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О 14 Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали
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РВВ Луцького НТУ, 2015. – 296 с.
У збірнику подано матеріали досліджень, виголошених на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Облік,
аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки", що була проведена кафедрою обліку і аудиту факультету
обліку та фінансів Луцького НТУ у жовтні 2015 року. У публікаціях висвітлено наступні питання: економічна безпека в
умовах глобалізації; сучасні концепції бухгалтерського обліку, їх становлення і розвиток; інституціональне забезпечення
бухгалтерського обліку; видатні дослідники та їх вплив на розвиток облікової науки; сучасна модель ефективного бізнесу;
історія бухгалтерського обліку, аналізу і контролю; інструментарій наукових досліджень: стан та перспективи розвитку;
інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності діяльності підприємств; розвиток
бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів; контроль як функція
менеджменту і інститут аудиту: сучасний стан і перспективи розвитку; проблеми обліково-аналітичного забезпечення
діяльності підприємств та інституціональні основи запровадження МСФЗ.
Для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться актуальними проблемами і перспективами розвитку
обліку, аналізу і аудиту.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат,
економіко-статистичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.
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UDK 657
Asenov Emil
University of National and World Economy
FEATURES OF THE CREDIT FRAUDS - DEFINITION,
CLASSIFICATION AND PROCESS OF PREVENTION
The credit fraud can be defined as falsification of information or
provision of false data by a borrower, client, employee or third party in
connection with future or existing credit relationship with the intention of
obtaining personal profit or benefit (or profit or benefit for any third party).
The cases where a fraud is detected at the time of occurrence and
implementation of the credit relationship are considered as credit frauds. In
this sense, the lending process begins with the submission of the loan
application and ends with the full repayment of the exposure to the Bank. The
credit frauds increase the probability of occurrence of the credit risk and lead
to increase in the cost of provision.
The fraudulent acts can be classified by using various criteria. The
creation of various classifications of the credit frauds is an important tool for
their identification and supports the practices of their prevention.
The size and nature of the damages ensuing credit fraud show great
variety.In January 2011, the National Fraud Authority in the UK published
data of its study according to which
The damage resulting from frauds caused to the British economy
amounted to 38 billion pounds per year.
In 2010 the credit card frauds caused damages in the amount of 365
million pounds according to the UK Payments Administration.
The data showed that 11.26% of the British citizens were subject to
credit card fraud and 40% were subject to fraud related to their accounts.
In 2010 the studies conducted by CRIF in Italy showed that even 19%
of the credit fraud cases were reported to the police. In 42% of the cases
credit frauds are committed by traders or shopkeepers.
In 23.7% of the cases their friends or acquaintances are subject to credit
frauds. Attention should be paid also to the growth of frauds committed by
former employees or business partners (7.6% of the cases).
In 2006, „PricewaterhouseCoopers― (PwC) conducted a study among
the banks and insurance companies in Germany on the distribution of the
economic crime. The results show that:
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63% of the financial institutions in Germany have reported the
presence of an average of 11 cases of frauds per year over the last two years;
The developed financial markets (such as those in Germany and
North America) are exposed to greater risk of fraud;
The risk of fraud is still underestimated. Only one of every five
companies implements an adequate risk prevention system;
The misappropriations and damages caused by frauds suffered by
each of the companies amount to an average of EUR 2 million per year. The
maximum amount of the individual cases of frauds is an average of EUR 1
million.
More than a quarter of the financial institutions in Germany indicate
that they suffer serious non-material damages, such as tarnished reputation,
termination of business relations, reduction of the staff motivation, etc.
The big negative effect of credit fraud imposes the need for effective
prevention.The process of control and prevention of credit frauds involves
several stages:
1. First of all, the process offers fraud prevention. The main
objective is to control the losses from credit frauds by preventing their
occurrence. Credit frauds are prevented by eliminating / minimising the
existing and potential weaknesses in the process of approval of loan products.
2. Detection of credit frauds. The main objective of the system
control is the early detection of credit frauds - i.e. before the provision of the
loan - in order to avoid the financial loss. The late detection of frauds (after
provision of the loan) is also important since it helps to analyse the errors
made in the lending process and their timely removal.
3. Investigation of Frauds and Restoration of Losses. The
investigation of credit frauds is aimed at establishing the circumstances as
they arise and determining their perpetrator. The information obtained is used
to improve the process of fraud prevention in order to eliminate the risk of
occurrence of any possible future fraud of the same type by the same
perpetrator or category of perpetrators.
4. Sharing of practices related to the credit fraud prevention. The
presence of a bank on multiple international markets is an important
advantage for managing the process of credit fraud prevention. The
knowledge sharing allows all group members to benefit from the experience
of other credit institutions.
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УДК336.71
Балынин Игорь,
Балынина Светлана
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010-2014 ГГ.
Роль банковского секторав стимулировании экономического
роста постоянно возрастает, что во многом определяетэффективное
развитие современного российского государства.
Проведенное исследование показало, что количество действующих
кредитных организаций в исследуемом периоде сократилось на 10,95%,
что в абсолютном выражении составляет 129 (с 1178 на 1 января 2009 г.
до 1049 на 1 января 2015 г.). При этом, количество банковских кредитных
организаций уменьшилось на 148, а число небанковских, напротив,
увеличилось на 19. Количество кредитных организаций со 100%
иностранным участием в капитале сократилось с 82 до 75 (сокращение
составило 8,54%).
Уменьшение кредитных организаций, имеющих право на
осуществление банковских операций, составило 224 за счет уменьшения
банков (количество небанковских кредитных организаций не
изменилось). Серьезные изменения в исследуемом периоде коснулись и
филиальной сети кредитных организаций на территории Российской
Федерации, численность которой уменьшилась на 1475 (на 46,34%). При
этом, необходимо отметить, что увеличилось число филиалов российских
кредитных организаций, открытых за рубежом.
Итоги проведенного исследования свидетельствуют о снижении
представительств действующих российских кредитных организаций на
199 (на 38,49%). Так, на 1 января 2015 г. создано 318 представительств
действующих кредитных организаций, из которых 276 находятся на
территории Российской Федерации, 28 – в дальнем зарубежье, 14 – в
ближнем зарубежье. Следует отметить, что в 2014 г. количество
представительств действующих российских кредитных организаций
сократилось на 7,56% (что в абсолютном выражении составляет
26 представительств) за счет сокращения на 8,00% на территории
Российской Федерации (24 представительства) и на 6,67% (что в
абсолютном выражении составляет два представительства) - в дальнем
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зарубежье.
Анализ показал, что количество кредитных организаций с
уставным капиталом до 3 млн. руб. в исследуемом периоде сократилось в
2,6 раза – с 26 до 10. Почти в три раза (с 38 до 13) уменьшилось
количество КО с уставным капиталом от 3 до 10 млн. руб. Практически в
четыре раза (с 117 до 36) сократилось количество кредитных организаций
с зарегистрированным уставным капиталом от 30 до 60 млн. руб.; в
1,8 раза (с 204 до 112) сократилось количество КО с уставным капиталом
в диапазоне 60-150 млн. руб.
В процессе исследования было выявлено, что значительную долю в
структуре привлеченных кредитными организациями вкладов
(депозитов) физических лиц занимают вклады в рублях. При этом,
значительный рост объема вкладов в иностранной валюте (с 2,96 трлн.
руб. до 4,85 трлн. руб.) способствовал увеличению доли в структуре
привлеченных вкладов физических лиц до 26,12%.
Привлеченные средства организаций в иностранной валюте за
2010-2013 гг. выросли менее чем в два раза – с 2 267,99 до 4 466,80 млрд.
руб. При этом, в 2014 году их объем практически удвоился (увеличился в
1,91 раза до 8,54 трлн. руб.)
Вместе с тем, было выявлено, что объем размещенных средств
среди физических лиц увеличился на 7,82 трлн. руб., за счет чего доля
возросла с 23,79% до 31,61%. В то же время, несмотря на увеличение
объема размещенных средств среди организаций на 11,46 трлн. руб., доля
сократилась на 10,67% (с 70,43% до 59,76%).
Особое внимание следует уделить роли банковского сектора в
развитии малого и среднего бизнеса в РФ. Так, за исследуемый период
объем
кредитования
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей вырос почти вдвое (+17 416,62 млрд. руб.) и
составляет на 1 января 2015 г. свыше 33 трлн. руб. Следует подчеркнуть,
что рост объемов кредитования зафиксирован по всем видам
экономической деятельности и направлениям использования средств.
Таким образом, по итогам проведенной экспресс-оценки выявлено
динамичное развития банковского сектора Российской Федерации, что
обусловленоувеличением эффективности деятельности кредитных
организаций,повышением качества оказываемых услуг, а также
проводимой Банком России политики на оздоровление банковской
системы нашего государства.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011-2014 ГОДЫ:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В современных социально-экономических условиях (в т.ч. в
контексте санкционного давления и реализуемой программы по
импортозамещению), формирование экономического роста возможно
за счет активности малого предпринимательства по различным видам
экономической деятельности (сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство,
рыболовство
и
рыбоводство,
обрабатывающие
производства и др.) В связи с этим изучение вопросов, связанных с
деятельностью малых предприятий в Российской Федерации,
проблемами и тенденциями дальнейшего развития является не только
актуальным, но и необходимым.
Для оценки развития российского малого предпринимательства
необходимо изучить динамику их количества, средней численности
работников и оборота. Так, в исследуемом периоде в Российской
Федерации произошло сокращение количества малых предприятий на
8532 единицы (в относительном выражении - на 3,51%), уменьшение
средней численности работников (на 0,83%, что в абсолютном
исчислении превышает 58 тыс. человек), увеличение оборота на 3,73%
(что в денежном выражении составляет 564, 02 млрд. руб.).
Однако, доля оборота в валовом внутреннем продукте
значительно сократилась – с 27,85% (в 2011 году) до 23,69% (в
2013 году). При этом, наибольшие темпы снижения зафиксированы в
2012 году – на 3,52% (до 24,32%).
Вместе с тем, полученные результаты позволяют сделать вывод
о ежегодном увеличении количества малых предприятий в
исследуемом периоде лишь в здравоохранении и предоставлении
социальных услуг (+4,62% - в 2012; +2,26% - в 2013; +3,39% - в 2014),
а ежегодное сокращение в образовании (-1,24% - в 2012; - 10,97% - в
2013; - 13,03% - в 2014) и в предоставление прочих коммунальных
социальных и персональных услуг (-11,32% - в 2012; -0,98% - в 2013; 5,40% - в 2014).
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В то же время, ежегодное сокращение средней численности
работников в исследуемом периоде выявлено в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве (-3,18% - в 2012; -7,28% - в 2013; -1,10% - в
2014), строительстве (-2,99% - в 2012; -3,03% - в 2013; -2,26% - в 2014),
операциях с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением
услуг (-0,60% - в 2012; -0,21% - в 2013;-3,20% - в 2014), образовании
(-22,13% - в 2012; -3,46% -в 2013;-8,56% - в 2014 ). Ежегодное
увеличение средней численности работников на малых предприятиях
в исследуемом периоде не выявлено ни по одному виду
экономической деятельности.
По итогам проведенного анализа следует сделать вывод о том,
что наибольшие значения доли оборота малых предприятий в ВВП
Российской Федерации зафиксированы в оптовой и розничной
торговли; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования (однако, с ежегодным
снижением): в 2011 - 17,39%; в 2012 - 14,22%; в 2013 -13,44%; в 2014 13,35%.
С долей оборота в ВВП Российской Федерации свыше 1% малые
предприятия
следующих
видов
экономической
деятельности:обрабатывающие производства (в 2011 - 2,73%; в 2012 2,60%; в 2013 - 2,57%; в 2014 - 2,52%); строительство (в 2011 - 2,83%;
в 2012 -2,84%; в 2013 - 2,73%; в 2014 - 2,44%); операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (в 2011 2,17%; в 2012 - 2,20%; в 2013 - 2,34%; в 2014 - 2,44%).
Как
известно,
конкурентоспособность
предприятий
и
производимой ими продукции, развитие отдельных видов
экономической деятельности, а также регионов и Российской
Федерации в целом возможно лишь в условиях внедрения инноваций.
Однако, как показали проведенные расчеты, затраты малых
предприятий в 2013 году на технологические инновации составляют
0,02% в отношении к ВВП Российской Федерации. В то же время,
необходимо подчеркнуть, что за 2009-2013 гг. они выросли
практически в 2 раза – с 6,79 млрд. руб. до 13,51 млрд. руб.
Полученные
отрицательные
значения
показателей,
характеризующих развитие малого предпринимательства в Российской
Федерации и ее регионах, обусловлены наличием в настоящее время
определенных проблем и преград для развития малых предприятий.
Это связано с целым рядом обстоятельств. Так, например, необходимо
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отметить присущий российскому малому предпринимательству
слабый уровень менеджмента и отсутствие желание у работников
выполнять свои трудовые обязанности на высоком уровне.
УДК 339
Беззаботнова Юлия
Калужский филиал
Финансового Университета при Правительстве РФ
ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ
ПОПУЛЯРНЫХ СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
Повышение труда современного бухгалтера и облегчение его
работы достигалось постепенно путем формирования и использования
справочно-правовых
систем,
которые
включают
в
себя
информационную базу нормативных правовых актов. Создание
программ, объединяющих правовую, нормативную, экономическую и
другую информации, необходимо для решения каких-либо
профессиональных задач сотрудниками разных служб, включая
бухгалтерскую деятельность.При создании справочно-правовых
систем используются следующие принципы:включение совокупности
нормативных правовых документов, консультаций специалистов
министерств и ведомств по правовым, бухгалтерским, налоговым и
другим вопросам;
использованиеразличных механизмов поиска необходимой
информации и их постоянной модернизации и
Наиболее распространѐнные справочно-правовые системы:
1. Гарант - НПП "Гарант-сервис"
2. Кодекс - центр компьютерных разработок "Кодекс"
3. КонсультантПлюс - АО "КонсультантПлюс"
4. СПС «Кодекс»
Из справочно-правовых систем наибольшее распространение
получили "Гарант", "КонсультантПлюс", "Кодекс".
СПС "Гарант" образует справочную систему, которая включает
в себя поиск и работу с нормативными правовыми документами для
правовой и экономической деятельности. Наиболее востребованными
среди
них
являются
нормативные
правовые
документы,
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обеспечивающие деятельность в области бухгалтерского учета,
комментарии к ним, разъяснения, судебная и арбитражная практика,
толковые словари.Система «Гарант» обеспечивает постоянное
обновление информационной базы, внесение изменений в
законодательство, а также включение дополнительной информации,
необходимой для ее актуализации.
СПС «КонсультантПлюс» включает семейство информационных
баз, включающих комплекс нормативных правовых документов общей
и специализированной направленности:специальные документы
федерального значения – «КонсультантПлюс: Эксперт Приложение»,
которыми дополняется основная система «КонсультантПлюс: Версия
Проф»;систему «КонсультантПлюс: Международное право»;систему
«КонсультантПлюс:
Налоги
Бухучет»;систему
«Консультант
Бухгалтер»;систему «КонсультантПлюс: Судебная Практика»;систему
«Консультант
Ценные
Бумаги»;систему
«КонсультантПлюс:
Региональное законодательство» и др.
СПС «Кодекс» объединяет информационные базы по правовым
и экономическим вопросам разной тематики. Это может быть
федеральное, региональное законодательство и международное право.
Кроме этого, в справочно-правовую систему включаются
комментарии, справочники, консультации, словари, а также
электронные версии статей из журналов и газет правовой и
экономической тематике.
У
применяемых
справочно-правовых
системвыделяют
следующие признаки:
1.набор сервисных функций, используемых для поиска
документов: по его номеру, дате, содержанию, названию, принявшему
органу, дате регистрации в Минюсте и др.;
2.набор сервисных функций, позволяющих просматривать
документы, печатать их, сохранять на жестком диске;
3.набор сервисных функций по запоминанию ранее найденной
информации и ее использованию в собственных документах.
В отношении механизмов поиска документов наиболее
распространенные справочно-правовые системы имеют разную
степень сложности в освоении. В системе «Гарант» поиск информации
организован по ситуации, уточняющей область поиска. В системе
«Кодекс» предпочтение отдано интеллектуальному поиску по
критерию содержания фразы, описывающей содержание документа.
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Система «КонсультантПлюс» построена на сложном поиске по
текстам всех документов.По содержанию информации эти системы
сходны по номенклатуре нормативных правовых актов, а различаются
по консультационным материалам, имеющим разный объем и
содержание и носящим эксклюзивный характер. Поэтому их
содержание и виды зачастую являются одним из оснований для
выбора справочной системы. Кроме того, при ее выборе
руководствуются
личными
предпочтениями
пользователя,
обусловленными удобством в работе.
УДК 657
Бенько Микола,
Шмичкова Інна
Вінницький кооперативний інститут
РИЗИК НЕ ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК ПРИ ОПОДАТКУВАННІ
ПРИБУТКУ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ризик не виявлення помилок безпосередньо полягає у тому, що
під час проведення аудиторських незалежних процедур перевірки по
суті не завжди можуть бути виявлені помилки, наявні в залишку за
певним рахунком або за певною категорією операцій аудиту
оподаткування прибутку торгівельних підприємств, які можуть бути
суттєвими як такі або в комплексі з перекрученнями за іншими
рахунками. Для визначення допустимого рівня ризику не виявлення
існує показник ефективності і якості роботи аудитора, який
безпосередньо залежить від рівня кваліфікації аудитора та розуміння
ним особливостей діяльності платника податків та його середовища.
Аудитори зобов‘язані під час виконання податкового аудиту на
підставі оцінки властивого ризику та ризику внутрішнього контролю
платника податків встановити прийнятний рівень ризику не
виявлення, знизивши його до прийнятно низького рівня, та спланувати
відповідні аудиторські процедури. Оцінка допустимого рівня ризику
не виявлення виконується шляхом комбінованої оцінки властивого
ризику і ризику контролю (табл. 1).
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Таблиця 1
Комбінування оцінки властивого ризику і ризику контролю аудитором
Оцінка аудитором ризику контролю

Оцінка
аудитором
властивого
ризику

Високий
Середній

Високий
Середній Низький
При цьому допустимий рівень ризику
невиявлення буде визначений
Низький
Середній Середній
Низький
Середній Високий

