемого заказчиком, и представление ему
доказательств в способности предприятия сделать это. Вместе с тем в
стандарте СТБ ИСО 22000 – 2006 целевая установка на
экономическую эффективность выражена слабо, а на своевременность
поставок – просто отсутствует.
Для обеспечения комплексности контроля и управления
качеством необходимо учитывать все этапы производства, четкую
взаимосвязь подразделений, участвующих в решении проблем
качества. Поэтому на предприятии ОАО «Слонимский мясокомбинат»
предлагается внедрить программу тотального контроля качества
(TQC).
К главным задачам TQC относятся прогнозированное
устранение потенциальных несоответствий в продукции на стадии
конструкторской разработки, проверка качества поставляемой
продукции, комплектующих и материалов, а также управление
производством, развитие службы сервисного обслуживания и надзор
за соблюдением соответствия заданным требованиям к качеству.
Таким образом, способность предприятия достигать своих
целей, обеспечивая конкурентоспособность выпускаемой продукции,
определяется действующей на нем системой организации и
управления – системой управления качеством. Эффективным методом
повышения управления качеством на ОАО «Слонимский
мясокомбинат» будет программа тотального контроля качества
(TQM). Это позволит усовершенствовать систему управления
качеством, что в дальнейшем будет способствовать повышению
конкурентоспособности.
Также
улучшение
предложенных
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экономических показателей будут иметь положительный эффект в
деятельности комбината.
УДК 339.138
Вікторія Олійник
Науковий керівник: Ольга Бойко
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИКА ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
У зв’язку з високими темпами науково-технічного прогресу та
якісними змінами в економіці й характері праці на етапі переходу до
ринкових відносин неухильно зростають вимоги до ефективного
управління комерційною практикою суб’єктів економічної діяльності.
Виявлення чинників і рівня їхнього впливу на маркетингове
середовище й складає основне завдання маркетингового аналізу.
На основі огляду літературних джерел можна дійти висновку,
що під аналізом маркетингової діяльності підприємства слід розуміти
дослідження сукупності
дій, спрямованих на досягнення
маркетингових цілей, оцінку внутрішніх і зовнішніх умов
функціонування підприємства, результатів і ефективності його
діяльності з метою виявлення чинників, які впливають на стан
маркетингової діяльності.
Аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства
повинен здійснюватися по таких напрямках: аналіз річних планів
збуту; аналіз прибутковості; аналіз ефективності маркетингу; аналіз
товарно-матеріальних запасів. З цього слідує, що метою аналізу
результатів діяльності є з’ясування ефективності маркетингової
діяльності підприємства. Для проведення аналізу необхідно
використовувати фінансові звіти підприємства (про результати
господарської діяльності, про прибутки і витрати, балансовий звіт), а
також дані щодо: обороту продажу продукції; розподілення продажів
по регіонах; результатів діяльності збутового персоналу; регулярності
надходження замовлень; розміру портфелю замовлень; способів
продажів; стану товарних запасів тощо.
Узагальнивши різні підходи до проведення аналізу
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маркетингової діяльності підприємства, можна виокремити п’ять
основних етапів:
1. Складання плану аналізу маркетингової діяльності:
визначення теми аналізу і напрямків використання його
результатів, а також конкретних виконавців;
розробка програми і календарного плану, розподілення роботи
з аналізу між виконавцями;
визначення джерел інформації, її конкретних видів і обсягів;
розроблення макетів аналітичних таблиць, методичних
вказівок щодо їхнього заповнення, методів графічного оформлення
матеріалів аналізу.
2. Підготовка матеріалів до аналізу:
збирання визначеної інформації та пошук додаткових джерел
інформації;
перевірка вірогідності, релевантності і адекватності отриманої
інформації;
аналітична обробка інформації.
3. Попередня оцінка результатів аналізу:
загальна
характеристика
маркетингової
діяльності
підприємства;
характеристика змін показників діяльності підприємства
порівняно з попередніми або іншими подібних підприємств.
4. Аналіз причин динаміки зміни показників маркетингової
діяльності:
визначення і групування чинників, які впливають на
маркетингову діяльність підприємства;
виявлення зв’язків і залежностей між окремими чинниками,
які впливають на стан маркетингової діяльності;
оцінка збитків, зумовлених дією негативних чинників;
виявлення невикористаних можливостей для поліпшення
маркетингової діяльності.
5. Остаточна оцінка результатів аналізу:
висновки з результатів аналізу;
пропозиції щодо підвищення ефективності маркетингової
діяльності;
складання звіту про результати аналізу.
Викладена методика оцінки маркетингової діяльності
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підприємства дає змогу провести ґрунтовний аналіз та одержати
кількісний оцінний вимірник стану маркетингової діяльності
підприємства.
Отже, маркетинговий аналіз є засобом, що забезпечує
керівництво підприємств інформацією про зміни маркетингового
середовища з метою удосконалення системи управління, а також
сприяє розширенню можливостей дії усіх важелів підвищення
результативності діяльності підприємств, гнучкості виробництва та
орієнтації на задоволення потреб споживачів.
УДК 657
Степан Олійник
Науковий керівник: Тетяна Вісина
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ ЯК ФАТАЛЬНА
ЗАКОНОМІРНІСТЬ
За двадцять три роки незалежності Україні довелося пережити
достатньо економічних потрясінь. Це було зумовлено різними
факторами і поставило нашу економіку в досить скрутне становище.
Ситуація, в якій опинилася наша країна на даний момент була досить
передбачуваною, бо за роки незалежності наша країна так ні не
спромоглася стати на задекларований шлях ринкової економіки.
Причиною цього є кілька явищ про які далі піде мова. За останні 50
років більше половини приросту обсягів виробництва в розвинутих
країнах досягалося за рахунок підвищення продуктивності праці.
Будь-яка перехідна економіка переживає період спаду виробництва,
що підтверджує досвіт усіх європейських країн, що здійснюють
ринкові реформи. Спочатку ці країни зіткнулися з тими ж проблемами,
що й Україна: успадкована адміністративно-командна система,
зношені виробничі фонди, ірраціональна галузева та виробнича
структура. Як і Україні, їм довелося переборювати наслідки
стрибкоподібного підвищення цін на імпортні енергоносії, розриву
економічних відносин із сусідніми державами. Країнам Центральної
Європи – західним сусідам України – вдалося подолати спад протягом
трьох-п`яти років, а у нас же цей процес набрав затяжного характеру.
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Чинники такого небувало падіння обсягу виробництва в Україні
можна поділити на дві групи: 1.ті, що склалися внаслідок перебування
України у складі Радянського Союзу. Командно-адміністративна
система СРСР мала чимало недоліків, що врешті й призвели до її
повного занепаду; 2.ті, що виникли вже після проголошення
незалежності.
З проголошенням незалежності Україна заявила про перехід до
ринкової економіки і стала на шлях перетворень. У процесі ринкової
трансформації економіки України недостатньо враховувалась ціла
низка властивих їй специфічних передумов, до яких передовсім
належать: відсутність на час здобуття незалежності цілісної системи
державних інституцій, необхідних для здійснення широкого
комплексу заходів ринкової трансформації економіки; особливості
функціональної структури економіки, яка протягом тривалого часу
була зорієнтована на обслуговування потреб СРСР і за самою своєю
природою не могла швидко ввійти в режим ринкового
самоврядування; підпорядкування більшості великих підприємств
загальносоюзним міністерствам і відомостям та фінансування з
єдиного центру.
Отже, нездатність здійснити масштабні ринкові перетворення та
використовувати вдале географічне розташування та наявні природні
ресурси поступово нас підводили до теперішньої ситуації в країні.
Великий рівень безробіття, інфляція, соціальні негаразди та військові
дії на території України є наслідком цього. Отже, сьогодні як ніколи
раніше постала потреба в кардинальних зворушеннях в усіх сферах
життя. До цього комплексу відносять наступні реформи: скорочення
грошової маси в обігу, що може призвести до скорочення темпів
інфляції. приватизація збиткових державних підприємств чи їх
закриття; зменшення відсоткової ставки; детінізація економіки;
інвестиційна політика; податкова реформа; зниження соціальної
напруженості у суспільстві.
Можна для початку дати поштовх для розвитку окремої галузі.
Наприклад, пересадивши усіх чиновників на автомобілі державного
виробництва ми дамо імпульс для розвитку машинобудівної
промисловості, що в свою чергу буде стимулом для розвитку
суміжних галузей. Відбудеться так званий мультиплікаційний ефект.
Ефективність цього методу була доведена ще в 30-х рр. ХХ століття в
США. Там будівництво автошляхів дало імпульс розвитку фактично
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всім галузам економіки.
Отже, ситуація в Україні на даний момент є складною, але
існують шляхи для виходу із кризи. Важливим є використання досвіду
в подібних ситуаціях інших країн з підлаштуванням його під наші
реалії. Необхідність масштабних реформ є очевидною і якщо їх не
почати їх впроваджувати вже сьогодні, то ситуація може тільки
погіршитись.
УДК 657
Ярослав Паланичка
Науковий керівник: Тетяна Талах
Луцький національний університет
ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ – ВАГОМИЙ ФАКТОР
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Поняття трансакційних витрат пов’язане з інституційною
теорією в економіці, більше з її неоінституційною віхою. Проте
прийнятної та зрозумілої дефініції цих витрат в неоінституційній
теорії не вироблено по цей час. З постулатів неоінституціоналізму
слідує, що сукупні затрати на виробництво продукції складаються не
лише з трансформаційних (звичайних витрат на переробку сировини в
кінцевий продукт), але і з трансакційних витрат, в основі яких лежать
затрати на збір інформації та забезпечення функціонування бізнесу.
Усі неоінституціоналісти в своїх працях, акцентованих на
досліджуваній проблемі, стверджують, що виникнення поняття
«трансакційні витрати» прямо пов’язане з роботою Рональда Коуза
«Природа фірми» та розвинене ним у праці «Проблема соціальних
витрат» І хоча в згаданих роботах немає чіткого визначення цих
витрат, Коуз дає першу характеристику свого власного розуміння їх
суті і складу (яка, до слова сказати, корелює далеко не з усіма
подальшими роботами в цьому напрямку). Суть його розуміння
нововиділеної складової зводиться до того, що трансакційними є
витрати на забезпечення і організацію «угод» щодо розподілу факторів
виробництва та готового продукту, які мають місце як на ринку, так і
всередині підприємства. І якщо на ринку трансакції розуміються в
класичному «обмінному» сенсі (основою їх є платність інформації), то
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всередині підприємства – трансакціями Коуз називає забезпечення
«контрактів» між факторами виробництва (праця, капітал, земля
тощо), тобто, по-суті, описує витрати на організацію цього
виробництва (так звані «внутрішні трансакції»).
Т. Еггертссон, базуючись на визначеннях Коуза та посилаючись
на них, розглядає трансакційні витрати як затрати, що виникають,
коли індивіди здійснюють обмін правами власності на економічні
активи та забезпечують свої виключні права. Він же і говорить, що в
інституціональній теорії «чіткої дефініції трансакційних витрат не
існує», але виправдовує це тим, що і у неокласичній моделі також
«немає коректного визначення витрат виробництва».
Еггертссон виділяє таку класифікацію трансакційних витрат:
- витрати на пошук інформації про розподіл цін і якість товарів
та трудових ресурсів, а також пошук потенційних покупців та
продавців і актуальної інформації про їх поведінку та матеріальний
стан;
- торги, потрібні для виявлення справжніх позицій покупців та
продавців при ендогенних цінах;
- укладення контрактів;
- нагляд за партнерами по контракту з ціллю перевірки
дотримання ними умов контракту;
- забезпечення виконання контракту та стягнення збитків у
ситуації, коли партнери не виконують контрактних зобов’язань;
- захист прав власності від посягань третьої сторони, наприклад
захист від піратів чи навіть від держави – у випадку незаконної
торгівлі
Необхідність повної і детальної класифікації витрат для цілей
бухгалтерського обліку висвітлюють пункти 99 та 101 МСБО 1
«Подання фінансової звітності». Стандартом визначено, що «суб'єкт
господарювання повинен подавати аналіз витрат, визнаних у прибутку
чи збитку, із застосуванням класифікації, яка базується на характері
витрат або на їхній функції у суб'єкта господарювання, залежно від
того, який аналіз забезпечує обґрунтовану та більш доречну
інформацію. Витрати поділяють на підкласи з метою виділення
компонентів фінансових результатів діяльності, які можуть різнитися
за періодичністю, потенціалом прибутку або збитку та
передбачуваністю».
Отже, незважаючи на те, що прямої вимоги щодо відображення
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трансакційних витрат в системі МСБО та МСФЗ немає, ми вважаємо,
що виділяти та класифікувати такі витрати необхідно, враховуючи як
загальні вимоги МСБО 1, так і, що більш важливо, їх значний вплив на
результати діяльності підприємств та ефективність функціонування
економіки.
Зважаючи на пасивність суб’єктів соціально-економічних
відносин у затребуваності інформації про трансакційні витрати,
бухгалтерський облік повинен активно ініціювати «від свого імені»
інформування громадськості про затратність утримання неефективних
інститутів та про резерви оптимізації витрат на супроводження бізнесу
в сучасному інституційному середовищі. Саме облік повинен
запропонувати інструменти та базу для обліку, аналізу та контролю
цих витрат, а не зациклюватися на технічних методах вимірювання і
реєстрації уже визначених і регламентованих трансформаційних
витратах.
Потужний поштовх для розвитку методології бухгалтерського
обліку повинна забезпечити інституційна теорія бухгалтерського
обліку – теорія, яка досліджує інституційну природу нових –
трансакційних витрат, орієнтує бухгалтерський облік на їх
дослідження і виділення як автономного об’єкта і фактора
ефективності підприємств та держав.
УДК 658.81
Ігор Писаренко
Науковий керівник: Сергій Войтович
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО
ПІДПРИЄМСТВА
Одним з сучасних засобів досягнення високих результатів на
підприємстві служить використання логістичного підходу до
управління компанією або фірмою. Логістичне управління – це процес
планування, реалізації і контролю технологічно і економічно
ефективних операцій накопичення, зберігання, транспортування і
передачі сировини, напівфабрикатів, готової продукції і відповідної
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інформації від місця виробництва до місця вжитку з метою
максимального
задоволення
вимог
споживача.
предметом
логістичного управління є переміщувані матеріальні і інформаційні
потоки і управління запасами продукції.
Практична реалізація методології логістики виражається через її
функціональні важелі. Логістична функція – це велика група
логістичних операцій, спрямованих на реалізацію завдань логістичної
системи. Отже, можна виділити такі функції логістики, згідно яких
проводять функціональний аналіз реалізації логістичної діяльності
підприємства:
1) системоутворююча функція. Логістика є системою
ефективних технологій забезпечення процесу управління ресурсами.
Аналіз передбачає оцінювання та порівняння системи управління
товарорухом, тобто формування господарських зв’язків, організації
пересування продукції через місця складування, формування і
регулювання запасів продукції, розвиток та організація складського
господарства;
2) інтегруюча функція. Тому аналіз передбачає розгляд
забезпечення синхронізації процесів збуту, зберігання і доставки
продукції з орієнтацією їх на ринок засобів виробництва і надання
посередницьких послуг споживачам, а також забезпечення узгодження
інтересів логістичних посередників у логістичній системі;
3) регулююча функція. Аналіз логістичного управління
матеріальними потоками спрямований на економію всіх видів
ресурсів, скорочення витрат живої й упредметненої праці на стику
різних організаційно-економічних рівнів і галузей. Управлінський
вплив полягає в підтримці відповідності поведінки частини
логістичної системи інтересам цілого;
4) результуюча функція. Логістична діяльність спрямована на
постачання продукції в необхідній кількості, у зазначений час і місце з
заданою якістю, за мінімальних витрат. Її наліз прагне охопити всі
етапи
взаємодії
ланцюга
«постачання-виробництво-розподілспоживання», він є алгоритмом перетворення ресурсів у постачання
готової продукції відповідно до існуючого попиту.
Здійснення аналізу запропонованих функцій управління
логістичною діяльністю промислового підприємства у сучасних
умовах вимагає також проведення аналізу таких видів логістики:
логістики постачання або закупівельна логістика;
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виробничої логістики;
збутової логістики;
транспортної логістики;
логістики складування.
УДК 657
Михайло Ремінський
Любешівського технічного коледжу луцького НТУ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік це особлива сфера людської діяльності яка
має багатовікову історію. Його значимість обумовлена тим, що він є
унікальним, єдиним у своєму роді і суспільно визнаним методичним
інструментом економіко-правового узгодження економічних інтересів
усіх учасників бізнесу з питань справедливого розподілу отриманих
прибутків.
Наука про бухгалтерський облік схильна до суттєвого впливу
суб’єктивних чинників. Вона відображає економічні інтереси різних
соціальних груп і класів (як правило, власників підприємств). У
зв’язку з цим необхідно говорити про критерії істинності науки про
бухгалтерський обліку, а не окремих практичних особливостей, що
зумовлені станом економіки, податкового законодавства, інших
механізмів фіскальної політики.
Кінцевою метою бухгалтерського обліку є легітимізація права
власників на ту частину доходу, яка може бути привласнена ними
відповідно до чинного законодавства і за встановлений період.
Природно, що її досягнення неможливе без серйозного наукового
обґрунтування. Це досягається за допомогою науки про
бухгалтерський облік і за допомогою бухгалтерського обліку (на
основі визначених науково обґрунтованих облікових принципів і
спеціальних методів, активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат
суб’єктів господарювання).
У системі бухгалтерського обліку відображаються практично всі
фінансові, управлінські, маркетингові і інші проблеми економічного
життя. Тому, схиляємось до думки С.Ф. Голова, що річний звіт
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підприємства не повинен обмежуватися лише фінансовою звітністю
підприємства, а має включати статистичну, соціальну, екологічну
інформацію про діяльність підприємства [1, с. 5]. Звідси проблемам
вдосконалення теорії, методології, методики і організації
бухгалтерського обліку при розширенні глобалізації і уніфікації
світової економіки необхідно приділяти постійну увагу всім ученим і
фахівцям, що займаються економічними дослідженнями.
Враховуючи, що бухгалтерський облік не є самоціллю, а є
засобом для досягнення мети діяльності підприємства, тому і завдання
обліку повинні охоплювати коло інтересів його користувачів, що
потребує постійного розширення. Погоджуючись з С.Ф. Головом,
М.С. Пушкарем, що обмежувати облік ретроспективною інформацією
є минулим, проте твердження про можливість виокремлення
перспективного, креативного, стратегічного, глобального видів обліку,
на наш погляд, є помилковим [1, 2].
Вважаємо, що на сьогодні потрібно знаходити можливі шляхи
поглиблення сутності та змісту бухгалтерського обліку за напрямами
креативності, перспективності, глобалізації, стратегічного підходу.
Існування окремих інформаційних систем не зможе забезпечити
виконання всіх функціональних завдань бухгалтерського обліку.
На основі вивчення історичного розвитку становлення
бухгалтерського обліку, слід визнати, що на сьогодні обмежуватися в
бухгалтерському обліку переліком дій (процес виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та
передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам для прийняття рішень), що наведено в
визначенні Законі [3] недоцільно, це звужує функцію бухгалтерського
обліку лише до технічних способів та прийомів. Оскільки
переважаюча функція пасивної фіксації фактів господарського життя,
накопичування та узагальнення інформації відходить у минуле. Все
більше ознак вказує на необхідність трансформації облікової професії
у сферу аналітики, переміщення функцій до обґрунтування
ефективності управлінських рішень. Тому творчість, що властиво
будь-якій науці, має бути покладено в основу бухгалтерського обліку,
що забезпечить розширення обліково-аналітичної інформації, яка є
необхідною для ухвалення адекватних управлінських рішень.
Наука про бухгалтерський облік повинна функціонувати у
тісному взаємозв’язку з іншими економічними науками і
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спрямовуватися не на розмежуванні та уточненні сутності різних видів
обліку, а на обґрунтуванні методу бухгалтерського обліку та його
елементів. Така необхідність внесення відповідних доповнень
і уточнень до функціональних завдань бухгалтерського обліку,
пов’язана і з тим, що змінилися не лише окремі методологічні підходи
обліку, але відбулися суттєві зміни в технології збирання і обробки
облікової інформації, порядку зберігання і передачі даних
бухгалтерського обліку і звітності.
1. Голов С. Ф. Система глобального бухгалтерського обліку / С. Ф. Голов //
Бухгалтерський облік і аудит. — 2010. — № 3. — С. 3—12.
2. Пушкар М. С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів):
[монографія] / М. С.Пушкар — Тернопіль: Карт-Бланш, 2006. — 334 с.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні // Закон України від
16 лип. 1999 р. № 996-XIV.