Низький

Середній

Середній

Високий

Розрахунок планового рівня суттєвості безпосередньо
пов‘язаний з аудиторським ризиком не виявлення, а запланований
рівень суттєвості визначається через застосування відсотка до
базового показника. В залежності від визначення рівня аудиторського
ризику можуть застосуватися наступні відсотки для розрахунку
кількісного показника суттєвості: високий рівень – 1%; середній – 2%;
низький – 3%. Тому пропонуємо розглянути приклад розрахунку
ризику не виявлення за декларацією податку на прибуток:
1) доходи, що враховуються при визначенні об‘єкта
оподаткування, рівень ризику невиявлення високий – 1%;
2) дохід від операційної діяльності, рівень ризику невиявлення
середній – 2%;
3) інші доходи, рівень ризику невиявлення високий – 1%;
4) собівартість придбаних та реалізованих товарів (робіт,
послуг), рівень ризику невиявлення середній – 2%;
5) інші витрати, рівень ризику невиявлення високий – 1%;
6) адміністративні витрати, рівень ризику невиявлення високий
– 1%;
7) витрати на збут, рівень ризику невиявлення низький – 3%;
8) об‘єкт оподаткування від усіх видів діяльності, рівень ризику
невиявлення високий – 1%.
Таким чином, рівень суттєвості свідчить про те, що при
наявності високого ризику невиявлення помилок приймається
найнижчий рівень суттєвості 1 % від суми об‘єкта оподаткування від
усіх видів діяльності. Величина ризику невиявлення помилок тісно
пов'язана з ризиком системи бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю. Аудитор повинен спланувати аудиторські процедури таким
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чином, щоб забезпечити найнижчий рівень аудиторського ризику,
застосувати більш раціональні процедури перевірки і методи
контролю.
УДК 338.2
Бойко Віталій
Національний інститут стратегічних досліджень
ТИПОЛОГІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Формування моделей становлення системи забезпечення
економічної безпеки держави відбувається під впливом дії сукупності
чинників, серед яких, зокрема, геополітичне становище країни у світі
та регіоні, рівень розвитку національної економіки та продуктивних
сил, існуючі відносини власності та ефективність ринкових
механізмів, природно-ресурсний, науково-технічний та інноваційний
потенціал держави тощо. З однієї сторони, ці детермінанти є ресурснофункціональною основою формалізації системи економічної безпеки
держави, її структури, функціональних складових та критеріїв, а з
іншої – вони визначають стратегічні цілі та пріоритети державної
політики у сфері економічної безпеки. Тому доцільною є
диференціація моделей формування системи економічної безпеки в
країнах індустріального, транзитивного та постіндустріального типів
економічного розвитку.
Ресурсно-функціональною основою формалізації системи
економічної безпеки індустріальних держав є стратегія нарощування
виробничо-експортних потужностей, насамперед, в реальному секторі
економіки (промисловості, сільському господарстві, енергетичній
галузі тощо). Для таких країн характерною є надмірна залежність від
кон‘юнктури на зовнішніх ринках, що вимагає постійної
диверсифікації ринків збуту продукції. Зростання валового
внутрішнього продукту не завжди спроможне забезпечити високі
рівень та стандарти якості життя людей, що зумовлено надмірною
диференціацією доходів між бідними та багатими верствами
населення, а також несправедливим розподілом суспільних благ. На
формування системи економічної безпеки цих держав характерним є
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надмірний вплив приватних інтересів представників потужних
торгово-промислових груп, які доволі часто переважають на
загальнонаціональними інтересами держави, що, безперечно, знижує
ефективність превентивних механізмів захисту від дестабілізуючої дії
потенційних ризиків і загроз.
Модель системи економічної безпеки країн з транзитивною
економікою, до яких у тому числі й належить Україна, формується з
урахуванням постійних трансформаційних процесів. Транзитивний
період розвитку держави характеризується постійним реформуванням
всіх
сфер
суспільно-економічного
життя,
недосконалістю
інституційного середовища, розбалансованістю його структури,
переважанням ролі неформальних інститутів над формальними в
процесі прийняття управлінських рішень, високим рівнем інтеграції
представників влади та бізнесу, лобіюванням корпоративних інтересів
в системі державного управління, надмірною монополізацією окремих
ринків, недобросовісною конкуренцією та недостатньою ефективністю
функціонуючих ринкових механізмів, що посилює внутрішні та
зовнішні загрози економічній безпеці. Це зумовлює до розвитку
тіньової
економіки,
налагодження
корупційних
зв‘язків,
бюрократизації економічних відносин і збільшення соціальноекономічних диспропорцій між різними верствами населення. Тому
система економічної безпеки держав з транзитивною економікою
орієнтована на подолання підвищеного рівня девіантної поведінки
суб‘єктів
суспільно-економічного
обміну,
реструктуризацію
національної економіки на засадах переходу до інноваційного типу
розвитку та вирівнювання дисбалансів соціально-економічного
розвитку.
Модель системи економічної безпеки постіндустріальних
держав базується на диверсифікованій економіці, інноваційних
технологіях, розвиненій сфері послуг та інформаційному суспільстві.
Концепція економічної безпеки таких країн націлена на завоювання
лідерських позицій на міжнародній арені та забезпечення високої
якості життя населення, ефективному досягненню чого сприяє
потужна ресурсно-функціональна база економіки, максимально
ефективно використовує наявний природно-ресурсний потенціал.
Поряд з протистоянням зовнішнім викликам і загрозам, для
розвинених країн характерним серед ключових безпекових пріоритетів
є формування потужного середнього класу за рахунок розвитку малого
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і середнього підприємництва, подолання диференціації доходів між
бідними і багатими верствами населення, забезпечення соціальної
справедливості розподілу суспільних благ.
УДК 657
Бондаренко Тетяна
Криворізький економічний інститут
ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Ефективність виробництва залежить не лише від того, наскільки
сучасним є забезпечення технологічних процесів, а й від того,
наскільки ефективним є інформаційне забезпечення основних бізнеспроцесів з управління виробничою діяльністю.
Так, згідно з п. 2 ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні», регулювання питань
методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності
здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує
нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності [1]. Водночас пунктом 5 ст. 8
установлено, що підприємство самостійно розробляє систему і форми
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і
контролю господарських операцій.
Розглянемо первинний облік загальновиробничих витрат за
деякими статтями та формування облікових регістрів щодо виробничої
собівартості. Первинні документи з обліку загальновиробничих витрат
уніфіковані.
Розрахунок витрат на оплату праці загальновиробничого
персоналу здійснюється розрахунковим відділом бухгалтерії спільно з
планово-економічним відділом. Розрахунки трудомісткості робіт та
нормування праці оформлюється нарядами, що їх складає
розрахунковий відділ, розрахунки суми заробітної плати проводять у
відомостях щодо кожного цеху. Наприкінці місяця розрахунковий
відділ надає кожному структурному підрозділу суму заробітної плати
за нарядами, яку бухгалтер цеху розносить за відповідними статтями
витрат та включає у виробничий звіт цеху.
Відпуск матеріалів зі складів проводиться на основі вимог цехів,
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які складаються в кількісному виразі, що відображається в лімітнозабірних картках, у яких зазначається кількість та ціна матеріалів та їх
цільове призначення. Деколи складаються акти на списання матеріалів
зі складу. У випадку здійснення ремонтних робіт підрядники
складають акти прийому-передачі матеріалів. При списанні паливномастильних матеріалів складаються заправочні відомості. Наприкінці
місяця всі витрати матеріалів цеху відображуються в матеріальному
звіті цеху з одночасним заповненням виробничого звіту, в якому
вказується сума матеріалів, що списується на загальновиробничі
витрати.
На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а
також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими
метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно, за
встановленими нормами, спеціальний одяг, взуття та інші засоби
індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби
[2]. Згідно з колективним договором можуть додатково, понад
встановлені норми, видаватись працівникові певні засоби
індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника
вимагають їх застосування. У бухгалтерському обліку спеціальний
одяг, що використовується не більше ніж один рік або нормальний
операційний цикл, належить до запасів, а саме до малоцінних та
швидкозношуваних предметів. Облік спеціального одягу та взуття
ведеться в кількісному вимірнику в розрізі матеріальновідповідальних осіб та місць експлуатації. Для забезпечення єдиного
підходу до порядку обліку всіх видів спеціального одягу і взуття
використовуються: особова картка обліку спецодягу та спецвзуття
(МШ-6); відомість обліку видачі (повернення) спецодягу (МШ-7). Ці
документи ведуться окремо щодо кожного цеху з подальшою
обробкою у виробничому відділі бухгалтерії.
На основі проведеного аналізу з‘ясовано, що система
первинного обліку загальновиробничих витрат має більш фінансову
спрямованість, що призводить до формування фактично двох видів
інформаційних облікових потоків виробничим відділом бухгалтерії та
планово-економічним відділом.
Література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
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СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ В КОНТЕКСТІ
СУЧАСНОГО ПАРАДИГМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОБЛІКУ
В історичному контексті чітко прослідковується періодична
зміна вимог до організації інформаційного забезпечення процедур
прийняття управлінських рішень, у тому числі довгострокового
стратегічного
характеру,
що
знаходить
відображення
в
парадигмальному розвитку обліку, аналізу і контролю. Вивчення
чисельних наукових праць з питань парадигмального розвитку
бухгалтерського обліку дозволяє стверджувати, що сучасна наука
бухгалтерського обліку не містить єдиного підходу до класифікації
облікових парадигм.
Аналіз класифікацій облікових парадигм, запропонованих
дослідниками з метою систематизації етапів та напрямів розвитку
теорії та методології бухгалтерського обліку, дозволяє зробити такі
висновки: 1) більшість дослідників є авторами спеціалізованих
класифікацій облікових парадигм (Дж. Баттеруорт (J. Butterworth),
Б. Кашінг (B. Cushing), В. Кам (V. Kam), А. Ріаї-Белькаой (А. RiahiBelkaoui), Р. Маттессіч (R. Mattessich), В. Новак (W. Nowak), В. Бжезін
(W. Brzezin), М. Войнаренко, О. Леонтович-Пелих, Р. Фішер
(R. Fischer), М. Хоффманн (M. Hoffmann) та ін.) і зосереджувались на
вивченні концептуальних напрямів розвитку облікової парадигми в
сучасних умовах, залишаючи поза увагою історичну ретроспективу
розвитку бухгалтерського обліку, що не дозволяє свормувати цілісної
картини еволюційної трансформації теорії та методології обліку на їх
основі; 2) підходи до класифікації парадигм обліку не слід розглядати
як такі, що суперечливі, оскільки ознаки, які закладені в їх основу,
становлять єдиний комплекс елементів об‘єкту вивчення
бухгалтерського обліку; 3) в історичному контексті, враховуючи
доповнюючий характер універсальної класифікації парадигм за
способом реєстрації даних (уніграфічної, камеральної і диграфічної
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(Я. Соколов, В. Андреєв, З. Кірьянова, В. Ковальов, О. Кольвах,
Т. Терентьєва, Н. Малюга та ін.)) по відношенню до цивілізаційного
підходу, у якому виділяються сільськогосподарська, індустріальна та
інформаційна парадигми (Р. Елліот (R. Elliott), В. Жук, С. Легенчук,
Н. Малюга, М. Пушкар та ін.), який зумовлений безпосереднім
зв‘язком виникнення певного способу реєстрації фактів господраської
діяльності з наявністю сукупності умов та факторів суспільноекономічного розвитку на певній стадії загальної періодизації світової
економічної історії, парадигмальний розвиток обліку можна
розглядати в контексті поєднання цих двох класифікацій;
4) обґрунтування нових критеріїв оцінювання ефективності
господарювання у межах різних шкіл неокласичної економіки, у т.ч.
ринкової цінності підприємства, стійкості економічного зростання,
перехід на постіндустріальну стадію розвитку людської цивілізації,
зумовлюють формування нової парадигми обліку – стратегічної
глобальної.; 5) побудова стратегічної глобальної парадигми може
відбуватися як у напрямі доповнення подвійної системи обліку новими
об‘єктами, так і на основі використання нової бухгалтерської
технології – системи потрійного запису, розробленої Ю. Ідзірі (Y. Ijiri)
[5], яка дозволяє враховувати динамічний вплив факторів
внутрішнього і зовнішнього середовища на зміну фінансового стану
підприємств. Перехід до системи потрійного запасу є обов‘язковим
елементом концепції формування стратегічно орієнтованої системи
обліку для суб‘єктів господарювання; 6) єдиний комплекс теоретикометодологічних засад формування стратегічно орієнтованого обліку
може
бути
сформований
на
методологічній
основі
міждисциплінарного інтегрування теорій і концепцій з різних
функціональних сфер управління та видів обліку у межах так званого
«контракту
парадигм»,
запропонованого
Дж. Баттеруорт
(J. Butterworth) [4]; 7) розвиток стратегічного обліку, аналізу і
контролю відбувається у напрямі розширення свободи та творчості,
оскільки скорочення часових проміжків для накопичення і обробки
інформації вимагають розкриття в звітності факторів, які визначають
рівень розвитку зовнішнього середовища підприємства. Стратегічний
облік, аналіз і контроль мають реалізовуватися у цілісній стратегічно
орієнтованій обліковій системі, яка поряд із наданням інформації про
факти минулого, щодо яких існує впевненість, забезпечує отримання
управлінських даних про імпульси в зовнішньому середовищі, які
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впливають на прийняття рішень в теперішній момент часу, з
урахуванням ризику і невизначеності; 8) гіпотеза М. Глаутьє
(М. Glautier) щодо існування значної кількості бухгалтерських
облікових систем в умовах посилення процесів децентралізації,
розроблених для досягнення визначених цілей, вказує на те, що
стратегічний облік, аналіз та контроль можуть здійснюватися в різних
варіантах побудови моделі стратегічно орієнтованого обліку,
адаптованої під особливості функціонування, специфічний комплекс
зовнішніх і внутрішніх факторів впливу, систему цілей індивідуальної
стратегії розвитку певного суб‘єкта господарювання; 9) застосування
постпозитивістських концепцій в обліку дозволяє розвивати його
науково-методичний
інструментарій
в
динамічній
площині
відображення різноманітних факторів. Так, зокрема, соціологічна
концепція є теоретичною базою для розвитку напряму врахування
соціальних факторів впливу, соціальних ефектів, доходів і витрат;
біхевіристична – формування системи показників стратегічного
обліку, аналізу і контролю; інформаційна – інформаційноаналітичного і обліково-контрольного обгрунтування стратегічних
управлінських рішень.
Література:
1. Butterworth J. The structure of accounting theory: some basic conceptual and
methodological issues / J. Butterworth, M. Gibbens, R.D.King; reprinting in R.R.Mattessich
(ed.) // Modern Accounting Research: A Survey and Guide. – Vancouver: General
Accoutants Research Foundation, 1984. – P. 34-67.
2. Ijiri Y. A Frame-work for Triple-Entry Bookkeeping / Yuji Ijiri // The Accounting
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ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ОБЛІКУ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
В системі ринкових відносин важливий вплив мають фінансові
послуги, пов‘язані із задоволенням потреб суб‘єктів ринку. Однією з
форм діяльності установ на ринку фінансових послуг є кредитні
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спілки. Населення, особливо економічно активна його частина, добре
усвідомило, що необхідно шукати різні форми соціального
самозахисту. У цьому контексті кредитні спілки чи не найбільше
відповідають принципам соціально орієнтованої економіки,
заснованим на засадах взаємодопомоги, адже головною метою
діяльності кредитної спілки є фінансовий і соціальний захист своїх
членів шляхом залучення їхніх особистих заощаджень для взаємного
кредитування, фінансової підтримки підприємницьких ініціатив і
надання інших фінансових послуг.
Проблематика теоретичних засад кредитної кооперації,
систематизації кооперативного досвіду та прикладні аспекти
організації і методики бухгалтерського обліку висвітлюються в працях
вітчизняних і зарубіжних вчених (М.І. Балліна, І. Витановича,
Б. Воронова, М. Драгоманова, В.І. Марочко,
А.П. Морозова,
Є.Б. Ніколаєва, Д.С. Олійника, М.І. Савлука, І.Г. Скоморовича,
Ф.Ф. Бутинця,
С.В.
Войцехівського,
М.Я.
Дем'яненка,
В.П. Завгороднього, Г.Г. Кірейцева, А.М. Кузьмінського, М.І. Кутера,
С.О. Левицької, С.О. Ніколаєвої, В.Ф. Палія, В.М. Пархоменко,
О.М. Петрук, П.Т. Саблука, Я.В. Соколова, В.В. Сопка,
Н.М. Ткаченко, та ін.)
Проте в науковій літературі питання функціонування кредитних
спілок як фінансових посередників на відповідному ринку послуг
висвітлені недостатньо. Існують проблеми у нормативно-правовій базі,
інформаційному та організаційному забезпеченні діяльності спілок.
Разом з тим відсутні ґрунтовні дослідження стосовно проблем
організації облікового процесу та методики обліку специфічних
операцій у кредитних спілках залежно від особливостей їхньої
діяльності. Автори наукових публікацій з питань ведення
бухгалтерського обліку в кредитних спілках зосереджують увагу на
розгляді методики, викладеної на підставі нормативних актів.
Кредитна
спілка
зобов‘язана
вести
оперативний
і
бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні». Відповідно до цього нормативного документа, метою
ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності є
надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої,
неупередженої інформації щодо фінансового становища, результатів
діяльності та руху грошових коштів кредитної спілки. Бухгалтерський
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облік та фінансова звітність в кредитних спілках ґрунтуються на таких
принципах: автономності, обачності, повного висвітлення, історичної
собівартості, превалювання сутності над формою, послідовності,
безперервності, відповідності нарахування доходів і витрат, єдиного
грошового вимірника [2].
Відповідно до принципу повного розкриття, кредитна спілка має
подавати у своїй фінансовій звітності всю інформацію, що є суттєвою
для користувачів, у тому числі і розкриття своєї облікової політики.
У зв`язку з тим, що спілка має право обирати методи оцінки
своїх активів, облікова політика безпосередньо впливатиме на
фінансовий результат діяльності за звітний період.
Обраний метод оцінки кожної складової активів та зобов`язань
впливатиме на величину відповідних груп фінансових показників у
звітах, на підставі яких всі рівні зацікавлених користувачів
прийматимуть відповідні рішення. Вибір неправильної політики, що
суперечить вимогам П(С)БО, або неправильне застосування певних
методів оцінки, очевидно, призведе до викривлення даних щодо
фінансового стану спілки, і, як наслідок, до відтоку фінансових
ресурсів з кредитної спілки.
Впровадження в Україні міжнародних норм формування
звітності, в кредитних спілках, сприятиме гармонізації їх звітності із
звітністю інших країн, які застосовують міжнародні стандарти, а
також забезпечить прозорість, відкритість, достовірність та зіставність
звітності.
Література:
1. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001р. №2908, із змінами і
доповненнями.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
від 16.06.99 №996-ХІV, із змінами і доповненнями.
3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред.
С.Ф.Голова – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. 1568 с.
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УДК 336:332.122
Васьківська Катерина
Львівський національний університет імені Івана Франка
РОЗВИТОК ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: МЕХАНІЗМ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансове забезпечення розвитку приміських території постає як
сукупність нових методів, засобів та шляхів реалізації економічних
можливостей регіону, а, отже, підпорядковується стратегічним
механізмам із впровадження нових інвестиційно-інноваційних
проектів. Основними характеристиками такого розвитку є
комплексність, системність, циклічність, динамічність.
Приміська територія повинна виконувати свої функції, які
спрямовані на місцевий розвиток, що характеризується внутрішніми та
зовнішніми чинниками та механізмами фінансово-економічного
розвитку. Головним тут є ефективне використання власного
ресурсного потенціалу, в т.ч. й фінансового, що сприяє економічному
зростанню.
Серед складових приміської території ми виділили:
- територіальна громада;
- власний ресурсний потенціал, в т.ч. земля;
- об‘єкти підприємницької діяльності;
- об‘єкти соціальної інфраструктури.
До внутрішніх чинників належать: населення, структура, вік,
стать, освітній рівень тощо; місце розташування; органи місцевого
самоврядування; місцевий бюджет; підприємства, господарства
населення, їх спеціалізація; об‘єкти соціальної інфраструктури;
резерви нарощення внутрішнього потенціалу; інвестиції.
До зовнішніх чинників належать: політичні; правові; фінансові
(державні програми, дотації, субвенції); соціальні; економічні.
Приміську територію слід розглядати у контексті з
територіальною громадою, що функціонує на її території, враховуючи
її чисельність, стать, вік, рівень освіти та місцезнаходження з її
власним потенціалом. Цей новий погляд на поняття приміської
території в нашій країні. Але слід підкреслити, що високий рівень
свідомості територіальної громади, з однієї сторони і створення на
рівні держави економічних умов для її розвитку з другої, сприятиме
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нарощуванню
власного
ресурсного
потенціалу,
відповідно
економічному зростанню приміської території в цілому.
Процес
економічного
розвитку
приміських
територій
відбувається під впливом певних чинників, що зумовлюють характер і
динаміку економічного розвитку:
- сучасний стан економічного розвитку приміської території;
- власний ресурсний потенціал приміської території;
- внутрішні та зовнішні чинники господарської діяльності;
- рівень ротаційності територіальних громад приміської
території.
Основними структурними компонентами механізму фінансового
забезпечення розвитку приміських територій повинні бути: методи,
інструменти, важелі, джерела фінансового та нормативно-правового
забезпечення. До методів механізму
фінансового забезпечення
розвитку приміських територій віднесено: самозабезпечення;
інвестування;
кредитування;
оподаткування;
фінансування;
планування; страхування; стимулювання; оперативне управління;
контроль. До інструментів слід віднести: стратегічний план розвитку;
інвестиції, дотації, субсидії, субвенції, страхові виплати, міжбюджетні
трансферти,ставки податків і зборів. Основними важелями є: штрафи,
пені, неустойки, відсотки за кредит, місцевий бюджет, податкові
пільги. До джерел нормативно-правового забезпечення відносимо
чинне законодавство та нормативно-правові акти та матеріали.
Вагомим структурним компонентом є джерела фінансового
забезпечення: державний, обласний та місцевий бюджети,
кредити,прибуток підприємств, благодійні внески, кошти заробітчан
та ін.
Розглядаючи механізм фінансового забезпечення розвитку
приміських територій можна стверджувати, що місцеві бюджети
неспроможні забезпечити виконання функцій територіальних громад
приміських територій. Відповідно необхідно на державному рівні
створити економічні умови для ефективного функціонування
приміських територій. Це насамперед, залучення інвестиційних
ресурсів (як зовнішніх так і внутрішніх) для забезпечення виконання
економічних, в тому числі, й фінансових функцій приміських
територій.

33

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

УДК 332.2.021
Васьківська Катерина,
Чопик Олександр,
Децик Ольга
Львівський національний університет імені Івана Франка
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ: МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ
Приватизаційні процеси, які відбувались в Україні, негативно
вплинули на соціально-економічний розвиток приміських територій,
зокрема, були втрачені організаційно-економічні важелі управління.
Приватизація внесла хаос в економіку цих територій. Власники
підприємств відстоюють тільки свої власні інтереси (швидкі темпи
одержання прибутку), а поза увагою залишається працездатне
населення, яке здатне працювати і шукає роботу, а також
прослідковується згортання розвитку соціальної інфраструктури.
Приміські території – це насамперед, сільськогосподарські
території. Серед основних факторів, які впливають на соціальноекономічний розвиток приміських територій доцільно виділити:
географічні, природничі, демографічні, економічні, екологічні,
інвестиційно-інноваційні та інші.
Характерною ознакою приміської території є маятникова
міграція. Відповідно, так звані «маятникові» мігранти дозволяють
встановити тісноту зв‘язку міста і приміської території. Чисельність
маятникових мігрантів зменшується в міру віддаленості села
приміської зони від великого міста. Процес урбанізації поширюється
не тільки на велике місто, але й на села приміської території. На
території приміської зони перевагу мають дрібні господарства
населення, які гарантують селянам невеликий, але стабільний дохід.
Селяни віддають перевагу вирощуванню продукції рослинництва,
адже виробництво продукції тваринництва значно знизилось із-за:
- збільшення імпорту недорогої продукції тваринництва із
Польщі;
- розвиток мережі дистрибуції, як молочної («Галичина»,
«Молокія»,
«Добряна» і т.д.), так і м‘ясної («Родинна ковбаска», «Раневицькі
ковбаси» і т.д.) продукції;
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- нерегулярність державних дотацій на продукцію тваринництва;
- обмежені можливості збуту власної продукції на міських
ринках (крім
стихійних), що впливає на ціну за одиницю продукції;
- монополізація заготівлі сільськогосподарської продукції.
Селяни, які проживають у приміській зоні зорієнтували свої
господарства на товарне виробництво. Крім сільськогосподарського
виробництва продукції в приміській території серед виробництв
переважають: виготовлення меблів, виробництво будівельних
матеріалів, переробні галузі, торгівля тощо. Дослідження
підтверджують, що така структура підприємств для приміської зони є
нераціональною, вона зорієнтована виключно на одержання високих
прибутків. Прослідковується відсутність узгоджених інтересів
підприємців
і
органів
місцевого
самоврядування.
Адже
функціонування підприємств приміської території повинне бути
зорієнтоване на соціально-економічний розвиток сіл і підвищення
матеріального добробуту населення.
Приміська територія повинна виконувати свої функції, які
спрямовані на місцевий розвиток, що характеризується внутрішніми та
зовнішніми чинниками та механізмами фінансово-економічного
розвитку. Головним тут є ефективне використання власного
ресурсного потенціалу, в т.ч. й фінансового, що сприяє економічному
зростанню. Запропонуємо схему місцевого розвитку приміських
територій.
Серед складових приміської території слід виділили:
територіальна громада; власний ресурсний потенціал, в т.ч. земля;
об‘єкти
підприємницької
діяльності;
об‘єкти
соціальної
інфраструктури.
До внутрішніх чинників належать: населення, структура, вік,
стать, освітній рівень тощо;
місце розташування; органи місцевого самоврядування; місцевий
бюджет; підприємства, господарства населення, їх спеціалізація;
об‘єкти соціальної інфраструктури; резерви нарощення внутрішнього
потенціалу; інвестиції.
До зовнішніх чинників належать: політичні; правові; фінансові
(державні програми, дотації, субвенції); соціальні; економічні.
Запропоновано структурні компоненти комплексного місцевого
розвитку
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приміської території, а саме: зайнятість, економічна база,
фінансове забезпечення, пріоритети розвитку.
Зайнятість. Людина є головною продуктивною силою, яка має
здатність до праці. Характерними ознаками зайнятості є праця,
характер праці, заробітна плата, умови праці, тривалість робочого дня,
охорона праці тощо. Зайнятість населення реалізується через форми
включення людини у виробничий процес.
Для приміських територій притаманні наступні форми
зайнятості: самозайнятість і часткова зайнятість, або інакше,
приховане безробіття. Сфера самозайнятості існує у вигляді
формального, неформального і нелегального секторів. Формальний
сектор економіки представлений підприємствами, які є офіційно
зареєстровані. Неформальний сектор самозайнятості представлений
домашніми господарствами населення, які не реєструються
державними органами. Нелегальний сектор – це сектор економіки, що
характеризує тіньову економіку.
Економічна база. Вважаємо, що в приміських територіях
економічну базу слід розглядати в двох аспектах:
- економічна база місцевого самоврядування;
- економічна база підприємницької діяльності.
Економічною базою місцевого самоврядування є рухоме і
нерухоме
майно, доходи місцевих бюджетів, фінансові ресурси, що
складаються з бюджетних і позабюджетних коштів, природні ресурси
(земля, її надра, води, ліси, рослинний і тваринний світ),
розпорядження якими відповідно до законів України здійснюється
сільськими Радами народних депутатів, комунальне господарство.
Економічна база підприємницької діяльності включає наступні
компоненти:
- земля та інші природні ресурси;
- капітал;
- економічно активне населення (15-70 років);
- комунікаційні ресурси.
Фінансове забезпечення. Основними формами фінансового
забезпечення
приміських територій є:
- бюджетне фінансування, що здійснюється на безповоротній
основі за
36

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;
- кредитування, яке здійснюється за рахунок мобілізації
тимчасово-вільних
коштів на основі принципів забезпеченості, платності,
поверненості, цільового призначення;
- самофінансування, засноване на використанні власних ресурсів
сільських
населених
пунктів
для
забезпечення
розвитку
підприємницької діяльності.
Пріоритети розвитку. Основні пріоритетні напрями розвитку
приміської території повинні бути збалансованим відповідно до
стратегії розвитку адміністративного району. Пріоритети розвитку
приміської території мають бути спрямовані на:
- формування інвестиційної привабливості;
- диверсифікація виробництва;
- інноваційність підприємницької діяльності;
- формування екологічного середовища.
Для конкретного пріоритетного напряму чітко вказувати
орієнтовну частку джерела фінансування. При цьому, пріоритетні
напрями соціального та екологічного спрямування фінансуються,
переважно, із коштів бюджету, державних інвестиційних ресурсів,
цільових позик, а пріоритети економічного спрямування – з
недержавних інвестиційних джерел, коштів Державного фонду
регіонального розвитку, цільових позик та коштів міжнародної
фінансової допомоги.
Вважаємо, що в приміській території повинні бути два-три
основні пріоритети розвитку, які є основою для формування місцевого
і державного бюджетів та доходу населення. Тому, приміську
територію слід розглядати у контексті з територіальною громадою, що
проживає на її території, враховуючи її чисельність, стать, вік, рівень
освіти та місцезнаходження з її власним потенціалом. Цей новий
погляд на поняття приміської території в нашій країні. Але слід
підкреслити, що високий рівень свідомості територіальної громади, з
однієї сторони і створення на рівні держави економічних умов для
розвитку підприємств, а з другої – здатні сприяти економічному
зростанню приміської території.
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МАРЖИНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Управление доходами и прибылью предприятия сводится к
разработке механизма организационно-экономического воздействия
по результатам работы предприятия, на повышение его эффективности
по сравнению с затратами, поиску комплекса инструментов,
позволяющих из стихийного получения доходов предприятий перейти
к регулируемым доходам. В то же время, недостаточно обеспечить
только прибыльность предприятия.
Однако, в условиях, когда самими затратами предприятие может
управлять, и в основном только расходом их количества, а цена на
каждый входной материал (ресурс) практически неуправляемая, то в
условиях не замедляющейся инфляции и бесконтрольности,
предприятие
крайне
ограничено
в
возможности
снижать
производственные издержки, добиваясь таким путем увеличения
прибыли. Поэтому, здесь возникает необходимость переоценки других
качественных характеристик, влияющих на увеличение доходов
предприятия.
Рассчитав показатели можно сделать вывод о том, что в 2014 г.
безубыточный объем реализации в стоимостном выражении
составляет 3329126,9 тыс. руб. или 575,82 партий. в натуральном
выражении. Объем товарной продукции ЗАО «Калинка» в 2014 г.
составил 8980249 тыс. руб., или 1553,28 партий., что на 5651122,1 тыс.
руб. или 977,46 партий. выше порога рентабельности. Точка
безубыточности в 2014 г. составила 37,07%, а зона безопасности
предприятия 62,9%. Это свидетельствует о том, что тот объем
реализации, при котором производство не принесет ни прибыли, ни
убытков равен 575,82 ед., что не превышает 37,07% от фактического
объема производства платьев женских. Безубыточный объем
реализации в стоимостном выражении на 2015 г. составляет
3538594,06 тыс. руб. или 549,3 ед. в натуральном выражении. Объем
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товарной продукции ЗАО «Калинка» на 2015 г. составил
10223949 тыс. руб. или 1587,25 партий., что на 6685354,94 тыс. руб.
или 1037,95 партий. выше порога рентабельности.
Точка безубыточности на 2015 г составила 34,61 %, а зона
безопасности предприятия 65,3 %. Это свидетельствует о том, что тот
объем реализации, при котором производство не принесет ни
прибыли, ни убытков, что не превышает 34,61% от фактического
объема производства платьев женских на 2015 г. Соответственно, чем
объем товарной продукции, при прочих равных условиях, выше
порога рентабельности, тем больше и прибыль предприятия. Деление
затрат на постоянные и переменные и использование категории
маржинального дохода позволяет не только определить безубыточный
объем продаж, зону безопасности и сумму прибыли по отчетным
данным, но и прогнозировать уровень этих показателей на
перспективу.
С помощью маржинального анализа можно определить
критический уровень не только объема продаж, но и суммы
постоянных затрат, а также цены при заданном значении остальных
факторов. Смысл этого расчета состоит в том, чтобы определить
максимально допустимую величину постоянных расходов, которая
покрывается маржинальным доходом при заданном объеме продаж,
цены и уровня переменных затрат на единицу продукции.
Сделав маржинальный анализ на ЗАО «Калинка» мы можем
сделать вывод, что необходимо применять более эффективный метод
планирования прибыли. Анализ безубыточности базируется на
зависимости между выручкой от реализации, издержками и прибылью
в течение краткосрочного периода, когда производство продукции
ограничено определенными производственными мощностями,
увеличение или уменьшение которых за короткий отрезок времени
невозможно.
Литература:
1. Балабанов, И.Т. Финансовый менеджмент. Учебник. / Балабанов И.Т. –
М.:Финансы и статистика, 2010 – 224с.
2. Берзин, И. Э.Экономика предприятия: Учеб.пособие. / Берзин И. Э. –
М.:Институт междунар. отношений и экономики, 2010. – 251с.
3. Бурцев, В.В. Учет прибыли предприятия / Бурцев В.В. // Главный
бухгалтер, № 4. – 2014. – С. 44.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ДИСКУСІЙНА ЕКОНОМІЧНА
КАТЕГОРІЯ
Бюджетування є складною економічною категорією, що
відзначається різноманітними науковими підходами до її трактування.
Проведене теоретико-методологічне дослідження [1] доводить, що
нині
фінансово-економічне
розуміння
сутності
терміну
«бюджетування» є досить дискусійним (рис. 1).

Рис. 1. Ключові дискусійні аспекти трактування терміну
«бюджетування»
Зокрема, ряд вчених (Онищенко С.В., Бочаров В.В.,
Скляренко В., ін.) розглядає бюджетування як процес, що полягає у
прийнятті управлінських рішень на основі розроблених бюджетів або
безпосередньо стосується розробки бюджетів, їх формування та
подальшого контролю виконання. Чимало науковців відносять
бюджетування до складової частини фінансового планування
підприємства (Івашкевич В.Б., Стоянова О.С., Теплова Т.В.,
Харко А.Ю., Хруцький В.Є.), тоді як інші обґрунтовують більш
широке
бачення,
досліджуючи
бюджетування
як
окрему
систему/спосіб управління підрозділами господарюючого суб'єкта зі
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складними внутрішніми зв‘язками (Поліщук С.В., Дмитрієв А.В.,
Науменко Р.П., ін.). Деякі автори (Мельник О.Г., Білик М.Д.,
Шимширт М.Д. тощо), думку яких ми поділяємо, вважають
бюджетування управлінською технологією або інструментом, що
передбачає формування системи бюджетів підприємства і їх подальше
використання для досягнення поставлених цілей та високих
фінансового-економічних результатів підприємства з урахуванням
впливу ендогенних та екзогенних факторів.
Базовою ланкою бюджетування на підприємстві є операційні
бюджети, які трансформують та формалізують кількісні показники у
вартісні й характеризують перспективні надходження і використання
фінансових ресурсів підприємства. Основна частина операційних
бюджетів прямо чи опосередковано впливає на кінцеві показники, й
перш за все показники доходів, витрат та ефективності діяльності на
кожному етапі фінансово-господарських процесів і структурних
підрозділів підприємства. На підставі операційних бюджетів
розробляються основні та фінансові бюджети, в яких відображується і
формалізується вплив прийнятих рішень у виробничій, комерційній,
інвестиційній діяльності підприємства на його активи, фінансові
ресурси й фінансову стійкість протягом бюджетного періоду [2].
Разом
з
тим,
відбувається
безперервний
розвиток
методологічних та прикладних підходів щодо здійснення
бюджетування найбільш ефективним чином. Серед таких новітніх
тенденцій – поступове оновлення традиційного бюджетування та
перехід до стратегічного планування, в рамках якого виділяються такі
різновиди як «просунуте бюджетування» (Advanced Budgeting) і «за
рамками бюджетів» (Beyond Budgeting).
Отже, раціональне управління розвитком підприємства на
операційному, тактичному та стратегічному рівнях нині слід здійснювати за допомогою бюджетування, адже цей сучасний інструмент має
значний вплив на постановку цілей та розробку заходів для
досягнення високих фінансово-економічних результатів, забезпечуючи
прогнозоване ресурсне підґрунтя їх отримання.
Література:
1. Волинчук Ю. В. Бюджетування як інструмент управління фінансовоекономічними результатами підприємства / Ю. В. Волинчук // Економічні науки. Серія
„Облік і фінанси‖: збірник наукових праць. – Луцький національний технічний
університет. – Випуск 11 (41). – Ч. 3. – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.
В. – Луцьк, 2014. – С. 17–27.
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ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІРНИЧОРУДНИХ
ПІДПРИЄМСТВ, ЩО МАЮТЬ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
ВИТРАТ
Побудова основи системи обліку та контролю витрат багато в
чому пов‘язана з особливостями діяльності підприємств,
призначенням продукції, що випускається, її асортиментом,
характером технологічного процесу й рядом інших факторів.
Дослідження діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів
дозволило виділити наступні її специфічні особливості, які залежно
від характеру впливу на витрати виробництва умовно об‘єднують у
такі групи факторів: організаційні, технологічні, економічні,
екологічні [1]. Виходячи з цього, виникає потреба у дослідженні
ступеня впливу цих факторів на розробку методики побудови
економічно доцільної системи обліку й контролю виробничих витрат.
До групи організаційних факторів віднесено організаційну
структуру комбінатів. Підприємства гірничорудної підгалузі являють
собою промислово-виробничі комплекси з завершеним циклом
підготовки
доменної
сировини,
що
мають
численні
внутрішньогалузеві та коопераційні зв‘язки, складну систему
комунікацій, зв‘язку та соціальної інфраструктури.
Як
технологічні
фактори
виділено
багатостадійність
виробничого процесу та комплексність переробки сировини, що
впливають на формування витрат виробництва з точки зору
виготовлення технологічно завершеної сировини. Погіршення гірничогеологічних умов добування та значне відставання розкривних робіт,
розроблення кар‘єрів і шахт зумовлює зростання собівартості
видобутку сирої залізної руди.
До економічних факторів належить якість залізорудної
сировини, підвищення якої викликає зростання витрат виробництва;
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стан основних засобів комбінатів, великий ступінь зносу яких
викликає зростання витрат на утримання їх у робочому стані;
структуру операційних витрат, постійне зростання тарифів на
енергоносії, додаткове податкове навантаження порівняно з іншими
галузями господарства у вигляді ресурсних платежів, спроба введення
науково необґрунтованих нормативів плати за користування надрами
(у тому числі і за розміщення відходів) тощо.
Екологічні фактори – до яких належить передусім потреба у
підтриманні в належному стані хвостосховищ та виплата компенсацій
за використання земель. Довгострокова та інтенсивна експлуатація
родовищ мінеральної сировини призвела до вичерпування екологічної
ємності довкілля та створення зон екологічного лиха.
Розглядаючи підприємства гірничорудної промисловості, слід
відзначити те, що бракує спеціалізованих галузевих методичних
рекомендацій з формування виробничої собівартості продукції, які б
враховували техніко-економічні особливості їх діяльності. Так,
залежно від складових статей витрат розрізняють такі види
собівартості: собівартість переділу, що містить прямі виробничі
витрати та цехові загальновиробничі витрати; цехова собівартість, що
містить напівфабрикати попереднього переділу та собівартість
переділу; повна собівартість – собівартість переділу та
загальновиробничі, адміністративні та витрати на збут, що
поділяються на цей цех. Поняття цехової собівартості близьке до
поняття виробничої собівартості за економічним змістом, але
методика розрахунку такого показника не відповідає вимогам
П(с)БО 16, у частині включення загальновиробничих витрат, оскільки
до цехової собівартості включаються всі загальновиробничі витрати
цеху, без розподілу на постійну та змінну частину.
Таким чином, основною проблемою на сьогодні є те, що
нормативно закріпленою є методика розрахунку виробничої
собівартості, яка має певні недоліки через неврахування галузевої
специфіки гірничорудних підприємств і потребує удосконалення.
Література:
1.
Бондаренко Т.Ю. Вплив галузевих факторів на розробку методики
побудови економічно доцільної системи обліку й контролю / Т.Ю.Бондаренко //
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали
III міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь: ВіТро-Прінт, 2009. –
С.21-24.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АНАЛИЗЕ
ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Использование информационных технологий поднимает
экономический анализ финансовых процессов на качественно новую
ступень [1]. В настоящее время можно выделить следующие основные
группы программных средств, предназначенных для решения задач
экономического анализа:
1) системы автоматизации финансового анализа;
2) средства автоматизации внутреннего анализа хозяйственной
деятельности;
3) системы автоматизации анализа инвестиционных проектов;
4) интеллектуальные аналитические системы.
К первой группе программных средств можно отнести такие, как
«ИНЭК-АФСП» фирмы «ИНЭК», «Альт-Финансы» фирмы «Альт»,
«Audit Expert» фирмы «Про-Инвест Консалтинг». Они предназначены
для выполнения комплексной оценки деятельности предприятия,
выявления основных тенденций его развития, расчета базовых
нормативов для планирования и прогнозирования, оценки
кредитоспособности предприятия.
Ко
второй
группе
программных
средств
относятся
«1С:Торговля+Склад», «1C:Предприятие», система «БЭСТ-Анализ»
компании «Интеллект-Сервис», система «ИНЭК-АДП» фирмы
«Инэк». Средства автоматизации данного типа предназначены для
решения задач детального анализа торгово-закупочной и
производственной деятельности предприятий.
Наиболее мощными программными продуктами, относящимися
к третьему классу являются системы «ИНЭК-Инвестор» фирмы
«ИНЭК» и «Project Expert» компании «Pro-Invest Consulting», «АльтИнвест», разработанный ИКФ «АЛЬТ». Системы данного типа
ориентированы на разработку перспективных планов развития
предприятия и анализа эффективности инвестиционных проектов.
Наиболее распространенными и востребованными являются
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первые три группы программных средств. К четвертой группе относятся, прежде всего, нейросетевые аналитические системы, которые
пока используются только небольшим числом крупных финансовых и
производственных структур.
В рамках совершенствования методов управления, внедрение
информационных технологий позволяет организовать эффективное
планирование всей хозяйственной и финансовой деятельности и, как
следствие, повысить рентабельность предприятия на 5-15 %; снизить
риски за счѐт своевременного принятия решений и т. д. [2].
Вместе с тем, исследование деятельности различных
предприятий приводят к следующим выводам по поводу
использования информационных технологий при проведении
финансового анализа предприятий:
Во-первых, замечено, что бухгалтерский и финансовый учет на
ряде предприятий не автоматизирован и проводится «вручную», что
замедляет процесс оперативного учета и увеличивает риск допущения
ошибок в расчетах. Сказывается роль человеческого фактора.
Во-вторых, на предприятиях может не проводиться финансовое
планирование, и финансовый анализ носит поверхностный характер,
руководители компании просто просматривают бухгалтерскую
отчетность, не вникая в ее суть.
В-третьих,
для
осуществления
функций
финансового
планирования и управления финансовыми потоками не выделяются
специальные штатные единицы, и в должностных инструкциях данная
функция не входит в обязанность ни одного работника.
Исходя из значимости проведения финансового анализа, на
каждом предприятии следует выделять для его осуществления
штатные единицы, что скажется положительно как на создании
дополнительных рабочих мест, так и осуществлении контроля, за
деятельностью предприятия. Так как именно проведение анализа
позволяет определить основные проблемы его деятельности и выявить
источники их образования.
Литература:
1. Теория экономического анализа [Электронный ресурс] / Основы
компьютерного анализа хозяйственной деятельности организации – Москва, 2009. –
Режим доступа: http://econom-analiz.ru. – Дата доступа: 04.04.2014.
2. Технологии корпоративного управления [Электронный ресурс] / Найдены
истоки эффективности ИТ – Москва, 2013. – Режим доступа: http://www.iteam.ru. –
Дата доступа: 29.04.2014.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Инвестиционная деятельность любого хозяйствующего субъекта
направлена на экономический рост и максимизацию рыночной
стоимости предприятия. При этом эффективное решение таких задач
невозможно без разработки и создания соответствующего
компьютерного
программного
обеспечения
инвестиционного
проектирования. От точности расчета экономического эффекта
инвестиционного проекта непосредственно зависит будущий успех
предприятия.
Для принятия решений об инвестициях в проект необходимо на
этапе разработки проекта провести инвестиционный анализ. В
процессе инвестиционного анализа рассматриваются следующие
задачи [1]:
- оценка эффективности и рисков инвестиционного проекта;
- выбор наиболее эффективного и наименее рискованного
инвестиционного проекта из возможных альтернативных проектов.
Современные
технологии
разработки
компьютерных
программных систем базируются на использовании интеллектуальных
информационных систем. Одной из самых значимых областей
искусственного интеллекта являются экспертные системы. [2].
Экспертные системы отличаются от других компьютерных
программ, основными функциями которых являются поиск
информации, сортировка, группировка, изменение данных и
проведение расчетов. В отличие от таких программ они применяют к
фактам определенные правила, которые устанавливают отношения
между этими фактами с целью получения рассуждений, подобных тем,
которые бывают у человека. Двумя основными компонентами
экспертных систем являются: 1 – база знаний, которая отличается от
базы данных тем, что она содержит исполняемый программный код
(предписания), и 2 – логическая машина (решатель задач), которая
интерпретирует и оценивает предписания и данные, содержащиеся в
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базе знаний.
Главным
достоинством
экспертных
систем
является
возможность накопления знаний – формализованной информации, на
которую ссылаются или используют в процессе логического вывода, и
сохранение их длительное время. Экспертная система состоит из базы
знаний (части системы, в которой содержатся факты), подсистемы
вывода (множества правил, по которым осуществляется решение
задачи), подсистемы объяснения, подсистемы приобретения знаний и
диалогового процессора.
В процессе разработки экспертной системы инвестиционного
проектирования выделяются цели, факты и правила. Путем перебора
поставленных целей и имеющихся в базе фактов формируются
правила, по которым происходит выбор оптимального для данных
условий инвестиционного проекта. База знаний экспертной системы
инвестиционного проектирования может быть дополнена любым
количеством фактов и правил, а сама экспертная система может быть
реализована на языках логического программирования.
Таким образом, считаем, что эффективным инструментом для
автоматизации процесса инвестиционного проектирования может
стать экспертная система, с помощью которой финансовый аналитик
(инвестор, менеджер) может анализировать различные варианты.
Экспертная система инвестиционного проектирования – это выбор
аналитическими средствами проекта для инвестирования и
определение выгодности того или иного проекта. Экспертная система
инвестиционного проектирования использует способ оценки на основе
критериев, которые реализованы в форме фактов базы знаний. Данный
способ универсален, гибок, и, при использовании большого числа
критериев, очень эффективен.
Литература:
1. Багатин Ю.В., Швандер Д.А. Инвестиционный анализ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. – 354с.
2. Шориков А.Ф., Буценко Е.В. Разработка программного комплекса
оптимизации управления инвестиционным проектированием // Прикладная
информатика. – М.: «Маркет ДС Корпорейшн». – 2009. – №1(19). – С.52– 59.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В экономике современной Республики Беларусь в настоящее
время активизация инвестиционных процессов — неотъемлемый
фактор развития всех сфер экономической деятельности.
Инвестиционный процесс — это экономические отношения между
субъектами экономической системы по поводу движения (реализации)
инвестиций. Финансирование инвестиционных проектов может
осуществляться в виде: самофинансирования (за счет собственных
средств предприятия), финансирования посредством привлеченных
средств, включаемых в состав собственного капитала, и с
использованием заемных средств.
Низкая рентабельность капитала большинства субъектов
хозяйствования Республики Беларусь не позволяет им отыскать
источники для самостоятельного финансирования, технического
перевооружения, модернизации и ввода новых мощностей и
технологий. Вследствие этого предприятия обращаются в банк с
целью получения кредита.
Связующим звеном банковской системы и реального сектора
экономики в инвестиционном процессе является процентная ставка: с
одной стороны – стоимость ресурсов и маржа банка, с другой –
рентабельность производства и доходность предприятий.
Уровень процентной ставки в Республике Беларусь
устанавливается в рамках процентной политики государства, которая
является одним из важнейших и достаточно сложных инструментов
регулирования банковской деятельности и рычагом воздействия на
механизм функционирования реального сектора экономики [1].
По данным Национального банка Республики Беларусь
структуру привлеченного капитала в реальный сектор экономики
можно представить в виде таблицы.
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Таблица
Структура привлеченного банковского капитала в реальный сектор
экономики, в процентах
Вид
деятельности
Промышленность
Транспорт
Строительство
Торговля
Итого:

Доля в общей величине привлеченного капитала
Долгосроч-ных
Краткосроч-ных
Кредиторской
кредитов и
кредитов и
задолженности
займов
займов
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01.
01.01
2013
2014
2013
2014
2013
2014
35,9

33,4

22,5

22,1

29,2

29,1

11,5
17,1
18,6
31,4

6,9
11,8
26,6
29,7

4,0
7,7
17,7
20,0

3,1
6,9
10,8
18,4

25,9
61,6
52,1
33,8

30,7
64,0
52,9
34,2

Из таблицы видно, что в промышленности наблюдалось
снижение доли долгосрочных кредитов и займов на 2,5 % и
незначительное уменьшение кредиторской задолженности на 0,1 %, а
также доли краткосрочных кредитов и займов на 0,4 %. На транспорте
и в строительстве наблюдалось снижение доли долгосрочных
кредитов и займов на 4,6 % и на 5,3 % соответственно, снижение доли
краткосрочных кредитов и займов на 0,9 % и на 0,6 % соответственно,
при увеличении доли кредиторской задолженности на транспорте на
4,8 % и в строительстве на 2,4 %. В торговле при увеличении доли
долгосрочных кредитов и займов на 8,0 % и доли кредиторской
задолженности на 0,8 %, уменьшилась доля краткосрочных кредитов и
займов на 6,9 %.
При этом проблемы с освоением кредитных ресурсов связаны с:
1) Снижением платежеспособности потенциальных заемщиков;
2) Слабой экономической обоснованностью представляемых
инвестиционных проектов;
3) Проблемой
«закредитованности»
предприятий
и
недостаточного количества эффективных инвестиционных проектов.
Необходимо разрабатывать на предприятиях выгодные, эффективные
и прибыльные для двух сторон инвестиционные проекты;
4) Проблемой роста уровня номинальных процентных ставок,
что послужило причиной снижения темпов прироста валовых
кредитов банков. Дальнейшее совершенствование инфраструктуры,
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включая создание микрофинансовых организаций и гарантийных
бюро, а также инструментария финансовых рынков, создаст условия
для рефинансирования белорусских банков и управления их
финансовыми рисками;
5) Проблемой создания условий для уменьшения стоимости
кредитов банков. Необходимо совершенствование учета и отчетности
предприятий как инструмента повышения транспарентности
деятельности заемщиков банков. В свою очередь это обеспечит более
качественный и оперативный мониторинг банками финансового
состояния заемщиков. При этом банковская система будет прилагать
усилия к формированию баз данных по кредитополучателям и
внедрению эффективных систем анализа финансового положения
заемщиков и оценки обеспечения кредитов;
6) Защитой интересов банков-кредиторов. Необходимо быстрое
развитие залоговых отношений и совершенствование их правового
обеспечения. Оптимальные условия для развития кредитных
отношений банков с предприятиями и организациями реального
сектора экономики возможны при решении вопроса об
удовлетворении требований, обеспеченных залогом. Необходимо
упростить процедуры обращения взыскания на предмет залога и
удовлетворения, обеспеченных залогом требований кредиторов,
усовершенствовать систему регистрации имущества и имущественных
прав. В итоге через снижение кредитных рисков данные меры станут
стимулирующими для наращивания банками долгосрочного и
инвестиционного кредитования.
Необходимо
отметить,
что
расширение
банковского
кредитования в Республике Беларусь идет в неблагоприятных
экономических условиях. Банки испытывают существенные трудности
с формированием ресурсной базы, проявляющиеся в дефиците
ликвидности. Среди прочих причин это связано с падением объемов
реализации продукции белорусскими предприятиями. Развитая
национальная банковская система призвана содействовать росту
сбережений основных субъектов хозяйственной деятельности в виде
банковских депозитов, их трансформации в инвестиции в реальный
сектор через банковский сектор, а также противодействовать внешним
воз- действиям для сохранения внутренней финансовой стабильности.
Тенденции к увеличению доли средств, предоставляемых банками,
является
перспективным
направлением
в
инвестиционной
50

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

деятельности
промышленного
сектора.
Вместе
с
тем,
совершенствование организации банковского кредитования с учетом
интересов всех его участников, позволяет расширить сферу
банковского кредитования реального сектора. [2]
Следует отметить, что для стимулирования внедрения
перспективных
инвестиционных
проектов
объективной
необходимостью становится формирование нового менталитета в
сфере банковского кредитования в направлении создания банковских
коалиций (союзов) для финансирования сложных инвестиционных
проектов.
Таким образом, основная задача белорусских банков состоит, в
том, чтобы, используя свои знания и возможности глобальной
экономики, предоставить наиболее выгодные условия для
национальной экономики в сфере финансирования, инвестиций, путем
расширения состава предоставляемых услуг и совершенствования их
условий.
Литература:
1. Алымов, Ю. Банковский сектор: в центре внимания инвесторов / Ю. Алымов
/ Ю. Алымов // Экономика Беларуси: Итоги. Тенденции. Прогнозы. - 2009. - N 3. С. 40-43.
2. Полегошко Т. И. О кредитовании банками экономики / Т.И. Полегошко //
Банковский вестник: Информационно- аналитический и научно-практический журнал
Национального банка Республики Беларусь. – 2009. - №13.- С.13-17.
3. Национальный банк Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.nbrb.by/publications/EnterpriseFinance/fin2013_4.pdf
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Одним из наиболее важных факторов развития экономики
являются инвестиции, для Беларуси сегодня – это необходимые
условия возобновления и поддержания устойчивого экономического
роста, а значит и улучшения уровня жизни людей. Актуальность
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данной темы состоит в том, что для Беларуси использование
иностранных инвестиций является необходимостью, обусловленной
участия экономики страны в международном разделении труда и
переливом капитала в отрасли, свободные для предпринимательства.
Главная выгода для принимающей страны состоит в получении в свое
распоряжение дополнительных
ресурсов,
включая
капитал,
технологии, управленческий опыт и квалифицированный труд. Тем
самым,
стимулируется
развитие
национальной
экономики,
увеличивается объем производства продукта и дохода, ускоряется
экономический рост и развитие[1].
Рассмотрим приток прямых иностранных инвестиций за 20102014г. в Республику Беларусь в таблице 1.
Таблица 1
Приток прямых иностранных инвестиции в Республику Беларусь за
2010-2014г.
Прямые
иностранные
инвестиции,
млрд. дол.

2010

2011

2012

2013

2014

5 569,0 13 248,0 10 358,4 11 083,4 11 102,7
Примечание – Источник: собственная разработка [2]

Темп
роста,
2014 г. к
2010г.,%
199,3

По данным таблицы 1 темп роста прямых иностранных
инвестиций за 2010-2014г. составил 199.3%.
Рассмотрим сильные и слабые стороны, возможности и угрозы
привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику страны:
Сильные стороны: выгодное географическое положение;
квалифицированная рабочая сила; вступление в Таможенный Союз и
ЕЭП; наличие Инвестиционного Кодекса и льгот для иностранных
инвесторов; выгодные условия работы в свободных экономических
зонах и малых городах.
Слабые стороны: высокая налоговая нагрузка и условия
налогового администрирования; значительные регулирующие барьеры
для
ведения
бизнеса;
макроэкономическая
нестабильность;
неразвитый
фондовый
рынок;
отсутствие
благоприятного
инвестиционного имиджа страны.
Возможности: высокий уровень экономического роста;
проведение структурных реформ в экономике; наличие предприятий,
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которые могут быть приватизированы; переход на МФСО.
Угрозы: низкий инвестиционный рейтинг Беларуси; высокая
зависимость Беларуси от импорта промежуточных товаров и угроза
повышения цен на них; ограниченные возможности по привлечению
иностранного капитала [3, с. 111].
Таким образом, реализация различных стимулирующих
факторов по привлечению прямых иностранных инвестиций будет
способствовать качественному росту их объемов и окажет
существенное влияние на социально–экономическое развитие
Беларуси. В первую очередь привлеченные капиталы отразятся на
качестве таких параметров, как рентабельность, производительность
труда, объемы выпуска и дальнейшей реализации продукции.
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2. Министерство Экономики Республики Беларусь[Электронный ресурс]
/Условия инвестирования в Республике Беларусь. – Минск, 2014. – Режим
доступа:http://www.economy.gov.by/ru/invpolicy/invest-klimat/pezultat
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В ОБЛАСТИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
За годы независимости Республика Беларусь интегрировалась в
мировое сообщество на различных уровнях – глобальном,
региональном и субрегиональном. Сегодня Республика Беларусь
является полноправным членом большинства универсальных
организаций системы ООН и настойчиво продолжает интегрироваться
в мирохозяйственные связи, рассматривая перспективу вступления во
Всемирную торговую организацию в качестве одной из существенных
составляющих этого процесса [2].
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Для Республики Беларусь, как для страны с малой экономикой
открытого типа, целесообразно развитие интеграционных процессов.
В том числе в Беларуси ратифицированы различные соглашения об
участии в различных международных организациях в области
кредитно – финансовой сферы, к наиболее важным их которых можно
отнести:
1. Соглашение о создании Союза Независимых Государств
(СНГ) (Россия, Беларусь, Украина, 1991);
2. Соглашение о Таможенном союзе между Беларусью и
Россией (1995);
3. Договор о Евразийском экономическом союзе (с 01.01.2015)
[1].
Наиболее эффективной формой адаптации интеграционных
отношений в экономику страны является взаимодействие
экономических агентов на уровне международных финансовых
рынков. Для наиболее полного понимания механизма осуществления
интеграционных процессов на финансовых рынках следует
рассмотреть сущность финансового рынка.
Финансовый рынок можно определить как систему отношений
между институтами финансового рынка, возникающую в процессе
обмена экономическими благами с использованием различных по
своим свойствам и механизму действия финансовых инструментов.
[4].
Следует отметить, что одним из наиболее значимых институтов
финансового рынка является банк, который в процессе осуществления
банковской деятельности взаимодействует с разнообразными
финансовыми инструментами, выполняет функции финансового
посредника, оказывает консультационные услуги по вопросам
размещения, обращения финансовых инструментов и инвестирования
средств в наиболее доходные финансовые активы.
Процессы
эффективности
и
устойчивости
развития
интеграционных отношений с участием банков как наиболее
влиятельного финансово-кредитного института в большей степени
должны определяться уровнем взаимодействия с иностранным
сектором, а также разработкой и внедрением таких банковских
продуктов, которые могли бы иметь достаточную степень
конкурентоспособности на международных финансовых рынках.
Для достижения наибольшего экономического эффекта
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обозначенных интеграционных процессов кредитно-финансовый
институт должен включать различный арсенал банковских продуктов,
наиболее
полно
отвечающих
растущим
потребностям
потребительских групп. Перечень предлагаемых продуктов кредитнофинансового института должен включать следующие основные и
сопутствующие банковские услуги: корпоративные кредиты,
факторинг, проектное финансирование, финансовый лизинг,
банковские депозиты и пластиковые карты, потребительское
кредитование, имущественное и личное страхование.
Все эти аспекты функционирования банков в общественноэкономической формации регулируются рамками национального и
международного законодательства[2].
Следует заметить, что интеграционные процессы реального и
финансового секторов экономики способствуют расширению
кредитного поля, снижению стоимости привлеченного капитала,
развитию
диверсифицированных
возможностей,
снижению
финансовых и производственных рисков. Это способствует успешной
реализации социальной миссии банков [3].
Таким образом, в соответствии с происходящими изменениями,
на
первый
план
выходит
формирование
инновационной
конкурентоспособной банковской стратегии в рамках системы
управления интеграционными процессами. Такая банковская
стратегия должна предполагать необходимость переориентации
деятельности коммерческих банков.
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БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В переходной экономике, в условиях недостаточности ресурсов
инвестиционного характера важнейшим источником финансирования
инвестиционной деятельности становится банковский кредит.
На определѐнных этапах производственного процесса почти все
предприятия испытывают недостаток средств, то есть возникает
необходимость кредитования. В настоящее время кредитование
предприятий играет значительную роль в развитии экономики
Республики Беларусь. Благодаря ему происходит более быстрый
процесс капитализации прибыли, а следовательно и концентрации
производства.
Коммерческое кредитование является одним из способов
инвестирования и характеризуется гибкостью в получении средств и
погашении долга, отсутствием жѐсткого контроля над выделенными
средствами.
Наиболее часто под банковскими инвестициями подразумевают
долгосрочные кредиты на финансирование затрат капитального
характера, однако в условиях современной экономики такие факторы,
как высокий уровень инфляции, обесценивание собственного
капитала, низкая инвестиционная активность населения и
юридических
лиц
сдерживают
долгосрочное
кредитование
предприятий. Приоритетным является краткосрочное кредитование.
Для поддержания инвестиционного климата в стране и
привлечения иностранного инвестиционного капитала процентные
ставки по инвестиционному кредитованию поддерживаются и
корректируются законодательными актами Республики Беларусь.
По данным таблицы видно, что процентные ставки по кредитам
на срок до одного года и свыше одного года резко увеличились в
начале 2015 года по сравнению с декабрѐм 2014. Однако, начиная с
июня процентная ставка по кредитам на срок до 1 года постепенно
снижается. Ставка по кредитам на срок свыше одного года также
56

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

имеет тенденцию к снижению по сравнению с показателем за январь
2015, однако в августе достигает значения, большего чем в декабре
2014 года.
2014 год
январь