УДК 657
Лілія Риковська
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Звітність сільськогосподарських підприємств є основним
джерелом отримання інформації про найважливіші явища й процеси,
що відбуваються в агараному секторі країни, його стан і проблеми.
Користувачами звітності є наявні та потенційні інвестори, працівники,
постачальники та інші торгові кредитори, замовники, уряд та урядові
установи, громадськість, інші фізичні та юридичні особи. Як показав
світовий досвід, подання с/г підприємствами неякісної фінансової
інформації, особливо в умовах світової фінансової кризи, призвело до
неадекватних і несвоїчасних дій наглядових органів щодо
недопущення
погіршення
фінансового
стану
(банкрутства
підприємства). Комплексність зазначеної проблеми потребує розробки
науково-методичних підходів до її вирішення, а саме запровадження
дієвих механізмів впливу на такі сільськогосподарські підприємства,
які містять в собі підвищену загрозу дестабілізації економіки.
Зважаючи на це, існування ефективної системи контролю за
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розкриттям с/г підприємствами достовірної інформації є актуальним
питанням для будь-якої країни.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних і практичних засад у
сфері сільськогосподарського нагляду й ранньої діагностики с/г
підприємств
внесли
вітчизняні
дослідники
І.В.
Бєлова,
Ю.В. Борисейко, В.І. Воськало, О.В. Кравченко, І.Б. Садовська,
Ю.М. Тимощенко та інші.
Викривлення звітності та навмисне приховування фактичної
фінансової ситуації стає системним порушенням і має масовий
характер. Подання недостовірної та неправдивої інформації органам
нагляду стає об’єктом особливого контролю та передбачає серйозні
санкції, в деяких випадках і кримінальну відповідальність керівників
підприємства.
Прозора та якісна інформація має на меті передбачати й
упереджувати негативні події, знижуючи таким чином імовірність їх
виникнення.
Недосконала
рання
діагностика
проблемності
сільськогосподарських підприємств, що вимагає інтенсивного
запровадження сучасних принципів превентивного нагляду, пов’язана
насамперед з недостатнім рівнем розкриття узагальнюючої фінансової
інформації.
«Система раннього попередження», яка сигналізує керівництву
про потенційні ризики, які можуть насуватися на підприємство як із
зовнішнього, так і з внутрішнього середовища, є значним надбанням
світового досвіду органів нагляду, базується на результатах аналізу
звітності.
Впровадження СРП передбачає:
своєчасне виявлення кризи на підприємстві;
виявлення можливостей розвитку або додаткових шансів для
підприємства;
виявлення загрози банкрутства.
Дослідження різних авторів свідчать, що серед основних причин
наведення підприємтсвами недостовірної інформації є недосконала
ситема внутрішнього аудиту та контролю, непрофесіоналізм
працівників, неналежне виконування своїх функціональних обов’язків
головним бухгалтером і керівником. Останні чинники можуть бути
розцінені не тільки як результат неупередженої поведінки персоналу, а
і як певні шахрайські дії з умисним приховуванням достовірної
інформації.
180

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

Відповідальність за шахрайство передбачена ст. 190
Кримінального кодексу України. Такі дії слід розцінювати як
кримінальний злочин тільки після проведення слідчих дій органами
прокуратури.
Недостатній рівень розкриття та викривлення узагальненої
фінансової
інформації
унеможливлюють
ранню діагностику
проблемності підприємств, що вимагає розвитку механізмів контролю
щодо прозорості і якості подання фінансової звітності, а також
удосконалення практичних механізмів реалізації заходів впливу з боку
наглядових органів до підприємств-порушників зазначених вище вимог.
Вбачаємо, що існуючі заходи впливу за недостовірну звітність,
яка завдає шкоди підприємству, є не зовсім достатніми. З метою
підвищення ефективності та якості наглядного процесу, регулятор
може посилити вимоги до якості звітності.
Зважаючи на неоднозначність питання введення кримінальної
відповідальності керівників підприємства, що надають недостовірну
звітність, можемо зробити припущення, що більш ефективним може
стати позбавлення їх права на певний строк займатися фінансовою
діяльністю.
УДК 338.24
Павло Романець
Науковий керівник: Сергій Войтович
Луцький національний технічний університет
ФАКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В теперішній час інноваційний розвиток виступає суттєвим
чинником європейської та світової інтеграції, який сприяє
формуванню прогресивної структури суспільного виробництва,
максимальному використанню інтелектуального потенціалу нації,
створює основу для економічного відродження України завдяки
підвищенню ефективності та конкурентоспроможності промислового
виробництва. Основну увагу в цих питаннях необхідно спрямовувати
на визначення основних напрямів становлення й розвитку
інноваційної моделі для вітчизняної економіки, яка має розвиватися
далі з врахуванням сучасних світових тенденцій.
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Інноваційний розвиток це не лише основний інноваційний
процес, який
передбачає ланцюг реалізованих нововведень.
Охоплюючи не одну якусь певну сферу, а також систему факторів та
умов, які необхідні для його здійснення, тобто інноваційного
потенціалу, він має носити комплексний характер.
На інноваційний розвиток здійснюють вплив дві основні
складові: реалізація інноваційних проектів та розвиток інноваційного
потенціалу.
На них, в свою чергу, впливає інноваційна інфраструктура,
інноваційні можливості та зовнішні фактори, зокрема: нормативноправові, які формують правову основу інноваційного розвитку на
підставі формування законодавчої бази; фінансово-економічні, що
визначають особливості здійснення інноваційної діяльності з
урахуванням бюджетних, кредитних, податкових, амортизаційних
важелів інноваційного розвитку; техніко-технологічні, які впливають
на організацію технічної та технологічної сторони організації
інноваційної діяльності; інформаційні, які визначають інструменти
впливу на інноваційний розвиток на основі використання інформації з
різних джерел; екологічні, які показують, як впливають будь-які види
інновації на навколишнє середовище в процесі інноваційної діяльності
та інституційно-організаційних, які впливають на інноваційний
розвиток через створення певної мережі інститутів. Крім того,
інноваційна інфраструктура впливає не лише на розвиток
інноваційного потенціалу, але й на реалізацію інноваційних проектів, а
інноваційні можливості - на інноваційний потенціал й на реалізацію
інноваційних проектів.
Інноваційний розвиток України повинен базуватися на
здійсненні ефективної цілеспрямованої державної промислової та
інвестиційної політики, яка має спрямовуватися на активізацію
інноваційної активності та створення сприятливих умов для
інноваційної діяльності, таких як запровадження правового механізму
забезпечення інноваційної діяльності; використання методів
державного регулювання та стимулювання розвитку інноваційних
процесів на промислових підприємствах на основі використання
пільгових умов фінансування, кредитування та оподаткування,
створення умов для використання нових нетрадиційних форм
фінансування інновацій.
182

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

УДК 657
Ольга Романович
Науковий керівник: Наталія Мартинюк
Луцький національний технічний університет
“ВИТРАТИ”ТА“ЗАТРАТИ”:
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ
За роки становлення бухгалтерського обліку в Україні однією із
вагомих проблем є запозичення іноземних термінів та їх некоректний
переклад без ретельного аналізу та урахування економічної сутності
понять.
На сьогоднішній день в економічній літературі можна часто
зустріти вживання таких термінів як «затрати» та «витрати».
Результати моніторингу значної кількості наукових робіт з питань
обліку, що розкривають проблематику формування інформації про
витрати підприємства, показали що одні автори, зокрема
А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк вживають в своїх працях їх як синоніми,
інші, такі як М.І. Скрипник, Л.В. Івченко, В.К. Скляренко намагаються
розмежувати данні поняття та обґрунтувати їхню відмінність.
Використані ресурси в процесі виробництві у різних наукових
джерелах, вітчизняних, російських та зарубіжних, науковці називають
«затрати» або «витрати» без урахування їх лексичного та
економічного змісту. Тому, досліджуючи тлумачення сутності
термінів «витрати» та «затрати», пропонуємо виділити актуальні
проблеми:
1. Вживання вітчизняними науковцями термінів «витрати» та
«затрати» в економічній літературі як синонімів.
2. Відсутність тлумачення терміна «затрати» на законодавчому
рівні.
3. Некоректний переклад термінів «витрати», «затрати» з
російської та іноземних мов.
В сучасній вітчизняній економічній літературі науковці не
досягли єдності щодо необхідності та правомірності вживання двох
термінів «витрати» та «затрати».
Взагалі, затрати – найбільш невизначене слово в
бухгалтерському обліку, яке часто вживається в різних смислових
значеннях. В той же час поняття «витрат» чітко розкривається
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національними та зарубіжними стандартами з бухгалтерського обліку.
Як зазначає М.І. Скрипник, термін «затрати» стосується будьякого використання ресурсів, в тому числі на придбання активів, в той
час як термін «витрати» – використання тільки тих ресурсів, які при
визначенні прибутку господарюючого суб’єкта за даний період часу
ставляться у відповідність доходам.
Автор Л.В. Івченко зазначає про відмінність поняття витрат в
бухгалтерському розумінні від витрат в економічному тлумаченні.
Так, під економічними витратами розуміють «затрати втрачених
можливостей», тобто суму грошей яку можна отримати при
найбільшвигідномуізвсіхможливихальтернативнихваріантіввикориста
нняресурсів.
На думку О.В. Грищенко, під затратами слід розуміти явні
(фактичні) витрати підприємства, тобто вартісні оцінки ресурсів,
використаних організацією в процесі своєї діяльності. Тоді як
витратами організації визнається вартість використаних ресурсів, які
повністю витрачені протягом певного періоду часу для отримання
доходу. Такий підхід називається відповідністю витрат і доходів.
Про існування неординарного підходу, відносно якого в основі
розмежування понять «витрати» та «затрати» закладено вартісний та
натурально – речовий показники відповідно, зазначає автор Г.М.
Колісник.
Як зазначає В.К. Скляренко, затрати – це грошова оцінка
вартості
матеріальних,
трудових,
фінансових,
природних,
інформаційних та інших видів ресурсів на виробництво і реалізацію
продукції за певний період часу. Витрати – це затрати певного періоду
часу,
документально
підтверджені,
економічно
виправдані
(обґрунтовані), такі, що повністю перенесли свою вартість на
реалізовану за цей період продукцію.
Скрипник М.І. у своїй роботі ―Затрати та витрати: проблема
трактування понять ‖, найбільш оптимальним до розмежування понять
«витрати» і «затрати» є підхід, відповідно до якого:
затрати – це натурально-речовий показник;
витрати – вартісний показник.
Хоча думки вчених розходяться у тлумаченні цих
понять,залишається той факт, що ці поняття не можна ототожнювати у
бухгалтерському обліку.
Івченко Л.В. наголошував на необхідності визначити зміст
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терміну «затрати» на законодавчому рівні, щоб не було місця
економічним помилкам і непорозумінням в обліковому процесі.
Аналіз вітчизняних джерел свідчить, що проблема трактування
термінів «витрати» та «затрати» як облікових категорій висвітлена
недостатньо.
Найуживанішим терміном є термін «витрати». Нерідко терміни
«витрати» та «затрати» вживають як синоніми. Чітке розмежування
термінів відсутнє в економічних літературних джерелах, а у
вітчизняних нормативно-правових документах терміна «затрати»
взагалі немає. Правильній інтерпретації термінів «витрати» та
«затрати» заважає некоректний переклад відповідних слів з російської
та іноземних мов. Проте, для подальшого інтегрованого розвитку
бухгалтерського обліку в Україні, необхідне правильне визначення
вищеназваних облікових категорій як таких, що безпосередньо
впливають на визначення кінцевої мети діяльності – фінансового
результату. Вважаємо, що правильне тлумачення терміна «витрати» –
цезменшенняекономічноївигодипротягомзвітногоперіодуабозбільшенн
язобов’язаньпідприємства, що веде до зменшення капіталу, а
«затрати» – це натурально-речове вираження використаних у процесі
діяльності підприємства матеріальних, трудових, фінансових та інших
ресурсів.
1. Скрипник М.І. Затрати і витрати: проблема трактування понять [Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http//www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_1/stat.pdf;
2. Івченко Л.В. Економічна сутність витрат підприємства [Електронний ресурс] –
Режим
доступу:
http//www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Econonomics/22418.doc.htm;
3. Колісник Г.М. Економічна сутність витрат і управління ними [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http//www. nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19…/252_kolisnyk_19_8.pdf.
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СУТНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
На даному етапі економічного розвитку трудовий потенціал
являється однією з основних складових підвищення результативності
діяльності підприємства. У зв’язку з цим залишається актуальною і
потребує ґрунтованого наукового пошуку та подальшого дослідження
проблема визначення сутності трудового потенціалу підприємства та
його розвитку.
Сутнісні аспекти трудового потенціалу підприємства розглядали
у своїх працях Баранцева Т.П., Бевз О.Л., Борисов А.Б.,
Зубрицька Я.О., Кінах А.К., Череп А.В. та інші.
Пропонуємо виділити основні властивості трудового потенціалу
підприємства, які мають бути відміченні у його визначенні:
1) Трудовий потенціал підприємства формується з трудових
потенціалів працівників та сукупності взаємозв’язків між ними.
Як зазначає Череп А.В., доцільно розглядати трудовий потенціал
працівника, як компонент трудового потенціалу підприємства, який у
складі трудового колективу повинен давати синергетичний ефект [1].
На нашу думку, трудовий потенціал підприємства сформовано з двох
компонентів:
1) Індивідуальний трудовий потенціал кожного працівника;
2) Потенціал підприємства , що утворюється внаслідок
узгодженої взаємодії працівників у колективі (синергетичний ефект).
Трудовий потенціал працівника обумовлюється сукупністю його
кількісних та якісних характеристик. Якісними характеристиками є:
1) Вроджені здібності та задатки;
2) Набуті у процесі діяльності здатності
В основі трудового потенціалу підприємства лежать якісні
характеристики його працівників. Відомо, що при високій
організованості системи сума властивостей системи буде вище суми
властивостей її компонентів. Синергетичний ефект – різниця між
сумою властивостей системи і сумою властивостей її компонентів,
тобто додатковий ефект творчої взаємодії компонентів [2]. Отже, з
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огляду на важливість співпраці для реалізації трудового потенціалу
працівників та підприємства вважаємо необхідним виокремити види
синергії за джерелом виникнення такої синергії.
Структурна синергія виникає завдяки самій будові підприємства
і залежить від наявних в ньому інформаційних потоків, взаємозв’язків
між групами та їх позиціонування відносно один одного [2]. Для того,
щоб налагодити структурну синергію необхідно враховувати людські
потреби членів колективу, проводити системне попередження
конфліктних ситуацій тощо.
Функціональною синергією вважається налагоджена взаємодія в
колективі, заснована на спільній професійній діяльності, єдності цілей
[2]. Проявом функціональної синергії, на нашу думку, є існуюча на
підприємстві організаційна структура.
Адміністративна синергія досягається в процесі роботи завдяки
застосуванню адміністративних або розпорядчих методів, що
впливають на персонал [2]. На нашу думку, цей вид синергії
реалізується через систему методів управління, що застосовується
керівництвом підприємства для вирішення виробничих завдань.
У результаті впливу зазначених видів синергії на трудову
діяльність колективу підприємства набуваються додаткові переваги,
які в сукупності пропонуємо об’єднати у окрему складову – трудовий
потенціал колективу підприємства. На нашу думку, трудовий
потенціал
колективу
–
це
характеристики
колективу,що
використовуються або можуть бути використанні для досягнення
цілей підприємства внаслідок оптимальної взаємодії колективу в
цілому.
2) Участь працівників у трудовій діяльності має цільовий
характер.
Залучення працівників має певні цілі, які можуть змінюватися
залежно від зовнішніх та внутрішніх умов функціонування.
3) Для використання характеристик персоналу і перетворення
можливостей у дійсність необхідна наявність відповідних умов.
Умови реалізації трудового потенціалу тісно взаємопов’язані із
терміном «умови праці» Умови праці на підприємстві формуються під
впливом технічних та організаційних факторів, що безпосередньо
впливають на формування матеріальних елементів умов праці на
робочих місцях, у цехах та на підприємстві в цілому.
На нашу думку, до умов праці необхідно віднести техніко187

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

технологічні, та фінансові умови господарської діяльності
підприємства. На діяльність працівників впливатиме стан на якість
предметів та засобів праці, що використовуються у виробничому
процесі та які пропонуємо узагальнити у техніко-технологічних
умовах реалізації трудового потенціалу. Фінансові умови реалізації
трудового потенціалу тісно пов’язані із матеріальним забезпеченням
господарської діяльності та є інструментом стимулювання діяльності
працівників через матеріальну винагороду за працю.
У результаті проведеного аналізу наукових джерел та у
відповідності із вище розглянутими сутнісними характеристиками
пропонуємо наступне визначення трудового потенціалу підприємства.
Трудовий потенціал підприємства – це сукупність кількісних та
якісних характеристик працівників, що визначають наявні та майбутні
можливості та їх участь у трудовій діяльності для досягнення цілей
підприємства за певних виробничих умов.
1. Череп А.В. Основи формування трудового потенціалу в державі, регіоні, на
підприємстві / А.В. Череп, Я.О. Зубрицька // Вісник Запорізького національного
університету. – 2013 - №1 (9). – С. 245-254.
2. Ковальов А. В. синергія. Синтетичний ефект [Електронний ресурс] /
А.В.
Ковальов,
К.І.
Гальченко.
–
Режим
доступу:
http://www.confcontact.com/2012_03_15hpl
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ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Актуальність проблеми охорони навколишнього середовища в
Україні посилюється у зв’язку з процесами забруднення, які
відбуваються в нашій країні. Нині екологічну ситуацію, яка нас оточує
можна характеризувати як кризову, що формувалась протягом певного
періоду.
У наш час захист навколишнього середовища висувається на
перший план. Наслідки недостатньої уваги до проблеми можуть бути
катастрофічними. Мова йде не тільки про благополуччя людства, а про
його виживання. Особливо тривожним є те, що деградація природного
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середовища може виявитися незворотною. Нашій державі необхідно
розширювати перелік конкретних природоохоронних заходів, які
потребують пріоритетного розвитку.
Екологічна криза, що охоплює більшу частину регіонів України
значною мірою пов’язана з недосконалою системою фінансування
екологічних заходів. Головними недоліками системи фінансування
природоохоронної діяльності є те, що:
1. Обмежені кошти із цих джерел розпорошуються,
витрачаються без координації з метою фінансуванню на території
регіону визначених пріоритетних екологічних заходів та робіт.
2. Кошти з цих джерел переважно спрямовуються на поточні
витрати, а не на капітальні видатки. В умовах економічної кризи, що
переживає Україна, немає підстав сподіватися на збільшення
бюджетних видатків.
Виходячи із зазначеного постає нагальне завдання щодо
розвитку саме позабюджетних джерел та створення нового механізму
фінансування екологічної сфери відповідно до ринкових відносин та
адміністративної реформи, що здійснюється в Україні [4].
Для покращення стану навколишнього середовища потрібно
впровадити такі заходи: підвищення екологічності продукції, що
випускається підприємствами для суспільного і особистого
споживання; зниження споживання природних ресурсів на одиницю
продукції, що випускається та здійснення ефективної господарської
діяльності;зменшення забруднення природних комплексів викидами,
стоками, відходами; зниження концентрації шкідливих речовин у
викидах, стоках, відходах;поліпшення стану середовища існування
людей.
Основною метою заходів з охорони навколишнього середовища
є розробка та будівництво інноваційних очисних технологій
виробництва; ліквідація осередків забруднених територій, вод,
повітря; створення систем оборотного виробництва; організація
пристроїв для збирання та переробки відходів; та інші.
1. Кашенко О.Л. Фінансові аспекти екологічних платежів// Фінанси України, 2011,
№ 1, с 36-38.
2. Лазор О., Загвойська Л. Еколого-економічні підходи до реалізації екологічної
політики// Економіка України, 2011, № 12, с 76.
3. Степанова Є.В. Проблеми вдосконалення системи платежів та податків в сфері
природокористування// Вісник Сумського державного аграрного університету, 2010,
№ 2, с 84-86.
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4. Коренюк П.І. Фінансові проблеми економіки природокористування в аграрному
секторі України// Фінанси України, 2010, № 1, с 132-136.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ЛІСОМИСЛИВСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Виробничі
запаси
є
об'єктивною
необхідністю
на
підприємствах. Ця необхідність зумовлена закономірностями руху
матеріалів з джерел їх надходження. З одного боку, сформовані
виробничі запаси забезпечують постійність, безперервність та
ритмічність діяльності підприємства, гарантують його економічну
безпеку, з іншого – виробничі запаси на рівні великих промислових
підприємств потребують великих капіталовкладень, тому від
організації їх обліку та аналізу залежить точність визначення прибутку
підприємства, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на
ринку та в цілому ефективність роботи лісомисливських господарств.
Враховуючи те, що витрати сировини, матеріалів, палива,
напівфабрикатів у більшості підприємств займають 80 – 90% серед
всіх витрат на виробництво нової продукції [1], то головним
завданням є забезпечення раціональної системи їх обліку і контролю.
Питаннями удосконалення обліку виробничих запасів висвітлені
у працях відомих вітчизняних учених – економістів О.В. Болдуєва,
Ю.П. Іващенко, О.М. Рибалко, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв. Зокрема,
Іващенко Ю.П. аналізувала облік виробничих запасів на
лісомисливських господарство, Рибалко О.М. та Болдуєва О.В.
досліджували вдосконалення обліку виробничих запасів на
підприємствах загалом [2]. Проте питання обліку виробничих запасів
на підприємствах залишаються актуальними та потребують
нагального вирішення.
Можна виділити наступні напрямки вдосконалення обліку
виробничих запасів на підприємствах: 1)підвищення оперативності
інформаційного забезпечення управління виробничими запасами
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підприємства; 2) розробка системи автоматизації обліковоаналітичних та обґрунтування раціональних методів проведення
інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації;
4) узгодження механізмів бухгалтерського та податкового обліку
виробничих запасів; 5) використання науково обґрунтованих,
орієнтованих на сучасні умови ринкових перетворень механізмів
нормування та планування запасів (із застосуванням експертних та
економіко-математичних методів) [2].
Підприємства лісового господарства - це специфічні
організаційні структури, котрі займаються посадкою, вирощуванням,
доглядом за лісом, а також заготівлею та реалізацією лісової
продукції. Сьогодні у практичній діяльності підприємств лісового
господарства дотримуються припущення, що в процесі діяльності
лісогосподарське виробництво на етапі вирощування лісу взагалі не
створює продукції. Продукцією є деревина, отримана в результаті
рубок та розкряжування дерев на сортименти.
Поліпшенню
ресурсопостачання
сприяє
впорядкування
первинної документації, широке впровадження типових уніфікованих
форм, підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних
робіт, забезпечення строгого порядку приймання, зберігання й витрат
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів і т.п. [1].
Необхідно також впроваджувати ефективні форми попереднього
й поточного контролю за дотриманням норм запасів і витрати
матеріальних ресурсів, приділяти більше уваги підвищенню
вірогідності
оперативного
обліку
руху
напівфабрикатів,
комплектуючих виробів, деталей.
Отже, реалізація перелічених напрямів удосконалення обліку
запасів підприємством призведе до значного підвищення
результативності його фінансово – економічної діяльності. Вирішення
комплексу суперечливих та дискусійних питань удосконалення
обліково – аналітичного управління виробничими запасами є
актуальним для більшості підприємств і потребує подальших
досліджень.
1. Іващенко Ю. П. Шляхи покращення організації обліку виробничих запасів. /
Матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та
перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 2012.
2. Рибалко О.М., Болдуєва О.В. Вдосконалення обліку виробничих запасів. // Держава та
регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. - №6. – С. 210 – 215.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Під впливом процесів глобалізації ринок цінних паперів
знаходиться у стані постійного розвитку, зазнає значних змін, які, з
одного боку, прискорюють його розвиток, а з іншого - породжують
нові суперечності. Тому дослідження стану та перспектив розвитку
фондового ринку є актуальним.
Серед авторів, що фокусували свою увагу на перспективах
розвиток ринку цінних паперів, можна визначити: Бєлозорова Л.С.,
Вівчар О.Й., Горобець І.Ю., Гриценко Л.Л., Мозговий О.М.,
Дегтярьова Н., Демчак Р.Є., Калач Г.М., Мендрул О.Г., Каліна А. та
інші.
Метою дослідження є розкриття суті та визначення проблем
ринку цінних паперів України і перспектив їх вирішення.
Сьогодні кількісні та якісні параметри для української економіки
диктує глобалізація економічного розвитку всіх сторін сучасної
господарської діяльності. Реформування економіки з метою подолання
наслідків економічної кризи та відповідність її світовим стандартам
потребує створення сприятливого інвестиційного клімату для
вітчизняних і закордонних інвесторів, становлення та ефективного
розвитку національного ринку цінних паперів. Дедалі більше
інвесторів віддають перевагу розміщенню своїх коштів на фондовому
ринку, який, незважаючи на періодичні коливання, в останні роки
впевнено зростає. Але далеко не кожен потенційний суб’єкт ринку має
можливість здійснювати інвестування у цінні папери. Причиною цього
є ряд явищ: від непоінформованості та браку знань потенційного
споживача послуг фондового ринку, до негативних явищ як на самому
ринку, так і в економіці країни загалом.
До основних проблем розвитку ринку цінних паперів України
можна віднести такі:
- непоінформованість та брак знань потенційного споживача;
- невідповідність міжнародним стандартам;
192

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

- низький відсоток акцій, які обертаються на біржі;
- недорозвиненість вітчизняного ринку деривативів;
- недостатня прозорість вітчизняного ринку цінних паперів
- світові ціни на ресурси, за відсутності незалежного контролю
за ними з боку світової спільноти ТНК;
- нерівномірне вилучення доходів у населення всього світу і все
більшої концентрації ресурсів.
Для подолання вказаних проблем доцільно запропонувати
комплекс заходів з реформування, які будуть спрямовані на подолання
існуючих проблем розвитку вітчизняного ринку цінних паперів та
забезпечення його ефективного функціонування:
- підвищити капіталізацію та ліквідність організованого ринку
цінних паперів;
- створити універсальну національну біржу, яка буде діяти на
принципах регульованих ринків ЄС і здатна інтегруватися у світовий
фінансовий простір;
- забезпечити поетапне створення єдиного центрального
депозитарію України з урахуванням світового досвіду інтеграції
обліково-фінансової інфраструктури;
- підвищити прозорість операцій на фондовому ринку та
інформації емітента щодо свого фінансового стану та результатів
діяльності згідно з вимогами Міжнародної організації комісій з цінних
паперів;
- удосконалити інституційну структуру ринків капіталу з метою
диверсифікації ресурсної бази та залучення збережень населення;
- розробити ефективну систему державного регулювання ринку
цінних паперів з метою контролю за дотриманням вимог
законодавства.
Отже, процеси інтеграції України у світовий та європейський
фінансові ринки потребують вироблення власної стратегії розвитку
національного ринку цінних паперів, в основі якої має бути
використання сучасних фінансово-кредитних технологій, адаптованих
до специфічних умов національної економіки, а також гармонізація
української законодавчої бази щодо фінансових ринків з європейським
та міжнародним законодавством.
Здійснення послідовної цілеспрямованої політики формування в
Україні ефективного ринку цінних паперів є принципово важливою
складовою завершення процесу ринкової трансформації національної
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економіки, забезпечення інституційної збалансованості останньої,
суттєвим чинником зміцнення національної конкурентоспроможності
у довгостроковій перспективі.
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ПИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»)
Для
оценки
эффективности
работы
промышленного
предприятия недостаточно использовать только показатель прибыли.
Например, два предприятия получают одинаковую прибыль, но имеют
различную стоимость производственных фондов, т.е. сумму основного
капитала и оборотных средств. Более эффективно работает то
предприятие, у которого стоимость производственных фондов
меньше. Таким образом, для оценки эффективности работы
предприятия необходимо сопоставить прибыль и производственные
фонды, с помощью которых она создана. Это и есть рентабельность.
Рентабельность – показатель экономической эффективности
производства промышленного предприятия, который отражает
конечные результаты хозяйственной деятельности [1].
Рентабельность предприятия зависит от большого количества
факторов. Как правило, каждый фактор в отдельности не определяет
ее во всей полноте. Только комплекс факторов в их взаимосвязи может
дать более или менее полное представление о характере
рентабельности предприятия.
Отбор факторов для корреляционного анализа является очень
важным моментом в экономическом анализе. Главная роль при отборе
факторов принадлежит теории, а также практическому опыту анализа.
Большую помощь при отборе факторов для корреляционной
модели оказывают аналитические группировки, способ сопоставления
параллельных и динамических рядов, линейные графики. Благодаря
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им, можно определить наличие, направление и форму зависимости
между изучаемыми показателями.
Исходя из перечисленных выше требований и используя
названные способы отбора факторов, для многофакторной
корреляционной модели уровня рентабельности (Y) подобраны
следующие факторы, которые оказывают наиболее существенное
влияние на ее уровень:
x1 - материалоотдача, руб.;
x2 - фондоотдача, коп.;
x3 - производительность труда (среднегодовая выработка
продукции на одного работника), млн руб.;
x4 - продолжительность оборота оборотных средств
предприятия, дни;
x5 - удельный вес продукции высшей категории качества, %.
Решение задачи многофакторного корреляционного анализа
проводится на ПЭВМ по типовым программам. Сначала формируется
матрица исходных данных (таблица 1), в первой колонке которой
записывается порядковый номер наблюдения, во второй результативный показатель (Y), а в следующих - факторные
показатели (хi).
Таблица 1
Исходные данные для корреляционного анализа
№
у
х1
х2
х3
х4
х5
1
5,1
1,19
5,2
13,2
102,9
76
2
4,01
1,04
4,91
11,5
102,9
76
3
1,11
1
4,83
10,7
66,7
75
4
-1,56
0,99
4,7
8,3
66,7
74
5
-1,64
0,98
4,63
7,6
65
73
6
-1,72
0,96
4,6
7
65
73
7
-1,9
0,95
4,55
6,5
64,3
72
Примечание – Источник: собственная разработка на материалах
предприятия

Эти сведения вводятся в ПЭВМ и рассчитываются матрицы
парных и частных коэффициентов корреляции, уравнение
множественной регрессии, а также показатели, с помощью которых
оценивается надежность коэффициентов корреляции и уравнения
связи.
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Следующий этап корреляционного анализа – расчет уравнения
связи (регрессии). Решение проводится обычно шаговым способом
(таблица 2). На каждом шаге рассчитываются уравнение связи,
множественный коэффициент корреляции и детерминации, Fотношение (критерий Фишера), стандартная ошибка.
Таблица 2
Результаты расчета уравнения связи
№
Уравнение связи
R
D
F
E
Шаг
Ух = 5.81+7,68х1
0,59 0,35 50,3 1,895
1
Шаг
Ух = -1,11+5,12х1+0,15х2
0,75 0,56 57,6 1,548
2
Шаг
Ух = -6,84+3,93х1+0,11х2+1,53х3
0,84 0,72 71,3 1,408
3
Шаг
Ух = -2,44+3,89х1+0,1х2+1,37х30,88 0,77 88,8 1,398
4
0,12х4
Шаг
Ух = 0,49+3,65х1+0,09х2+1,02х30,92 0,85 95,67 1,358
5
0,122х4+0,052х5
Сравнивая результаты на каждом шаге (таблица 2), мы можем
сделать вывод, что наиболее полно описывает зависимости между
изучаемыми показателями пятифакторная модель, полученная на
пятом шаге. В результате уравнение связи имеет вид:
Ух = 0,49+3,65х1+0,09х2+1,02х3-0,122х4+0,052х5
Коэффициенты
уравнения
показывают
количественное
воздействие каждого фактора на результативный показатель при
неизменности других.
Анализируя уравнение связи можно сделать следующий вывод:
рентабельность предприятия повышается на 3,65 % при увеличении
материалоотдачи на 1 руб.; на 0,09 % - с ростом фондоотдачи на 1
коп.; на 1,02 %-с повышением среднегодовой выработки продукции на
одного работника на 1 млн руб.; на 0,052 %- при увеличении
удельного веса продукции высшей категории качества на 1 %. С
увеличением продолжительности оборота средств на 1 день
рентабельность снижается в среднем на 0,122 %.
1. Зайцев, Н.Л. Экономика организации: учебник. – 786 с. – М., 2000.

196

VI Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 6 грудня 2014 р.)
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Елена Савчук,
Анна Мацукевич
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ПОЧАПОВО» С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Основой рыночного механизма являются экономические
показатели, необходимые для планирования и объективной оценки
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия,
образования и использования специальных фондов. В условиях
перехода к рыночной экономике главную роль в системе
экономических показателей играет прибыль.
Прибыль представляет собой конечный финансовый результат,
характеризующий производственно-хозяйственную деятельность
всего предприятия, то есть составляет основу экономического
развития предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу для
самофинансирования
деятельности
предприятия,
осуществляя
расширенное воспроизводство. За счет нее выполняется часть
обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями.
Таким образом, прибыль становится важнейшим показателем
оценки производственной и финансовой деятельности предприятия.
Объектом нашего исследований является рыночный лидер региона –
ОАО «Пинский мясокомбинат». Произведем множественный
корреляционный анализ прибыли предприятия ОАО «Пинский
мясокомбинат» с использованием следующих факторов:
х1– выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг (за
минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей),
млн. руб.;
х2– себестоимость реализованных товаров, продукции, работ,
услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию, млн. руб.;
х3 –среднесписочная численность работающих, чел.;
Решение задачи многофакторного корреляционного анализа
проводится на ПЭВМ. Сначала формируется матрица исходных
данных (таблица 1), в первой колонке которой записывается
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порядковый номер наблюдения, во второй - результативный
показатель (Y), а в следующих - факторные показатели (хi).
Таблица 1
Исходные данные для корреляционного анализа
№
Y
x1
x2
x3
1
676
23432
22696
699
2
1418
51515
49744
713
3
1585
80231
78355
716
4
566
108817
107979
714
5
-1592
32604
33791
680
6
1047
69528
68561
690
7
3470
111961
108390
705
8
5088
160794
154860
715
9
2974
47563
44617
762
10
5384
97204
91867
773
11
7214
146210
139092
786
12
9168
206439
195192
793
13
5050
66728
61261
815
14
20613
153095
138362
831
15
27973
255969
235173
843
16
34786
414820
380877
848
17
3403
541554
525779
856
18
-710
759397
745079
1063
19
-6764
227077
228719
1060
20
-15493
434521
441334
1065
Примечание – Источник: собственная разработка на материалах
предприятия