2015 год
июнь

июль

август

Кредиты банков юридическим лицам на срок:
до1
46,3
31,8
34,9
40,4 42,5 38,3
года

35,2

34,2

26,4

24,0

свыше
1 года

34,5

август

15,5

декабрь

21,5

январь

35,9

март

25,7

23,8

Рисунок 1. Процентные ставки по кредитам для юридических
лиц на срок до одного года и свыше одного года. [1]
Объем кредитов, выданных банками юридическим лицам, по
данным на 1 января 2015 года, составил 215, 67трлн рублей. По
сравнению с 1 января 2014 года показатель вырос на 4,99%. Из
которых 45,9 трлн было направлено на долгосрочное кредитование.
Что составило 20% от общей массы выданных юридическим лицам
кредитов, остальные денежные средства были направлены на
краткосрочные вложения.
Таким образом приведѐнные показатели свидетельствуют об
ориентации кредитной деятельности коммерческих банков на
краткосрочное кредитование предприятий. Однако государство
корректирует уровень процентных ставок на долгосрочное
кредитование предприятий.
Источником долгосрочных ресурсов могут быть средства
граждан, находящиеся в денежном обороте и привлекаемые банками
во вклады. Поэтому банкам необходимо усовершенствовать стратегию
депозитной политики, согласно их целям и задачам. Также для
увеличения объѐмов долгосрочного кредитования необходимо
увеличить уровень капитализации банковской системы.
Эти преобразования смогут поспособствовать увеличению
долгосрочного кредитования и активизации инвестиционного
процесса в стране и обеспечат необходимые условия для
полноценного участия банков в реализации инвестиционных проектов.
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
НА РЕАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Вследствие экономических реформ последних лет в Республике
Беларусь постепенно изменяется структура финансово-кредитных
отношений. Одновременно в экономике существуют противоречия в
развитии денежно-кредитной системы и неуравновешенности между
финансовой и производственной сферами экономики. В то же время
перспективы экономического роста государства напрямую зависят от
сбалансированности различных частей финансово-кредитной системы,
еѐ способности обеспечить потребности экономики в финансовых
ресурсах [3].
Одним из наиболее значимых инструментов финансовой
политики выступает ставка рефинансирования. Изменение ставки
рефинансирования, оказывает существенное влияние на кредитную
политику банковского сектора экономики и, тем самым, на
инвестиционную активность. Кредит является существенной
составляющей заѐмных источников покрытия инвестиционных затрат.
На инвестиционный климат национальной экономики Республики
Беларусь может оказывать значительное влияние взвешенная политика
изменения ставки рефинансирования, сокращения еѐ уровня или роста.
Привлекательность экономики страны снижается под воздействием
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резких еѐ скачков и непредсказуемого поведения Национального
банка Республики Беларусь [1].
В последнее десятилетие наблюдаются значительные колебания
ставки рефинансирования, свидетельствующие о недостаточной
стабильности белорусской экономики. Несколько последних лет
данный показатель постепенно снижался с 45% в декабре 2011 г. до
20% в августе 2014 г. Сейчас же ставка рефинансирования
белорусской финансовой системы составляет 25% [2].
В обеспечении ликвидности банковских систем значительную
роль играет система рефинансирования. Свободный доступ к
инструментам Национального банка Республики Беларусь является
основным условием еѐ эффективности. Но существующий
ломбардный список таков, что инструменты в его составе
малопривлекательны для коммерческих банков и содержатся в
портфелях лишь ограниченного числа кредитных учреждений.
Незначительность объемов рефинансирования, а также формирование
денежного предложения в основном через приобретение иностранной
валюты практически сводят на нет роль такого метода денежнокредитного регулирования, как ставка рефинансирования. Широко
используемая, начиная от расчѐта штрафов и заканчивая
налогооблагаемой базой по налогу на прибыль, эта ставка минимально
влияет на рыночную стоимость денег [1].
Изменение нормы обязательного резервирования активно
используется Национальным банком Республики Беларусь в качестве
одного из косвенных методов экономического регулирования. При
маневрировании величины нормативов обязательных резервов он
воздействует на кредитные возможности коммерческих банков и
влияет на величину денежной массы в экономике страны. Это
воздействие находит отражение в значении коэффициента, которые
показывает пропорции роста или сокращения денежной массы в
зависимости от кредитно-депозитной активности банковской системы.
Отрицательно воздействуют на инвестиционный потенциал
хозяйствующих субъектов реального сектора экономики такие
факторы, как: дефицит или отсутствие финансовых средств у
значительной части предприятий; недостаточно благоприятный общий
инвестиционный климат в стране; низкие темпы и зачастую
неоптимальный характер структурных преобразований в народном
хозяйстве. Фактически большая часть предприятий реального сектора
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не готовы к широкомасштабному инвестированию на стандартных для
всех современных рыночных экономик условиях, так как кредиторы и
инвесторы требует от заемщика финансовой прозрачности и
эффективности освоения средств.
Причина малоэффективного взаимодействия рассматриваемых
секторов – ограниченность возможностей банков в проведении
крупных инвестиционных операций. У большинства банков
Республики Беларусь наблюдается недостаток достаточного для
инвестиционного кредитования объѐма финансовых ресурсов, а также
самих технологий инвестиционного кредитования [3].
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Финансовое
обеспечение
инвестиционной
деятельности
Республики Беларусь является одним из основных направлений и
условий ее экономического развития.
Экономика страны начнѐт выходить из кризиса только тогда,
когда
отечественная
промышленность
сможет
производить
качественную и конкурентоспособную продукцию. Для этого нужны
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значительные инвестиции.
В стабильной экономике на первом месте должны быть
собственные средства предприятий. Но в условиях инфляции и острого
недостатка оборотных средств, производители вынуждены всю прибыль
направлять на приобретение последних.
В кредитах, как краткосрочных, так и долгосрочных, нуждаются
все предприятия независимо от форм собственности, методов
хозяйствования. Долгосрочное кредитование находится в зоне
повышенного риска, но, наши коммерческие банки не располагают
таким объемом средств, чтобы осуществлять этот вид деятельности.
Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что в условиях
переходного периода реальным источником инвестиций должен стать
долгосрочный кредит.
Важную роль в развитии отдельных регионов республики,
привлечении инвестиций в экономику страны призваны сыграть
свободные экономические зоны. Беларусь с ее выгодным экономикогеографическим и геополитическим положением располагает
благоприятными условиями для создания СЭЗ.
Свои инвестиции в СЭЗ вкладывают в основном западные соседи
республики-предприниматели из Польши, Германии, Чехии, Италии и
Израиля.
Сегодня для работы инвестора на территории республики созданы
надежные правовые условия, обеспеченные как международными
соглашениями, так и национальным законодательством.
Так, на международном уровне Республикой Беларусь подписаны
Конвенция о защите прав инвестора (28 марта 1997 г.), Соглашение о
сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (24 декабря
1993 г.), а с 1992 года Республика Беларусь присоединилась к
Конвенции «О порядке разрешения инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами» (18 марта 1965 г.) и Сеульской
конвенции «Об учреждении Многостороннего Агентства по гарантии
инвестиций» (11 октября 1985 г.).
Кроме того, Беларусь активно участвует в заключении
двусторонних и многосторонних соглашений, предоставляющих
иностранным инвесторам режим наибольшего благоприятствования и
(или)
национальный
режим
осуществления
инвестиций
и
обеспечивающих защиту прав инвесторов на международном уровне.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Развитие рыночной экономики и перестройки народного
хозяйства требует разработки и реализации эффективной
государственной инвестиционной политики. Еѐ необходимость
обусловлена, прежде всего, тем, что инвестиции и связанные с ними
структурные сдвиги в экономике, играют ключевую роль в
формировании макроэкономических пропорций. Инвестиционная
деятельность – это стержень всего процесса расширенного
воспроизводства и быстрая ликвидация многих диспропорций в
развитии народного хозяйства.
Экономика страны начинает выходить из кризиса только тогда,
когда
отечественная
промышленность
может
производить
качественную и конкурентоспособную продукцию. Для этого нужны
значительные инвестиции.
В стабильной экономике на первом месте должны быть
собственные средства предприятий. Однако в Республике Беларусь, в
условиях инфляции и острого недостатка оборотных средств,
производители вынуждены всю прибыль направлять на приобретение
последних.
Не способствует прогрессу и нынешняя амортизационная
политика. Основные средства предприятий учитываются не по своей
истинной стоимости, сумма амортизации в течение года не
индексируется в соответствии с инфляцией, что приводит к оскудению
этого источника инвестиций. Так как в экономике Беларуси
преобладает государственная форма собственности, можно было бы
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рассчитывать на средства государственного бюджета. Но у
республиканской казны столько других неотложных забот, что это не
позволяет использовать ее ресурсы на цели, которые могут быть
профинансированы из других источников.
Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что в условиях
переходного периода реальным источником инвестиций должен стать
долгосрочный кредит. Только с его помощью сегодня можно привлечь
достаточно значительные денежные ресурсы. Причем, эти ресурсы
предоставляются на принципах платности, срочности, возвратности,
целенаправленности, значит, и использоваться они должны
эффективно. Но для этого важно разрабатывать взаимоприемлемые
для банков и предприятий практические условия и формы
долгосрочного кредитования.
Согласно постановлению Совмина Беларуси, официально
опубликованному 1 мая, в республике утвержден перечень 19
важнейших инвестиционных проектов. В их число вошла
модернизация производства в «БАТЭ» - Управляющей компании
холдинга «Автокомпоненты» с применением инновационных
технологий и созданием сборочного комплекса. Еще один проект
Минпрома, вошедший в список, предусматривает производство
высокопрочного, высокоточного чугунного литья на Минском
моторном заводе.
Также, в этот список включены увеличение парка воздушных
судов
«Белавиа»,
обновление
подвижного
состава
БЖД,
реконструкция и развитие производств «Гомельдрева», а также
строительство цеха по выпуску азотной кислоты с реконструкцией
КАС в «Гродно Азоте» и комплекс замедленного коксования в
«Нафтане».
По линии концерна «Белгоспищепром» к важнейшим отнесены
проекты по реконструкции производственных мощностей по
переработке сахарной свеклы и их модернизация на Городейском и
Скидельском сахарных комбинатах, а также Жабинковском сахарном
заводе. Помимо этого, в перечень включены проекты по
переоснащению производства в компании «Бабушкина крынка» и
строительству мясожирового цеха на Бобруйском мясокомбинате.
В Беларуси объем инвестиций в основной капитал в январе—августе
2015 года снизился более чем на 14%. В Беларуси в январе—августе
2015 года использовано 126,3 трлн. рублей инвестиций в основной
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капитал, что в сопоставимых ценах на 14,2% меньше уровня январяавгуста 2014 года.
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ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Несмотря на широкое распространение понятия «глобализация»,
определение ее сущности сопровождается рядом противоречий. Под
глобализацией в большинстве случаев понимается
процесс
интеграции совокупности национальных хозяйств, связанных друг с
другом системой международного разделения труда, экономических и
политических отношений в единую мировую сетевую рыночную
экономику; процесс всемирной экономической, политической,
культурной и религиозной интеграции и унификации. [1].
Можно выделить три направления глобальных тенденций:
1. Рынок товаров и услуг. Традиционное трудо- и энергоемкое
производство переносится в страны третьего мира. Наиболее важным
фактором экономического роста развитых стран являются технологии.
Сфера услуг становится доминирующей.
2. Финансовый рынок. Глобализация рынка финансовых услуг
привела к усилению финансовой интеграции, увеличению числа
слияний и поглощений финансовых институтов, снижению
национальных барьеров.
3. Рынки факторов производства. Капитал в настоящее время
направлен на перемещение реального сектора экономики в
развивающиеся страны, возрастающую роль играют прямые
иностранные инвестиции. Рынок труда также приобретает
международный
масштаб.
Стирание
границ
позволяет
беспрепятственно перемещаться по миру с целью получения работы
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или трудоустройства на наиболее выгодных условиях. Современные
тенденции международной миграции связаны с ростом нелегальной и
вынужденной миграции в развивающиеся страны вследствие
увеличения вооруженных конфликтов [2].
Субъективный
характер
глобализации
проявляется
в
сознательной целенаправленной деятельности по объединению стран
мира. Проводниками глобализации является небольшая группа
наиболее развитых в промышленном и военном отношении стран. В
мире сложилась строгая иерархия институтов и организаций, которые
управляют мировым хозяйством, устанавливают «правила игры» в
мировой экономике. Страны «периферии» представляют собой объект
глобализации, в отношении которого реализуется политика
доминирования глобального. Внешние, глобальные факторы и
обстоятельства влияют на возможности внутреннего развития страны,
ограничивая суверенитет или определяя приоритеты ее развития. Идея
глобализации представляется как неизбежный и безальтернативный
процесс, которому должны подчиниться все страны и регионы [2].
Обеспечение национальных интересов в рамках мирового
хозяйства предполагает создание благоприятных условий для развития
собственной хозяйственной деятельности и удовлетворения
потребностей населения страны. Для обеспечения экономической
устойчивости при интеграции в мировую экономику невозможно
обойтись без государственного регулирования. Оно призвано
формировать оптимальную структуру экспорта, предполагающую
весомую часть товарной продукции с высокой добавленной
стоимостью и высококачественных классных услуг. Именно
государству принадлежит решающая роль в выявлении и
целенаправленном освоении, исходя из имеющихся конкурентных
преимуществ, наиболее перспективных для экспорта товарных ниш на
мировом рынке. Оно поддерживает и развивает отвечающие
национальным интересам формы производственной кооперации,
инжиниринга, лизинга. Ему принадлежит главное место в достижении
благоприятного торгового режима в отношениях с зарубежными
партнерами
и
международными
торгово-экономическими
организациями. Без государства не обойтись при регулировании
валютно-финансовых отношений [3].
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Формирование кредитного портфеля коммерческого банка
является основным этапом реализации его кредитной политики.
Кредитный
портфель
представляет
собой
целенаправленно
сформированную в соответствии с определенной кредитной
стратегией совокупность вложений в кредитуемые объекты, в том
числе и уже просроченную задолженность. Исходя из этого, при
формировании оптимального кредитного портфеля следует стремиться
к реализации разработанной кредитной политики путем подбора
наиболее эффективных и надежных кредитных вложений,
попадающих под систему лимитов кредитования самой кредитной
политики [1, с.13].
Задачи банка по формированию кредитного портфеля:
1. определение лимитов основных классификационных групп
кредитов и вменяемых им коэффициентов риска;
2. отнесение каждого выдаваемого кредита к одной из указанных
групп;
3. выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их
общей сумме) с учетом каждого нового выдаваемого кредита;
4. оценка совокупного риска портфеля и возможностей выдачи
кредита конкретному объекту;
5. определение соответствия кредитного портфеля кредитной
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политике банка;
6. постоянный мониторинг отклонений кредитного портфеля от
заданного оптимума [4].
Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень
разработанности и внедрения кредитной политики банка. К
формированию кредитного портфеля приступают после того, как
определена общая цель кредитной деятельности банка, разработана
стратегия кредитной политики банка, сформулированы определяющие
приоритеты
Поэтому
необходим
постоянный
мониторинг
соответствия структуры кредитного портфеля заданным параметрам.
По данным официальной статистики, на белорусском рынке
кредитования главенствующая роль принадлежит ОАО «АСБ
Беларусбанк» по портфелю розничных кредитов. ОАО «АСБ
Беларусбанк» является наиболее динамично развивающимся
финансовым
институтом.
Благодаря
проведению
высокой
эффективности проводимой кредитной политики увеличивается
кредитный портфель населения. Кредитный портфель физических лиц
на 01.01.2015 составил 43,7 трлн. рублей, увеличившись за год на 6,4
трлн. рублей, или на 17,2 %. Процентные доходы по данному
направлению в 2014 году сложились в объеме 5 трлн. рублей. Их
объем возрос по сравнению с 2013 годом на 0,3 трлн. рублей, при этом
ключевым фактором такого роста является, прежде всего, рост
кредитного портфеля, который происходил на фоне снижения ставки
рефинансирования и соответственно снижения ставки размещения
средств Банком. По сравнению с 2012 годом кредитный портфель
увеличился на 21 трлн. рублей или на 92,5%, что довольно высокий
показатель (рис 1) [2,3].

Рисунок 1. Кредитный портфель населения ОАО «АСБ
Беларусбанк», трлн. рублей
Примечание – Источник: [5].
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Таким образом, следует отметить, что обозначенный ряд
проблем является решаемым для ОАО «АСБ Беларусбанк» и при этом
требует их грамотного решения, что приведет к и расширению
клиентской базы банков, а также к
повышению их
конкурентоспособности.
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ОСОБЕННОСТИ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К РАЗВИТИЮ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В последние 10 лет одним из главных направлений
государственной политики по повышению национальной и
региональной конкурентоспособности в развитых и развивающихся
странах стала кластерная политика. Для Республики Беларусь
кластерный подход является достаточно новым. Поэтому существует
ряд методических и организационных проблем по формированию
кластеров в экономике. Организационные проблемы формирования
кластеров в нашей стране обусловлены необходимостью усиления
кооперации и взаимодействия организаций в рамках кластера.
Для оценки потенциала кластеризации необходимо разделить
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отрасли экономики Республики Беларусь на группы по степени
развития инновационной деятельности и выделить отрасли, в которых
инновационная деятельность ведется наиболее интенсивно. Для этих
целей предпочтительно использовать методы многомерного анализа,
являющиеся количественным инструментом исследования социальноэкономических
процессов,
описываемых
большим
числом
характеристик.
При формировании кластеров в Республике Беларусь следует
опираться на опыт стран, использующих кластерную политику в
развитии национальной экономики и определивших кластеры, как
наиболее эффективную форму инновационной деятельности. Особого
внимания заслуживает опыт стран Европейского союза в становлении
инновационной экономики посредством развития кластеров. Исходя
из опыта стран ЕС, можно сделать следующие выводы и предложения,
направленные на формирование инновационных кластеров в
Республике Беларусь:
– на государственном уровне необходимо разработать
общенациональные программы инновационного, технологического,
промышленного, информационного развития, где кластеры должны
быть определены как часть национальной инновационной стратегии
страны. Государство может оказывать субъектам кластера поддержку
в международном обмене знаниями, поддерживать образовательные и
научные программы за рубежом, обеспечивать доступ ко всей
информации национального и регионального уровня, стимулировать
экспорт;
– на уровне местных органов управления следует разработать
более конкретные мероприятия по формированию и поддержке
кластеров, включающие мероприятия по финансированию научных
разработок,
привлечению
внешних
инвестиций,
оказанию
сопутствующих
услуг
(информационных,
консалтинговых,
маркетинговых), повышению квалификации рабочей силы через
программы переподготовки кадров и другие стимулирующие меры.
В Беларуси особенно актуальным является преобразование
промышленного и сельскохозяйственного комплексов республики в
отраслевые кластеры, имеющие устойчивую структуру, связанную с
производством и реализацией продукции на основе единых
технологических циклов, базирующихся на мировых сертификатах
качества и экологичности.
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Таким образом, главной особенностью кластерного подхода к
развитию экономики Республики Беларусь является формирование
инновационных кластеров, которое приведет к активизации
инновационной деятельности не только на внутреннем, но и на
внешних рынках.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Самым важным направлением инвестиционной деятельности
коммерческих
банков
следует
считать
предоставление
инвестиционных кредитов. В последние годы кредитная деятельность
коммерческих
банков
ориентирована
преимущественно
на
краткосрочные вложения в экономику, в связи с этим вопросы,
связанные с кредитованием инвестиционных проектов, являются
актуальными в деятельности коммерческих банков.
6,5
26,6

республиканский бюджет

9,3

местные бюджеты

собственные средства организаций

заемные средства других
организаций

3,7

средства населения

10

38,5
иностранные инвестиции (без
кредитов (займов) иностранных
банков
кредиты банков

1,5

Рисунок 1. Структура инвестиций в основной капитал по
источникам финансирования за 2014 г., в %
Источник: собственная разработка на основе данных [1]
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Как видно из рисунка 1, в структуре финансирования
инвестиционных проектов в Республике Беларусь в 2014 году кредиты
коммерческих банков занимают 26,6% Таким образом, существенная
часть инвестиционных проектов в нашей стране инвестируется за счѐт
средств коммерческих банков. Это связано с тем, что государственная
инвестиционная политика на ближайшие годы исходит из того, что
обеспечение высоких темпов роста инвестиций в основной капитал
является важнейшим фактором дальнейшего экономического роста,
стабильного технологического и социального развития Беларуси.
Однако в нашей стране существует ряд проблем, сдерживающих
масштабы долгосрочного инвестиционного кредитования. Это связано
с высоким уровнем инфляции, обесценением собственного капитала
банков, низкой инвестиционной активностью населения и
юридических лиц, низкой активностью зарубежных инвесторов в
предоставлении ресурсов для инвестирования.
Серьѐзной проблемой инвестиционного кредитования является
отсутствие ликвидного залога у предприятий-заѐмщиков.
Для
решения этой проблемы необходима приватизация предприятий и
формирование реально действующего фондового рынка и институтов
финансового инвестирования, определение реальной стоимости
инструментов финансового инвестирования.
Для увеличения объемов привлекаемых денежных ресурсов
(причем не только со стороны «внутренних» субъектов, но и внешних)
применимы следующие меры:
-создание надѐжной системы гарантий вложений и сбережений.
Это может обеспечиваться надѐжной системой страхования вкладов;
-развитие масштабных программ национального жилищного
строительства и создания широкой сети финансовых посредников;
-осуществление
широкой
денежной
приватизации
государственных предприятий, способствующей использованию
денежных средств населения и иностранных инвесторов;
-проведение
соответствующей
идеологической
и
пропагандистской кампании по привлечению денежных ресурсов в
страну.
Данные методы являются необходимыми и первоочерѐдными в
деле расширения кредитных ресурсов в стране и вовлечения в
экономический оборот средств хозяйствующих субъектов, местных
органов власти и домашних хозяйств.
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Использование данных предложений поспособствует развитию
инвестиционной деятельности коммерческих банков в Республике
Беларусь, а также необходима макроэкономическая стабилизация,
формирование благоприятного инвестиционного климата в Беларуси
для максимального вовлечения в сферу инвестиций национальных
валовых сбережений и иностранного капитала.
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ДИНАМИКА ГОСУДАРСВЕННОГО ДОЛГА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственный долг – сумма накопленных бюджетных
дефицитов за минусом бюджетных избытков.
Государственный долг является одним из способов
финансирования государственных операций, но это не единственный
метод. Правительства могут также печатать деньги, чтобы
монетизировать свои долги, тем самым устраняя необходимость
выплачивать проценты. Но эта практика просто снижает
государственные расходы по процентам, а не отменяет по-настоящему
государственный долг, и может привести к гиперинфляции, если
используется без меры.
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Совокупный государственный долг

Иностранный (внешний)
долг

Заем для покрытия
платежного
баланса

Государственный долг
для покрытия
дефицита бюджета

Иностранный заем для
покрытия бюджетного
дефицита

Внутренние займы

Рисунок 1. Совокупный государственный долг
Источник: Собственная разработка на основе [1,2,3]

Государственный долг подразделяют на внешний и внутренний.
Внешний долг, гарантированный Республикой Беларусь - сумма
основного долга по внешним займам, привлеченным от нерезидентов
Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики
Беларусь, на определенный момент времени.
Внутренний государственный долг Республики Беларусь - сумма
основного
долга
Республики
Беларусь
по
внутренним
государственным займам и подлежащие исполнению обязательства по
выданным гарантиям Правительства Республики Беларусь по
внутренним займам на определенный момент времени.
Динамика внешнего долга Республики Беларусь:
11,9

12,7

12,59
2014

2013

2015

Рисунок 2. Динамика внешнего долга с 2013 по 2015 гг.
Примечание – Источник: [3]

Таким образом, внешний государственный долг в Республике
Беларусь с каждым годом увеличивается. Государственный основной
внешний долг Республики Беларусь по состоянию на 1 июля 2015 г.
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составил 12,7 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на
101 млн. долларов США, или на 0,8 процента. В январе-июне 2015 г.
привлечены внешние государственные займы на сумму 679,1 млн.
долларов США и погашено внешнего долга на сумму 547,8 млн.
долларов США. Его образование обусловлено несоответствием между
потребностями государства в финансировании своих расходов и его
возможностями. Государство всегда испытывает недостаток в
финансовых ресурсах для выполнения своих функций, следствием
чего и является образование дефицита бюджета. К основным
источником образования внешней задолженности Республики
Беларусь относятся международные кредиты. Однако, показатели
кредитоспособности
по
внешнему
государственному
долгу
свидетельствуют о том, что Республика Беларусь относится к группе
стран с низким уровнем задолженности.
Главными кредиторами Республики Беларусь являются Россия,
Германия, Международный банк реконструкции и развития,
Международный Валютный Фонд, США и др.
Динамика внутреннего долга Республики Беларусь:

Рисунок 3. Динамика внутреннего долга с 2013 по 2015 гг.
Примечание – Источник: [3]

Таким образом, внутренний государственный долг в Республике
Беларусь с каждым годом увеличивается. Основным источником его
возникновения является эмиссия государственных ценных бумаг,
которая составляет около 60%. Второй по значимости источник
представляет собой гарантии Правительства Республики Беларусь,
составляющий около 20% объема внутреннего долга. Третью позицию
занимают кредиты Национального банка Республики Беларусь,
которые составляют 12-15%. Внутренний долг по состоянию на 1
июля 2015 г. составил 55,2 трлн. рублей, увеличившись с начала года
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на 6,8 трлн. рублей, или на 14,1 процента.
Государственный долг играет важную роль в управлении
экономикой современного государства. Республика Беларусь
характеризуется незначительным по сравнению с другими
государствами бременем внешнего и внутреннего заимствования.
Первым способом сокращения бюджетного дефицита и
снижения уровня государственного долга в Республике является
увеличение доходной части бюджета при этом государственные
расходы должны остаться в сохранности. Этого можно добиться путем
пополнения доходной части бюджета страны за счет продажи
государственного имущества. Такие процессы носят название
разгосударствление и приватизация.
Вторым значимым способом является уменьшение расходов
бюджета. В качестве примера низкорентабельных бюджетных
расходов возьмем сельское хозяйство. Так если на 100га
сельскохозяйственных угодий в Беларуси производится молока около
100 центнеров, а мяса около 500 центнеров, то в Бельгии и
Нидерландах, при почти одинаковых природных условиях
производства, соответственно, молока около 1250 и 1650 центнеров, а
мяса – 2650 и 5600 центнеров.
На
сегодняшний
день
программа
по
сокращению
государственного долга включает:
-развитие и укрепление рыночных отношений, проведение
реформ, в основе которых лежат разгосударствление и приватизация.
-повышение эффективности производства.
-усовершенствование финансовой системы страны (один из
способов –унификация бюджетных законодательств Республики
Беларусь и Российской Федерации).
-развитие непроизводственной сферы.
-снижение
субсидирования
из
бюджета
жилищнокоммунального хозяйства, энергетики, транспорта и т.д.
-обоснование новых социальных программ, требующих
бюджетного финансирования.
-реформирование бюджетного процесса в целом.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ КРЕДИТОВАНИЯ КАК
СИСТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ БАНКА С РЕАЛЬНЫМ
СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
Актуальность данной темы заключается в необходимости
развития реального сектора экономики, и в то же время нехваткой
денежных средств. В результате этого, предприятия вынуждены
прибегать к такой форме финансирования, как кредит. Кредит – это
составная
часть
финансовых
отношений,
основанная
на
взаимодействии государства, банков, предприятий. Он необходим для
полноценного
функционирования
экономики,
эффективного
размещения временно свободных денежных средств. Он необходим
для развития предприятия: замена старого оборудования, покупка
нового сырья, приобретение новых технологий и т.д.
Краткосрочные и долгосрочные кредиты банков продолжают
увеличиваться, несмотря на высокий кредитный риск. В 2014 году
размер кредитов составил 251 052,5 млрд. руб., увеличившись на 22%
в сравнении с предыдущим годом. Большой объем кредитных
вложений у обрабатывающей промышленности - 124 654,1 млрд. руб.,
что составляет 49,7% от всех вложений. Следует отметить, что на
протяжении трех лет в обрабатывающую промышленность был
направлен самый большой объем вложений. В большинстве случаев,
объем кредитных вложений с каждым годом увеличивается.
Исключением является лишь пара отраслей.
Что касается краткосрочных и долгосрочных вложений, то
наибольший удельный вес принадлежит долгосрочным кредитным
вложениям банков. В 2012 году краткосрочные кредиты составили
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53 810,6 млрд. руб. или 33% от все кредитных вложений, в 2013 году –
64 642,1 или 32%, а в 2014 году эта сумма увеличилась до
83 097,3 млрд. руб., но по прежнему составила 33% от всех вложений.
Таким образом, можно говорить о том, что банки стараются
придерживаться определенных пропорций при выдаче долгосрочных и
краткосрочных кредитов.
Наиболее значимым риском для устойчивой работы
банковского сектора в 2014 году оставался кредитный риск. Темп
прироста проблемных кредитов банков увеличивается большими
темпами. Если в 2012 году он составлял 817,4 млрд.руб., то в
2014 году он увеличился в 5 раз и составил уже 4 157,4 млрд.руб.
Наибольшая сумма проблемных кредитов у обрабатывающей
промышленности, но в то же время у этой отрасли и наибольший
объем кредитных вложений. Затем следует торговля; ремонт
автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования –
623,6 млрд. руб. и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство –
577,2 млрд. руб. Эти отрасли занимают 2 и 3 место соответственно и в
объеме кредитных вложений. Таким образом, чем больше кредитные
вложения, тем больше объем проблемных кредитов. Следует отметить
горнодобывающую промышленность, которая вначале имела малую
сумму проблемных кредитов, а в 2014 году эта сумма и вовсе исчезла.
Кредитные вложения банков в эту отрасль являются не только
наименьшими, но и уменьшаются с каждым годом. Это говорит о
хорошей работе данной отрасли.
Доля проблемных кредитов следующая: в 2012 году она
составляла 0,5%, в 2013 – 1%, в 2014 – 1,7%. Предприятиям
необходимо более эффективно использовать заимствованные
денежные средства, чтобы снижать данный процент, т.к. если они
этого не будут делать, банки будут снижать объем выдаваемых
кредитов и увеличивать требования для получения кредита
В заключение стоит отметить, что кредитование – это звено,
которое связывает реальный сектор с экономикой. Банки получают
прибыль, кредитуя отрасли нефинансового сектора, а он в свою
очередь получает денежные средства, которые может эффективно
разместить для получения прибыли. В то же время наблюдается
тенденция увеличения задолженности по кредитам, что негативно
сказывается на взаимоотношениях банка и предприятий. Для
достижения экономической стабильности национальной экономики
77

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

необходимо повышение эффективности реального сектора экономики.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ БАНКАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Среди традиционных видов деятельности коммерческих банков
основной операцией является предоставление кредитов, поскольку
очевидна прямая зависимость между результатом кредитования,
доходностью и стабильностью существования банка.
Кредитный портфель – это суммарный состав непогашенной
задолженности по всем текущим кредитам банка на установленную
дату.
Одним из барьеров, стоящих на пути развития белорусских
предприятий, является нехватка капитала. Обеспечить масштабное
расширение производства, освоение нового оборудования и
технологий, а для многих и выйти из кризиса без привлечения
кредитов невозможно.
Однако доля вложений в предприятия реального сектора
экономики недостаточно велика. Главная причина — наличие
больших кредитных рисков из-за неплатежеспособности заемщиков,
т.к. большинство предприятий Беларуси являются убыточными. По
данным
Национального
банка
Республики
Беларусь
на
01.01.2014
кредитные
риски
характеризуются
следующими
показателями: промышленность – 52,20, что на 1,61 выше, чем в
2013 году; сельское хозяйство – 14,57, что на 1,74 ниже, чем в
аналогичный период 2013 года; строительство – 3,45, что на
0,02 выше, чем в 2013 году; торговля – 13,84, что на 0,30 ниже, чем на
01.01.2013; операции с недвижимым имуществом – 7,33, что на
1,59 выше, чем в 2013 году; прочие – 8,62, что на 1,19 ниже, чем в
78

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

2013 году. Банк является коммерческой организацией и размещает
денежные средства при условии прибыльности кредитной операции и
минимальном риске невозврата средств. К тому же ведение «двойной»
бухгалтерии не позволяет банку правильно оценить финансовое
положение предприятия и адекватно рассчитать свой уровень
кредитного риска. В выигрышном положении находятся те банки,
которые давно работают с предприятиями реального сектора
экономики и имеют достаточно долгие и тесные связи с заемщиками.
Общий объем кредитов, предоставленных банками экономике
республики, на 1 августа 2015 г. составляет 96 599,3 млрд руб.
Отраслевая структура кредитов выглядит следующим образом:
горнодобывающая промышленность — 430,1 млрд.руб., сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство — 8 371,6 млрд.руб., торговля,
ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного
пользования
–
32 355,0
млрд.руб.
строительство
—
8 137,0
млрд.руб.,обрабатывающая
промышленность
–
34 271,7 млрд.руб, производство и распределение электроэнергии, газа
и воды – 2 272,1 млрд.руб., операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг потребителям – 4 026,,1 млрд.руб.,
другие виды экономической деятельности – 6 735,7 млрд.руб.
На 1 января 2015 г дебиторская задолженность составила
218,7 трлн. рублей, в том числе просроченная – 40,5 трлн. рублей, или
18,5% от общего объема дебиторской задолженности.
В сравнении с аналогичным периодом 2014 года, сумма
дебиторской задолженности увеличилась на 12 %. Просроченная
дебиторская задолженность «растѐт» ещѐ быстрее. Увеличение по
сравнению с 2014 г. на 39%. Эти данные неоспоримо свидетельствуют
об актуальности проблемы и необходимости поиска преодоления
сложившейся ситуации, поскольку несвоевременная оплата
обязательств дебиторами, приводит к дефициту денежных средств,
тем самым увеличивая потребность в оборотных активах для
финансирования текущей деятельности, ухудшает финансовое
состояние предприятия и экономики Республики Беларусь в целом.
Таким образом, проблема формирования кредитного портфеля
имеет важное значение. В процессе анализа структуры активов банка
необходимо обратить внимание на динамику, учитывая и анализируя
влияние различных факторов. Условием устойчивости для банка
является соответствие активов и пассивов по срокам и суммам,
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соблюдение разумного сочетания доходности и риска по кредитам. В
связи с этим важно соблюдать оптимальное соотношение собственных
и заемных ресурсов банка, качественно производить оценку
кредитоспособности заемщиков, осуществлять постоянный контроль
за обеспечением и не допускать увеличения совокупного кредитного
риска.
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
Для Республики Беларусь, находящейся в условиях недостатка
бюджетных средств для реализации комплекса модернизационных
программ, фактором, определяющим, успешное решение задачи
модернизации, также становится использование банковского кредита.
Роль банков в экономике определена их специфическим
назначением. Они призваны аккумулировать временно свободные
капиталы, осуществлять их перелив и концентрацию, регулировать
обмен. В результате обеспечивается непрерывность кругооборота
капитала, ускорение общественного развития и экономия
общественных затрат, повышение эффективности функционирования
производства и обращения. Кредит, используемый вопреки его
позитивным качествам, стал фактором определенной дестабилизации
экономического развития, обостряющим противоречия в производстве
и обращении [1].
Банки являются коллективными кредиторами и одновременно
коллективными заѐмщиками, выступают посредниками в кредите,
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обеспечивают рыночное перераспределение капиталов (национальных
сбережений) между субъектами, отраслями и регионами в целях
производительного использования средств. На основе расширения
денежного предложения банковская система способна удовлетворять
возрастающий внутренний спрос на деньги со стороны реального
сектора экономики., обеспечивать увеличение производственных
мощностей национальной экономики в результате реализации
модернизационных программ мероприятий.
Следует отметить, что
значительную долю в экономике
занимает сектор государственных предприятий, работающий в
условиях мягких бюджетных ограничений (около 70% в производстве
ВВП). Данные предприятия в наибольшей степени нуждаются в
финансовых ресурсах для технологического перевооружения, однако
часто не могут эффективно использовать полученные бюджетные или
кредитные средства. Что
касается сектора негосударственных
предприятий в экономике, то они работают в условиях жѐстких
бюджетных ограничений (около 30% в производстве ВВП).
Уровень самофинансирования предприятий продолжает падать,
их доля в источниках финансирования капитальных затрат
сокращается, сохраняется низкая рентабельность и убыточность
предприятий реального сектора экономики. С помощью кредита
государство в настоящее время не может решать те проблемы,
которые накопились в экономическом развитии отраслей, регионов,
модернизации
и
расширении
основных
фондов.
Перераспределительная функция кредита не позволяет реализовать его
назначение, как ускорителя общественного развития и инструмента
экономии общественных затрат, роста накоплений [2].
У большей части субъектов хозяйствования низкая
рентабельность капитала не позволяет им изыскать источники для
самостоятельного финансирования, модернизации и ввода новых
мощностей, поэтому предприятия обращаются в банк с целью
получения кредита. В связи с этим в стране отмечается активизация
деятельности банков в области финансирования инвестиционных
проектов. В таблице приведены источники финансирования
инвестиций в основной капитал за 2012-2014 гг., млрд руб.

81

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

Таблица
Источники финансирования инвестиций в основной капитал
за 2011-2014гг., млрд руб. [4]
2012
Инвестиции в основной
капитал – всего
в том числе за счет:
собственных
средств
организаций
кредитов(займов) банков
из них:
за счет кредитов (займов)
иностранных банков
за счет кредитов (займов)
банков Беларуси
прочих источников

2013

2014

154 442,4

202 696

225 659

61 746,4

76 821,8

86 824

40 917,2

50 770

59 999

5 055,9

9 121,3

18 502,3

35861,3
9 159,5

39 728,5
9 631,3

5 536,4
8 872,5

Как видно из таблицы среди источников финансирования
инвестиций в 2012 году собственным средствам организации
принадлежит 61746,4 млрд руб, что составляет 40,0%. В 2013 г.
инвестиции из собственных средств организаций в основной капитал
составили 76 821,8 млрд. руб., что составляет 37,9 %, а в 2014г. –
86 824 млрд. руб. (38,5%).
Это говорит о том, что субъекты хозяйствования в Республике
Беларусь самостоятельно реализуют инвестиционные проекты менее
чем на 50%. И это вызывает необходимость поиска иных источников
финансирования. В свою очередь, банковский кредит выступает в
качестве источника, обеспечивающего бесперебойный процесс
функционирования предприятия и обеспечения инвестиций. Так,
вторым после собственных средств источником финансирования
являются кредиты банков - 26,5% в 2012г., 21,2 % в 2013 г. , и 26,6% в
2014 причѐм большая доля кредитов приходится на банки Беларуси . С
одной стороны, это подтверждает значимость банков как
инвестиционных источников, однако с другой стороны, это указывает
на неэффективную работу предприятий по изысканию источников
самофинансирования [4].
Следует отметить, что главными направлениями развития
коммерческих банков, которые определяли бы перспективу их
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эффективного функционирования может быть:
- совершенствование кредитной инфраструктуры за счет
укрупнения банков, увеличения величины лимита уставного фонда,
создания ведомственных и территориальных банков, возрождения и
развития инвестиционных фондов;
- изменение механизма рефинансирования путем постепенного
сокращения роли национального банка как поставщика денежных
средств и развития самостоятельности коммерческих банков,
повышение их ответственности за развитие экономики [2].
Развивающая
функция
коммерческих
банков
может
реализовываться через их активное участие на рынке капитала,
кредитование приоритетных отраслей экономики, обязательного
введения системы дифференцированных процентных ставок,
делающих кредит доступным для заемщиков с низкой
рентабельностью производства.
Показатели, выражающие роль кредита в экономике, должны
быть обращены не только к банковскому сектору, но и к другим
сегментам экономики, иметь некий критический уровень, который
свидетельствовал бы и давал основу для корректировки кредитной
политики, как на уровне отдельных банков, так и экономики в целом
[3].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что
развиваясь во взаимодействии с экономической средой деятельность
банков в сфере кредитования должна завесить не только от их
собственной активности, но и от состояния национальной экономики,
структуры производства, эффективной деятельности отдельных
товаропроизводителей. Последовательный перевод предприятий
государственного сектора экономики на работу в условиях жестких
бюджетных ограничений обусловит целесообразность широкого
использования системы предоставления средне- и долгосрочных
эмиссионных ресурсов экономике через систему коммерческих
банков. Роль банков в инвестиционном кредитовании реального
сектора экономики непрерывно возрастает, этому способствует
заинтересованность организаций в привлечении банковского кредита в
качестве источника финансирования инвестиционной деятельности.
Литература:
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БАНКАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ (НА ПРИМЕРЕ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА)
Современная экономика развитых стран мира представлена, в
большей степени, малыми предприятиями, которые олицетворяют
собой малый бизнес. На сегодняшний день общепризнанным является
тот факт, что малый бизнес способен решать актуальные проблемы
экономики, социальные и экологические проблемы. Малый бизнес
выполняет и еще одну очень важную функцию – создание и внедрение
инноваций, что, в свою очередь, способствует развитию науки и
технологий. Здесь же следует отметить, что качество и эффективность
деятельности клиентов банка оказывают прямое влияние не только на
результативность его функционирования, но и на его имидж, что
также является неотъемлемым фактором конкурентоспособности
любого банка. Именно поэтому на сегодняшний день банковской
системе Республики Беларусь необходимо учитывать значительный
потенциал субъектов малого бизнеса, поскольку именно малый
бизнес способен стать основным фактором роста клиентской базы в
современных
условиях
жесткой
банковской
конкуренции.
Международный опыт показывает, что микрофинансовые организации
наиболее эффективны в предоставлении займов малому бизнесу,
нежели обычные коммерческие банки, а, следовательно, развитие
микрофинансирования наилучшим образом может решить данную
проблему и в Беларуси.
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Импульс развития банковского микрокредитования создала
программа Единого банка реконструкции и развития (ЕБРР), которая
осуществляется в Республике Беларусь с 2001 г. В соответствии с
данной программой банки, отбираемые для участия в ней, получают
целевые кредиты ЕБРР, методологическую, образовательную и
консультационную поддержку для того, чтобы активизировать
микрокредитное
обслуживание
субъектов
малого
предпринимательства. Предполагается, что кредитные ресурсы ЕБРР
формируют стартовый пул. В дальнейшем, сформировав круг
микрокредитных заемщиков, а также убедившись в эффективности и
невысоких рисках микрокредитования, банки начинают пополнять
микрокредитные портфели собственными ресурсами. Стратегически,
это способствует проникновению и закреплению банков в
микрофинансовом секторе.
По состоянию на 01.01.2014 г. в программе участвуют 7 банков.
Для того, чтобы повысить доступность кредитов, банки стремятся
расширить свои территориальные подразделения. Банковская
микрофинансовая сеть включает 82 точки продаж в 22 городах. С
начала реализации программы выдано 29 527 микрокредитов на 548.3
млн. долл. Средняя сумма микрокредита, которая выдается банками
по программе ЕБРР, повысилась с 11 тыс. долл. в 2001 г. до 36,6 тыс.
дол. в 2014 г. Большой популярностью пользуются экспресс кредиты.
На их долю
приходится 57 % портфеля. Это наиболее
быстрооборачиваемый и умеренный по сумме кредитный продукт (в
пределах 10 тыс. долл., сроком от 3 до 24 месяцев). Необходимость в
развитии
кредитования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства вызвана их малым удельным весом в ВВП
страны. В 2014 году данный показатель составил 12,4%. Для
сравнения, в развитых европейских странах данный показатель
достигает 70%. Портфельная доля проектов в частном секторе для
нашей страны - 100 %. В Литве - 49%, Казахстане - 60% и России 85%. Можно заметить, что ЕБРР не осуществляет кредитование
государственных предприятий. Данное явление, в первую очередь,
связано с повышенным риском не возврата кредитов.
На сегодняшний день проблема кредитования малого бизнеса в
Республике Беларусь является весьма актуальной. Для решения этой
проблемы реализуется программа ЕБРР. Следует отметить, что
благодаря этой программе уровень кредитования малого бизнеса в
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нашей стране на 01.01.2014 значительно увеличился, по сравнению с
началом реализации программы ЕБРР. А это в свою очередь
сопровождается развитием малого предпринимательства, что
оказывает положительное влияние на развитие экономики Республики
Беларусь. Однако такой показатель, как кредитование малого бизнеса,
не достиг своего должного уровня как, например, в развитых странах.
Поэтому для достижения наиболее значимого результата необходимо
перенимать опыт тех государств, у которых экономика находится на
высоком уровне.
Литература:
1. Современные направления организации корпоративного клиентского сервиса
в банке [Электронный ресурс] / Сайт науки, 2011 г. – Режим доступа;
http://zdos.ru/nauka/view_art.php. – Дата доступа: 24.09.2015 г.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСАХ
Для покрытия дефицита бюджета экономика государства
получает различные финансовые заимствования. Уникальным
способом их получения выступает государственный кредит.
Государственный кредит используется, главным образом, для
привлечения средств на покрытие расходов бюджета. Он играет
важную роль в укреплении экономики и ее финансовом оздоровлении.
С его помощью ресурсы, аккумулируемые на финансовом рынке,
направляются на финансирование потребностей экономического и
социального
развития.
Госкредитные
ресурсы
позволяют
цивилизованным способом покрывать бюджетный дефицит.
С помощью государственного кредита государство мобилизует
дополнительные
финансовые
ресурсы
для
финансирования
общегосударственных расходов и выполнения своих функций. Роль
кредитных ресурсов в рыночной экономике трудно переоценить. При
их помощи свободные денежные капиталы и доходы предприятий,
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личного сектора и государства аккумулируются, превращаются в
ссудный капитал, который передается за плату во временное
пользование.
Государственный кредит на практике реализуется посредством
государственных займов. Источником погашения государственных
займов и выплаты процентов по ним выступают бюджетные средства.
Таким образом, функционирование механизма государственного
кредита приводит к появлению государственного долга.
Под государственным долгом понимается совокупность
долговых обязательств страны. Государственный долг страны
полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся на
территории Республики Беларусь имуществом и другими активами.

Рисунок 1. Структура государственного долга Республики
Беларусь, млн.руб
Источник: собственная разработка на основе данных [1]

Как видно из рисунка 1, наибольшую часть в структуре
государственных долгов Республики Беларусь занимает долг
центрального правительства и долг, гарантированный центральным
правительством. Так же можно сказать, что по всем категориям,
государственный долг увеличился. Однако в Республики Беларусь это
проблема не так остра, так как в последнее время дефицит
государственного бюджета незначителен и при разумной фискальной
политики и других экономических преобразованиях можно добиться
того, чтобы дефицит государственного бюджета сократился еще
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больше или вовсе отсутствовал, либо доходы превышали расходы (то
есть был профицит).
Таким образом, можно сказать, что назначение государственного
кредита проявляется в первую очередь в том, что он является
средством мобилизации в руках государства дополнительных
финансовых ресурсов. В случае дефицитности государственного
бюджета дополнительно мобилизуемые финансовые ресурсы
направляются на покрытие разницы между бюджетными расходами и
доходами. Это означает, что государственный кредит, являясь
средством увеличения финансовых возможностей государства, может
выступать важным фактором ускорения социально- экономического
развития страны.
Литература:
1. Структура государственного долга Республики Беларусь //Национальный
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доступа: http://www.belstat.gov.by/ssrd-mvf/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyhdannyh/- Дата доступа: 27.09.2015
2. Карташов A.B. Государственный кредит и его формы // Право и государство.
2008. № 9.
3. Вавилов Ю.Я. Государственный долг: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям /
Ю. Я. Вавилов. -: Перспектива, 2007.
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Джерела формування фінансових ресурсів традиційно поділяємо
на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх джерел фінансових ресурсів
органів місцевого самоврядування відносять податкові та неподаткові
надходження. Внутрішні джерела фінансового забезпечення функцій
органів місцевого самоврядування включають: власні фінансові кошти
господарюючих суб‘єктів, що здійснюють комерційну діяльність у
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виробничій і невиробничій сферах; фінансові кошти кредитнофінансових організацій (комерційних підприємств, які обслуговують
сферу банківської, страхової, біржової діяльності); фінансові кошти
громадських організацій і установ, що займаються некомерційною
діяльністю на території регіону; фінансові кошти населення,
включаючи поточні грошові доходи і здійснені в тій або іншій формі
накопичення; фінансові кошти самої місцевої адміністрації.
Місцеві бюджети територіальних громад варто розглядати як
складову частину бюджетної системи держави та складову частину
місцевих фінансів, що відображає певну систему економічних
відносин. Ці економічні відносини виникають у процесі формування
доходів різних рівнів місцевих бюджетів, і при їх використанні як
цільових фондів грошових коштів місцевих органів самоврядування.
Незважаючи на різницю між доходами і видатками місцевих
бюджетів, вони повинні якнайповніше забезпечувати соціальні
потреби та забезпечувати гармонійний розвиток територіальних
громад. У процесі розподілу вартості валового внутрішнього продукту
шляхом формування та використання місцевих бюджетів
територіальних громад грошові відносини виникають між бюджетами
середньої ланки та вищими бюджетами, підприємствами комунальної
форми власності, закладами соціально-культурної сфери та
населенням. Тому особливістю місцевих бюджетів територіальних
громад є те, що вони відображають певну чітко обмежену частину
грошових відносин, які функціонують в окремій громаді.
Фінансові ресурси територіальних громад визначається
виробленим у розрахунку на душу населення національним доходом,
оскільки фінансові надходження забезпечуються, насамперед, з
доходів економічних суб‘єктів. Потреби у фінансових ресурсах
розраховують на основі фактичного рівня витрат. Для покращення
ефективності
функціонування
територіальної
громади
використовується система показників, які вказують на ступінь
збалансованості між видами ресурсів та потребами в них, що
складають її баланс. Існують два види таких балансів, до яких
відноситься баланс економічного призначення та соціального
спрямування. Слід наголосити на тому, що надмірна соціальна
спрямованість видатків місцевих бюджетів (виконання делегованих
повноважень), практично унеможливлює здійснення інвестицій в
економічний розвиток прикордонних територій.
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Місцеві фінанси територіальних громад повинні забезпечують
матеріальну незалежність органів місцевого самоврядування, і
безпосередньо їм підпорядковані. Це дає змогу місцевим органам
самоврядування бути організаторами цих бюджетних відносин.
До основних напрямів забезпечення фінансової спроможності
територіальних громад слід віднести наступні:
- децентралізація державних фінансів;
- нарощування власного фінансового потенціалу територіальних
громад та його ефективне використання;
- забезпечення фінансової спроможності територіальних громад
шляхом
удосконалення
системи
оподаткування
суб‘єктів
господарювання та передачі окремих податків і зборів на місцевий
рівень;
- забезпечення децентралізації управління;
- перегляд функцій територіальних громад відповідно до вимог
часу, що створить соціально-економічні умови для забезпечення
фінансової спроможності територіальних громад та дозволить
перенести основну вагу управлінського процесу на місцевий рівень.
УДК 657
Германович Наталья,
Карпенко Александр,
Шпильчук Станислав
Полесский государственный университет
УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Внешний долг имеет последствия, которые более печальны для
страны, по сравнению с последствиями внутреннего долга.
Эффективное управление внешним долгом включает три
специфических взаимосвязанных процесса:
1. Выбор подходящего вида финансирования.
2. Решение о размере заимствования.
3. Создание системы статистики внешнего долга (ведение
полной и своевременной отчетности о существующем долге страны)
[1].
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Стратегия управления внешним долгом представляет собой
систему выработки долгосрочных целей и задач управления внешним
долгом, определения механизма и условий их реализации.
Этапами построения и реализации стратегии управления
внешним долгом являются:
Возможными рекомендациями по проблеме внешнего долга в
области экономической политики могут быть:
− сокращение доли краткосрочных займов в совокупном объеме
внешнего долга за счет увеличения долгосрочного внешнего
кредитования. В первую очередь это относится к «другим секторам» и
банкам. Однако для привлечения долгосрочных займов предприятиям
необходимо внедрить прозрачную систему финансовой отчетности,
соответствующей мировым стандартам, а также обеспечить
стабильность законодательства, регулирующего их деятельность.
Долгосрочное заимствование банковским сектором также связано с
прозрачностью их деятельности и ролью государства – наличие
гарантий, ограниченное вмешательство в деятельность [2];
− диверсификация инструментов внешнего заимствования в
сторону увеличения роли инструментов финансового рынка. Для
этого, помимо внедрения международной отчетности, необходимо
выполнение и расширение существующей программы по развитию
фондового рынка в Беларуси;
− незначительная доля межфирменного кредитования говорит о
малом количестве филиалов иностранных предприятий в Беларуси.
Упрощение условий их деятельности и создание более благоприятного
бизнес климата может привести к увеличению притока долгосрочного
иностранного капитала в страну;
− выход на международный рынок государственных долговых
обязательств.
Их
выпуск
позволит
с
одной
стороны
диверсифицировать источники внешнего заимствования, с другой –
позволит отслеживать динамику процентных ставок для Беларуси, тем
самым создаст инструмент оценки ее платежеспособности и
устойчивости развития;
− более активное использование в будущем другого источника
внешнего финансирования – прямых иностранных инвестиций.
Приватизация с участием иностранного капитала позволит привлечь
необходимые ресурсы для выравнивания сальдо платежного баланса и
обслуживания внешнего долга, накопленного, в том числе, в период
91

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

мирового экономического кризиса [3, с. 18-19].
Таким образом, данные мероприятия и рекомендации
существенно помогут реализации эффективного государственного
управления государственным долгом будет служить источником
ускоренного социально-экономического развития и укрепления
финансового положения для Республики Беларусь.
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Голячук Сергій
Луцький національний технічний університет
АУДИТ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ
У 60-х роках минулого століття впровадження інформаційних
систем в бухгалтерському обліку призвело до появи нової професії у
сфері інформаційних технологій (ІТ)- ІТ-аудитора. Незабаром була
створена перша професійна асоціація ІТ-аудиторів — «Electronic Data
Processing Auditors Association», метою якої стало вироблення
стандартів і кращих практик проведення ІТ-аудиту. З тих пір,
важливість професії ІТ-аудитора значно зросла. На сьогоднішній день
аудит ІТ є обов'язковою частиною кожного незалежного фінансового
аудиту, послуги ІТ-аудиту затребувані на ринку, а великі корпорації
мають власні підрозділи ІТ-аудиту, які здійснюють періодичний
контроль ІТ-процесів і допомагають їх вдосконалювати. При цьому,
відповідність стандартам є необхідною умовою для проведення аудиту
високої якості[1].
Впровадження та використання ІТ для цілей бізнесу зовсім не
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гарантує отримання всіх очікуваних переваг. Оскільки, як показує
практика, крім вигод інформаційні технології можуть привнести
різноманітні негативні фактори, такі як залежність безперервності і
результативності бізнесу від використання ІТ, а також різноманітні ІТризики (починаючи від несанкціонованого доступу до конфіденційної
інформації, і закінчуючи фінансовими махінаціями) [2].
Аудит інформаційних технологій (ІТ - аудит) –це незалежна
перевірка інформаційного середовища підприємства з метою
отримання достовірної інформації про її поточний стан, формування
об'єктивного аудиторського висновку, а також надання рекомендацій з
удосконалення даної підсистеми підприємства. IT-аудит передбачає
комплексний аналіз відповідності існуючої інформаційної системи
завданням бізнесу, бізнес-процесам компанії, а також аналіз
технологічної інфраструктури та системи інформаційної безпеки в
компанії.
Зростаюча увага бізнесу до ІТ- аудиту обумовлена тим, що
результати його проведення можуть дати відповіді на питання
стосовно ефективності функціонування ІТ - середовища та його
складових для досягнення цілей бізнесу; відповідності впроваджених
ІТ моделей бізнесу, конкурентних переваг від використання ІТ,
економічної обґрунтованості ІТ- інвестицій, впливу ІТ- ризиків на
результати діяльності компанії, ефективності їх контролю, а також
інших істотних аспектів.
Використання ІТ-аудиту в системі управління дає можливість
керівництву компанії чітко побачити місце інформаційних технологій
в загальній організаційній структурі та їх внесок у досягнення цілей
бізнесу, оцінити рівень адекватності ІТ - стратегії до загальної
стратегії бізнесу, рівень зрілості ІТ - процесів і менеджменту ІТризиків[2].
Етапи проведення ІТ-аудиту наступні: попередня ІТдіагностика;аудит ІТ-інфраструктури;аудит ІТ-підрозділу;аудит ІТбезпеки;контроль впровадження рекомендацій ІТ-аудиту.
Результатом виконання IT-аудиту є:
складання висновку про поточний стан інформаційної
системи;
аналіз виявлених відхилень між сформованою ITінфраструктурою та завданнями управління;
рекомендації по усуненню невідповідності;
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оцінка
ефективності
використання
інформаційних
технологій;
формування пропозицій щодо подальшого вдосконалення
інформаційної системи, реінжинірингу IT-інфраструктури.
Така інформація дозволяє приймати ефективні рішення, які
стосуються придбання і модернізації апаратних і програмних засобів,
контролю за діяльністю інформаційної системи підприємства,
планування розвитку ІТ, підвищення кваліфікації ІТ- персоналу.ІТ
аудит є важливим етапом для вирішення завдань щодо оптимізації
витрат, а також невід'ємною частиною аудиту системи інформаційної
безпеки.
Література:
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ПРОЦЕС ОЦІНКИ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Запаси відіграють важливу роль при здійсненні господарської
діяльності підприємства, оскільки забезпечують безперервність
виробничого процесу, що дозволяє йому розвиватися, отримувати
прибутки, бути конкурентоспроможним. Проте, може виникнути
ситуація, коли власник вимушений прийняти рішення про продаж
підприємства, або частини його майна. У такому випадку, необхідно
достовірно оцінити вартість запасів як складової оборотних активів
підприємства. Так, для цілей визначення справедливої вартості запасів
пропонуємо використовувати алгоритм, що наведено на рисунку 1.
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ТАК

Прийняття рішення про
проведення оцінки запасів
підприємства

НІ

Визначення основних елементів, які необхідно враховувати при
визначенні справедливої вартості запасів підприємства
- вивчення даних фінансового обліку за попередній період;
- дослідження нормативно-правового забезпечення;
- опрацювання результатів статистичних досліджень;
даних незалежного аудиту, що стосуються оборотних
активів; інвентаризації;
- врахування зовнішніх факторів, таких як: ціни і тарифи,
відсоткові ставки, пільги, санкції, рівень інфляції тощо
Вибір методу оцінки запасів
Відображення результатів на рахунках бухгалтерського обліку та у
фінансовій звітності підприємства
Використання отриманих результатів при розрахунку справедливої
вартості підприємства

Рис. 1. Алгоритм оцінки справедливої вартості запасів на
підприємстві
Даний алгоритм оцінки справедливої вартості запасів включає
наступні етапи: прийняття рішення керівником щодо здійснення
оцінки запасів; оцінка запасів за справедливою вартістю з
використанням різних підходів і врахуванням елементів впливу на їх
вартість; відображення результатів оцінки в обліку та звітності.
Зауважимо, що загальна вартість запасів підприємства включає
вартість окремих його об‘єктів, при цьому запаси повинні бути оцінені
з урахуванням вимог, визначених Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 19 ―Об‘єднання підприємств‖ [2], де
зазначено, що готова продукція, товари, незавершене виробництво
оцінюються за ціною реалізації за вирахуванням витрат пов‘язаних з
нею; матеріали – за відновлювальною вартістю. Також при
використанні запасів в господарській діяльності підприємства варто
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враховувати, що на їх вартість істотно впливають методи оцінки
запасів, зазначені в Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
9 ―Запаси‖ [1].
Перевагою застосування даного алгоритму є врахування
зовнішніх та внутрішніх елементів, що впливатимуть на визначення
вартості запасів підприємства, що унеможливить заниження чи
завищення їх вартості.
Література:
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ОБ’ЄКТА
ОБЛІКУ
Важливу роль у створенні та розвитку підприємства відіграє
власний капітал, оскільки він є головною економічною базою всього
процесу діяльності і основою для початку та продовження
господарської діяльності підприємства.
Власний капітал є одним із найважливіших показників, який
виконує такі функції: самостійності і влади; відповідальності і захисту
прав кредиторів; довгострокового кредитування; фінансування ризику;
кредитоспроможності; компенсації понесених збитків; розподілу
доходів і активів.
Історичні засади виникнення та розуміння сутності власного
капіталу вимагають розглядати його також у нерозривному зв‘язку з
історичним походження наукової думки фахівців з бухгалтерського
обліку. Необхідно підкреслити, що проблемою визначення облікової
сутності власного капіталу займалися багато визначних науковців,
серед яких французький вчений Шарль Пангло, німецький вчений
І.Шер, вітчизняні професори В.В.Сопко, Ф.Ф.Бутинець та інші
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провідні українські вчені. При цьому зазначимо, що всі дослідники порізному трактували поняття капіталу.
Аналіз підходів до трактування поняття ―власний капітал‖ в
обліковій літературі дає підстави стверджувати про неоднозначність
його визначення. Це зумовлено наявністю п‘яти теорій капіталу
(теорія власності, теорія господарської одиниці, теорія залишкового
капіталу, теорія підприємства, теорія фонду) і, відповідно, різним
трактуванням природи капіталу.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖, затвердженого
Наказом Мінфіну України від 07.02.2013 №73, поняття ―власний
капітал‖ трактується як частка в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов‘язань [3].
На думку Т.А. Бутинця, власний капітал – це залишковий
інтерес в активах підприємства після вирахування зобов‘язань [1].
В.В. Сопко власний капітал розглядає як власні джерела
підприємства, які без визначення строку і повернення внесені
засновниками або залишені ними (засновниками) на підприємстві [4].
М.Т. Білуха пише, що власний капітал визначається вартістю
майна суб‘єкта господарювання, тобто чистими активами (різниця між
вартістю майна і позиковим капіталом), і складається зі статутного,
додаткового й резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та
цільових (спеціальних) фондів. Тобто, на відміну від П(С)БО та точок
зору названих вище авторів, власний капітал визначається не за
залишковим принципом, а за формальною ознакою (порядком
формування, або за порядком відображення в обліку та звітності) [5].
В цілому погляди вчених на власний капітал можна розділити на
три частини: визначення власного капіталу як суми вкладеного
капіталу засновниками і накопиченого капіталу в процесі діяльності
підприємства, як чисту вартість майна або різниці між активами і
зобов‘язаннями підприємства та погляд крізь призму ―теорії
власності‖ як обсяг прав та інтересів власника фірми.
Залишковий підхід визначення власного капіталу вказує не на
економічну суть власного капіталу, а лише на спосіб визначення його
величини. Цим можна визначити сукупну величину власного капіталу,
але не можна одержати інформацію про його структуру і величину
складових частин.
Тому, зважаючи на економічний та правовий зміст власного
97