В результате анализа получаем уравнение связи, которое имеет
вид:
Ух = -7166,5+1,35х1-1,38х2+12,13х3
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Коэффициент множественной корреляции (R) используется для
установления тесноты связи, т.е. силы влияния учтенных в уравнении
факторных показателей на результативный. Полученный коэффициент
множественной корреляции равен 0,9836, что означает сильную связь
между результативным показателем и факторными признаками.
R-квадрат (коэффициент детерминации) показывает долю
общего разброса относительно выборочного среднего – зависимой
переменной, которая объясняется построенной регрессией. Чем выше
коэффициент детерминации, тем лучше регрессия «объясняет»
зависимость данных. Чем ближе R2 к 1, тем лучше качество подгонки.
ПолученныйR2
равен 0,9674, что свидетельствует о высоком
качествеполученной модели.
t-статистика используется для сравнительного анализа
статистической значимости коэффициентов регрессии. Т.к. получился
[t]>3, то коэффициент регрессии является сильно значимым.
Анализируя уравнение связи можно сделать следующий вывод:
при увеличении денежной выручки на 1 млн. руб. прибыльвозрастет
на 1,35 млн. руб.; при уменьшении себестоимости произведенной
продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличится на 1,38 млн. руб.; с
повышением среднегодовой численности работников на 1 человека на 12,13 млн. руб.
Таким образом, для увеличения прибыли предприятия
необходимо увеличить количество работников и денежную выручку, и
снизитьсебестоимость продукции.
УДК 657.471
Ірина Садовська
Катерина Нагірська
Луцький національний технічний університет
ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС В РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
Поширеною є думка про те, що управлінський облік заро-дився
на заході в середині минулого століття, і став впроваджуватися у
вітчизняну практику в кінці ХХ століття. Проте, якщо провести аналіз
історії розвитку обліку як окремої галузі науки і практики, і
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розглядати управлінський облік як окрему облікову систему, можна
виявити, що такі часові рамки зародження управлінського обліку є
дещо помилковими. Це обумовлено тим, що виникнення і розвиток
управлінського обліку розглядають відособлено від історії світової і
вітчизняної економіки і історії обліку як такого, що не дозволяє
визначити істинні передумови виникнення управлінського обліку і
встановити час його зародження.
Управлінський облік є логічним наслідком розвитку
бухгалтерського обліку, який як єдина система обліку майна, капіталу
і прибутку позиціонувала себе в XV столітті. Потреба в обліку витрат і
калькуляції собівартості продукції виникла в період зародження і
розквіту мануфактурного виробництва. З появою акціонерного
капіталу облік, призначений для складання фінансової звітності з
метою контролю за діями адміністрації підприємства і надання
інформації для оподаткування, виділився і трансформувався в
самостійний напрям бухгалтерського фінансового обліку.
Управлінський облік історично є наслідком виробничого обліку,
який включає обліково-розрахункові процедури по розрахунку витрат
на виробництво і визначенню собівартості продукції. Управлінський
облік по своєму складу ширший, ніж виробничий, оскільки через
функції управління він перетворює виробничий облік в інтегровану
систему обліку витрат і результатів господарської діяльності.
Таким чином, формування і становлення управлінського обліку
нерозривно пов'язане не лише з історією бухгалтерського обліку, але й
з історією розвитку калькуляційного і виробничого. Це дозволяє
чіткіше визначити етапи становлення і розвитку управлінського
обліку.
Розвиток оперативного контролю витрат і регулювання
собівартості привели до створення системи обліку «стандарт-кост»,
засновниками якої вважають Ч. Гаррисона і Г. Эмерсона. Застосування
системи нормування і оперативного управління виробництвом
виводять на перший план показники відхилень від нормативних
витрат, які дозволяють ефективніше управляти виробничим процесом і
організацією в цілому.
В період Великої депресії (1936) в США з'явилася система
обліку «директ-кост». В основу цієї системи був закладений принцип
поділу витрат на постійні і змінні. Причому витрати враховуються
тільки в частині змінних витрат, а постійні витрати в собівартість
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продукції не включаються, а списуються безпосередньо на результати
діяльності підприємства того звітного періоду, в якому ці витрати
виникли. Така система дозволила надавати інформацію для
планування і управління асортиментом продукції, ціновою політикою,
обсягами продажів.
Важливим аспектом в розвитку калькуляційного обліку стала
організація обліку витрат за центрами відповідальності, що дозволило
враховувати результати роботи кожної окремо взятої ділянки
діяльності організації, і таким чином отримувати якнайповнішу і
точну информацію для ухвалення управлінських рішень. Це привело
до формування Дж. Хитгинсом концепції центрів відповідальності, що
полягає у визначенні
міри відповідальності фізичних осіб за
результати своєї роботи.
Офіційне визнання управлінського обліку як самостійного виду
бухгалтерського обліку відбулося в 1972 році, коли американською
асоціацією бухгалтерів була розроблена програма по управлінському
обліку з присвоєнням кваліфікації бухгалтера-аналітика. З того часу
управлінський облік як самостійна дисципліна був введений в
навчальні плани вищих навчальних закладів. Виокремлення
управлінського обліку в окрему дисципліну вимагає методологічного
і організаційного перегляду усієї системи бухгалтерського обліку.
Сучасний розвиток управлінського обліку спрямований на
інформаційне забезпечення стратегічного менеджменту в умовах
глобалізованої економіки.
УДК 657.4
Андрій Садовський
Науковий керівник Ірина Ткачук
Луцький національний техічний університет
БАЛАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
У загальному вигляді в економічній науці поняття балансових
звітів використовується для евідображення системи інтервальних
показників, що характеризують джерела утворення господарських
ресурсів та напрями їх використання за певний період (інтервал).
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У бухгалтерському обліку поняття балансу має подвійне
значення. По-перше – як рівність підсумків, коли рівні підсумки
записів по дебету і кредиту рахунків, підсумки записів по аналітичних
рахунках і відповідному синтетичному рахунку, підсумки активу і
пасиву бухгалтерського балансу. В цьому випадку баланс є методом
бухгалтерського обліку. По-друге – як найбільш важлива форма
бухгалтерської звітності, що відображає фінансовий стан
господарських засобів підприємства в грошовій оцінці на певну дату.
На відміну від балансів, які використовуються в процесі планування і
аналізу, бухгалтерський баланс представляє собою систему
періодичних показників, що характеризують стан засобів
підприємства.
З технологічної точки зору функціонування системи
бухгалтерського обліку на підприємстві представляє собою процес
безперервної агрегації даних. Важливо знайти оптимальну
періодизацію в цьому процесі. Невелика міра агрегації призводить до
несистемності і некерованості значними об'ємами інформаційних
потоків. Занадто велика агрегованість даних, у тому числі і звітних,
призводить до різкого скорочення їх інформативності і аналітичності.
З цієї причини питання про доцільність і необхідну міру складності
балансу, необхідність розширення складу статей, введення додаткових
угрупувань є одним з найбільш дискусійних в прикладному аспекті
теорії бухгалтерського обліку. В Німеччині у кінці XIX століття
започаткована теорія балансоведення. У основі балансоведения лежала
ідея І.Ф. Шера про баланс, як базову концепцію бухгалтерського
обліку. У рамках німецької наукової школи були сформульовані
вимоги до балансу: точність, повнота, ясність, правдивість,
спадкоємність, єдність.
У сучасній західній обліковій практиці проблеми агрегованості
звітних даних в балансі досі широко обговорюються спеціалістами. На
думку Р. Фокса бухгалтерський звіт має бути коротким і уміщатися на
візитній картці. В. Бивер вважає, що фінансова звітність не повинна
спрощуватися, виходячи з рівня її розуміння непрофессіональним
інвестором. Ми вважаємо, що доцільно заповнювати декілька форм
балансів, орієнтованих на різних користувачів. Саме цілі користувачів
інформації є рушійною силою процесу диференціації обліку на види і
модифікації елементів методу бухгалтерського обліку в його
функціональних підсистемах. У країнах з розвиненою ринковою
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економікою структура бухгалтерської звітності не регламентуєтся. У
облікових стандартах описується лише перелік і економічний зміст
основних статей. Міра деталізації визначається бухгалтером
підприємства самостійно.
У економічній літературі бухгалтерські баланси класифікуються
за наступними ознаками: часу складання; джерелу складання; об'єму
інформації; характеру діяльності; формі власності; об'єкту
відображення; способу реформації.
Класифікацію можна доповнити ознакою по цілях складання:
для виявлення фінансового результату (динамічний баланс); для
оцінки майна (статичний баланс).
Бухгалтерський баланс як звітність розглядається в діалектичній
єдності як елемент методу бухгалтерського обліку і як організована
інформація, що надається користувачам.
З методологічної точки зору, підхід до балансу завжди був
неоднозначним. Наприклад, В. Хаук стверджував, що баланс – це
метод синтезуючий облік і отже, вивчення балансу і є вивченням
бухгалтерського обліку. Таким чином, баланс – це всеосяжна
категорія, якій дати конкретне визначення неможливо. Подальші
дослідження доцільно координувати в напрямку стратегічного
управлінського балансу специфічних активів.
УДК 371.3
Наталія Сахарук
Науковий керівник: Тетяна Талах
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У теперішніх умовах господарювання одним з найбільш
складних і суперечливих питань українського обліку можна вважати
облік дебіторської заборгованості, що пов’язано із загостренням
проблем неплатежів. Нестабільність економічної ситуації в Україні
призводить до погіршення стану розрахунків між підприємствами,
істотного збільшення ризиків реалізації на умовах відстрочки оплати.
Низька платоспроможність підприємств викликає зростання обсягів
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дебіторської заборгованості та зменшення кредиторської, що
призводить до порушення платіжного балансу. Сьогодні, в період
глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства, питання
обліку дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже
фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від
наявності та ефективного управління цим видом заборгованості.
Дослідженням цієї проблеми у різні роки займалися такі
вітчизняні науковці, як М.Д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв,
С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко, В.М. Костюченко, М.В. Кужельний,
Ю.Я. Литвин, О.В. Лишиленко, В.Г. Лінник, В.Я. Плаксієнко,
В.В. Сопко, К.С. Сурніна, Н.М. Ткаченко та багато інших. Разом з
цим, багатоаспектність дослідження зумовлена складністю і
різноманітністю суб'єктів та об'єктів розрахунково-платіжних
відносин, що вплинуло на суперечливий характер нормативних
документів, а також на рівень розробок окремих теоретичних і
практичних аспектів методики бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості.
На нашу думку, передусім необхідно було б чітко розмежувати
поняття
довгострокової
та
короткострокової
дебіторської
заборгованостей. Їх облік нині ведеться на різних рахунках
бухгалтерського обліку, що затрудняє ведення обліку. Разом із тим
слід вказати, що поточна дебіторська заборгованість є оборотним
активом, а довгострокова − необоротним.
Уточнення
вимагає
визначення
поточної
дебіторської
заборгованості, оскільки згідно з П(С)БО 10, вона ―за продукцію,
товари, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від
реалізації продукції, товарів і послуг та оцінюється за первісною
вартістю‖ [1]. Ми вважаємо, що утворення поточної дебіторської
заборгованості не завжди слід пов’язувати з доходом тому, що дохід
вимірюється сумою очікуваних грошових надходжень.
Слід зазначити, що класифікація дебіторської заборгованості,
запропонована діючим в Україні Планом рахунків та П(С)БО 10, є
суперечливою та не задовольняє в повному обсязі потреби
користувачів при складанні фінансової звітності. Для вирішення даної
проблеми слід визначитись стосовно віднесення до поточних активів
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.
Необхідно також переглянути інструкції з використання рахунка 37
―Розрахунки з різними дебіторами‖. Можна сказати, що класифікація
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дебіторської заборгованості на ньому не вірна. Сюди увійшли різні
види розрахунків із дебіторами, що можна об’єднати в групи, які
неоднорідні за своєю природою[2].
У зв’язку з тим, що дебіторська і кредиторська заборгованості −
зовсім різні об’єкти бухгалтерського обліку, які регламентуються
різними нормативними актами і П(С)БО, є пропозиція ввести
синтетичний облік цих заборгованостей у різних регістрах.
Вважаємо, що висунуті нами пропозиції дозволять створити
ефективну модель обліку дебіторської заборгованості, що дозволить
уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників
ліквідності внаслідок отримання об’єктивної та своєчасної інформації
для прийняття оптимальних управлінських рішень.
1. П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖, затверджене наказом МФУ від 08.10.1999
р. №237, із змінами і доповненнями.
2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. Посібник. За ред. Р.Л. Хом’яка,
В.І. Лемішовського. – Львів: Інтелект Захід, 2006. – 1088 с.
3. Кияшко О.М., Необхідність облікового забезпечення управління дебіторською
заборгованістю підприємства / О.М. Кияшко // Актуальні проблеми економіки. 2009. - №3. - С. 190-196.
4. Лищенко О.Г., Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової
стійкості підприємства / О.Г. Лищенко, І.С. Середа // Держава та регіони. Серія:
Економіка і підприємництво. - 2010. - №3. - С. 84-89.