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

капіталу, та для більш зрозумілого окреслення окремих його
складових частин, визначення власного капіталу можна сформулювати
таким чином: власний капітал є власним джерелом відтворення
активів, який відображає обсяг прав і інтересів власників і має бути
представлений інвестованим та накопиченим капіталом.
Власний капітал в обліку має свою класифікацію. Згідно Наказу
Мінфіну від 07.02.2013 р. №73 Про затвердження Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до
фінансової звітності‖ структура власного капіталу підприємства на має
вигляд:
зареєстрований капітал;
капітал у дооцінках;
додатковий капітал;
резервний капітал;
нерозподілений прибуток (непокритий збиток);
неоплачений капітал;
вилучений капітал [3].
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають
власний капітал як частку активів підприємства, що залишилася після
вирахування всіх його зобов‘язань, і поділяють його на дві частини:
авансований капітал (contributed capital) і реінвестований
(нерозподілений) прибуток (retained earnings) [2].
Узагальнюючи національний і міжнародний досвід, зазначимо,
що власний капітал у цілому формується за допомогою двох
складових:
вкладеного
(зареєстрований,
інвестований)
та
накопиченого (незареєстрований, нерозподілений, додатковий)
капіталу. Тобто капітал можна розділити на дві частини:
вклади (інвестиції засновників) – частка засновника
(акціонера) у статутному капіталі підприємства, яка виконує функції
відносин власності, управління підприємством;
додаткові внески – частка учасника в інших формах власного
капіталу – резервному, чи іншому виді та нерозподіленого прибутку,
який реінвестований в бізнес.
Проте незалежно від того, хто і як трактує ті чи інші складові
частини структури власного капіталу, його загальні розміри, що
відображаються у звітності, залежать від реальної оцінки активів,
об‘єктивності облікових даних щодо розрахунків з кредиторами та
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державою.
Розмір власного капіталу підприємства залежить від багатьох
факторів, серед яких можна виділити такі:
• інвестиції (призводять до збільшення власного капіталу);
• прибутки, отримані в результаті діяльності (збільшують розмір
власного капіталу);
• вилучення частки засновником (зменшує розмір власного
капіталу);
• витрати, пов‘язані з використанням власного капіталу (виплата
дивідендів, покриття раніше отриманих збитків тощо).
Наявність власного капіталу є умовою створення та розвитку
бізнесу. Власний капітал є власним джерелом відтворення активів,
який відображає обсяг прав і інтересів власників і має бути
представлений інвестованим та накопиченим капіталом. Він має свою
структуру, що відображається в обліку на рахунках: зареєстрований
капітал, капітал у дооцінках, додатковий капітал, резервний капітал,
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) , вилучений капітал,
неоплачений капітал.
Розміри власного капіталу для зовнішніх користувачів
інформації є мірилом щодо відповідальності підприємства і захисту
прав кредиторів. Тому величина власного капіталу є дуже важливим
елементом
процесу
діяльності
підприємства
та
системи
бухгалтерського обліку.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ:
СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ
Реалізація
стратегічних
ініціатив,
які
забезпечують
функціонування та розвиток суб‘єктів господарювання в умовах
інноваційної економіки вимагає удосконалення системи обліковоаналітичного забезпечення.
Як доводять проведені дослідження, основною причиною
виникнення будь-яких облікових систем є потреба керівництва
суб‘єктів господарювання у надійній та релевантної інформації, з
метою забезпечення прийняття управлінських рішень відповідним
рівнем управління. Стійке зростання інтересу до розробки та
постійного вдосконалення систем управлінського обліку з другої
третини XX ст. визначається не тільки зростанням обсягу
здійснюваних операцій і масштабів ведення бізнесу, але і
необхідністю встигати за різко зростаючою інформаційною
різноманітністю зовнішнього середовища бізнесу.
До теперішнього часу управлінський облік сформувався в
досить велику область наукових знань і практичного досвіду, яка
продовжує інтенсивно розвиватися, все більш впливаючи на якісний
рівень сучасного менеджменту. Практичний досвід європейських
країн показує, що управлінський облік має потенційні можливості в
частині надання інформації стратегічної інформації для управління і
контролю. Стратегічний управлінський облік (СУО) є напрямком
управлінського обліку і представляє синергетичну інформаційну
систему оцінки стратегічних викликів зовнішнього середовища і
внутрішнього потенціалу підприємства з метою отримання та подання
ємної інформації, спрямованої на розробку і реалізацію стратегії
суб‘єкту господарювання. Стратегічний управлінський облік є
системою вимірювання ефективності діючої стратегії та надання
стратегічної виробничої, фінансової, маркетингової та іншої
інформації, необхідної для обґрунтування стратегічного вибору. За
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допомогою його здійснюється інформаційна підтримка обґрунтування
управлінських дій, пов'язаних з реалізацією поставлених стратегічних
завдань, а також мотивація відповідної поведінки персоналу,
підкріплюваного
основними
корпоративними
культурними
цінностями. У стратегічному управлінському обліку переважно
використовується інформація, пов'язана із зовнішніми факторами, що
впливають на діяльність суб‘єкту господарювання.
Концепцію стратегічного управлінського обліку формують його
принципи, функції, цілі і завдання. Постановка стратегічного
управлінського обліку повинна здійснюватися відповідно до
принципів
відповідальності,
керованості,
достовірності,
взаємозалежності, релевантності, динамічності. У зв'язку з тим, що
процес управління динамічний і орієнтується на майбутнє, інформація
повинна задовольняти критеріям придатності і призначення.
Завданнями стратегічного управлінського обліку можуть виступати:
оцінки прибутковості та ефективності діяльності; планування,
бюджетування, аналізу результатів і прогнозування діяльності;
контролю і складання відповідних форм управлінської звітності;
підготовки додаткової інформації
для прийняття стратегічних
управлінських рішень тощо. Цілями і завданнями стратегічного
управлінського обліку визначаються його функції. Серед них:
стратегічний контроль, стратегічний аналіз, перспективне планування
та інші. Принципи, цілі та функції стратегічного управлінського
обліку формують його концепцію, а концепція визначає структуру.
Система стратегічного управлінського обліку не повинна бути
замкнута в середині фінансового блоку суб‘єкта господарювання.
Вона може охоплювати всі підрозділи. Така система буде ефективною
у разі включення до неї працівників і менеджерів різних підрозділів та
служб: вони вносять свою частину інформації в систему стратегічного
управлінського обліку і отримують з неї ту інформацію, яка необхідна
для їх роботи. Інформація, сформована у системі стратегічного
управлінського обліку, буде корисною керівництву та менеджменту
компанії для розставлення пріоритетів та планування подальшої
діяльності, буде витупати основою для оцінки перспективності
можливостей, що відкриваються, і дозволить сформувати механізми
контролю за виконанням прийнятих рішень, у тому числі,
стратегічного характеру.
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ЙМОВІРНІСТЬ ПОДІЙ ЯК НОВИЙ АТРИБУТ
ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
Головним завданням бухгалтерського обліку є відображення
господарської діяльності, причому не тільки фактичних подій, але й
запланованих. Не секрет, що ризик є невід'ємним атрибутом
фінансово-господарської діяльності підприємств, який впливає на
показники звітності, але досі залишається невиміряним в обліку.
Головним вимірником ризику є його ймовірність. Тому постають
питання: чи можна відображати ймовірність подій в бухгалтерському
обліку і чи є вона об'єктом бухгалтерського обліку? На сьогодні ці
питання залишаються недослідженими.
Вивченням питання ризику займалися такі вітчизняні та
зарубіжні науковці як І.М. Вигівська[1], А.Є. Шевельов[2],
Л.В. Гнилицька [3]та інші. Однак, дослідження ймовірності подій як
атрибута господарських операцій, практично не проводилось.
Враховуючи
напрацювання
Житомирської
наукової
бухгалтерської школи за даною тематикою та результати досліджень
І.М. Вигівської [4] в даній сфері, дотримуватимемось наступного
визначення терміну "ризик": це усвідомлена можливість ймовірності
отримання непередбачуваного негативного, позитивного або
нульового результату діяльності при реалізації обраних управлінських
рішень під дією змін зовнішніх і внутрішніх факторів.
На сьогоднішній день немає чіткого нормативного регулювання
щодо обліку ймовірності подій як у національних стандартах
бухгалтерського обліку, так і міжнародних стандартах фінансової
звітності (МСФЗ). Наші дослідження показали, що в 16 міжнародних
стандартах фінансової звітності (а це більше половини) оперують
поняттям ймовірності. Тобто якщо існує висока ймовірність –
визнаємо і обліковуємо, в іншому випадку ніяких операцій не
проводимо.
МСФЗ не встановлюють цифрових значень по відношенню до
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ймовірності, що робить цей момент практично неконтрольованим і
таким, що підлягає суб‘єктивній оцінці. А таких об‘єктів обліку дуже
багато виходячи тільки з кількості міжнародних стандартів.
Важливо вчасно аналізувати причини небажаного розвитку
подій, враховувати попередній негативний досвід, постійно
коригувати систему оперативних дій з позицій максимізації
результату. Для такого аналізу необхідна відповідна інформація про
ризиковість господарської операції, головними атрибутами якої, на
нашу думку, має бути:
- зміст операції;
- дата;
- сума;
- ймовірність настання.
Вказані атрибути забезпечать відображення в обліковій системі і
майбутніх невизначених подій. Рекомендуємо встановлювати в
обліковій політиці критерій розкриття показників при їх ймовірності
50 і більше відсотків на основі прогнозних даних аналітиків.
Наприклад, для умовних активів і зобов‘язань, резерву сумнівних
боргів і т.д.
Отже, з метою управління ризиками в системі бухгалтерського
обліку повинна відображатися ймовірність фактів господарської
діяльності, що впливає на оцінку капіталу, активів і зобов‘язань.
Література:
1. Вигівська І.М. Підприємницькі ризики як особливий вид фактів
господарської діяльності / Вигівська І.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
eztuir.ztu.edu.ua/1561/1/
2. Шевельов А.Е. Ризики в бухгалтерському обліку: навчальний посібник /
А.Е. Шевельов, Е.В. Шевельова. - М.: КНОРУС, 2007. - 280 с.
3. Гнилицька Л.В. Інформаційне забезпечення ризиками підприємницької
діяльності: обліковий аспект / Гнилицька Л.В. // Економічні інновації. – 2014. Випуск №57. – С. 88-100
4. Вигівська І.М. Ризик в бухгалтерському обліку: проблема трактування
/ І.М. Вигівська // Вісник ЖДТУ. - 2006.- № 4 (38). - С. 20-29.
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УДК 657
Зеленко Сергій,
Стельмащук Юлія
Луцький національний технічний університет
МЕТОД ФІФО, ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШИЙ МЕТОД
ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ
Актуальність даної теми полягає у тому, що оцінка запасів є
важливою передумовою ефективної організації обліку на підприємстві
та має вагомий вплив на визначення собівартості продукції та
фінансових результатів. Особливої уваги дане питання набуває за
сучасних умов господарювання, коли ринкові ціни на виробничі
запаси постійно змінюються. Навколо цих питань велося багато
дискусій, у результаті чого були сформовані різні методи оцінки
запасів, що використовувались при їхньому списанні. На сьогодні
завдання полягає у визначенні кращого методу для підприємства.
Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та
удосконалення обліку і контролю виробничих запасів. Даній тематиці
присвятили свої наукові праці такі відомі вчені, як Бутинець Ф.Ф.,
Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Жилкіна Л. В., Гуцайлюк З.В.,
Кужельний М.В., Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М.,
Сопко В.В., Смоленюк П.С.
Методика обліку в багатьох питаннях визначається обліковою
політикою, яка обирається підприємством самостійно. Правильне
формування облікової політики має вагомий вплив на розмір доходів,
витрат, активів та зобов‘язань, що у свою чергу визначає кінцевий
стан господарювання суб‘єкта підприємницької діяльності та
стратегію його розвитку в майбутньому.
Важливість правильного вибору методів оцінки списання запасів
зумовлюється тим, що цей вид витрат безпосередньо пов‘язаний з
розрахунками собівартості продукції. Отже, фактично оцінювання
запасів є основою для визначення фактичної собівартості та ціни
виробленої продукції. Таким чином, дуже важливим є вибір
оптимального методу вибуття запасів для кожного господарюючого
суб‘єкта, виходячи із поточних та стратегічних завдань його
діяльності.
О. Коваль стверджує, що метод ФІФО найбільш придатний для
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складання Балансу, адже собівартість запасів на кінець звітного
періоду наближається до поточних ринкових цін тому більш
достовірно відображається вартість активів підприємства. Це
зумовлює максимальне значення показника чистого прибутку. Якщо
ціни на запаси зростають у звітному періоді, то при застосуванні
методу ФІФО для їх оцінки виходить найнижча собівартість
реалізованої продукції внаслідок низьких цін на раніше придбану
продукцію і як результат, найвищий чистий прибуток. Водночас
основним недоліком цього методу є вплив зовнішніх чинників на
показник валового доходу.
УДК 657
Іщенко Яна
Вінницький національний аграрний університет,
Іщенко Марія
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
ПОНЯТТЯ «БІОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ» В ТЕРМІНОЛОГІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Поняття «біологічні перетворення» з‘явилось у теорії та
практиці вітчизняного бухгалтерського обліку з прийняттям
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»
(далі П(С)БО 30). Зокрема в П(С)БО 30 визначено, що
сільськогосподарська діяльність це процес управління біологічними
перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції
та/або додаткових біологічних активів. А, власне, «біологічні
перетворення» цим нормативним актом тлумачаться як «процес
якісних і кількісних змін біологічних активів».
Біологічне перетворення охоплює процеси росту, дегенерації,
виробництва продукції і відтворення, які викликають якісні або
кількісні зміни біологічного активу.
Під управлінням біологічними перетвореннями слід розуміти
створення сприятливих або, принаймні, стабільних умов, необхідних
для здійснення даного процесу (наприклад, підтримка певного рівня
стану ґрунту, поживних речовин, вологості, температури, родючості,
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освітленості, боротьба зі шкідниками тощо). Саме таке управління
відрізняє сільськогосподарську діяльність від інших видів діяльності.
Наприклад, збір продуктів, що виробляються некерованими
джерелами (зокрема, рибний промисел в морях, вирубка лісів), не є
сільськогосподарською діяльністю.
У
рамках
оперативного
управління
біологічними
перетвореннями проводяться оцінка й контроль за змінами якісних
показників (генетичних характеристик, щільності, стиглості, вмісту
жиру або білка тощо) або кількісних показників (голів приплоду, ваги
тощо), що відбуваються в результаті біологічних перетворень.
Отримання сільськогосподарської продукції це відділення
продукції від біологічного активу або одержання продукції шляхом
припинення життєдіяльності біологічного активу.
Проте, сільськогосподарська діяльність не обмежується лише
процесами управління якісними і кількісними змінами біологічних
активів. Адже для здійснення біологічних перетворень активу та
управління ними необхідною умовою є фізична наявність такого
активу. Сільськогосподарська діяльність, в тому числі, включає в себе
процеси, коли біологічний актив ще відсутній, або ж процеси після
припинення його існування. Тому визначення сільськогосподарської
діяльності, що наведене в П(С)БО 30 є не достатньо коректним. Адже
при наданні визначення будь якого терміну, в т.ч. й терміну
«сільськогосподарська діяльність», його ознаки мають стосуватись
усієї сукупності процесів даного виду діяльності, а не її частини.
Більш економічно обґрунтованим, на наш погляд, є трактування
даного терміну в Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 41
«Сільське господарство». Відповідно до нього сільськогосподарська
діяльність це «управління суб‘єктом господарювання біологічною
трансформацією та збір врожаю біологічних активів для продажу чи
для переробки в сільськогосподарську продукцію або в додаткові
біологічні активи».
Так, в даному визначенні крім управління біологічною
трансформацією виокремлено збір врожаю, що передбачає управління
процесами поза межами біологічних перетворень. Проте і це
визначення не є повним. По-перше, тому, що в ньому не враховано всі
технологічні процеси, що здійснюються до початку та після
закінчення біологічних трансформацій. По-друге, тому, що в ньому
акцентовано увагу на процесі збору урожаю, що, апріорі, стосується
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лише галузі рослинництва. В тваринництві також здійснюється ряд
виробничих технологічних процесів як до моменту визнання
біологічних активів та після припинення біологічних перетворень.
Все вищезазначене свідчить про необхідність подальших
теоретичних досліджень категорії «біологічні перетворення» для
визначення їх місця у складі сільськогосподарської діяльності що
сприятиме кращому розумінню та правильному використанню
категоріального апарату для потреб обліку і звітності.
УДК 657.1
Калюга Євгенія,
Перинська Альона
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Й ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
В умовах ринкової економіки підприємствам надані значні права
і можливості у реалізації своїх економічних інтересів, організації
виробництва, збуту продукції. Для кожного суб‘єкта господарювання
готова продукція відіграє важливу роль у складі оборотних активів і
займає домінуючу позицію у здійсненні його діяльності. Випуск і
реалізація продукції впливає на фінансові результати роботи
підприємств, оскільки вони отримують свій основний прибуток. Але
для його одержання необхідно, перш за все, правильно організувати
бухгалтерський облік. Отже, вірне відображення в обліку готової
продукції має важливе значення.
Проблемні питання організації обліку готової продукції
найбільш ґрунтовно розглянуто в працях вітчизняних учених:
Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича, С. Ф. Голова, В. І. Єфименка,
І. В. Жиглей,
М. В. Кужельного,
В. Г. Линника,
Л. К. Сука,
В. Я. Савченка, В. В. Сопка, а також зарубіжних: П. С. Безруких,
Д. Блейка, Б. Нідлза, В. Ф. Палія, Я. В. Соколова, Е. С. Хендерксена,
Ч. Т. Хонгрена. Проте ряд важливих проблем обліку готової продукції
ще й досі не досліджено.
У сучасній фаховій літературі міститься багато різних визначень
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щодо сутності організації бухгалтерського обліку, кожне з яких має
власне значення і тлумачення.
Так, професор Ф. Ф. Бутинець виділяє три етапи організації
бухгалтерського обліку.
Перший – методичний, який передбачає вибір способів і
прийомів, що є основою для таких методів обліку як документування,
синтетичні й аналітичні рахунки, подвійний запис, бухгалтерський
баланс і звітність, інвентаризація, оцінка майна та зобов‘язань,
калькулювання.
Другий – технічний, передбачає вибір форми обліку, яка
найбільш повно характеризуватиме та відповідатиме розміру
підприємства та його галузі.
Третій – забезпечує організацію процесу управління в
бухгалтерії [1, с. 43–45].
Щодо інших науковців, то результати їх досліджень наведено в
наступній таблиці.
Автор
М.В. Кужельний

С.Ю. Вігуржинська

Висновки, щодо проведених досліджень
найефективніше
виконання
функцій
бухгалтерського
обліку
забезпечується
комплексом заходів, які і характеризують
раціональну організацію обліку [3, с. 302].
шляхом поліпшення облікової роботи для
сільськогосподарських
підприємств,
що
виготовляють значну кількість невеликої за
формою й обсягом продукції, є введення
мікропроцесорної
техніки,
здатної
ідентифікувати окрему одиницю готової
продукції. Це дасть змогу отримати інформацію
про всі операції в момент і в місці їх здійснення
[2, с. 155].

Таким чином, результати дослідження свідчать, що на
організацію ведення обліку готової продукції впливають такі
особливості: склад первинної документації; система документообігу;
матеріально-технічна оснащеність підприємства; вид операційної
діяльності; стабільність нормативно-законодавчої бази і т.ін.
Проте, існує ряд проблем із організації обліку, які ще слід
вирішити, а саме: мала кількість підприємств, які мають доступ до
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глобальної мережі; незначна чисельність власників кредитних карток;
низький розвиток постачання реалізованої готової продукції через
мережу Інтернет; падіння платоспроможності населення та недовіра до
нових фінансово-кредитних технологій бізнесу.
Література:
1. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку – 3-тє вид., доп. і
перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.
2. Вігуржинська С. Ю. Економіка підприємства: конспект лекцій. –
Одеса, 2004. – 256 с.
3. Кужельний М. В. Теорія бухгалтерського обліку: підручник /
М. В. Кужельний, В. Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
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Прущишена Ірина
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природокористування України
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Одним із найважливіших економічних показників, що
багатогранно характеризує виробничу діяльність будь-якого
підприємства, є собівартість продукції. Адже у ньому знаходять
відображення усі сторони роботи підприємства: рівень організації
виробничого процесу, технічна оснащеність, ступінь ефективності
використання необоротних та оборотних активів, продуктивність
праці, стан матеріально-технічного постачання тощо.
Дослідженню собівартості й її сутності завжди приділяли увагу
українські та зарубіжні вчені-економісти. Найбільш глибоко
проаналізовано собівартість як в історичному, так і в економічному
аспекті в працях таких учених, як А. Ф. Аксененко, М. А. Болюх,
Ф. Ф. Бутинець, М. І. Маниліч, В. Ф. Палій, В. М. Пархоменко,
В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко й ін.
Положенням про склад витрат визначено, що собівартість
продукції являє собою вартісну оцінку використаних у процесі
виробництва природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива,
енергії, трудових ресурсів, а також інших витрат на її виробництво.
Як зазначають М. І. Маниліч та О. В. Миронюк, собівартість –
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це виражені в грошовій формі затрати на витрачені засоби
виробництва, оплату праці та соціальні заходи. Іншими словами,
собівартість вважають сумою всіх витрат на створення продукції,
водночас зауважують, що собівартість продукції – це об‘єктивна
економічна категорія, а її існування зумовлене насамперед тим, що
кожне підприємство мусить у межах собівартості відшкодовувати
витрачені ним ресурси для безперервного виробництва. Отже,
собівартість забезпечує процес відтворення виробництва, охоплюючи
витрати підприємства, пов‘язані з цим процесом, тобто її основу
становлять затрачені засоби виробництва й оплата праці[3].
Ф. Ф. Бутинець і Н. М. Ткаченко вважають собівартістю
продукції виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на
виробництво та збут товарів, робіт, послуг [1, с. 203; 6, с. 56].
Такої ж думки дотримується І. І Пилипенко, який зазначає, що
собівартість продукції – один із головних економічних показників
діяльності промислового підприємства і виражає в грошовій формі всі
затрати, пов‘язані з виробництвом і реалізацією продукції [4, с. 268].
Як правило, собівартість продукції трактують як грошове
вираження витрат на виробництво та реалізацію продукції, а також як
показник, який характеризує ефективність діяльності підприємства.
Отже, враховуючи думки науковців, можна зробити
узагальнення, що собівартість – це якісний показник ефективності
виробництва, управління та діяльності підприємства в цілому, що
визначає суму понесених витрат у грошовій формі на виготовлення та
реалізацію продукції.
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МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
Правильное исчисление себестоимости продукции имеет важное
значение: чем лучше организован учет, чем совершеннее методы
калькулирования, тем легче выявить посредством анализа резервы
снижения себестоимости продукции. На промышленных предприятиях
применяются четыре основных метода калькулирования себестоимости и
учета затрат на производство: простой, позаказный, попередельный и
нормативный (таблица 1).
Мясная промышленность вырабатывает скоропортящуюся
продукцию, поэтому в структуру организаций входят холодильники, где
охлаждают, замораживают, размораживают и хранят мясо и
мясопродукты. Организации, выпускающие мясные консервы,
производят и жестяные банки для них. Другие вспомогательные
производства, за исключением вырабатывающих искусственную
колбасную оболочку, не имеют отраслевой специфики - это
энергетические, ремонтные, транспортные, тарные цехи или участки.
Такое разнообразие производств и технологий приводит к необходимости
использовать разные методы учета затрат и исчисления себестоимости.
Уже на первом этапе производства - при первичной переработке скота возникает вопрос о распределении затрат между основной и
сопутствующей продукцией.
Анализируя традиционные методы учѐта затрат и калькулирования
себестоимости, следует отметить, что каждый из перечисленных методов
может
эффективно
применяться
в
определѐнных
отраслях
промышленности.
Особенностью
мясоперерабатывающей
промышленности является комплексная переработка скота с выпуском
широкого ассортимента продукции, причѐм продукция мясожирового
производства включает в себя как готовую продукцию для реализации на
сторону, так и полуфабрикаты, применяемые в колбасно-кулинарном
производстве. Это обстоятельство обуславливает необходимость
организации учѐта себестоимости полуфабрикатов по переделам.
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Таблица 1
Основные методы калькулирования себестоимости
Название
метода

Преимущества

Недостатки

Простой

Простота расчѐтов

Может эффективно
применяться только в
добывающей отрасли и
электроэнергетике.

Нормативный

Применяется в массовом
производстве; позволяет
оперативно контролировать
отклонение от норм расхода
и корректировать их в
процессе производства.

Может эффективно
применяться только при
стабильной экономической
ситуации в стране и при
наличии надѐжных
партнѐров – смежников.

Позаказный

Попеределный

Может эффективно
применяться на
предприятиях с
мелкосерийным и
индивидуальным
производством,
предприятиях
машиностроения и
металлообрабатывающей
промышленности
Применяется на
предприятиях с массовым
производством, комплексно
использующих исходное
сырьѐ, даѐт возможность
учитывать себестоимость
полуфабрикатов на
отдельных стадиях
производственного
процесса.

Фактическая себестоимость
единицы продукции
определяется только после
выполнения заказа,
затруднено осуществление
предварительного контроля
за издержками в ходе
производства
Фактическая себестоимость
продукции определяется по
окончании отчетного
периода, что лишает
возможности осуществлять
оперативный контроль за
отклонением фактической
себестоимости от
нормативной.