УДК 657
Людмила Сахно,
Тетяна Вісина
Луцький національний технічний університет
СТАН РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Ринок праці є складовою частиною економічної системи країни.
Отже, він дзеркально відображає більшість політичних і соціальноекономічних процесів, що відбуваються в державі та поєднують в собі
різноманітні проблеми. Нині ринок праці України перебуває у стані
неврівноваженості. Сучасному ринку праці в Україні притаманні такі
ознаки як перевищення пропозиції робочої сили над попитом, низька
ціна робочої сили, зниження зайнятості у сфері суспільного
виробництва, зростання чисельності незайнятого населення, низька
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частка офіційно зареєстрованих безробітних, зростання молодіжного
безробіття, регіональні диспропорції між наявністю і потребою в
робочій силі, низька професійна й особливо територіальна мобільність
трудових ресурсів, еміграція висококваліфікованої робочої сили тощо.
Безробіття породжує найтяжчі негативні соціально-економічні
наслідки. У зв'язку з підвищенням рівня безробіття, із країн заходу
почали повертатись українські трудові мігранти. У 2013 році рівень
безробіття в країнах єврозони в травні встановив новий рекорд –
12,2% працездатного населення, а рівень безробіття в США в червні
2013 становив 7,6%. В Україні, за статистичними даними, рівень
безробіття працездатного населення за методологією Міжнародної
організації праці становила за 1 квартал 2014 року 8,0%, але за
незалежними експертними оцінками показник безробіття в Україні
становить від 18 до 20 відсотків. Рівень зареєстрованого безробіття
станом на 01.09.2014 складав 0,8% до населення працездатного віку (в
Україні – 1,6%). Повернення трудових мігрантів підвищить
навантаження на попит на ринку праці. Так, у вересні 2013 року, за
даними Державної служби зайнятості, навантаження на 10 вакантних
посад становило 48 осіб. При цьому кількість зареєстрованих
безробітних становила 422,1 тис. осіб, або 25,7% усіх безробітних
працездатного віку, визначених за методологією МОП (1642,9 тис.
осіб).
Політика держави на ринку праці має бути спрямована на
розвиток активної політики, що передбачає її спрямованість на
скорочення рівня безробіття, тобто забезпечення можливості реалізації
своєї трудової активності всім громадянам, а відповідно, забезпечення
продуктивності зайнятості всього населення. Таким чином, активна
політика складається із заходів спрямованих на: збільшення попиту на
робочу силу з боку як держави, так і приватного сектору економіки;
підвищення конкурентоспроможності робочої сили та забезпечення
відповідності робочої сили і робочих місць; вдосконалення процесу
працевлаштування.
Молодим спеціалістам знайти роботу досить складно. Більшість
студентів
(78%)
занепокоєна
з
приводу
майбутнього
працевлаштування, 2% про це ще не замислювались, а 20% студентів
не хвилюються над своїм працевлаштуванням, проте 8% із них не
певні, що отримають бажану роботу. За цими даними видно, що у
молоді немає надії на бажану роботу в майбутньому або взагалі не має
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надії на працевлаштування. Причинами цього є як неефективна
політика держави, так і низка інших проблем українського ринку
праці. Їх вирішення можливе лише через реалізацію ефективного
комплексу заходів щодо працевлаштування молоді, молодь в Україні
становить значну частку серед усього населення та являє собою
вагомий ресурс для ринку праці. Переважна частина молоді
сконцентрована в містах, де більше можливостей одержати фахову
освіту і вищий рівень життя. Молодь України має реальну можливість
обирати вид економічної діяльності і здатна скласти конкуренцію на
ринку праці старшому поколінню працівників. Разом з тим процес
формування раціональної, продуктивної зайнятості молоді перебуває
на початковому етапі. Без припливу молодих кадрів сфера
матеріального виробництва та соціальна сфера приречені на занепад.
Тому слід вживати невідкладних заходів щодо стимулювання
активнішої участі молоді у відповідальних видах діяльності.
Ринок праці України на сьогоднішній день характеризується
підвищенням рівня безробіття по всім регіонам. В той же час, є
небезпека виникнення дисбалансу попиту праці та ії пропозиції, що
може негативно позначитися на добробуті підприємств, призвести до
зростання соціальної напруги серед населення. Вже сьогодні можна
спостерігати
збільшення
соціально-економічних
проблем,
спричинених зростанням рівня інфляції, низькою ефективністю
державної політики, зростанням тіньового сектору зайнятості тощо.
Подальший розвиток вітчизняної економіки потребує інноваційно –
інвестиційного пожвавлення, оновлення основних фондів на новій,
конкурентоспроможній основі.
УДК 657
Людмила Сахно
Науковий керівник: Лариса Савош
Луцький національний технічний університет
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Глобальні проблеми людства все більше і більше проникають у
повсякденне життя кожної людини. Потреби людей зростають мало не
щодня, механізми та устаткування модернізуються. Протягом останніх
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десятиліть у світі виникло та загострилося певне коло проблем, що
стосуються інтересів та долі всього людства. Подібні проблеми
дістали назву глобальні.
Глобальні проблеми активно вивчали провідні вчені світу
(політологи, соціологи, демографи, економісти, географи, біологи,
математики та ін.).
Метою дослідження є виокремлення глобальних проблем,
з′ясування їх сутності, осмислення, відокремлення економічної основи
у кожній глобальній проблемі, яка буде розглядатися, окреслення
шляхів розв′язання.
Глобальні проблеми — комплекс економічних та надбудовних
зв'язків і відносин між державами і соціальними системами,
суспільством і природою в загальнопланетарному масштабі, які
зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і повинні вирішуватись
ними спільно. Серед глобальних проблем, які сьогодні постають перед
людством, збереження миру – найбільш гостра проблема, яка вимагає
невідкладного вирішення.
Гостро стоїть проблема забезпечення людства сировиною та
енергією. Значення енергоносіїв та джерел сировини пояснюється тим,
що вони є важливою передумовою та фактором економічного
зростання, прогресу виробничих сил, фактором природокористування.
Однією із проблем є і екологічна проблема, адже господарська
діяльність у багатьох державах настільки розвинута, що впливає не
лише на екологію своїх держав, а й за її межами. Сьогодні залишилось
дуже мало неосвоєних земель для ведення сільського господарства;
систематично збільшується площа пустель; зменшується кількість
лісів; експлуатація водних басейнів здійснюється у таких масштабах,
що природа не встигає відтворити те, що забирає людина. Очевидно,
що не лише наші сучасники завдали шкоди екології, хоч їх вплив
найочевидніший.
Демографічна проблема в сучасному світі має два аспекти. Поперше, це демографічний вибух у низці країн і регіонів, який,
«знецінюючи» нагромадження, перешкоджає економічному зростанню
та увічнення господарську, соціальну, культурну відсталість цих країн.
По-друге, звужене відтворення населення в розвинених країнах і
депопуляції в ряді постсоціалістичних країн ведуть до демографічного
старіння їхнього населення й у перспективі можуть блокувати
економічний розвиток цих країн.
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Численні глобальні проблеми існують в галузі взаємовідносин
між людиною і суспільством. Це проблеми охорони здоров'я, освіти,
культури, злочинності та ін. Можливості розв'язання цих проблем
залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн, тому
особливої гостроти вони набирають у слаборозвинених регіонах світу.
Джерелами ресурсів та засобами розв’язання глобальних
проблем у нинішніх умовах виступають:
- офіційна допомога з боку економічно розвинених країн
країнам, що розвиваються;
- іноземні приватні інвестиції;
- застосування економічних важелів управління якістю довкілля,
зокрема субсидій і дотацій за виготовлення екологічно чистої
продукції, за виконання державних екологічних проектів, екологічні
платежі за всі види забруднення довкілля, виплати на охорону
природи і поліпшення екологічних результатів, пільгове або
дискримінуюче кредитування, оподаткування і ціноутворення,
екологічне страхування тощо.
- об’єднання зусиль усіх країн світу для розв’язання глобальних
проблем;
- збільшення витрат держав світового співтовариства на
подолання насамперед екологічної кризи;
- створення за рахунок країн, які заподіяли найбільшої шкоди
планеті, своєрідного фонду екологічної безпеки з метою ліквідації
найзагрозливіших для довкілля джерел небезпеки;
- посилення відповідальності країн світового співтовариства за
збереження природи;
- стимулювання виробництва таких зразків транспортних
засобів, техніки, які б не завдавали шкоди довкіллю, забезпечували
економію всіх паливно-енергетичних ресурсів.
Світова спільнота усвідомлює згубну небезпеку ігнорування
глобальних проблем та використовує , комплексний міждержавний
підхід до їх вирішення.
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УДК 657
Наталія Скібчик
Науковий керівник: Наталія Тлучкевич
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Діяльність кожного господарюючого суб’єкта у сучасних умовах
є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які
зацікавлені у позитивних результатах його функціонування. Успішна
діяльність кожного з них полягає у підвищенні рівня економічної
ефективності виробництва продукції.
Основні розрахунки, які виконуються при аналізі показників
виробництва, випуску, відвантаження і реалізації готової продукції, є:
- оцінка динаміки виконання виробничого плану по основних
показниках обсягу, структури і якості виготовленої продукції (виробів,
виконаних робіт і послуг поза межі підприємства);
- перевірка збалансованості і оптимальності планів виробництва,
планово-економічних показників, їх напруженості і реальності;
- контроль за виконанням зобов’язань за договорами на
постачання готової продукції покупцям по кількості, номенклатурі
(асортименту);
- якості і строках поставки;
- оцінка виконання плану реалізації готової продукції у різних
аспектах;
- виявлення ступеню впливу основних факторів виробництва на
показники обсягу виробництва і реалізації готової продукції.
На основі матеріалів аналізу розробляються найважливіші
заходи по використанню внутрішньогосподарських резервів для
підвищення темпів приросту продукції, поліпшення її асортименту і
якості.
В умовах, при яких підприємство діє за принципами повного
госпрозрахунку і ринкових відносин, обсяги виробництва і реалізації
продукції є найважливішими показниками, які безпосередньо
впливають на життєздатність підприємства. Обсяги виконаних на
підприємстві робіт визначаються, з одного боку, їх трудомісткістю,
тобто кількістю затраченої праці (в годинах), з другого боку –
товарною (або іншою) продукцією – у вартісному виразі, величина
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якої залежить не тільки від її трудомісткості, але і від
матеріаломісткості та рентабельності продукції. Обсяги же
реалізованої продукції, крім того, при ринкових відносинах залежать
також і від кон’юнктури попиту, цін на цю продукцію тощо.
Використовуючи відповідні вимірники готової продукції, можна
виявити вплив різних факторів на результати виробничо-господарської
діяльності підприємства по виготовленню продукції. За допомогою
цих вимірників (наприклад, нормо-годин, нормативно-планової і
фактичної заробітної плати, нормативно-планової і фактичної
собівартості продукції та інше) визначають рівень виконання плану по
трудомісткості продукції. Такі показники більш достовірно
характеризують обсяги виконання робіт, ніж за допомогою вартісних
показників.
Оцінка рівня виконання плану, наприклад, за номенклатурою,
ґрунтується на порівнянні показників планового та фактичного
випуску продукції (натуральні показники ) по виробах, які є у плані по
номенклатурі і асортименту. Таке порівняння може виконуватись з
показниками поточного місяця, з початку року, або з аналогічними
показниками відповідних періодів, що уже минули.
Результати аналізу, як правило, виводяться на екран ПЕОМ
користувача по формі, у якій зазначається: код і назва виробу, одиниця
виміру, за який період (за добу або зміну, з початку місяця, з початку
року – різними рядками до кожного виробу), показники плану і факту,
величини відхилення – абсолютна і відносна, причина і винуватець
(коли відомо) відхилень.
Важливе місце у системі аналізу та управління виробництвом
займає короткотермінове прогнозування плану виробництва. Аритмія
виробництва, як відомо, породжує невпевненість керівників і фахівців
у своєчасному одержанні кінцевих результатів з відповідною якістю
продукції, що випускає підприємство.
Аналіз виконання договірних поставок готової продукції
виконується шляхом порівнювання показників номенклатури готової
продукції, що зазначені у договорі, з показниками фактично
поставленої продукції, як за невеликий проміжок часу, так і за місяць у
цілому, або з початку року наростаючим підсумком.
Так само виконується і аналіз показників реалізованої продукції.
Крім того, в процесі аналізу відомими методами розраховується як
плановий, так і фактичний товарний баланс. При цьому виявляються
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фактори, які діють на обсяги реалізації продукції(зміна діючих цін,
зрив поставок тощо), розраховуються абсолютні і відносні величини
плану
реалізації
готової
продукції,
проводяться
інші
розрахунки(порівняння обсягів реалізованої продукції з аналогічними
показниками минулого періоду у різних цінах).
УДК 657
Юлія Слівінська
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
МІЖНАРОДНИХ КОПОРАЦІЙ
Міжнародне оподаткування набуває важливого значення для
компаній, які намагаються розміщувати активи на територіях інших
країн. Цьому сприяють процеси глобалізації, постійного зростання
взаємозв’язків і взаємозалежності національних економічних систем,
що змушує корпорації здійснювати пошук оптимальної організаційної
структури та адаптуватись до мінливості умов ведення діяльності у
різних податкових юрисдикціях функціонування структурних
підрозділів. Досягнення цієї мети можливе лише за рахунок творчого
процесу, при якому повинні якісно і чітко простежуватись мета та
задачі планування, можливості економії грошових коштів і визначення
вектору їх використання.
З огляду на значні відмінності у методах та ставках
оподаткування, що застосовуються національними податковими
системами
окремих
країн,
компанії,
які
здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність у мультинаціональному податковому
середовищі, мають можливості для її організації у спосіб, який дає
змогу значно знизити сукупний рівень оподаткування прибутків в усіх
країнах ведення діяльності.
В економічній літературі
дослідженню міжнародного
податкового планування приділяється велика увага. Серед зарубіжних
учених, роботи яких розглядають цю проблематику, необхідно
виділити М. Волфенсона, М. Гамі, Р. Грифіт, С. Девіса, М. Деврьо,
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Р. Дернберга, Дж. Ізенберга, Дж. Караяна, К. Коттке, Л. Ламерсена,
С.О. Лодіна, С. Пласчарта, О. Рудінга, С. Свенсона, А. Скафера,
С. Шпенгеля, С. Шолеса, О. Якобза.
Міжнародне
оподаткування
ґрунтується
на
інтересах
суверенітету держав та їхніх податкових систем. При цьому під час
узгодження тих чи інших податкових питань між країнами виходять з
принципів справедливості, змагальності економік, розумного
розподілу доходів, балансу між експортом та імпортним капіталом.
Варто звернути увагу на активне використання міжнародного
планування холдинговими компаніями як в їх діяльності у країнах
СНД, так і в країнах близького та далекого зарубіжжя.
В умовах глобалізації проблеми податкового планування слід
розглядати як на рівні держави, так і суб’єктів господарювання, що
зумовлено загальною податковою політикою світового співтовариства.
Так, зміна пріоритетів податкової політики однієї країни активізує
перелив капіталу, змінює інвестиційні уподобання корпорацій, що на
практиці призводить до загострення проблеми міжнародної податкової
конкуренції. Для міжнародних корпорацій такі зміни дають
можливість використовувати найбільш розповсюджені методи
податкового планування: усунення подвійного оподаткування;
використання механізму трансфертного ціноутворення; створення
компаній у різних офшорних юрисдикціях.
Т. Гусєва, податкове планування розглядає як діяльність з
вибору побудови правових форм відносин і можливих варіантів їх
інтерпретації в межах діючого законодавства, що включає у себе
сукупність різних дій платника податків. У наукових дослідженнях під
податковим плануванням розуміють сукупність законних дій платника
податків, пов’язану з використанням прийомів і способів, а також
звільнень з метою мінімізації розміру податкових відрахувань; процес
визначення та формування розміру податкових зобов’язань шляхом
вибору оптимального поєднання різних правових форм діяльності і
розміщення активів з метою зниження податкового навантаження в
рамках діючого податкового законодавства, а також вибір вигідних
форм і методів акумулювання доходів у податкових юрисдикціях із
меншими ставками. Всі перераховані визначення є по суті вірними,
правильно відображаючи зміст різних аспектів процесу податкового
планування та виражають лише наукові погляди авторів.
Податкове планування виступає достатньо популярним
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інструментом мінімізації витрат платника податків, проте не існує
однозначної точки зору щодо науково визнаного значення даного
економічного терміну. Це зумовлено тим, що податкове планування
знаходиться на стадії емпіричного освоєння накопичених фактичних
даних. В даному напрямку компанії використовують інструменти
фінансового ринку в поєднанні з існуючими розбіжностями
законодавства країн ведення бізнесу.
УДК 657
Ірина Смоктій
Науковий керівник: Тетяна Писаренко
Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні, кожне підприємство, на перше місце ставить саме
результат своєї діяльності – прибуток чи збиток. Лише за даними
фінансового обліку можливо достовірно оцінити результат діяльності
підприємства. Саме від повноти та достовірності отриманої
керівництвом інформації залежить прийняття їх рішень. Тому
керівництво підприємства висуває жорсткі вимоги щодо якості
організації та ведення обліку фінансових результатів та витрат, що
впливають на їх зміни.
Метою дослідження є розгляд та обґрунтування особливостей
формування
витрат
виробництва,
що
притаманні
сільськогосподарським підприємствам.
Витрати виробництва в сільському господарстві включають
витрати живої і уречевленої праці, що є витратами засобів та
предметів праці. Вартість використаних предметів праці повністю
переноситься на продукцію виробництва. Витрати засобів праці
визначаються в частині амортизації основних засобів у процесі
виробництва.
Основні засади класифікації витрат відповідно до законодавства
України розкриті в П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та
П(С)БО 16 «Витрати» і передбачають їх групування відповідно до
видів діяльності, за якими були здійснені витрати [1].
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Особливістю
сільськогосподарських
підприємств
є
використання індивідуального переліку статей витрат. Крім того, в
сільському господарстві існує правило: кількість отриманої продукції
не прямо залежить від кількості використаної сировини, тому змінні
витрати діляться на пропорційні, величина яких визначається обсягом
одержаної продукції, та непропорційні, величина яких залежить від
обсягу виконаних робіт чи поголів’я тварин.
Суттєвою специфікою при формуванні витрат у сільському
господарстві є його самовідтворювання. Значна частина виробленої
продукції не реалізується, а залишається в господарстві з метою
відтворення молодняка худоби, насіння, добрив, кормів тощо. Тому
зазначена частина виробленої продукції не входить до складу товарної
продукції
і
не
набуває
грошової
форми,
оскільки
є
внутрішньогосподарським оборотом, який у загальному обсязі
сільськогосподарського виробництва складає істотну частку [2].
Витрати були і залишаються важливою економічною категорією,
яка характеризує ефективність використання ресурсів і визначає
рентабельність діяльності суб’єктів господарювання. У сучасних
умовах господарювання формуються різні види витрат виробництва,
кожен з яких дає певну інформацію про ефективність
сільськогосподарського виробництва. Формування витрат в
сільськогосподарських підприємствах та контроль за їх здійсненням
має вагоме значення в умовах ринкових відносин.
1. Собченко А.М. Удосконалення систем методів обліку витрат та калькулювання
собівартості сільськогосподарської продукції [Електронний ресурс] / А.М.
Собченко.
—
Режим
доступу:
http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/5485/1/130_38.pdf.
2. Чернецька О.В. Методичні підходи до визначення ефективності витрат
сільськогосподарських підприємств в управлінському обліку [Електронний ресурс] /
О.В.
Чернецька.
—
Режим
доступу:
http://www.pu.if.ua/depart/Finances/resource/file/Збірник/2011-1/Чернецька.pdf.
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СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
Згідно діючих П(С)БО під грошовими потоками розуміють
надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Сукупність
грошових потоків підприємства можна класифікувати так:
1. Залежно від масштабів обслуговування господарського процесу:
грошовий потік по підприємству в цілому – характеризує
загальний обсяг грошових операцій даного підприємства і акумулює в
собі всі види грошових потоків, що супроводжують та обслуговують
процес йогофункціонування;
грошові потоки окремих структурних підрозділів –
характеризують обсяги грошових операцій кожного з них і дозволяють
оцінювати ефективність їх діяльності, участь кожного з них у
господарському процесіпідприємства;
грошовий потік від окремого виду чи напряму господарської
діяльності – характеризує масштаби та обсяг операцій з даного виду
діяльності підприємства;
грошовий потік за окремою господарською операцією –
характеризує рух грошових коштів за даною угодою, що дає змогу
оцінити її ефективність та вплив на сукупний грошовий потік.
2. Залежно від напрямку руху потоків:
вхідний (позитивний) грошовий потік характеризує обсяг
надходження грошових коштів від усіх видів діяльності;
вихідний (від’ємний) грошовий потік характеризує обсяг їх
витрачання.
3. Залежно від виду господарської діяльності:
грошовий потік від операційної діяльності;
грошовий потік від інвестиційної діяльності;
грошовий потік від фінансової діяльності.
4. За вартісним складом грошових потоків:
валовий грошовий потік – використовується для оцінки обсягів
усіх видів операцій підприємства, пов’язаних з рухом грошових коштів
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поза залежністю від напряму руху коштів;
чистий грошовий потік – представляє собою зміну наявних
грошових коштів за період та визначається як різниця між залишком
грошових коштів на кінець та початок періоду або надходженням та
витрачанням грошових коштів за період, що аналізується..
5. Залежно від регулярності здійснення:
регулярні грошові потоки – потоки платежів, усі члени якого
позитивні величини, а часові інтервали між платежами однакові;
нерегулярні грошові потоки – представляють різні за обсягом та
проміжками часу між їх здісненням платежі, пов’язані, як правило, з
проведенням окремих господарських операцій. Вони виникають
спонтанно, не мають сталого обсягу та періодичності.
6. Залежно від пріоритетності здіснення платежів:
пріоритетний грошовий потік – представляє систему грошових
видатків, які найбільшим чином забезпечують реалізацію стратегії
підприємства.
обов’язковий грошовий потік – обов’язкові грошові виплати, які
підприємство повинне здійснити в першочерговому порядку для
запобігання фінансових ускладнень та продовження нормального
функціонування.
другорядні грошові потоки – представляють видатки грошових
коштів, які можуть бути відкладені з точки зору стратегічних потреб або
у разі неспроможності здійснення без прямих витрат для підприємства у
вигляді штрафів, неустойки, пені та ін.
7. По відношенню до певного інвестиційного проекту:
додатковий грошовий потік – потік від реалізації певного
інвестиційного проекту, потік, що стосується виключно даного проекту;
ретроспективний грошовий потік – всі інші грошові потоки, які
не враховуються під часприйняття управлінських рішень щодо даного
проекту;
8. Залежно від вартісної оцінки в часі:
нинішній грошовий потік – єдина співставна теперішня вартість
грошових потоків підприємства, отримана шляхом дисконтування, яка
враховує фактор часу, інфляції та ризику;
майбутній грошовий потік – оцінений за майбутньою вартістю.
Таким чином, грошові потоки класифікують за різними ознаками
залежно від мети, яка ставиться при дослідженні.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ОБЛІКОВИХ КАДРІВ В
СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Глобалізаційні економічні процеси супроводжуються зростанням
ролі бухгалтерської інформації в управлінні економічною безпекою
підприємницької діяльності. Проникнення товарів, послуг і капіталів
через національні кордони, поява і розвиток мультінаціональніх
корпорацій, зростаюча інтернаціоналізація бізнесу викликають
необхідність
гармонізації
принципів
і
процедур
ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності. Виникає проблема
реформування змісту та методів підготовки бухгалтерських кадрів,
оскільки діюча технологія навчання цих фахівців в Україні
представляє адаптований варіант системи, споконвічно орієнтованої
на планово-державну економіку, і не в повній мірі відповідає вимогам
ринку та економіки знань. Це призводить до прийняття помилкових
управлінських рішень і неефективного використання економічних
ресурсів як на рівні окремих підприємств, так і на рівні суспільства в
цілому. Тобто значно зростає рівень загроз і бухгалтерських ризиків,
що є причиною зниження гарантій системи економічної безпеки.
Під час здійснення внутрішнього контролю операцій з
дотримання економічної безпеки з метою захисту бухгалтерської
інформації виникають одразу три об’єкти перевірки: бухгалтерська
інформація, яка підлягає захисту; суб’єкти, зацікавлені в
бухгалтерській інформації; бухгалтерські ризики. В системі
економічної безпеки наведені об’єкти мають особливе місце, тобто
підлягають безперервному моніторингу.
Актуальність окресленої тематики визначається такими
протиріччями: між соціальним замовленням суспільства на
формування бухгалтерських кадрів і періодично відновлюваним
дефіцитом такого роду фахівців; між надлишком бухгалтерських
кадрів і низькою якістю їхньої підготовки; між періодичним
спаданням в обсягах підготовки професійних бухгалтерів і аудиторів
та прогнозами підвищення потреби в цих кадрах; між сформованим у
суспільстві стереотипом достатності вищої економічної освіти та
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необхідністю постійного вдосконалення якості професійної підготовки
бухгалтерських кадрів у форматі єдиних міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
Аналіз теоретичних досліджень з проблеми, досвіду підготовки
бухгалтерських кадрів в Україні і за кордоном свідчить, що зміст
додаткових освітніх програм бухгалтерів, аудиторів, професійних
бухгалтерів, рівень їх підготовки з ведення бухгалтерського обліку
відстає від вимог часу. Методики навчання слабо орієнтовані на різні
категорії фахівців та характер їхньої професійної діяльності, не
систематизовані методи активізації освітнього процесу в прискорених
формах навчання. Перед підготовкою професійних бухгалтерських
кадрів стоять проблеми двоякого роду: з одного боку вона повинна
діяти в руслі вимог ринкової економіки, висуваючи на перший план
такі особистісні якості, як компетентність, ініціативність, діловитість,
соціальна мобільність; з іншого – протидіяти властивим їй негативним
тенденціям, нейтралізувати їх, надаючи широкий спектр можливостей
для збагачення ділових якостей людини, її духовної сфери, моральноетичного, емоційного, загальнокультурного розвитку. Кодекс Етики
Професійних Бухгалтерів визначає одним із фундаментальних
принципів професійну компетентність та належну ретельність.
Професійний бухгалтер зобов’язаний постійно підтримувати
професійні знання та навички на рівні, потрібному для забезпечення
отримання системою менеджменту компетентних професійних послуг,
що базуються на сучасних тенденціях практики, законодавства та
управлінських технологій [1, с. 6]. Таким чином, в аспекті дотримання
умов економічної безпеки, робота бухгалтера значно ускладнюється. З
одного боку, стали проблемою збір і систематизація всієї необхідної
для роботи нормативної документації, а з іншого - ускладнилася
можливість збереження конфіденційності.
Найвищі вимоги до професійної кваліфікації бухгалтерів
зумовлені передусім прагненням сучасного бізнесу до надійності
ділового партнерства і прозорості бухгалтерського обліку, які в
сукупності є гарантом економічної безпеки.
1.