Таким
образом,
наиболее
подходящим
для
мясоперерабатывающих организаций является полуфабрикатный
попередельный метод учѐта затрат.
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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності
в
Україні
передбачає
удосконалення
системи
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з
урахуванням вимог міжнародних стандартів та законодавства
Європейського Союзу.
Зокрема, виконання вимог законодавства ЄС, закріплених у
Директиві
2013/34/ЄС, відбуватиметься шляхом перенесення в
національне законодавство її положень з урахуванням передбачених
цією Директивою варіантів вибору окремих її положень стосовно
категорій класифікації компаній і груп, форм фінансової звітності,
консолідації фінансової звітності та звільнення від консолідації,
оприлюднення фінансової звітності та її аудиту, а також вимог до
окремих видів звітності, а саме до звітності про управління, в тому
числі про корпоративне управління [1].
Звіт про управління стає важливим елементом звітності суб‘єкта
господарювання. Відповідно до Директиви 2013/34/ЄС компанії в
розумний термін, що не перевищує 12 місяців після дати
опублікування балансу, повинні оприлюднити затверджену річну
фінансову звітність та звіт про управління [2].
У річному звіті про управління слід навести достовірний огляд
розвитку підприємства і його стану, порівнянний з розміром і
складністю бізнесу, та наявні у нього основні ризики і невизначеності.
В обсязі, необхідному для розуміння розвитку, результативності та
стану підприємства, звіт повинен включати як фінансові, так і не
фінансові показники його діяльності, у тому числі:
- результати аналізу екологічних та соціальних аспектів
виробничо-господарської діяльності;
- ймовірні перспективи подальшого розвитку суб‘єкта
господарювання;
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- показники діяльності у сфері досліджень і розвитку;
- інформацію про придбання власних акцій;
- дані щодо наявності філій компанії;
- інформацію про застосування компанією фінансових
інструментів і, якщо це істотно для оцінки її активів, зобов'язань,
фінансового стану та доходів або витрат, завдання та політику
компанії в управлінні фінансовими ризиками, а також схильність
компанії до цінового і кредитного ризику, ризику ліквідності і
грошових потоків.
Компанія, чиї цінні папери допущені до торгів на регульованому
ринку будь-якої держави-члена ЄС, до свого звіту про управління має
включати також звіт про корпоративне управління у вигляді окремої
частини, який містить, принаймні, наступну інформацію [2]:
- кодекс корпоративного управління, яким керується компанія;
- причини та обсяг відхилень компанії від кодексу
корпоративного управління згідно з національним законодавством;
роз'яснення з боку компанії, від яких частин кодексу корпоративного
управління вона відхиляється;
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю
та управління ризиками компанії відносно процесу складання
фінансової звітності;
- пропозиції щодо поглинання компаній, які підлягають
регулюванню Директивою 2004/25/ЄC;
- основні повноваження зборів акціонерів, а також опис прав
акціонерів і способів їх здійснення;
- склад і функціонування адміністративного, управлінського та
наглядового органів і їх комітетів.
Таким чином, інформація, що міститься у звіті про управління,
надає всебічну характеристику діяльності підприємств, включаючи
екологічні та соціальні аспекти його виробничо-господарської
діяльності, систем внутрішнього контролю та управління ризиками, а
також підвищує якість корпоративного управління та спрямована на
забезпечення прозорості й достовірності звітності у цілому, що
гарантує підвищення рівня довіри до неї з боку вітчизняних та
іноземних інвесторів.
Література:
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
МАРКЕТИНГА ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ
Для целого ряда предприятий в зависимости от того, какие они
преследуют цели и какие реализуют стратегии, маркетинг является
ключевой
функцией,
обеспечивающей
их
успешное
функционирование. Стратегия маркетинга определяет, как нужно
применять структуру маркетинга, чтобы привлечь и удовлетворить
целевые рынки и достичь целей организации. Сегодня стратегическое
планирование в области маркетинга позволяет разработать
совокупность принципиальных долгосрочных и среднесрочных
решений, направляющих отдельные маркетинговые мероприятия на
достижение поставленных целей.
ОАО «Могилѐвская фабрика мороженого» — стабильно и
активно развивающееся предприятие, специализирующееся на
производстве
широкого
ассортимента
мороженого,
сырков
глазированных замороженных на палочке и в рожках «Творожкоморожко», майонеза, полуфабрикатов замороженных из теста (тесто
дрожжевое, бездрожжевое, круассаны, слойки с разными начинками,
основы для пиццы, пицца). Главными целями и задачами развития
ОАО «Могилевская фабрика мороженого» на перспективу являются:
оптимизация ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с
покупательским спросом; удержание позиций на рынке Республики
Беларусь по всем видам продукции; освоение новых рынков сбыта
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новой продукции. Проанализируем стратегию маркетинга ОАО
«Могилевская фабрика мороженого» и разработаем прогноз объема
реализации продукции на ближайшую перспективу и выявим
зависимость объема реализации продукции от затрат на маркетинг.
Для составления плана-графика маркетинговой программы по
продвижению продукции предприятия ОАО «Могилѐвская фабрика
мороженого» была построена модель множественной линейной
регрессии, которая позволила оценить годовой объем реализации
продукции в стоимостном выражении на ближайшую перспективу при
заданных параметрах независимых переменных. В результате
проведения регрессионного анализа с помощью инструмента
Регрессия коэффициент множественной корреляции равен 0,993, на
основе шкалы Чеддока теснота связи весьма высокая. Коэффициент
детерминации равен 0,987 – это свидетельствует о том, что на основе
полученного уравнения регрессии можно объяснить 98,7% вариации
объема реализации продукции. Уравнение регрессии имеет вид:
у= 17,6772*х1 – 96396320,57
Рассчитав темп прироста затрат на маркетинговую деятельность
можно выяснить как изменится объѐм реализации продукции в
стоимостном выражении. Так как темп прироста равен 12,9% были
получены затраты на маркетинговую деятельность на 2015-2019 годы,
которые сведены в таблице 1. При полученных затратах на
маркетинговую деятельность объѐм реализации продукции в
стоимостном выражении на 2015-2019 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1
Результаты прогноза
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Объем реализации
продукции, тыс. р.
28807000
76058000
93429000
108152000
124760000
157184422
186158661
215132899,4
244107138,3
273081377,2

Затраты на маркетинговую
деятельность, тыс. р.
7187000
9643000
10923000
11200000
12706000
14345074
15984148
17623222
19262296
20901370
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Из таблицы 1 видно, что при соответствующих затратах на
маркетинговую деятельность объѐм реализации продукции в
стоимостном
выражении
увеличивается.
Для
увеличения
конкурентных преимуществ предприятия ОАО «Могилѐвская фабрика
мороженого», организация должна вести активную деятельность в
изучении конкурентов на рынке и активности потребителей.
Применять прогрессивные формы ценообразования, использовать
инновации с целью опережения конкурентов и интенсивную
сервисную политику. Рационально сочетать в своей деятельности
элементы внутреннего и внешнего маркетинга.
УДК 338
Климова Юлия,
Манѐнок Светлана
Могилевский государственный университет продовольствия
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦЫ БКГ
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро
меняющейся ситуации фирмы должны не только концентрировать
внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать
долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им
поспевать за изменениями, происходящими в их окружении.
Стратегическое планирование — это одна из функций управления,
которая представляет собой процесс выбора целей организации и
путей их достижения. Стратегическое планирование обеспечивает
основу для всех управленческих решений, поэтому, большинство
предприятий и организаций ориентированы на выработку
стратегических планов развития.
Актуальность выбранной темы обусловлена растущим
интересом и желанием многих предприятий составлять долгосрочные
планы развития предприятия. Стратегия маркетинга определяет, как
нужно применять структуру маркетинга, чтобы привлечь и
удовлетворить целевые рынки и достичь целей организации.
При выборе стратегии ОАО «Могилевская фабрика
мороженого» была применена методика определения положения
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организации и ее товаров по отношению к возможностям отрасли,
разработанная Бостонской консультативной группой (БКГ).
Разработка стратегии с помощью матрицы БКГ основана на
идентификации предприятия с определенным вариантом матрицы и
применении стандартной стратегии, рекомендуемой для данного
варианта.
Матрица БКГ лежит в основе рассмотрения 4 типов
стратегических хозяйственных подразделений и соответствующих им
стратегий. В качестве критериев рассматриваются: доля рынка
относительно ближайших конкурентов и темпы роста отрасли, в
которой работает предприятие.
Матрица БКГ в разрезе товарных позиций, выпускаемых ОАО
«Могилевская фабрика мороженого» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Матрица БКГ
Построив матрицу БКГ, стало наглядно видно, что бренды,
выпускаемые ОАО «Могилѐвская фабрика мороженого» оказались в
разных квадрантах. Каждый из этих квадрантов обладает собственным
значением и специальным названием. Из выпускаемой предприятием
продукции (как следует из описания областей матрицы БКГ)
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мороженое в вафельных стаканчиках, крупнофасованное, в брикетах и
фруктовый лед, относящиеся к области «Дойные коровы», приносят
устойчивую прибыль. Приоритетная стратегическая цель – "сбор
урожая".
Кроме того, в портфеле компании находится один товар,
классифицируемый как «Собаки» (мороженое эскимо). Обычно такого
рода продукты не приносят существенных прибылей и их выпуск
оправдан только в рамках выделенного рынка при отсутствии
серьезных рисков, на глобальном рынке или в случае, когда выпуск
этого товара дает компании дополнительные конкурентные
преимущества. В данной ситуации, мороженое эскимо, хоть и
находится в области «Собаки», имеет широкий ассортимент и
приносит прибыль. Приоритетная стратегия в этом случае –
«отсечение лишнего». Так же необходимо усовершенствовать
мороженое пломбир с ароматом ванилина в какаосодержащей глазури.
Мороженое в вафельном сахарном рожке относится к области
«Звезды». Оно приносит значительную прибыль благодаря своей
конкурентоспособности, но также нуждается в финансировании для
поддержания высокой доли динамичного рынка. Приоритетная
стратегическая цель – сохранение лидирующих позиций.
УДК 339
Климова Юлия,
Москалева Алина
Могилевский государственный университет продовольствия
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Оценка эффективности маркетинговой деятельности предприятия
напрямую связана с оценкой конкурентоспособности ее продукции,
которая является фактором коммерческого успеха. Для определения
уровня конкурентоспособности продукции проводится маркетинговый
анализ, результатом которого должно стать выявление параметров
товаров, которые бы смогли заинтересовать и удовлетворить запросы
потребителей. Такие параметры станут основой изучения факторов,
которые воздействуют на уровень конкурентоспособности, а так же
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послужат основой разработки мер по обеспечению необходимого уровня
конкурентоспособности продукции. При оценке конкурентоспособности
продукции необходимо полагаться на исследование потребностей
покупателей и требований рынка. Чтобы товар смог удовлетворить
потребности покупателей, он должен соответствовать определенным
параметрам качества, таким как: эстетическим, эргономическим,
нормативным, и главное, техническим и экономическим, ведь они
являются основой для анализа конкурентоспособности своей и
конкурирующей продукции. Перед тем, как предлагать свою продукцию
на рынок продавец должен знать, по каким параметрам качества его
продукция отстает или опережает своих конкурентов, на какие из них
делать упор, чтобы найти своего потребителя
Существует множество оценок конкурентоспособности продукции.
Как правило, все они группируются вокруг индексного метода, а так же
его разновидностей. Основой таких оценок служит совокупность
значений качественных и экономических показателей, которые
оцениваются
с
потребностями
потребителей,
при
этом
конкурентоспособность будет обеспечиваться при выполнении условий
предпочтения продукции исследуемого предприятия любой другой
базовой (аналогичной) продукции. Различие в методиках оценки
конкурентоспособности будут заключаться лишь в выборе базового
образца, качественных и экономических характеристик.
Индексный метод определения конкурентоспособности продукции
основывается на определении основных показателей, к которым относят
единичные, групповые и интегральные показатели. Анализ результатов
индексного метода показывает различия между сравниваемой
продукцией в потребительском эффекте, приходящемся на единицу
затрат покупателя по приобретению и потреблению изделия. Если
интегральный показатель Кт<1, то рассматриваемый товар уступает
образцу по конкурентоспособности, а если Кт>1, то превосходит, при
равной конкурентоспособности Кт=1.
Проведем
оценку
конкурентоспособности
продукции
ОАО «Могилевский мясокомбинат» на основе индексного метода.
На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что
продукция
ОАО
«Могилевский
мясокомбинат»
является
конкурентоспособной на местном рынке продукции. Результатом
проведения оценки конкурентоспособности могут стать маркетинговые
мероприятия, направленные на обеспечение, поддержание или
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повышение интегрального индекса конкурентоспособности. Данные
мероприятия должны базироваться так же на результатах анализа
данных, которые выявляют слабые и сильные стороны конкурентов.
Возможен выбор следующих направлений маркетинговых мероприятий:
1 Корректирующие воздействия на товарную политику
ОАО «Могилевский мясокомбинат», а также стратегию маркетинга, если
оценка конкурентоспособности произведена на большей части
производимых и (или) реализуемых товаров;
2 Пересмотр и внесение изменений в производственные
программы ОАО «Могилевский мясокомбинат»;
3 Управление ассортиментом, в целях его оптимизации и
увеличения в структуре доли наиболее конкурентоспособных товаров;
4
Выбор
и
применение
методов
обеспечения
конкурентоспособности.
Конкурентоспособность продукции, и в целом предприятия,
достигается путем совершенствования технологии производства, на
основе повышения качества выпускаемой продукции, расширения
ассортимента, увеличения производства высококачественных товаров,
которые позволяют выдерживать конкуренцию, сохранять сложившиеся
и находить новые рынки сбыта продукции.
В сфере производства мясной продукции важнейшими путями
повышения их конкурентоспособности являются: обеспечение заданного
уровня качества или проектирование и разработка новых видов
продукции, упаковывание в привлекательную по внешнему виду и
размерам упаковку, уменьшение издержек производства.
УДК 658.8
Ковальчук Олег,
Кобцева Лідія
ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Зміна запитів споживачів, поява нових технологій, висока
активність конкурентів з однієї сторони та досвідченість чи амбітність
менеджменту обумовлюють необхідність постійних змін у веденні
бізнесу. На перших етапах існування підприємства, коли працівники
та керівники лише здобувають досвід підприємництва у тій чи іншій
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сфері зміни, як-правило, є наслідком впливу зовнішніх сил та
факторів, проявом здатності до виживання та адаптації. З часом, коли
набутий досвід дозволяє достатньо точно відчувати тенденції і тренди
ринку підприємству варто переходи до випереджаючих змін. Такий
підхід дає змогу отримувати значно вищу віддачу, яка властива
«першопрохідцям» ринку.
Обираючи ефективну модель бізнесу в умовах випереджаючих
змін до уваги слід прийняти модель пасивного розвитку за поточним
сценарієм, модель керованого розвитку та модель розвитку, яка
опирається на втілення комплексних інновацій.
Перша модель розвитку орієнтована на підтримання поточних
напрямків діяльності з впровадженням змін, які покликані лише
усувати виявлені недоліки. Тобто змін переважно інтуїтивних, які
лише усувають відхилення від оптимальних режимів діяльності. Вона
може передбачати впровадження і інноваційних підходів, але на
засадах стратегії наслідування.
Друга модель передбачає цілеспрямовані управлінські впливи,
які мають ознаки комплексного системного підходу, але орієнтовані
на мінімізацію ризику. За таких умов більшість інновацій відкидається
через низький рівень визначеності їх результатів.
Запровадження моделі розвитку на основі комплексних
інновацій вимагає тонкого відчуття ринку та високої прихильності
усієї команди підприємства до змін, інколи і радикальних. Завдяки
комплексності змін та великій різноманітності інновацій сумарний
ризик знижуватиметься, оскільки позитивна динаміка раніше
розпочатих інновацій зменшуватиме ризик наступних інновацій.
УДК 657
Козлова Елена,
Александрович Татьяна
Могилевский государственный университет продовольствия
МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Проблемы мотивации работников предприятий остаются в
настоящее время очень актуальными, так как от правильно
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разработанных систем мотивации зависят результаты деятельности
предприятий, особенно при внедрении в производство инновационных
технологий и мероприятий научно-технического прогресса.
С.В. Абрамова считает, что в деятельности предприятия
стимулирование играет огромную роль, так как оно направлено на
мотивацию работника к эффективному и качественному труду,
который не только покрывает издержки работодателя на организацию
процесса производства, оплату труда, но и позволяет получить
определенную прибыль.
Прибыль предприятия не используется только для нужд
работодателя, а идет на выплату налогов, на расширение
производства. Таким образом, стимулирование труда работников
играет важную роль для развития экономики страны [1].
По мнению С.А. Шапиро, «мотивация трудовой деятельности
это процесс удовлетворения работниками своих потребностей и
ожиданий в выбранной ими работе, осуществляемый в результате
реализации их целей, согласованных с целями и задачами
предприятия, и одновременно с этим как комплекс мер, применяемых
со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда
работников» [2].
Несмотря на многообразие мнений различных ученых-авторов, в
классической зарубежной и отечественной литературе по
менеджменту мотивация имеет различные определения в связи с
многосторонним изучением данных понятий.
В настоящее время Республика Беларусь находится на этапе
становления и развития рыночных отношений, в этих условиях
происходит перестройка управления, повышается самостоятельность
руководителей и ответственность за результаты работы предприятия в
целом. В данном случае становится очень важным мировой опыт
стимулирования труда.
Рассматривая мировой опыт мотивации и стимулирования
труда можно выделить три модели: американскую, японскую и
западноевропейскую.
Сущность американской модели заключается в следующем: в
США и Канаде работники компании стимулируются не только за
текущие результаты деятельности, но и за долговременную
эффективность.
Японские корпорации на первый план выдвигают преданность
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своих служащих компаниям. Отождествление служащих с
корпорацией создает условия для высокой эффективности труда. В
Японии каждый работающий убежден, что он – важное и необходимое
лицо для своей компании и что ее судьба лежит на его плечах.
Японские корпорации гарантируют этим служащим работу и
используют систему вознаграждения, основанную на трудовом стаже,
для того, чтобы предотвратить уход работника в другую фирму.
Для западноевропейских компаний характерны три модели
стимулирования труда:
1 беспремиальная (функции стимулирования труда выполняет
заработная плата);
2 премиальная, включающая выплаты, величина которых
связана с размером дохода или прибыли предприятия);
3 премиальная, предусматривающая выплаты, размеры которых
устанавливаются с учетом индивидуальных результатов труда.
Премиальные модели оплаты труда реализуются путем
привлечения работников к участию в прибылях, в доходах (каждому
работнику выплачивается вознаграждение, размер которого
определяется
по
результатам
оценки
выполнения
им
производственного задания и не зависит от прибыли фирмы), в
капитале (в виде акций по их номинальной цене).
Специфические черты этих моделей могут быть полезны
специалистам,
разрабатывающим
соответствующие
системы
организации и оплаты труда на конкретных предприятиях.
Литература:
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С. 149-153.
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ГроссМедиа, 2005. 224 с.

124

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

УДК 657
Козлова Елена,
Васькова Ирина
Могилевский государственный университет продовольствия
ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ
Компьютерные методы обработки учетной информации надежно
вошли в технологию бухгалтерского учета и сейчас на белорусском
рынке большую популярность завоевали такие программные
продукты, как «1С: Предприятие», «Анжелика», «Галактика».
Основная идея развития программного обеспечения на сегодняшний
день - решение не только непосредственно бухгалтерских задач, но и
анализ, планирование деятельности предприятия, реализация
оперативного учета. Это происходит по причине ориентации
сегодняшних систем не только на работников бухгалтерии, но также и
на работников склада, менеджеров и руководителей. Преимущество
отдается
программным
продуктам,
которые
позволяют
автоматизировать целое направление деятельности фирмы.
Важную роль в системе бухгалтерского учета играет учет
расчетных операций, т.е. учет расчетов с поставщиками,
покупателями, подрядчиками и заказчиками. Основным программным
продуктом, используемом на предприятиях с целью автоматизации
бухгалтерского учета является 1С:Предприятие. По разделу
«бухгалтерский учет расчетных операций» данная программа
включает в себя следующие элементы:
1 формирование списка контрагентов и работа с их
упорядочиванием;
2 создание расчетных документов, работающих со счетами 60 и
62;
3 формирование как стандартных отчетов, таких как оборотносальдовая ведомость по счетам 60 и 62, анализ счета 60 и 62, реестры
отгрузки и другие, так и специализированных, подстроенных лично
под каждое предприятие и его специфику бухгалтерского учета;
4 вывод на печать форм документов, а также возможность их
редактирования в онлайн-режиме.
Кроме программы 1С: Предприятие есть еще одна программа,
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которая по своей сути является дополнением к первой, - это MS Excel.
Не исключено, что существуют бухгалтерии, в которых
автоматизированный учет ведется полностью на платформе
программы 1С, однако это могут быть единицы, и почти всегда
дополнением к ней идут как раз таблицы, расчеты, формы и бланки,
составленные при помощи MS Excel.
Возможно создание специфических таблиц, реестров,
необходимых каждому бухгалтеру в процессе своей работы
индивидуально. Так, можно отметить несколько форм таблиц и
реестров, полезных для бухгалтера по расчетах:
Создание индивидуальной формы акта сверки, так как
стандартная форма документа, представленная программой 1С, не
всегда полностью отвечает требованиям бухгалтера. Такое может
происходить в случае, когда конечное сальдо с организацией не
совпадает, однако будет совпадать после проведения определенных
операций в будущем, в таком случае в Excel можно создать так
называемый «акт расхождений», в который можно включить
дополнительную информацию, такую как будущие расчеты,
возможные корректировки, суммы и номера документов по которым
возникли расхождения, причины их возникновения, и, как итог,
измененное сальдо с учетом данных корректировок. На сам бланк акта
можно поместить реквизиты своей организации, или сторонней, с
которой производиться сверка, контактную информацию и многое
другое;
Создание индивидуальной формы отчета по задолженности
предприятия. В программе 1С возможно создание групп контрагентов,
а также отдельного отчета, позволяющего формировать задолженность
по видам и группам таких контрагентов. Однако не каждый бухгалтер
владеет знаниями для создания такого отчета, и не каждая организация
может позволить себе нанять стороннего программиста. Здесь все
решается намного проще, а именно при помощи программы Excel, в
которой возможно создать шаблон такого отчета с разбивкой на
группы контрагентов и индивидуальным подходом к каждому из них,
однако это является хорошей возможностью лишь в случае
небольшого количества поставщиков и покупателей. В то же время,
работая с большим их объемом, можно единожды создав шаблон
такого отчета использовать его в будущем постоянно лишь изменяя
суммы задолженности;
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Создание бланка сведения счетов 60, 62, 90 и др. В конце
каждого месяца в бухгалтерии происходит закрытие счетов за месяц,
возникает необходимость ведения свода по необходимым счетам,
чтобы в будущем при возникновении расхождений можно было
отследить, где именно оно произошло и на какую сумму, после чего
проще становится выявить причину.
Таким образом, Excel позволяет создавать всевозможные
бланки, шаблоны, формулы и таблицы, поэтому он является
неотъемлемым дополнением к программе 1С:Бухгалтерия, и хорошим
помощником в работе бухгалтера.
УДК 657
Козлова Елена,
Волкова Анастасия
Могилевский государственный университет продовольствия
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
В ОРГАНИЗАЦИИ
Важным источником повышения эффективности хозяйственной
деятельности в организации является совершенствование управления
материальными ресурсами. Материальные ресурсы представляют
собой часть оборотных фондов предприятия, т.е. тех средств
производства, которые полностью потребляются в каждом
производственном цикле, целиком переносят свою стоимость на
готовую продукцию и в процессе производства меняют или теряют
свои потребительские свойства.
Для организации прибыльной работы предприятия необходимо
создание правильной и реальной структуры движения материальных
ресурсов предприятия. В современном менеджменте существует
большое количество вариантов управления материальными ресурсами.
Минимальное сокращение затрат и уменьшение потерь, а также
ускорение оборачиваемости за счет избавления от избыточных запасов
позволяет высвободить значительные финансовые ресурсы. Для этого
необходимы: точное планирование, оперативный учет и строгий
контроль за расходованием материальных ресурсов.
Как бы жестко ни регламентировались затраты структурных
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подразделений, всегда возможен поиск резервов для более
рационального потребления материальных ресурсов, что связано с
необоснованными исходными нормами и нормативами.
В некоторых организациях серьезным источником потерь
являются злоупотребления персонала, поэтому целесообразным
является внедрение систем автоматизации управления, что позволяет
ранжировать информацию по уровням и четко контролировать
решения, принятые менеджерами различных уровней.
В системе управления материальными ресурсами важное место
занимает планирование поставок, за счет чего достигается сокращение
избыточных запасов до минимально необходимого уровня, что
обеспечивает ускорение оборачиваемости активов.
Таким образом, реализация указанных направлений позволяет
повысить эффективность деятельности хозяйствующего субъекта.
УДК 657
Козлова Елена,
Курбанов Сапар
Могилевский государственный университет продовольствия
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Расширение участия Республики Беларусь в мировой
экономической интеграции выдвигает новые задачи перед
национальным бухгалтерским учетом и требует принятия системных
мер, направленных на обеспечение высокого уровня сопоставимости,
надежности и достоверности финансовой информации в различных
секторах
экономики.
В
качестве
основного
инструмента
реформирования национальной учетной системы принято МСФО.
В процессе разработки национального законодательства
проанализировано много альтернативных мнений и предложений
относительно дальнейшего развития национальной учетной системы:
от простого копирования МСФО в законодательство до улучшения ее
качественных характеристик на основе МСФО. В результате
определены два направления: введение обязанности составления
консолидированной отчетности в соответствии с МСФО общественно
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значимыми организациями, имеющими группу организаций, —
банками, открытыми акционерными обществами, страховыми
организациями;
совершенствование
национальной
системы
бухгалтерского учета на основе МСФО.
Общественно значимые организации, которые будут составлять
консолидированную отчетность согласно МСФО, не освобождаются
от обязанности составления бухгалтерской отчетности в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
Публичность даст возможность сравнивать предприятия на
локальном и международном уровне, а также проводить более
глубокий финансовый анализ не только собственникам предприятия,
но и другим заинтересованным сторонам. Отметим, что основной
интерес к данной отчетности проявляют внешние пользователи:
существующие и потенциальные инвесторы, а также кредиторы.
Подготовка персонала является также одной из проблем,
которую предстоит решить, поэтому создание инфраструктуры
применения МСФО потребуется не только на уровне государства, но и
в организациях.