Кодекс Етики Професійних Бухгалтерів 2006. Міжнародна Федерація Бухгалтерів /
Перекл. з англ. за ред. С. Я. Зубілевич / – К.: Федерація професійних бухгалтерів і
аудиторів України. – 2007. – 104 с.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Важливою умовою функціонування суб’єкта господарювання є
наявність основних засобів. Це вимагає постійного контролю за
ефективністю використання основних засобів для потреб управління
виробничою
діяльністю.
Проблемою
є
їхнє
збереження,
переоснащення для подальшої роботи на підприємстві.
У дослідженнях питань формування та відтворення основних
засобів зробили вагомий внесок такі відомі вітчизняні вчені, як:
В.В Адамчук, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Гуцаленко, Н.Л. Жук,
М.Ю. Каденська, В.В. Ковальов, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський,
П.Т. Саблук, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко,
О.В. Шевчук та низка інших.
Виробничий процес на підприємстві неможливо уявити без такої
складової, як основні засоби - матеріально - технічної бази
підприємства. Саме вони визначають сучасний рівень виробництва та
його ефективність. Основні засоби мають значну частку в загальній
сумі активів підприємства, є одним із найважливіших об’єктів
фінансового обліку.
Більшість авторів під ―основними засобами‖ розуміють
матеріальні активи підприємства. Деякі автори ототожнюють поняття
―основні засоби‖ та ―основні фонди‖ зазначаючи, що вони є засобами
праці, які використовуються у виробництві протягом тривалого часу.
Інші автори вважають, що основні засоби – це матеріальні активи, що
використовуються лише у виробничому процесі, тобто більш ні на що
вони впливу не мають, а це є невірним тлумаченням, адже основні
засоби використовуються підприємством у всій його господарській
діяльності. Проте є ряд проблем,що негативно впливає на процес
управління виробництвом, знижуючи ефективність використання
основних засобів, а саме: різні підходи до термінології та визначення
сутності основних засобів у фінансовому обліку й системі
оподаткування, принципів їх оцінки; проблеми вдосконалення системи
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амортизації; проблеми підвищення інформативності первинних
документів з обліку основних засобів; проблема інформаційного
забезпечення управління матеріально-технічною
базою, що
представлено на підприємстві системою обліку,тощо. Основними
проблемами, на думку Г.В.Власюка, що виникають в процесі оцінки за
справедливою вартістю основних засобів, є:
1. На сьогодні відсутні методичні основи обґрунтованого
визначення вихідної оцінки основних засобів, що є досить важливим.
2. Використання поняття «справедлива вартість» в П(С)БО,
оскільки ринкові ціни не можна назвати справедливими, так як вони
не можуть бути одночасно справедливими для двох учасників ринку –
продавця і покупця.
3. При виборі об’єктивного методу оцінки основних засобів
необхідно мати на увазі, що не існує такої оцінки, яка б задовольняла
вимоги всіх без винятку користувачів фінансової звітності.
Для більш ефективного використання основних засобів
підприємство може вжити таких заходів:
- введення в дію не встановленого устаткування його, заміна і
модернізація;
- скорочення цілоденних і внутрішньо-змінних простоїв.
Усунення цього недоліку може бути досягнутий шляхом введення
прогресивних організаційнихі технологічних заходів;
- підвищення коефіцієнта змінності, яке може бути досягнуте
завдяки оптимальному графіку роботи підприємства, включаючи
ефективний план проведення ремонтних і налагоджувальних робіт;
- більш інтенсивне використовування устаткування;
- упровадження заходів НТП;
- економічне стимулювання основних і допоміжних робітників,
що передбачає залежність зарплати від випуску та якості
вироблюваної продукції;
- формування фондів стимулювання і заохочення робітників, які
досягли високих показників роботи;
Такими заходами можуть бути також посилення контролю за
раціональним використанням часу роботи устаткування, вживання
автоматизованих приладів контролю і обліку часу роботи
підприємства, що базується на використанні обчислювальної техніки.
Таким чином,реалізація вищенаведених дій дасть змогу
удосконалити організацію та методику обліку та аналізу основних
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засобів, підвищити їх інформативність і прогнозувати ефективність їх
використання на підприємстві.
1. Черкасов О.О.Економічний зміст основних засобів у нормативно-правовому
забезпеченні / О.О. Черкасов - Полтава: Полтавська державна аграрна академія.
2. Назаренко О.О. Вдосконалення організації обліку операцій з надходження основних
засобів на підприємство /О.О.Назаренко-:Запоріжжя:Запорізька державна інженерна
академія.
3. Пиріжок Є.С., Кулікова Н.Т. Поняття «основні засоби» та канали їх вибуття на
підприємстві / Є.С.Пиріжок, Н.Т. Кулікова - Житомир: Житомирський державний
технологічний університет.
4. Рилєєв С. В., Шкробанець М.І. Удосконалення обліку основних засобів в системі
управління матеріально-технічною базою підприємства / С.В. Рилєєв,
М.І. Шкробанець - Чернівці: Чернівецький торговельно-економічний інститут.
5. Власюк, Г.В., Шляхи вдосконалення обліку основних засобів / Г.В. Власюк,
О.І. Зиміна // Держава та регіони. — 2008. — №4. — С. 32—36.
6. Анатольєва Т.С. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів /
С. Анатольєва-Запоріжжя:Запорізька державна інженерна академія.
7. Федорчук У.П. Проблеми обліку основних засобів на підприємствах /
У.П. Федорчук - Кам’янець-Подільський: Подільський державний аграрнотехнічний університет.
8. Сидоренко А.О., Журба Т.С. Проблеми сучасного стану обліку основних засобів /
А.О.Сидоренко,Т.С.Журба - м. Жовті Води: ОКВНЗ Інститут підприємництва
«Стратегія».
9. Швець Ю.В. Дослідження ефективності використання основних фондів
промислового підприємства / Ю.В. Швець - Запоріжжя: Запорізька державна
інженерна академія.
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БЕЗРОБІТТЯ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ
В Україні на сьогодні надзвичайно актуальною є проблема
зайнятості населення. Проблема безробіття тягне за собою низку
похідних проблем, зокрема скорочення робочих місць та виробництва,
знецінення національної валюти. Дана проблема потребує пошуку як
традиційних шляхів зниження рівня безробіття так і альтернативних,
що дасть змогу підвищити зайнятість населення, оптимізувати
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кількість працівників на підприємстві.
Питання безробіття вивчали такі відомі вчені, як: К. Маркс,
А. Сміт, Т. Мальтус, В. Петті, Д. Рікардо, А. Пігу та інші, чиї праці є
базовими при подальшому вивченні цього явища у сучасній економіці.
У сучасній економічній літературі це явище вивчається такими
вітчизняними вченими як: Л.І. Гальків, О.І. Піжук, В.Г. Федоренко та
інші.
Метою дослідження є визначення безробіття, економічних
причин, що його зумовлюють та можливих шляхів подолання.
Безробіттям називається соціально-економічна ситуація в
суспільстві, за якої частина активних працездатних громадян не може
знайти роботу, яку вони здатні виконувати, що обумовлена
переважанням пропозиції праці над попитом на неї. Безробітні у
визначенні МОП - це особи, у віці 15-70 років (як зареєстровані так і
не зареєстровані в державній службі зайнятості), які не мають роботи,
прибуткового зайняття, шукають роботу або намагаються організувати
власну справу, готові приступити до роботи протягом двох наступних
тижнів, особи, що навчаються за направленнями служби зайнятості,
знайшли роботу і чекають відповіді або готуються до неї приступити,
але на даний момент ще не працюють [2].
До головних причин безробіття можна віднести:
- спад економіки, відповідне скорочення сукупного попиту на
робочу силу;
- структурні зрушення (не лише міжгалузеві, а й секторальні,
внутрішньогалузеві, регіональні);
- рух робочої сили (професійний, соціальний,регіональний).
Безробіття багатофакторне явище, і воно впливає на всі сфери
суспільного життя. Та цей феномен містить в собі дві сторони:
позитивну і негативну. Наприклад, позитивним є те, що безробіття
стимулює людину до ефективної праці і підвищення рівня
конкурентоздатності своєї робочої сили. Негативним є те, що люди,
які перебувають у статусі безробітних, втрачають професійні навички,
стереотипи трудової поведінки. Особливо гострою проблемою є
безробіття серед молоді, яке дедалі зростає. Для її вирішення
необхідно створити реальні передумови для обґрунтованого вибору
професії та місця роботи з урахуванням потреб ринку праці, а також
покликання, здібностей і психофізіологічних можливостей молодої
людини та її професійної підготовки.
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До негативних наслідків безробіття можна віднести:
− скорочення обсягів виробництва валового національного
продукту;
− зниження податкових надходжень до державного бюджету;
− зростання витрат на соціальну допомогу безробітним;
− знецінення наслідків навчання;
− масова дискваліфікація;
– зниження трудової активності [1].
Можна запропонувати такі заходи, щодо зменшення рівня
безробіття в Україні:
– зниження податків для підприємств, за умови створення
робочих місць;
– створення центрів навчання молодих людей найбільш
затребуваним
спеціальностям на ринку праці;
– забезпечення службами зайнятості
перенавчання або
підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до потреб галузей, що
розвиваються;
–
проведення спеціальних ярмарків вакансій спільно з
навчальними закладами, з метою працевлаштування випускників.
Отже, безробіття - це негативне явище, рівень якого треба
постійно контролювати та приймати заходи щодо підвищення
зайнятості населення. Це явище потребує постійного вивчення для
найбільш ефективного впровадження засобів по зниженню рівня
безробіття до таких показників, вплив яких на економіку країни не
буде завдавати тяжких наслідків для України в цілому.
1. Гальків Л.І. / Втрати людського капіталу України: чинник безробіття // Економіка і
регіони. – 2009. – №2. – с. 110-113.
2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: підручник /
О.А. Грішкова. –К.: Знання, 2006. –559 с.
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НЕОБХІДНІСТЬ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Україна переживає сьогодні непрості часи. Економічна криза,
політична нестабільність, обмеженість бюджетних ресурсів - все це
загострює проблему соціального захисту населення в Україні.
Соціальний захист у цілому виступає як механізм, покликаний
відгородити людей від різного роду несприятливих для їх
життєдіяльності впливів з боку соціального середовища та
пом’якшити наслідки таких. Социальной захист – необхідний елемент
функціонування будь-якої досить розвиненої держави.
У повному своєму прояві соціальний захист повинен
охоплювати наступні напрямки: забезпечення членам суспільства
прожиткового мінімуму і надання матеріальної допомоги тим, кому в
силу об'єктивних причин вона необхідна, захист від чинників, що
знижують життєвий рівень; створення умов, що дозволяють
громадянам безперешкодно заробляти собі на життя будь-якими, що
не суперечать закону способами; створення умов, що забезпечують
задоволення визначеного мінімуму
потреб громадян в освіті,
медичній допомозі і т.п; забезпечення сприятливих умов праці для
найманих робітників, захист їх від негативних впливів індустріального
виробництва; забезпечення екологічної безпеки членів суспільства;
захист громадян від злочинних зазіхань; забезпечення максимально
можливої стабільності громадського життя.
Соціальний захист населення реалізується через соціальну політику. Зараз особливо важливим напрямком соціальної політики є утвердження соціальної стабільності в суспільстві, якої можна досягти
через забезпечення соціальної охорони людини, її добробуту. Тому
пріоритетами активної соціальної політики є дієва система заходів,
спрямована на стимулювання потенціалу мешканців, підвищення
економічної активності населення. У цьому зв’язку соціальна політика
має набути активного,а не пасивного характеру, не ставати державною
благодійністю, що лише стимулює інфляцію та споживацьке мислення
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у значної частини населення.
Соціальна політика має виходити з реального стану економіки
країни. Навіть за умов значного послаблення соціальної безпеки населення, погіршення його добробуту, соціальної захищеності, істотного
зниження рівня життя більшості, що характерне для України, соціальна допомога, підтримка з боку держави не може мати загального,
характеру, а повинна бути адресною, мати диференційований характер
з урахуванням ступеня захищеності людини, її віку, соціального
статку, працездатності та інших чинників, стосуватися насамперед
найуразливіших верств населення.
Але в Україні ціна реформ подекуди є надмірною, а система
соціального захисту малоефективною. Система соціального захисту в
країні знаходиться на етапі формування, пошуку найбільш ефективних програм, бо існуючі компенсації, субсидії, одноразові виплати,
пільги тощо не свідчать про існування системи продуманих централізованих, соціально орієнтованих заходів. І хоча в країні спостерігається постійне збільшення соціальних видатків, їх розподіл є недосконалим, що призводить до марнотратства, розпорошення коштів,
нівелювання більшості соціального ефекту від них. Також наявною є
надто розгалужена та заплутана система надання соціальних пільг, що
призводить, до того, що частину коштів отримують представники
відносно забезпечених верств населення. Серед недоліків можна
назвати недосконалу нормативно-правову базу, що мала забезпечити
регулювання належного рівня якості соціальних послуг.
Не менш важливою складовою в удосконаленні системи соціального захисту населення є проблема підвищення рівня соціальних
інститутів. Населенню в складних умовах трансформаційних змін
необхідно відчувати турботу держави та її органів управління за стан
життя, бути впевненим, що труднощі минуться. Спостерігається
значна дистанція між задумами і їх практичним втіленням.
Показниками результативності соціальної політики в Україні, як
і в усьому світі, є рівень та якість життя населення. Проте система
соціального забезпечення за цими основними показниками в Україні
не відповідає вимогам необхідного рівня соціального захисту
населення. Це пов’язано як із загальною соціально-економічною
кризою, так і з недоліками самої системи соціального забезпечення.
Соціальна політика в країні на сучасному етапі має вивчати,
досліджувати, аналізувати природу виникнення потреб людей,
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структуру споживання, виділяти раціональні потреби людини, родини,
соціальних груп, окремих регіонів, суспільства в цілому з урахуванням
різноманітності цих потреб та споживачів.
УДК 322
Максим Терещенко
Таврійський державний агротехнологічний університет
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ТА ФОНДУ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Актуальність обраної теми зумовлена тим, що в сучасних
умовах розвитку суспільства дуже важливим аспектом успішної
діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та
ефективності використання трудових ресурсів. Одна з головних цілей
стратегічного управління на підприємстві — забезпечення
раціонального розподілу ресурсів між напрямками діяльності і їх
ефективного використання для якнайкращого досягнення поставлених
стратегічних цілей.
В умовах ринкової конкуренції ефективність діяльності стає
вирішальною передумовою не лише розвитку, але і виживання
підприємства. Тому суттєво зростає значення всіх факторів, які
впливають на результативність виробництва. У системі виробництва
та економічних відносин центральне місце посідає людина. Вона
визначає цілі та напрями розвитку виробництва, організовує його,
виробляє товари й надає послуги для свого життя та розвитку. Тому
ефективність економіки будь-якого суспільства насамперед
визначається якістю наявних трудових ресурсів та способом їх
використання у виробництві, адже основною продуктивною силою є
люди з їхніми здібностями та можливостями. В сучасних умовах роль
людини у виробництві суттєво змінилася: людина є не тільки
найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві, але
й головним його стратегічним ресурсом. Вкладення в людські ресурси
стають
довгостроковим
фактором
конкурентоспроможності
підприємства.
Однією з найскладніших економічних категорій і одним з
найважливіших соціально-економічних явищ є використання трудових
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ресурсів, що є основним джерелом доходів найманих працівників, а
для роботодавців є суттєвою часткою витрат виробництва і
ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей
підприємства. Саме тому тема аналізу використання трудових ресурсів
складає основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо
визначає нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.
Для характеристики стану використання на підприємстві трудових ресурсів і виявлення резервів збільшення обсягу виробництва та
підвищення рентабельності роботи треба проаналізувати такі
показники, пов'язані з рухом, якістю робочої сили, її продуктивністю,
а також її вартістю:
чисельність персоналу підприємства з точки зору динаміки,
категорійної структури, професійної підготовленості, плинності працівників;
використання робітниками і службовцями робочого часу, стан
трудової дисципліни;
продуктивність праці;
фонд оплати праці, динаміка середньої заробітної плати працівників і трудомісткості продукції.
Найважливішим об'єктом аналізу продуктивності праці є
середньо годинний виробіток на одного робітника. Він тим більший,
чим нижча трудомісткість продукції, тобто між цими показниками
існує обернено пропорційна залежність. Зниження трудомісткості
досягається технічним удосконаленням виробництва, запровадженням
прогресивних технологічних процесів, досконалішого обладнання, а
також можливе за рахунок підвищення рівня кооперації виробництва.
Робоча сила на ринку праці є товаром і, як товар, має вартість,
яку визначають за вартістю засобів, необхідних для нормального
відтворення робочої сили працівника і членів його сім'ї. А заробітна
плата – це форма вартості і ціни робочої сили.
У сучасному світі не «гроші роблять гроші», а люди роблять
гроші. Причому це торкається на лише окремо взяте підприємство, але
і всю економічну систему в цілому. У ході фінансово-економічного
аналізу підприємства необхідно визначити ефективність прийнятої ним
системи оплати праці як з точки зору впливу на ефективність роботи, в
першу чергу — на збереження трудового колективу і підвищення
продуктивності праці робітників, спеціалістів, інших працівників, так і
з точки зору значення заробітної плати як однієї з найважливіших
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складових частин витрат на виробництво. Трудові ресурси – це
головний ресурс кожного підприємства, а оплата праці робітників – це
ціна трудових ресурсів, діючих у виробничому процесі.
УДК 657
Тетяна Трегубова
Науковий керівник: Алла Московчук
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИТРАТ НА ЗБУТ
Витрати на збут – це витрати, пов'язані з реалізацією продукції
(товарів): витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом
продукції , рекламу, доставку продукції споживачам тощо. До витрат
на збут, зокрема, належать витрати на пакувальні матеріали, на
транспортування продукції, на маркетингову діяльність, витрати на
оплату праці працівникам відділу збуту, амортизаційні відрахування
тощо.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
№16 «Витрати» витрати на збут ( продаж, реалізацію) продукції,
послуг, товарів формують окрему статтю звітності про фінансові
результати, а це означає, що у бухгалтерському обліку передбачено
відокремлене формування цих витрат. Джерелами інформації для
обліку витрат на збут є первинні документи: 93 рахунок , накладні,
видаткові касові ордери, табелі обліку використання робочого часу,
авансові звіти, акти на списання малоцінних та швидкозношуваних
предметів, розрахунки амортизації необоротних активів тощо.
Щомісячне списання витрат на збут на фінансові результати
оформлюється довідками бухгалтерії.
Облік витрат на збут ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут».
ПАТ
«Нововолинський
ливарний
завод» використовує
такі
субрахунки: 931-витрати на маркетинг, 932- витрати на
транспортування товарів, 933- витрати на оплату праці персоналу
відділу збуту, 934- відрахування на заробітну плату персоналу зі збуту,
935-витрати на тару та упакування. Проведений аналіз структури
витрат на збут показав що витрати пов’язані з отриманням послуг від
інших організацій мають значну питому вагу. Тому для належного
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ведення аналітичного обліку на підприємстві слід виділити окремий
субрахунок 936- послуги інших організацій. Щомісяця або в кінці року
заключним записом за рік сальдо витрат на збут списують з кредиту
рахунку 93 на дебет субрахунку 791 ―Результат основної діяльності‖.
Отже для ПАТ «Нововолинський ливарний завод» такий підхід
дасть змогу правильно відображати витрати на збут і приймати
обґрунтовані управлінські рішення.
УДК 657
Лілія Трофимюк
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ
Доходи, виплачені нерезиденту або його постійному
представництву (крім постійного представництва нерезидента на
території України), оподатковуються згідно зі ст. 160 ПКУ.
Під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх
походження з України, розуміють:
проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь
нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими
зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом;
дивіденди, які сплачуються резидентом;
роялті, фрахт, доходи від інжинірингу;
лізингову/орендну плату, що сплачується резидентами або
постійними
представництвами
на
користь
нерезиденталізингодавця/орендодавця
за
договорами
оперативного
лізингу/оренди;
доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на
території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна
постійного представництва нерезидента;
прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними
паперами, деривативами або іншими корпоративними правами,
визначений відповідно до норм розділу ІІІ Податкового кодексу;
доходи, отримані від провадження спільної діяльності на
території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів
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на території України;
винагороду
за
провадження
нерезидентами
або
уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної,
спортивної, розважальної діяльності на території України, брокерську,
комісійну або агентську винагороду, отриману від резидентів або
постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських,
комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його
постійним представництвом на території України на користь
резидентів;
внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в
Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування
резидентів від ризиків за межами України;
доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності
з проведення державної грошової лотереї), доходи у вигляді
благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;
інші доходи від провадження нерезидентом (постійним
представництвом цього або іншого нерезидента) господарської
діяльності на території України.
Пунктом 160.2 ст. 160 Податкового кодексу встановлено, що із
суми зазначених вище доходів та за їх рахунок резидент України
повинен утримати податок за ставкою 15%, крім фрахту, який
оподатковується за ставкою 6% згідно з п. 160.5 цієї статті
Кодексу.Винятком з цього правила є доходи, отримані у вигляді
виручки або інших видів компенсації вартості товарів/виконаних
робіт/наданих послуг, переданих/виконаних/наданих резиденту від
такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості
послуг з міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного
забезпечення.
Органи ДФС щороку повинні надавати нерезидентам довідки
(українською мовою) на підтвердження сплати податку.
Відповідальність за повноту утримання і своєчасність
перерахування податку до бюджету несе платник, який здійснює
виплату нерезиденту (п. 152.8 ст. 152 Податкового кодексу).Податок
сплачується до бюджету під час таких виплат, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України, що набрали чинності
з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.
Таким чином, норма п. 160.2 ст. 160 Кодексу встановлює
зобов'язання щодо утримання податку з доходів нерезидентів з
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джерелом їх походження з України за основною ставкою 15% та
одночасно робить виняток для доходів нерезидента, перелічених у
пунктах 160.3 — 160.6 ст. 160 Податкового кодексу.Водночас
Податковим кодексом України передбачено і пільгові умови для
оподаткування таких доходів, зокрема, якщо положеннями чинних
міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь
яких здійснюються виплати, передбачено інші ставки оподаткування,
діють саме вони.
До винятків із загальних правил оподаткування доходів
нерезидентів згідно з п. 160.3 ст. 160 Податкового кодексу належить
оподкування прибутків нерезидентів, отриманих у вигляді доходів від
безпроцентних (дисконтних) облігацій або казначейських зобов'язань.
УДК 336.77
Юлия Фирончик
Полесский государственный университет
ФАКТОРИНГ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОАО «БЕЛЛАКТ»
Состояние и эффективность использования оборотных средств одно из главных условий успешной деятельности предприятия. В
результате проведенных исследований на ОАО ―Беллакт‖ следует
отметить, что дебиторская задолженность имеет устойчивую
тенденцию к увеличению, что в свою очередь неблагоприятно
сказывается
на
деятельности
предприятия.
Наиболее
распространенными способами воздействия на дебиторов является
продажа задолженности специальным организациям (факторинг).
Благодаря факторинговому финансированию, увеличивается скорость
обращения оборотных средств. Главная задача факторинга —
обеспечить работу предприятия таким образом, чтобы
на
предприятии не ощущался недостаток оборотных средств. Рассчитаем
экономический эффект от использования услуг факторинга на
ОАО ―Беллакт‖ с целью уменьшения общего значения дебиторской
задолженности. Значение дебиторской задолженности в 2013 году
составило 136198 млн. руб. Плата за факторинг устанавливается в
договоре факторинга в виде дисконта. Используя опыт отечественных
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предприятий и банков, примем дисконт, в виде которого
оплачиваются услуги факторинга равным 10%. Таким образом,
стоимость предоставляемых банком услуг будет равна 13619.8 млн.
руб.
СФ=136198 *10/100=13619.8(млн. руб.)
При использовании факторинга предприятие получает
свободные денежные средства и может использовать уменьшения
дебиторской задолженности.
ДС=136198-13619.8 = 122578.2 (млн. руб.)
При этом предприятие получит 122578.2 млн. руб. денежных
средств после отгрузки продукции. При использовании этих денежных
средств предприятием на погашение кредиторской задолженности,
общее количество остатков оборотных средств уменьшится на
136198 млн. руб.
ОС1=344918-122578.2 = 222340(млн. руб.)
Рассчитаем средние остатки оборотных средств:
СО13= 99 498+239 608/2 = 169553(млн. руб.)
Рассчитаем коэффициент оборачиваемости и длительность
одного оборота при использовании факторинга, если выручка от
реализации в 2013 году составила 881494 млн. руб.
Коб1=881494/169553= 5,2(оборота)
Поб1=360/5,2= 69 (дня)
Определим относительный прирост числа оборотов и
относительное высвобождение оборотных средств при использовании
факторинга на основании формул (1) и (2):
ДК = (Коб1- Коб0)/ Коб0
(1)
где Коб0; Коб1 – коэффициент оборачиваемости оборотного
капитала до и после проведения предлагаемых мероприятий.
Воб=Выр13/360*( Поб 0 –Поб 1)
(2)
где Выр13 – выручка от реализации
Поб 1 ;Поб 0 - длительность одного оборота до и после факторинга.
ДК=(5,2-3,0)/3,0 =0,7
ОВоб=881494/360*(119-69)=50 (млн. руб.)
Теперь рассчитаем увеличение прибыли от реализации
продукции за счет увеличения оборачиваемости оборотных средств,
если прибыль в 2012 году составила 94583 млн. руб.:
ДПр=94583*0,7= 69360,9 (млн. руб.)
Итого в результате ускорения оборачиваемости оборотных
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средств мы получим прибыль:
Пр=94583+69360,9 = 163943,9 (млн. руб.)
В результате прибыль увеличится на 69360,9 млн.руб. и
составит 163943,9 млн.руб.
С учетом необходимости оплаты услуг факторинга определим
прибыль, которую предприятие получит в результате использования
факторинга.
Пр1=163943,9 -13619.8= 150324.1 (млн. руб.)
При расчѐтах видно, что предприятие при использовании
факторинга получит прибыль в 150324.1 млн.руб., что положительно
повлияет на финансовое состояние предприятия. При наличии этих
денежных средств предприятие сможет снизить свою дебиторскую
задолженность. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
предприятию ОАО ―Беллакт‖ внедрение факторинга весьма выгодно.
УДК 657
Інна Фінюк
Науковий керівник: Наталія Мартинюк
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ БУХГАЛТЕРА НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розвиток України на сучасному етапі характеризується
подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему
міжнародних економічних відносин. До розвитку економіки
залучаються зовнішні й внутрішні інвестиції, кредити, проводяться
емісії цінних паперів, продовжується процес роздержавлення
власності та приватизація майна. За цих умов суттєво зростає роль
обліку, оцінки та аудиту, оскільки завдяки ним приймаються рішення
про зміни напрямів виробництва, його оновлення, переміщення
капіталу відповідно до ринкової кон’юнктури. Поряд з цим
нагальними
стають
питання
комплексного
реформування
бухгалтерського обліку і аудиту.
Зважаючи на необхідність адаптації нормативного регулювання
та методології бухгалтерського обліку та аудиту до міжнародних
стандартів, маючи відповідний Указ Президента, ще в 1994 році
Україна оголосила намір перейти на міжнародні стандарти
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бухгалтерського обліку і фінансової звітності (МСБО). Даний перехід
повинен був забезпечити універсальність «мови бізнесу», якою
вважається бухгалтерський облік, створити більш сприятливе
інвестиційне середовище для іноземного капіталу. З’явилось чітке
розуміння, що розробка МСБО фінансувалась транснаціональними
компаніями для забезпечення експансії останніх саме в країни
третього світу. Із масовим залученням іноземного капіталу не
склалося, а тому національна економіка лише втратила від
поспішності чергових реформ. Через допомогу іноземних грантів
більшість
міжнародних
стандартів
бухгалтерського
обліку
трансформована в Українські положення (стандарти) бухгалтерського
обліку з певною їх адаптацією до національних потреб, без належного
методологічного та методичного забезпечення Сучасний розвиток
економіки, безумовно, потребує адекватних змін в бухгалтерському
обліку і аудиті. Безперечним є висновок Нобелевського лауреата з
менеджменту Пітера Друкера, що у сучасній інформаційній епосі
розвитку економіки радикальніше всього змінюватиметься найбільш
традиційна із інформаційних систем - бухгалтерський облік.
Усвідомлюючи місце бухгалтерського обліку в сучасній
економічній системі, повністю погоджуючись з позицією В. М. Жука з
цього приводу, вважаємо за необхідне наголосити на не менш
важливій ролі аудиту, як невід’ємної частки в забезпеченні створення
ефективної інформаційної системи. Адже, через навіть дещо обмежені
національним законодавством рамки, використовуючи наявні
інструменти (операційні перевірки, оглядові перевірки та компіляцію
(трансформацію) бухгалтерського обліку), аудит забезпечує приватні,
суспільні та державні інституційні запити на інформацію. Аудит - це
універсальний засіб, своєрідне «заспокійливе» для потенційних
користувачів інформації щодо об’єктивності, правдивості та
достовірності облікової інформації.
Виступаючи свого роду «фільтром», аудит забезпечує саме
передачу якісної та неупередженої інформації, яка лише може
міститися в публічній бухгалтерській звітності. Разом з
тим дослідження показали стійку тенденцію до скорочення
аудиторських фірм як в цілому по Україні, так і (особливо) в регіонах.
Якщо на початок 1996 року до відміни обов’язкового аудиту в Україні
працювало біля двох тисяч аудиторських фірм, то на липень 1999 року
фактично функціонувало близько 500, а активно працювало не більш
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200. Дана тенденція характерна для України і спостерігалася до 2001
року. За період з 2001 по 2010 роки кількість зареєстрованих в АПУ
суб’єктів надання аудиторських послуг практично відновилась і
склала на 01.01.2010р. 2370 аудиторських фірм та 860 приватних
аудиторських підприємств.
Тому, ми вважаємо, що на сучасному етапі є об’єктивна
необхідність
докорінного
комплексного
реформування
бухгалтерського обліку і аудиту, як єдиного механізму, на якому
базується інформаційна система. В ході даних реформ не відкидається
необхідність державного методологічного впливу на побудову
бухгалтерського обліку.
Отже,
важливість
бухгалтерського
обліку
і
аудиту
обґрунтовуються їх місцем і роллю як пріоритетності функції
управління, зростанням цінності облікової інформації в забезпеченні
як конкурентоспроможності підприємств, так і національної безпеки в
умовах глобалізації. Фактично облік і аудит є основою «піраміди»
економічної системи і вони мають не втрачати, а, навпаки, посилювати
свою роль в економіці України.
УДК 657
Владислав Чеботар
Науковий керівник: Оксана Нужна
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ГРУПИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби мають важливе значення для будь-якого
підприємства, оскільки саме вони складають продуктивну частину
його майна. Особливої уваги потребує питання класифікації основних
засобів, оскільки зміни в законодавстві є вагомими і мають
безпосередній вплив на їх облік.
Питання класифікації основних засобів вивчали вчені
А.А. Бєлоусов, М.І. Бондар, О.П. Гаценко, О.М. Десятнюк, В.М. Диба,
С.М. Євтушенко, В.В. Жук, М.М. Зюкова, Л.О. Леонова, Б.М. Мізюк,
О.Ю. Омельченко, М.В. Півторак, В.С. Семйон, С.В. Стахурська,
С.В. Хома, А.В. Янчев та ін.
З метою систематизації обліку основні засоби організації
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повинні бути класифіковані за різними ознаками:
1) за галузевою ознакою:
галузеві;
сільськогосподарські;
транспортні;
зв’язку тощо.
2) за функціональним призначенням:
виробничі;
невиробничі.
3) за використанням:
діючі;
не діючі;
запасні.
3) за належністю:
власні;
орендовані;
передані в оренду.
4) залежно від участі у процесі виробництва:
активні (конструктивні);
пасивні (допоміжні).
5) за технічним станом:
нові;
відремонтовані (добудовані);
модернізовані;
частково ліквідовані.
6) за речовим складом:
інвентарні;
неінвентарні.
7) за використанням:
діючі;
недіючі (законсервовані);
запасні.
8) за джерелом фінансування:
занесені до статутного фонду;
придбані підприємством;
безоплатно одержані.
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9) за напрямами діяльності основні засоби використовуються:
в операційній діяльності;
у фінансовій діяльності;
в інвестиційній діяльності.
10) за характером відображення зносу є основні засобі, які:
амортизуються;
не амортизуються.
11) за ступенем використання основні засоби знаходяться:
в експлуатації;
у запасі (резерві);
у стадії добудови, дообладнання, реконструкції та часткової
ліквідації;
на консервації.
12) залежно від наявних прав на об’єкти майна основні засоби
поділяються на:
об’єкти основних засобів, що належать організації на праві
власності (в тому числі здані в оренду);
об’єкти основних засобів, що знаходяться у організації в
оперативному управлінні або господарському віданні;
об’єкти основних засобів, отримані організацією в оренду.
Таким чином, основні засоби класифікують за різними ознаками.
Адже від правильної класифікації основних засобів залежить
ефективність прийняття управлінських рішень.
УДК 339.56
Костянтин Чернюк
Науковий керівник: Наталія Галазюк
Луцький національний технічний університет
ТРАНСКОРДОННА СПІВПРАЦЯ ВОЛИНІ ЯК ОСНОВА
РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Зміни, що відбулися на межі ХХ-ХХІ століть у світі, зокрема в
Україні зумовили новий поштовх для здійснення європейської
регіональної політики та транскордонного співробітництва. Із
здобуттям незалежності Україна відкрито заявила про європейський
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курс зовнішньої політики.
Інтеграція України в європейські структури потребує розробку
та реалізацію чіткої моделі взаємовідносин з регіонами й управління
ними. Така модель має відповідати принципам регіональної політики
Європейського Союзу, сприяти становленню нових форм співпраці у
форматі «центр-регіони», загальновизнаній практиці внутрішнього
міжрегіонального співробітництва та міжнародної співпраці територій.
Основою регіонального розвитку має стати самостійність
регіонів щодо визначення цілей свого розвитку та можливості
фінансування їх реалізації в першу чергу за рахунок власних джерел та
залучених інвестицій. Таким чином, основою політики економічного
зростання на регіональному рівні повинно стати раціональне
використання трудового потенціалу та виробничих ресурсів,
максимальне сприяння розвитку малого та середнього бізнесу,
забезпечення
раціонального
використання
навколишнього
середовища.
Транскордонна співпраця й розвиток єврорегіонів України може
бути ефективним механізмом поглиблення діалогу з країнами
Євросоюзу, що сприятиме проникаючій інтеграції в Європу на
регіональному та місцевому рівнях, розв'язанню гострих екологічних
проблем,
пом'якшенню
безробіття,
розвитку
прикордонної
інфраструктури тощо. Створення та функціонування єврорегіонів за
участю таких областей, як Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська, Одеська, Чернівецька, Чернігівська та
Харківська має на меті підвищення їх конкурентоспроможності
шляхом модернізації та розвитку прикордонної інфраструктури,
підтримки малого та середнього підприємництва, збереження
навколишнього природного середовища тощо.
Враховуючи історичний фактор та географічне розташування
Волинська область, як окремий регіон України сформувалась у
п’ятдесятих роках минулого століття є важливим стратегічним
регіоном України.
В процесі формування стосунків між Україною та ЄС, Україною
та НАТО Волинь має стати своєрідним полігоном напрацювання
нових форм прикордонного співробітництва, створення нової
соціально-політичної ситуації в регіоні. Важливим є те, що державний
кордон по межах області другий в Україні за протяжністю після
Одеської області. Нашу область єднають 135 км спільного кордону з
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Польщею – членом Євросоюзу, стосунки з якою впродовж останнього
десятиліття базуються на принципах стратегічного партнерства. Це
означає, що ми маємо не лише схожі точки зору на політичні
проблеми, але й поділяємо ті самі демократичні принципи й цінності.
Важливе місце у розвитку міжнародних відносин Волині
належить реалізації прикордонного співробітництва з прилеглими
територіями Польщі та Білорусі.
Серед різних форм співпраці, яка здійснюється останніми
роками, варто виділити контакти спрямовані на розбудову
громадянського суспільства.
Слід зазначити, що в економічних взаєминах набирає динамiки
така важлива їх складова, як iнвестицiйне спiвробiтництво.
Відзначається зростаючий iнтерес до поглиблення кооперацiйних
зв’язкiв.
В області проводиться велика робота з встановлення
господарських й гуманітарних зв’язків на міжрегіональному рівні.
Важливим напрямом діяльності області у сфері зовнішніх відносин є
налагодження продуктивних та різнопланових відносин з
адміністративно-територіальними одиницями зарубіжних держав
шляхом укладання і реалізації угод про торгово-економічне,
інвестиційне і культурне співробітництво.
З кожним роком рівень розвитку зовнішньої торгівлі області
зростає. Загалом, зовнішньоекономічна діяльність Волині вже є давно
сформованою. Реалізовуються економічні переваги прикордонного
положення. Для покращення умов зовнішньої торгівлі відбувається
реструктуризація експортно-імпортних потоків регіону через
зниження частки сировинних товарів.
Зовнішньоекономічні зв’язки Волині є досить перспективними
через вигідне економіко-географічне положення та налагоджені
партнерські відносини з країнами ЄС та СНД.
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УДК 330.366
Дмитро Шафета
Науковий керівник: Ольга Зелінська
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
На сучасному етапі розвитку під економічною системою, як
правило, розуміють сукупність усіх економічних процесів, що
відбуваються в суспільстві на основі діючих у ньому майнових
відносин і організаційних форм.
Будь-яка економічна система передбачає певний рівень розвитку
громадського виробництва, тому зазвичай вона характеризується у
двох аспектах:
- техніко-технологічний – висловлює відносини «людина –
природа», тобто передбачає ті відносини, які позначаються категорією
«продуктивні сили»;
- соціально-економічний – висловлює відносини для людей,
включає ті відносини, які позначаються категорією «виробничі
відносини».
Економічна система має складну структуру, та одночасно її
складові елементи взаємопідпорядковуються.
З практичного погляду, доцільно виділення окремих підсистем
(наприклад, фінансову систему, промисловість, аграрний і т.п.), які
мають певне власне утримання, але у єдності утворюють нова якість
економічної системи (ціленетождественно простий сумі властивостей
окремих елементів). Між підсистемами існує система зв'язків,
визначальних характер їх субординації (підпорядкування).
У цілому нині економічна система відбиває особливу структуру
суспільства, виникає з практики господарювання за умов. У ній
представлено господарські навички, традиції, духовне стан народу,
панівні в нього цінності й своєрідність розуміння ним. На погляд, це
передбачає наявності однакових систем (вони конкретні, ідентичні
культурі, яку відбивають), тим щонайменше, можна спробувати
виділити деякі загальні ознаки, риси і їхні властивості, побудувати
класифікацію економічних систем.
У результаті історичного поступу людського суспільства
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склалися кілька типів (моделей) економічних систем, різняться,
передусім, шляхами й засобами розв'язання головних економічних
труднощів (що, як й у кого виробляти). Більше конкретними
відмітними ознаками, за якими їх можна зіставляти, порівнювати, є:
- домінуючі форми і різноманітні види власності,
- економічна влада і знаходять способи її здійснення,
- форми господарювання,
- місце й ролі ринку нафтопродуктів та ринкових відносин,
- характер державного регулювання економічного життя.
Чистий капіталізм (ринкової економіки) – економічна система,
відмітними ознаками якої є приватна власність, вільна конкуренція і
ціноутворення на ринках з урахуванням законів попиту й пропозиції,
пріоритет особистого корисливого інтересу (прагнення максимізувати
свій дохід), мінімальний рівень економічної влади окремих суб'єктів
(неможливість кардинально спричинити ринкову ситуацію),
мінімальна ступінь державного втручання у економіку. Найкраще
даний тип економічної системи описаний А.Смітом, який проголосив
закон «невидимої руки», тобто саморегуляції ринкового механізму,
коли прагнення витягти власну вигоду одночасно призводить до
забезпечення інтересів всього суспільства. На завершення слід
помітити, термін «чистий капіталізм» – умовний, використовується
лише теоретично, насправді мала місце капіталізм вільної конкуренції.
Командна економіка (комунізм) – економічна система, у якій
реалізовані протилежні полюси: жорстка централізація економічної
влади в держави – головного суб'єкта господарському житті, зокрема з
використання ресурсів на всіх рівнях; поведінка суб'єктів
детерміновано загальнодержавними цілями, суспільний інтерес
домінує над приватним. Усі ресурси перебувають у держави,
недоступні для використання і розподіляються директивним шляхом
відповідно до планів. У результаті виробництво нерідко набуває
автономний характер, не забезпечує задоволення суспільних потреб,
гальмується технічний прогрес і настає застій економіки.
Змішана система – економіка, у якій має місце поєднання деяких
властивостей першої та другої систем. Змішана система сформувалася
у багатьох промислово розвинених країн, де ефективний ринковий
механізм
доповнюється
гнучким
контурним
державним
регулюванням. Роль держави зводиться, передусім, до створення
сприятливих умов ведення підприємницької діяльності, вдосконалення
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ринкової інфраструктури, забезпечення певних соціальних гарантій
населенню, рішенню загальнонаціональних труднощів і завдань.
Традиційна економіка – даний тип економічної системи слід
розглядати осторонь, оскільки існує у країнах, котрі визначаються як
нерозвинені. Найбільш характерними її рисами є: економічна
діяльність не сприймається як первинна цінність; індивід належить
своєї початкової спільності; економічна влада з'єднана з політичною
владою. Практично всі питання – що продукувати, як, з урахуванням
яких технологій, як розподілити вироблені продукти – усе це
визначається що склалися звичаями та традиціями. Те саме стосується
та потреб, які виконують тут стимулюючої функції у розвиток
виробництва. Традиційна економіка несприйнятлива досягненням
технічного прогресу, погано піддається реформування.
Отже, нині людство минуло тривалий історичний шлях
розвитку, під час якого різними етапах склалося кілька типів
економічних систем – ринкова, командна, змішана, і навіть
традиційна. Критеріями їх поділу виступають, передусім, форма
власності і тип координаційної механізму (план чи ринок). Сучасний
аналіз показує, що найпривабливішою суспільству стала змішана
система, що дозволяє доповнити переваги ринку гнучкою системою
державного регулювання.
За сучасних умов в промислово розвинених країнах змішана
економіка дедалі активніше витісняє чистий капіталізм. Основними
виробниками продукції і покупцями умов виробництва там є великі
корпорації, тому економічна влада не розосереджена, та заодно вона
носить
тоталітарний
характер,
будується
адміністративнобюрократичними методами. При таких умовах розподільні відносини
не придушують відносини обміну, а доповнюють їх; власність на
матеріальні ресурси; поведінка кожного суб'єкта мотивується його
особистим інтересом, та заодно у суспільстві визначено й пріоритетні
цілі. Держава виконує в економіці активну функцію, діє система
прогнозування, планування і координації діяльності державного і
приватного секторів.
Отже, форма власності не перешкоджає і робить жорсткішим
зміни економічного курсу. Перехід від однієї економічної моделі в
іншу значно полегшується наявністю в усіх сучасних економічних
систем загальної основи – товарного виробництва, хоча самі системи
різняться рівнем його розвитку, і навіть типом економічної влади й
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формами її здійснення.
Важливіше те, що кожна економічна система має особливі
властивості, які слід урахувати під час реформування економіки. З
одного боку, вона здається як відкрита система взаємодіюча із
зовнішнім середовищем. З іншого боку, будучи відбитком
культурного шару конкретної цивілізації, економічна система
орієнтована, передусім, на відтворення такого типу цивілізації, тобто
постає замкнута система, коли можливості використання моделі,
виробленої лише у економічної системі, за іншими системами
обмежені.
УДК 657
Роман Шніт
Науковий керівник: Тетяна Талах
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Заробітна плата є одним з головних чиників, які забезпечують
єфективне стимулювання працівників і формують мотиваційний
механізм трудової активності. Організація оплати праці складає
основу соціально – трудових відносин в суспільстві, оскільки охоплює
інтереси учасників трудової діяльності.
Актуальність вибраної теми зумовлена тим, що соціальна
захищеність працівників – важлива складова успіху діяльності
підприємства. Створення ефективної методики обліку розрахунків
оплати праці – основне завдання головного бухгалтера будь – якого
підприємства.
Проблеми обліку оплати праці досліджували такі вчені, як:
Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, М.Ф. Огійчук. Облік оплати праці є
досить трудомісткою ділянкою ведення обліку, оскільки призводить
до ряду помилок та порушень. Основою з проблем обліку заробітної
плати є недостатньо розвинутий план рахунків бухгалтерського
обліку та інструкція про застосування даного плану рахунків.
Важливість проблеми розрахунків з заробітної плати потребує
державного втручання при впроваджені реформи з оплати праці
працівників.
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Заробітна плата – це елемент витрат на виробничий процес,
включених в собівартість реалізованої продукції, основний фактор
матеріально зацікавленості працівників підприємства.
Сучасна
система
загальнодержавного
страхування
є
недосконалою: значна кількість законодавчих актів, постійна зміна
ставок відрахувань, зміна форм звітних документів, їх заповнення та
подання.
Після переходу України до ЄСВ робота бухгалтера, в деякій мірі
спростилася, проте існує певний ряд недоліків, який зумовлює
детальнішого опрацювання та врегулювання нормативними актами
питань щодо обліку ЄСВ. Запровадження єдиного соціального внеску
– це позитивне явище у реформуванні системи загальнообов’язкового
державного страхування, але необхідно в подальшому внести
раціональні зміни в чинному законодавстві. Крім того, не варто
забувати про штрафні санкції, що загрожують підприємствам в разі
несвоєчасної сплати та неправильного розрахунку ЄСВ та ПДФО.
Одним з завдань держави є не лише виведення заробітної плати
з «тіні», але й підвищення рівня соціального захисту громадян.
Необхідно законодавчо встановити співвідношення між розміром
прожиткового мінімуму, мінімальною оплатою праці та максимальною
оплатою.
Для вирішення цих проблем необхідно провести комплексну
реформу заробітної плати, як б дозволила встановити співвідношення
між оплатою праці та отриманим прибутком.
На нашу думку варто також внести зміни до трудових
нормативно – правових актів. Нове законодавство повинне
забезпечити максимальну реалізацію трудового потенціалу країни, а
також усунути недоліки. Реалізація перелічених вище нами заходів
дозволить удосконалити облік розрахунків з оплати праці на
підприємствах – це забезпечить достовірність облікової інформації для
прийняття важливих управлінських рішень.
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УДК 657
Олена Штогун
Науковий керівник: Віталій Чудовець
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИТРАТ ДОПОМІЖНОГО ВИРОБНИЦТВА
Допоміжні виробництва виконують досить важливу роль
надаючи роботи і послуги рослинництву, тваринництву, промисловим
виробництвам, обслуговуючим господарствам, будівництву та іншим
підприємствам і особам. До них відносять: ремонтно-механічні
майстерні, автомобільний і гужовий транспорт, електропостачання,
водопостачання і газопостачання, холодильні прилади (обладнання,
устаткування).
Облік витрат допоміжних виробництв забезпечує контроль:
- за виконанням господарських розрахункових завдань за
кожним допоміжним виробництвом;
- за правильним і економічно обґрунтованим відображенням
величини витрат за їх статтями та елементами;
- за точним списанням виконаних робіт і послуг за об'єктами
споживачів;
- за своєчасним і точним поданням необхідних даних для
обчислення фактичної собівартості одиниці робіт і послуг кожного
допоміжного виробництва;
- за правильним списанням калькуляційних різниць між
плановою і фактичною собівартістю робіт і послуг.
Взагалі обліковують витрати допоміжних виробництв за
встановленими статтями. Це можуть бути витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, сировина та матеріали, роботи та
послуги, витрати на утримання основних засобів, інші витрати,
непродуктивні витрати, витрати на управління та обслуговування
виробництва. Відповідно до цих статей за кожним із допоміжних
виробництв ведуть облік витрат. Розподіл цих витрат при віднесенні їх
на основне виробництво здійснюють, виходячи з того який обсяг
виконаних робіт чи наданих послуг: кількості ремонтів, тоннокілометрів, коне-днів, кіловат-годин електроенергії, кубометрів води
чи газу, калорій тепла тощо.
Облік витрат виробництва в Україні регулює Положення
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(стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», згідно з яким ними
визнають або зменшення активів, або збільшення зобов’язань
підприємства, якщо вони можуть бути достовірно оцінені.
Облік витрат, виконаних робіт і послуг ведуть на субрахунку 234
"Допоміжні виробництва". За дебетом субрахунку відображують як
прямі витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням робіт і наданням
послуг, так і непрямі, пов'язані з організацією і управлінням
допоміжними виробництвами. За кредитом рахунка відображують
вартість продукції, виробів, виконаних робіт і наданих послуг.
Залежно від видів допоміжних виробництв субрахунок
234 "Допоміжні виробництва" має такі субрахунки другого порядку:
2341 "Ремонтні виробництва", 2342 "Автомобільний транспорт",
2343
"Енергетичні
виробництва
(господарства)",
2344 "Водопостачання", 2345 "Гужовий транспорт".
У зв'язку з тим, що допоміжні виробництва виконують роботи і
послуги для всіх галузей організації, рахунок 23 закривається в першу
чергу.
Необхідно також відзначити, що при закритті аналітичних
рахунків особливу увагу звертається на послідовність, в основу якої
має бути покладений принцип мінімального допуску умовностей.
Відомо, що при закритті рахунків найбільше число умовностей
припадає на частку тих, які закриваються першими, оскільки вони не
беруть на себе сум коригування наступних рахунків, а рахунки, що
закриваються в останню чергу, враховуються калькуляційні різниці,
що списуються з усіх раніше закритих. Таким чином, закриття
бухгалтерських рахунків можливо лише в тому випадку, якщо кожен з
них у подальших розрахунках вже не використовується і в
подальшому на нього не відносяться ніякі суми калькуляційних
різниць. Виходячи з цього, кожна організація визначає послідовність
закриття аналітичних рахунків з урахуванням конкретних умов
господарювання.
Отже, поняття витрат допоміжних виробництв як об’єкта обліку,
надасть можливість продовжити дослідження щодо вдосконалення
обліку та контролю витрат допоміжних виробництв.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
Одним з найбільших складних і суперечливих питань
українського обліку є облік дебіторської заборгованості, що пов’язано
з існуванням проблеми неплатежів. Дослідження напрямків реалізації
антикризових заходів обліку за станом дебіторської заборгованості
має стратегічне значення для підприємств будь-якої галузі та форми
власності. Результати цього процесу безпосередньо впливають на
фінансову стійкість, базу оподаткування підприємства, виконання
плану доходів та витрат і, як наслідок, на досягнення стратегічних
цілей його розвитку в умовах ринку та забезпечення
конкурентоспроможності, прибутковості господарської діяльності.
Отже, для підприємства важливим є питання щодо регулювання
стану дебіторської заборгованості. Не менш важливою для
нормального функціонування всіх ланок народного господарства є
необхідність, щоб підприємці, ухвалюючи рішення, мали достовірну
інформацію про фінансовий стан підприємства, в частковості, про стан
дебіторської заборгованості, про законність і підтвердження
господарських операцій, в результаті яких вона виникла.
На даний час облік дебіторської заборгованості повністю
регулюється законодавчими актами, але незважаючи на повний
контроль з боку держави, в системі розрахунків по дебіторській
заборгованості існує ряд проблем пов’язаних з несвоєчасністю її
погашення покупцями.
Питанням обліку розрахунків з дебіторами, покупцями та
замовниками, аналізу дебіторської заборгованості присвячені наукові
праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Значний внесок у
розвиток теоретичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку
та економічного аналізу зробили такі вітчизняні вчені, як
Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Й.Я. Даньків,
В.І. Єфіменко, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський, М.Г.Михайлов,
М.Ф.Огійчук, В.В. Сопко, В.Г. Швець та ін.
Таким чином, питання розрахункових відносин є досить
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актуальним зараз в Україні, воно має велике значення для становлення
і нормального функціонування економіки.
У процесі виробничо-господарської діяльності на основі
товарно-грошових відносин неминуче виникають зв’язки з різними
юридичними і фізичними особами. Розрахунки між підприємствами і
організаціями – це одна з необхідних складових розширеного
відтворення. Вони опосередковують розподіл і перерозподіл
суспільного продукту, перехід його з товарної форми в грошову, і
навпаки.
Розрахунки з покупцями виникають внаслідок реалізації
продукції і товарів, виконання робіт і послуг на сторону. Принципи
бухгалтерського обліку вимагають, щоб дохід не був врахований до
того періоду, в якому товар буде відвантажений. Нині часто
практикується попередня оплата, тобто оплата в рахунок майбутніх
поставок. До фактичного відвантаження товару така оплата не
вважається покупкою для покупця і реалізацією для продавця. Проте
часто буває, що товар відвантажений, але гроші за нього ще не
надійшли, тобто проведено продаж у кредит.
В обліку потрібно дотримуватися зв'язку доходів і видатків,
тобто вони мають бути відображені в одному звітному періоді. Отже,
якщо відвантажений товар вважати проданим, оскільки він уже
покинув підприємство і викликав видаток, то в цьому ж періоді
потрібно відобразити виручку від реалізації, тобто показати
відповідний дохід незалежно від того, одержано чи не одержано
фактично гроші за відвантажений товар.
Облік розрахунків з покупцями та замовниками ведуть на
рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками". За дебетом
цього рахунку відображають нараховані суми за відпущену
продукцію, а за кредитом - надходження оплати. Собівартість
відвантаженої готової продукції, товарів (робіт, послуг) списують:
дебет рахунку 90 "Собівартість реалізації", кредит рахунків 26 "Готова
продукція", 28 "Товари", 23 "Виробництво". На вартість придбаної
продукції за цінами реалізації, включаючи податок на додану вартість
(далі - ПДВ), роблять запис: дебет рахунку 36, кредит рахунку 70
"Доходи від реалізації"; при надходженні оплати за продукцію - дебет
рахунків 30 "Каса" або 31 "Рахунки в банках", кредит рахунку 36.
Суму податкового зобов'язання з ПДВ записують на дебет рахунку 70 і
кредит субрахунку 641 "Розрахунки за податками".
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Аналітичний облік за рахунком 36 ведуть у розрізі покупців,
контролюючи нарахування боргу та його оплату за кожним
документом.
Основним законодавчим актом, який прямо регулює облік
дебіторської заборгованості є П(С)БО 10. Решта законодавчих актів
розглядають дебіторську заборгованість як об’єкт податкового обліку,
її відображення в звітності підприємств та вказують конкретні
рекомендації в певних питаннях. Від початку формування ринкових
відносин в Україні і досі існує багато актуальних питань, пов’язаних з
обліком дебіторської заборгованості.
По-перше, слід відмітити, що для прийняття зацікавленими
особами адекватних та вчасних рішень щодо існуючої політики
управління в процесі антикризового регулювання фінансовогосподарського стану істотне значення мають актуальність і якість
інформації про стан розрахунків з дебіторами, що формується на базі
даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів господарювання.
Це зумовлює неможливість отримання інформації про дебіторську
заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу
розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості загалом з метою
прогнозування ймовірності настання платіжної кризи суб'єктів
господарювання та складання рекомендацій щодо її попередження.
По-друге, невирішеними є проблеми відображення в обліку
довгострокової дебіторської заборгованості, оцінки поточної
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.
До того ж, застосовувати у наших умовах традиційні за кордоном
методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно
через відсутність необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації
щодо розрахунків з дебіторами.
Проблема обліку дебіторської заборгованості полягає в тому,
щоб не допустити прострочення термінів платежу та доведення
заборгованості до стану безнадійної. Правильно організований
бухгалтерський облік повинен мати таку систему рахунків, яка б
достатньою мірою відображала і характеризувала всю господарську
діяльність з вимушеною конкретизацією.
В умовах сучасної економічної кризи в Україні досить велика
кількість підприємств та організацій знаходиться в скрутному
становищі, маючи досить велику проблему неплатежів. Розрахунки з
покупцями і замовниками – один із необхідних складників
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розширеного відтворення, для нормального здійснення якого
необхідне постійне спостереження за його перебігом, що досягається
шляхом здійснення аналізу розрахункових операцій підприємства.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА
СКЛАДАХ ПІДПРИЄМСТВА
Логістичний процес на складі досить складний, оскільки вимагає
узгодженості функцій постачання запасами, переробки вантажу і
розподілу замовлень. Логістика на складі охоплює усі основні
функціональні галузі, що розглядаються на мікрорівні. Тому
логістичний процес на складі є набагато ширшим, ніж технологічний
процес і забезпечує:
- постачання запасами;
- контроль за поставками;
- розвантаження і приймання вантажів:
- внутрішньосклалське транспортування та перевалку вантажів;
- складування і зберігання вантажів:
- комплектацію (комісіонування) замовлень клієнтів та
відвантаження;
- транспортування та експедирування замовлень;
- збирання та доставку порожніх товароносіїв;
- контроль за виконанням замовлень;
- інформаційне обслуговування складу;
- обслуговування клієнтів (надання послуг).
Функціонування усіх складових логістичного процесу має
розглядатися у взаємозв'язку та взаємозалежності. Такий підхід не
тільки дає змогу чітко координувати діяльність служб складу, він є
основою планування і контролю за просуванням вантажу на складі з
мінімальними витратами.
Умовно весь процес можна поділити на три частини:
1) операції, спрямовані на координацію служби закупівлі;
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2) операції, безпосередньо пов'язані з переробкою вантажу та
його документацією;
3) операції, спрямовані на координацію служби продаж.
Координація служби закупівлі здійснюється в ході операцій з
постачання запасами та завдяки контролю за веденням поставок.
Основне завдання постачання запасами полягає у забезпеченні складу
товаром (чи матеріалом) відповідно до можливостей його переробки
на даний період при повному задоволенні замовлень споживачів. Тому
потреби у закупівлі запасів визначаються узгоджено зі службою
закупок і потужністю складу.
Облік та контроль за одержанням запасів та відправкою замовлень дає змогу забезпечити ритмічність переробки вантажопотоків,
максимальне використання об'єму складу та необхідні умови
зберігання, скоротити терміни зберігання запасів і тим самим
збільшити оборот складe.
При здійсненні цих операцій необхідно орієнтуватися на умови
постачання, зазначені в укладеній угоді (розділ «Базис поставки»).
Відповідно до цього готуються місця розвантаження під указаний
транспортний засіб (трейлер, фура, контейнер) та необхідне вантажнорозвантажувальне обладнання. Розвантаження на сучасних складах
здійснюється на розвантажувальних автомобільних чи залізничних
рампах та контейнерних площадках.
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