UDC 330.142
Kolomiets Tetyana
Vinnytsa National Agrarian University
FORMATION THE MECHANISM OF INTELLECTUAL CAPITAL
MANAGEMENT AT AGRARIAN ENTERPRISES
Rapid and sustainable transformation towards formation the
knowledge-based economic system effects the situation where the most
valuable and productive assets do not have tangible nature. These changes
made the necessity of searching the sources of formation the value creation
factors behind the tradition resources as material and finance. The Balance
sheet and the traditional tools do not allow us to know what influence the
intangible assets have on business performance. The financial indicators
appear not to be sufficient because they do not tell us whether we are
increasing our competitive advantages.While functioning in the modern
economic environment the enterprises need to be able to access, coordinate
and integrate knowledge more efficiently than ever before to make sense of
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the complex and unpredictable forces shaping business conditions. Many
organizations, both private and public sector, find they need to depend on a
wider variety of knowledge resources to better serve the needs of
increasingly demanding and sophisticated customers.
Notwithstanding the intellectual capital management concept is not
so developed as well as material or financial one and there are many
definitions that describes the feature its nature. The most of scientists
agreed that intellectual capital is an intangible asset that needs to be
managed; management of intellectual capital can create value in the
organization; management of intellectual capital can generate competitive
advantages; human capital, client‘s capital and processes capital are the
main components of intellectual capital [2].
Now we have the growing consciousness that intellectual capital is a
key factor for business success in today‘seconomic environment.
Intellectual capital contain not just data or information but all useful
knowledge in many form. The phenomenon of intellectual capital studied
mainly at the industry field, but nobody says about its absence in another
area. These reasons makes the necessity of investigation the intellectual
capital at agrarian enterprise as well as at industrial.
At agrarian field, the intellectual capital appears mainly with the
process of making both new sorts of plants, seeds, animals and new
organization form of doing agrarian business. In another words the process
of formation intellectual capital links with successful using of knowledge.
This process must gain its owner new opportunities – new clients and/or
new market, larger revenue and profit. Nevertheless, there are two biggest
negative points of this process – the necessity of enormous starting
investing and long lag between invests and getting profit. However, the
game costs the candles because innovative product makes high-level
competitive advantages and can provide long last competitiveness for
enterprise in modern economic conditions.
In our vision the intellectual capital at the agrarian enterprise could
be defined as combination of intellectual resources embodied in human
knowledge, abilities, skills and intellectual products in the inclusion of
economic turnover creates additional value of agricultural enterprises and
provide competitive advantage.
In modern economic dictionary the mechanism of management has
been defined as a clear sequence of actions (steps, stages, phases), defining
the management process. Besides, it could be represented as an algorithm,
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which is defined as a sequence of specific actions or steps to solve the
problem [2].
Goncharuk A. summarized that the mechanism of management can
be interpreted as decomposition of the process into separate phases, stages,
steps; definition of performers and managers; the choice of tools, methods
and description of management technique; description of the general
algorithm for solving the basic problem of management [3].
In our opinion the mechanism of intellectual capital management at
the agricultural enterprise is a set of principles, methods, functions and
instruments that can be used to manage the impact on the development,
stockpiling and use of intellectual capital of the company to achieve
management objectives (increase the volume of the intellectual capital,
change its structure, increase the efficiency etc.).
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ РОБОЧОГО ПЛАНУ
РАХУНКІВ
Основним документом підприємства, що розробляється не на
один рік, яким керуються при вимірюванні, оцінці, реєстрації та
узагальненні всіх фактів завершених господарських операцій є
облікова політика підприємства. Важливою складовою облікової
політики підприємства в частині забезпечення інформаційних потреб
менеджерів при обґрунтуванні раціональних управлінських рішень
визнано робочий план рахунків.
На законодавчому рівні термін «План рахунків бухгалтерського
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обліку» закріплено як перелік рахунків і схем реєстрації та групування
на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція
рахунків) у бухгалтерському обліку [1].
Інструкцією встановлено призначення і порядок ведення
рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом
подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу,
зобов‘язань та фактів фінансово-господарської діяльності вітчизняних
суб‘єктів господарювання (крім банків, бюджетних установ та
підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову
звітність за МСФЗ). У ньому за десятковою системою визначено коди
(номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого
порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Вимоги інструкції
спрямовано на забезпечення єдності відображення однорідних за
змістом господарських операцій. Водночас, підприємствам, виходячи з
потреб управління, надано можливість доповнення існуючих рахунків
шляхом введенням нових субрахунків із збереженням кодів (номерів).
Окремою проблемою для підприємств є деталізація субрахунків
аналітичними рахунками третього, а, іноді, четвертого порядку та
вище для забезпечення потреб управління, контролю, аналізу та
формування різних форм звітності. Враховуючи вид економічної
діяльності і специфіку функціонування підприємству доцільно
розробити і оформити Робочий план рахунків як окремий внутрішній
регламент або додаток до облікової політики.
Виваженою є позиція К.П. Боримської [2] щодо обґрунтованого
порядку розробки робочого плану рахунків.
Побудову Робочого плану рахунків доцільно здійснювати
шляхом виділення, систематизації та упорядкування рахунків в певній
системі, що дозволяє встановити необхідну основу для відображення
господарських операцій підприємства. В ході виокремлення структури
кожного рахунку доречно передбачити ієрархію інформаційних даних
з орієнтацією на ступінь (рівень) деталізації аналітичного обліку: коди
(номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого
порядку); коди (номери) й найменування субрахунків (рахунків
другого порядку); коди (номери)
й найменування аналітичних
рахунків (рахунків третього й вищого порядку деталізації ознак
попереднього рівня), які доповнюються із збереженням номерів
затвердженого Плану рахунків [1]. Кількість рівнів визначається
потребою в аналітичній інформації і технічними можливостями
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підприємства (насамперед, рівнем автоматизації облікового процесу).
Так, підприємства харчової промисловості можуть доповнити
(деталізувати) рахунок 23 «Виробництво»: 231 «Основне
виробництво», 232 «Обслуговуюче виробництво». Подальшу
деталізацію рахунку 23 доцільно здійснювати в розрізі елементів
витрат, асортиментних груп готової продукції, аналітичний облік – за
найменуванням готової продукції.
Таким чином, розробка Робочого плану рахунків спрямовується
на забезпечення фахівців достовірною інформацією для обґрунтування
і ухвалення управлінських рішень.
Література:
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ
міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291, зі змінами [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
2. Боримська К.П. Порядок побудови робочого плану рахунків як елемента
облікової політики підприємства [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_
FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkntu_e_2010_18(1)__49.pdf.
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АНАЛІЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЗОВНІШНІХ
ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ
В умовах фінансової глобалізації та інтернаціоналізації
діяльності суб‘єктів господарювання відбувається
розширення
відкритості національних економік, що сприяє залученню капіталу до
країн. На цій основі швидко зростають обсяги зовнішньої державної
заборгованості, що несуть загрозу економічній безпеці країн.
У зв‘язку з цим, актуальними постають питання формування
достовірної й об‘єктивної інформації в системі бухгалтерського обліку
про стан і рух зовнішніх запозичень держави для посилення
економічної безпеки країни та уникнення дефолту.
Різні аспекти питання формування та регулювання зовнішнього
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державного боргу розкриті у роботах вітчизняних вчених, зокрема, у
працях О. І. Барановського, О. С. Бєлоруса, І. В. Бураковського,
О. Д. Василика, Т. П. Вахненко та ін. Проте залишаються недостатньо
дослідженими питання, що стосуються впливу зовнішнього
державного боргу на економічну безпеку країни.
Метою дослідження є обґрунтування пропозицій щодо
зменшення негативного впливу зовнішніх запозичень на економічну
безпеку України.
Рівень боргової безпеки держави може вимірюватися різними
методами. Відношення суми зовнішнього держборгу до ВВП
вважається найбільш важливим, оскільки він визначає можливість
країни обслуговувати свій зовнішній борг. За роки незалежності
формування зовнішнього боргу України відбувалося під впливом
потреб фінансування поточних бюджетних видатків. Впродовж
2014 року обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс до
1100,8 млрд грн (70,7 % ВВП), перетнувши граничний рівень
індикатора боргової безпеки держави в 60 % ВВП [1]. Відбулось
зростання державного та гарантованого державою зовнішнього боргу з
37,6 млрд дол. США (51,4 % від загальної суми державного та
гарантованого державою боргу) в 2013 році до 38,8 млрд дол. США
(55,6 % від загальної суми державного та гарантованого державою
боргу) в 2014 році. Ці процеси посилюють ризики залежності України
від іноземного фінансування.
Впродовж 2014 року в Україні відбулось стрімке зменшення
обсягу міжнародних валютних резервів до 7,5 млрд дол. США на
кінець року. Основною причиною зниження резервів було погашення
кредитів МВФ. Зараз Україна виплатила вже понад половину всього
кредиту stand-by, взятого в 2008-2010 рр. [1]. А подальше скорочення
золотовалютних резервів до рівня 5,6 млрд дол. США станом на
01.03.2015 є анти-рекордом з червня 2003 р., в той час як мінімальний
норматив золотовалютних резервів (покриття обсягу імпорту протягом
трьох місяців) має становити близько 23 млрд дол. США.
Стійке падіння покриття імпорту резервами спостерігається вже
з 2008 року. Однак критичний показник на рівні 3 місяці імпорту було
пройдено в кінці 2012 року. Резерви станом на 01.01.2015 р. на рівні
0,5 місяців імпорту не можуть розглядатись як достатні. Несприятлива
зовнішня кон‘юнктура викликала скорочення експорту на 19,9% в
основному через зниження внутрішнього попиту. Відношення суми
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зовнішнього держборгу до експорту товарів і послуг станом на
01.01.2015 р. знаходився на рівні 56,6%, у той час як методики
Світового банку і МВФ рекомендують рівень у 60%.
У вересні 2015 року уряд України оголосив про початок
процесу реструктуризації державного боргу і призупинив виплати з
погашення та обслуговування заборгованості. Політика уряду, щодо
скорочення заборгованості перед іноземними кредиторами, поступово
зможе переорієнтувати фінансовий сектор на внутрішні ресурси, що
підтримає попит на депозити клієнтів. Позитивний ефект від
зменшення обсягу зовнішніх запозичень дозволить уникнути боргової
кризи та сприятиме стабілізації соціально-економічної ситуації,
підтриманню економічної безпеки та розвитку економіки України.
Література:
1. Аналіз сучасного стану державного боргу та ключові напрями забезпечення
боргової безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/public/File/2015_analit/derzh_borg.pdf
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТИМЧАСОВИХ РІЗНИЦЬ
Сьогодні перед підприємствами, установами, організаціями та
іншими юридичними особами усіх форм власності, які відповідно до
податкового законодавства України є платниками податку на прибуток
і подають Декларацію з податку на прибуток, постає основне питання
щодо обліку та обчисленню податкових різниць. Адже, з ухваленням
Податкового кодексу, в якому розрахунок оподаткованого прибутку
здійснюється за даними бухгалтерського обліку з застосуванням
методу нарахувань, Україна поступово поглиблює рівень інтеграції
національної системи бухгалтерського обліку в європейську та світову
систему. А тому, це створює передумови щодо розрахунку
оподаткованого прибутку з застосуванням податкових різниць, що є
основою в багатьох країнах світу та Європи.
Сьогодні
головним
завданням
досліджень
у
сфері
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бухгалтерського обліку є його узгодження відповідно до норм чинного
податкового законодавства. Необхідність наукового обґрунтування
раціонального оподаткування прибутку підприємств у контексті
євроінтеграційного напрямку України, а також відображення даної
інформації в обліку відповідно норм міжнародних стандартів.
Огляд наукових джерел показав, що на сьогодні склалися різні
підходи щодо організації і відображення податкових різниць у
фінансовій звітності. У сучасних умовах прибуток, який
відображається у звіті про фінансові результати, і прибуток, який є
об‘єктом оподаткування та зазначається у декларації з податку на
прибуток підприємства, у багатьох країнах, у тому числі в Україні,
відрізняється за методикою розрахунку. Відмінність цих показників є
об‘єктивною. В цілому, дані показники є результатом здійснення
одних і тих самих господарських операцій, відображених в одних і тих
самих документах, однак розраховується за різними правилами.
Досліджуючи розбіжність між фінансовим результатом, який є
об‘єктом оподаткування, та бухгалтерським прибутком, було
виявлено, що проблема не тільки в умовах країн, в яких складають
фінансову звітність за міжнародними стандартами, а й країн, що
мають національні стандарти обліку. Це зумовлено різним
економічним змістом бухгалтерського та податкового прибутку, а
точніше – різними економічними інтересами користувачів інформації.
Концептуальні принципи обчислення бухгалтерського і
податкового прибутку однакові тільки щодо методу обчислення
фінансового результату. У той час як відносно критеріїв і часу
визначених доходів і витрат, методів їх оцінки існують істотні
відмінності. Розбіжність бухгалтерського та податкового прибутку є
результатом того , що ці показники розраховуються на підставі різних
нормативних баз. Різниця, яка виникає між податковим і
бухгалтерським прибутком, отримала назву податкової різниці. У
зв‘язку з тим, що зазначені податкові різниці існують, їх необхідно
обліковувати і відображати у звітності. Про це зазначено в п.1
підрозділу 4 розділу XX ПКУ, де сказано, що методику
бухгалтерського обліку тимчасових та постійних різниць слід
застосовувати у порядку, передбаченому Законом [4].
Отже, здійснивши огляд наукових джерел, чинних нормативноправових актів, було встановлено, що задекларована в податковому
законодавстві, частково узгоджена з бухгалтерським обліком,
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методика розрахунку сум податку на прибуток передбачає наявність
тимчасових і постійних податкових різниць. В зв‘язку з цим, платники
податку на прибуток у складі фінансової звітності зобов‘язані
подавати інформацію про тимчасові та постійні податкові різниці
відповідно до положень ПКУ [1,4].
З метою раціональної організації обліку податкових різниць та
розкриття їх у фінансовій звітності, ми вважаємо за необхідне, на
підприємствами України розробити, на підставі порівняння норм ПКУ
та П(С)БО, склад (перелік) постійних і тимчасових податкових
різниць, що можуть виникати в господарській діяльності підприємства
та наводити їх в додатку до Наказу про облікову політику
підприємства. Дане дослідження зумовлює можливість і необхідність
розробки детальних методичних рекомендацій з бухгалтерського
обліку податкових різниць.
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Міністерством фінансів України від 25.01.2011 р. № 27 (зі змінами та доповненнями)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»,
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ В РОССИЙСКОМ РИТЕЙЛЕ
Информационные данные распространились во все сферы
глобальной экономики и не только. Появляется множество компаний,
в которых растут объемы всевозможных данных, занимая триллионы
байтов информации о своих клиентах, поставщиках, заказчиках и
проводимых операций.
Согласно отчету McKinsey Institute «Большие Данные: новый
рубеж для инноваций, конкуренции и производительности»: «Большие
Данные – это набор данных, размер которых выходит за пределы
возможностей типовых баз данных программных инструментов для
захвата, хранения, управления и анализа данных».
В сущности, понятие Больших Данных подразумевает работу с
информацией огромного объема и разнообразного состава, постоянно
обновляемой и находящейся в разных источниках в целях увеличения
эффективности работы, создания новых продуктов и повышения
конкурентоспособности.
По статистике Hadoop, после внедрения системы Больших
Данных в ритейл производительность аналитики увеличивается до
обработки 125 алгоритмов за 20 мсек, прибыль растет на 7-10%, и
магазины, анализируя данные о поведении клиентов, прогнозируют
спрос.
По мере развития торгового потенциала компаний,
традиционные база данных перестают отвечать растущим требованиям
бизнеса, из-за чего система не может обеспечить должной детализации
управленческого учета. Переходя на Большие Данные, новые
технологии позволяют оптимизировать управление товародвижением,
добиться актуальности данных и оперативности их обработки для
оценки последствий управленческих решений, быстро формировать
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управленческую отчетность.
Используя Большие данные в торговле, перед компаниями
открывается ряд преимуществ, таких как повышение качества услуг
благодаря персонализации предложений и улучшению маркетинговых
стратегий, определение реакции покупателя на тот или иной товар, а
также применение аналитики и планирования поставок и продаж.
Так как на рынке сейчас идет борьба за каждого покупателя,
компании, благодаря внедрению Больших Данных, смогут получить
больше не только прибыли, но и улучшить клиентский сервис, чем
оставаясь на старых базах данных.
В условиях огромного объема данных, многономенклатурной
продукции, множества контрагентов решение задач в области
управленческого учета требует использования Больших Данных и
применения технологий по их обработке.
Внедрение Больших Данных неизбежно, так как количество
данных с каждой минутой увеличивается в геометрической
прогрессии. Традиционные базы данных в скором времени не смогут
справится с таким количеством информации, что и приведет компании
к новому направлению технологий, как Большие Данные.
УДК 657
Лесина Татьяна
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации, Калужский филиал
Зарапина Анастасия
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при Президенте РФ, Калужский филиал
АУТСОРСИНГ, АУТСТАФФИНГ, РЕИНЖИНИРИНГ –
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В современном мире организации затрачивают большой объем
средств на управление персоналом. Среди прочих, технологиями,
позволяющими при их грамотном использовании снижать
административные и транзакционные издержки, связанные с
персоналом компании, являются аутстаффнг и реинжиниринг.
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Благодаря своим преимуществам, аутсорсинг широко
распространился на современном рынке. Однако его нужно отличать
от такого явления, как аутстаффинг, также ставшего популярным в
последнее время.
В широком понимании аутстаффинг означает сделку фирмы с
кадровым агентством, в ходе которой последнее передает заказчику
сотрудников на определенное время.
Зачем компании используют аутстаффинг? К основным целям
такого способа управления персоналом относятся: снижение нагрузки
на кадровую службу, сокращение расходов на содержание персонала,
минимизация рисков и делегирование ответственности. Кроме
вышеперечисленного, организации используют аутстаффинг, чтобы
сконцентрироваться на основном бизнесе.
Реинжиниринг - создание принципиально новых эффективных
бизнес-процессов в управлении, которых прежде не было в
организации, на предприятии с целью повысить экономическую
эффективность предприятия.
Сравнительный анализ данных категорий позволяет сделать
выводы об их общих чертах. Это средства повышения экономической
эффективности деятельности предприятия; изменения могут охватить
как рынок трудовых ресурсов, так и рынок услуг; их использование
позволяет сконцентрироваться на основной деятельности.
УДК 657
Лесина Татьяна,
Степанова Елизавета
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, Калужский филиал
НОВЫЙ МЕТОД ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ ПО
МСФО (IFRS) 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С
ПОКУПАТЕЛЯМИ»
Процессы
глобализации
экономики
характеризируются
изменениями экономических взаимоотношений между странами,
финансовых систем и механизмов, правил ведения бизнеса. Для того
чтобы выйти на международный рынок, российским предприятиям
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следует вести бухгалтерский финансовый учет не только по правилам
российских стандартов, но и в соответствии с международными
стандартами. Применение международных стандартов финансовой
отчетности делает учет хозяйствующих субъектов более прозрачным,
а, следовательно, помогает внешним пользователям принимать
экономически рациональные решения.
В настоящее время перед бухгалтерами встает вопрос
правильного признания выручки, то есть, каким образом и в какие
сроки признавать выручку.
Совет по МСФО создал новый стандарт по выручке МСФО(IFRS)15 «Выручка по договорам с покупателями», который
введен в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 21.01.2015 N 9н. Новый стандарт применяется в
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января
2017 года или после этой даты. Допускается его досрочное
применение в добровольном порядке со дня официального
опубликования. Стандарт призван улучшить представление доходов в
финансовой отчетности и их сопоставимость во всем мире. Основной
принцип нового стандарта заключается в том, что признание выручки
отражает передачу товара или услуг потребителю в размере
ожидаемой платы за данный товар или услугу. Кроме того, стандарт
расширяет перечень раскрытий информации о выручке, уточняет
некоторые понятия, которым ранее не уделялось внимание (например,
выручка от оказания услуг и внесение изменений в договоры).
У продавца товара или услуги после заключения договора с
покупателем может возникать договорной актив.
Договорной актив – это право организации на вознаграждение в
обмен на товары или услуги, переданные покупателю, которое
обусловлено причиной иной, чем течение времени (например,
будущим исполнением организацией обязательств по договору).
Новый стандарт использует «договорной» подход, согласно
которому признание выручки по договорам с покупателями
базируется на изменении активов и обязательств, которые возникают,
когда организация становится стороной по договору и начинает
выполнять по нему обязательства. Иными словами, большинство
соглашений (если не все), генерирующих выручку, являются
договорными отношениями в той или иной форме. Выручка
зарабатывается и признается, когда отчитывающаяся организация
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исполняет обязательства по договору.
МСФО(IFRS)15 «Выручка по договорам с покупателями» вводит
новую модель для анализа выручки, сами этапы остались без
изменений с момента публикации проекта стандарта в 2010, но было
внесено много поправок в отношении их конкретного применения.
Пятишаговая модель:
1.Идентифицировать договор с покупателем
2.Идентифицировать подлежащие исполнению обязательства
3.Определить цену сделки
4.Распределить цену сделки между обязательствами
5.Признать выручку
Выручка признается для того чтобы продавец мог отразить
обещанную поставку товаров и услуг, а сумма выручки это право
продавца, которое он оценивает в соответствии со своими
ожиданиями.
Новый стандарт повлияет на компании различным образом, но,
безусловно, нужно уже начинать считать выручку по новому
стандарту. Уже в отчетности за 2015 год следует раскрыть известную
или обоснованно оцениваемую информацию о возможности влияния
на отчетность IFRS 15, еще не вступившего в силу.
УДК 657.01
Лесина Татьяна,
Хахалин Дмитрий,
Зайцева Екатерина
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Калужский филиал
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ПРИЗНАНИЮ ВЫРУЧКИ:
РАЗЛИЧИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ
На сегодняшний день Международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО) получают все большую популярность.
Прописанные в них требования и стандарты начали постепенно
проникать в экономическую среду России еще в начале 90-х годов XX
века. Данный процесс связан, в первую очередь, с процессами
глобализации и интеграции российского и международного
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экономического пространства.
Переход к МСФО для российских организаций проходит
тяжело, но он неизбежен (для международных организаций тем более).
Данные проблемы перехода связаны со следующим: российские
организации составляют бухгалтерскую отчетность в соответствие с
российскими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ). При
составлении отчетности данным способом уклон делается на
удовлетворение требований законодательства. При составлении же
финансовой отчетности по МСФО организация стремится к
удовлетворению требований внешних пользователей данной
информации. Исходя из этого,можно сказать следующее: составление
финансовой отчетности по ПБУ и МСФО имеет ряд сходств, однако
их различия являются более весомыми, а именно различия в
основополагающих принципах, теориях и целях.
На основании сравнения основных статей ПБУ 9/99 «Доходы
организации» и МСФО 18 «Выручка» можно сделать вывод, что
данные документы не имеют существенных различий, кардинально
меняющих порядок ведения учета доходов организации. Тем не менее,
нельзя не отметить более четкую форму изложения правил
формирования бухгалтерской информации в российских стандартах,
чем в международных стандартах финансовой отчетности. Стоит
также отметить то, что согласно Российскому Положению по ведению
бухгалтерского учета 9/99,
выручка признается на основании
юридического
подтверждения
(например,
договора),
а
Международный стандарт финансовой отчетности 18 отождествляет
момент признания выручки с моментом передачи рисков и
вознаграждений, обусловленных владением товаром.
Необходимо отметить, что в настоящее время существует еще
один МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями», который
стремительно набирает популярность не только за рубежом, но и в
Российской Федерации.
С 21.01.2015 г. приказом МинФина России №9н МСФО 15
вступил в силу на территории России, при этом с 1.01.2017 года его
применение в отношении годовых отчетных периодов будет являться
обязательным. Одновременно с данным приказом МСФО 18, несмотря
на свою простоту и приближенность к РПБУ 9/99, прекратил свое
действие на территории Российской Федерации.
Основной задачей МСФО (IFRS) 15 является установление
143

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

таких принципов, в которых будет указано, как организация должна
отражать информацию для внешних пользователей финансовой
отчетности о характере, величине, распределении выручки и
денежных потоков, прописанных в договоре с покупателем.
Данный стандарт организация должна применять при
заключении всех договоров с покупателями. Исключениями являются,
например, договор аренды, договор страхования и др.
МСФО 15 предполагает модель формирования выручки,
включающую следующие этапы:
1. Заключение договора с заказчиком;
2. Распределение обязательств между организацией и
заказчиком;
3. Установление цены сделки, подтвержденной договором;
4. Распределение цены на договорные обязательства;
5. Одномоментное признание выручки при исполнении
договорных обязательств.
Пять данных этапов представляют собой абсолютно новую
модель признания выручки. Это связано с тем, что эти пять этапов
ранее были отдельными критериями. Однако, для большинства
организаций, данный переход будет болезненным и затратным, как в
денежном, так и во временном формате. Потребуется большее
количество времени для подготовки всех документов и проведения
мероприятий по признанию выручки. Положительным остается тот
аспект, что обязательную форму МСФО (IFRS) 15 принимает с
1.01.2017 года и у организаций остается время на перестроение своей
отчетности под новый стандарт.
УДК 657
Лук’янець Анна
Університет банківської справи
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ БАНКУ
Майбутнє за інтегрованою звітністю, яка об‘єднує багато
складових, які крім звичних показників діяльності включають дані про
стратегію компанії, корпоративне управління і перспективи таким
чином, щоб вони відображали її економічне, соціальне та екологічне
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середовище. Тобто одним із факторів забезпечення складання
звітності відповідно до міжнародних вимог є збереження
навколишнього середовища.
На сьогодншній день актуальним є питання щодо електронного
документообігу банків, оскільки це не лише пришвидшує роботу для
опрацювання інформації, а й забезпечує такий основний фактор, як
збереження навколишнього середовища.
Перелік
документів,
що
утворюються
в
діяльності
Національного банку України та банків України, із зазначенням
строків
зберігання,
затверджений
постановою
Правління
Національного банку України від 08.12.2004 № 601, є основним
нормативно-правовим актом, що визначає строки зберігання
відповідних категорій документів, які утворюються в процесі
діяльності банків України, їх філій, представництв та відділень.
Перелік установлює строки зберігання документів незалежно від виду
носія, на якому вони складені (паперовий, електронний, у вигляді
мікрофільмів тощо).
Так, нормативно врегульовано питання щодо можливості
зберігання документів в електронному форматі. Проте, деякими
нормативно-правовими актами визначені вимоги щодо щоденного
роздрукування документів.
Наприклад, Положенням про організацію операційної діяльності
в банках України, затвердженим постановою Правління національного
банку україни від 18.07.2003 року № 254, оборотно-сальдовий баланс
роздруковується на паперових носіях щоденно. Вимоги до
формування щоденного оборотно-сальдового балансу визначені в
Положенні про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
банках України, затвердженому постановою Правління Національного
банку України від 30.12.98 N 566 і зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 01.02.99 за N 56/3349. Однак, в Положенні № 566 –
такої вимоги не встановелоно, так згідно з нормою Положення
щоденний оборотно-сальдовий баланс перевіряється і підписується
керівником і головним бухгалтером або особами, які ним
уповноважені.
Отже, враховуючи вищезазначене, встановлена вимога щодо
роздрукування великого за об‘ємом документа, не має особливого
підгрунтя, та потребує внесення змін у нормативний документ для
того щоб банк самостійно вирішував необхідність друку такого
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документу.
Стосовно інших документів, оскільки нормативно питання
врегульовано щодо можливості зберігання документів у електронному
форматі, у разі наявності відпровідного програмного забезпечення з
можливістю проставляти електронні цифрові підписи відповідно до
вимог законодавства.
Отже, необхідно удосконалити програмні забезпечення які б
надавали можливість швидко і зручно проставляти електронноцифровий підпис, та забезпечували б його належне зберігання. Для
цього відділ інформаційних технологій повинен співпрацювати з
кожним сектором та розробити програму якісного електроного
збереження документів. У першу чергу до технологічних вимог можна
віднести:
•технології розпізнавання текстів, що трансформують паперові
вхідні документи в цілком електронну форму представлення;
•електронний аналог власноручного підпису;
•засоби передачі даних;
•засоби збереження електронної інформації
Що стосується міджнародного досвіду, то в положеннях та
законах не встановлено вимоги обовʼ язково друкувати документів,
при належній системі їх захисту.
В теорії повний перехід до електронного документообігу є
невідємною частиною майбутнього розвитку. Проте практичні
перешкоди переходу постійно птрібно виявляти та
Отже, для практичної реалізації зберігання документів
первинного, поточного та звітного обліку в електронному вигляді
необхідно на законодавчому рівні врегулювати вимоги до
програмного забезпечення, та обов‘язково встановити відповідальних
людей, які будуть перевіряти наявність такого забезпечення.
Література:
1. Івахненко С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку
та аудиту Бухгалтерский учет от истоков до наший дней: Навч. посіб.-3-тє вид., випр. І
доп. – К.:Знання,2006 - 350 с.
2. http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1962
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ
«ВНУТРЕННИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ»:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Многие отечественные ученые в области экономического контроля
отмечают проблему отсутствия единства в отношении определения многих
базовых понятий этой науки. Например, проф. Бутынец Т.А. говорит:
«Стан ГК свідчить про те, що остаточне формулювання основ теорії
контролю, основних елементів процесу контрольного пізнання далеко не
завершено… Науковці України і зарубіжних країн оцінюють сучасну
теорію господарського контролю в тому або іншому ступені негативно» [1,
с. 102].
Частично проблема определения понятий экономического контроля,
его предмета, видов и закономерностей вызвана тем, что оно является
производным от универсального понятия «контроль вообще», которое
обычно оказывается за пределами исследования, как исходное и само
собой разумеющееся. По нашему мнению, понятие «контроль» при всей
кажущейся самоочевидности, при ближайшем рассмотрении и попытке
конкретизации ускользает, растворяется в огромном количестве
смысловых оттенков, порою даже вступающих в противоречие друг с
другом.
Понятие контроля является абстрактным, а значит порожденным в
процессе мышления человека. По этой причине невозможно дать его
определение путем указания или описания одного реального объекта или
их группы, но нужно выявить те предпосылки нашего мышления, которые
приводят к осознанию этого понятия, его сути и позволяют узнавать его
проявление в окружающем мире. Это значит, что необходимо понаблюдать
за тем, как и что мы думаем о контроле, в каких контекстах, где та грань, за
которой некоторое явление окружающего мира начинает восприниматься
нами, как проявление понятия контроль.
Определения любых понятий изначально конвенциональны, то есть
определяются путем согласия большинства субъектов. На определение
абстрактных понятий это оказывает намного более сильное влияние, чем
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на определение конкретных, поэтому в процессе определения сущности и
отличительных признаков контроля необходимо апеллировать к
общепринятому мнению и очевидной целесообразности, а значит исследовать и сопоставить между собой широкий диапазон значений этого
термина во всевозможных контекстах, то есть рассмотреть
лингвистические и семантические особенности применения слова
«контроль».
Определение сущности контроля требует выхода за рамки
предметной области хозяйственной деятельности. Дело не только в том,
что понятие «контроль» используется в разных областях науки, но и в том,
что корни проблемы онтологического определения категории «контроль»
уходят в его гносеологическую сущность. Контроль – этот один из
аспектов отношения субъекта и бытия, познания и отражения бытия. Это
предопределяет переход проблемы познания категории контроля в
проблему самопознания субъекта. Об этом аспекте пишет проф. В.А.
Шевчук: «Гносеологический (познавательный) аспект контроля
заключается в том, что он является инструментом исследования
экономической реальности, которая познается в сравнении» [3, с. 12].
Однако, это же утверждение демонстрирует, что большинство
исследователей предпочитают оставаться в рамках предметной области
хозяйственной деятельности, даже при определении универсальной
категории «контроль».
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что важной и актуальной задачей теории экономического контроля
является максимально полное и системное определение понятия
«контроль», как своей основной категории, его онтологии, моделей и
законов. Решение этой задачи позволит определять производные понятия в
области экономического контроля намного более однозначно и
обоснованно.
Литературы:
1. Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії,
методології, практики [Текст]: монографія / Т.А. Бутинець. - Житомир: ЖДТУ, 2011. 772 с.
2. Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на
підприємстві. Навчальний посібник/ В.Ф.Максімова – Суми.: ВТД «Університетська
книга», 2008. – 190 с.
3. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною
економікою (проблеми теорії, організації, методології) / В.О. Шевчук – К.: КДТУ,
1998. – 371 с.
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УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВЫХ ФОРМ ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В странах с развитой рыночной экономикой происходят
процессы формирования экономики постиндустриального типа.
Данный тип экономики характеризуется повышенным спросом на
работников
нового
типа,
квалифицированных,
постоянно
обновляющих свои профессиональные знания, склонные к
профессиональной мобильности. От работников данного типа зависит
возможность преобразования и развития национальной экономики, а
также от их деятельности зависит эффективность функционирования
предприятий и их экономический рост.
В настоящее время происходит изменение сферы интересов
относительно труда – с вопросов эксплуатации и разделении труда при
капитализме на исследование вопросов роли человеческого капитала и
трудовых отношений. Глобальные изменения в мировой экономике
поставили в центр социально-экономических, правовых и
институциональных преобразований на данном этапе изменения в
самом человеке, работнике, субъекте труда как основном носителе
новых потребностей и инноваций.
Изменения в системе кадровой политики, а также
квалификационной
политике
предприятия
являются
основополагающими факторами в изменении трудовых отношений в
переходной экономике. Современная экономика нуждается в
высококвалифицированных
специалистах.
В
индустриальной
экономике высокое профессиональное мастерство и квалификация
касались
вещественных факторов производства
(физически
осязаемых). В новой информационной экономике квалификация
касается знаний, уровень которых сложно проверить, так как знания
стали узконаправленными.
Также необходимо отметить смену полюсов в соотношении
умственного и физического труда. В индустриальном обществе
основной объем работ относился к функциям физического труда, в
новой же экономике преобладает умственный труд.
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Кроме того наблюдается тенденция индивидуализации труда – в
индустриальном обществе кооперация труда являлась двигателем
прогресса, в новой экономике успех проекта, либо организации
зависит от того, насколько каждый специалист индивидуально
компетентен в своей профессии.
Индивидуализация труда приводит к возникновению гибких
графиков организации трудового процесса. Человек с разрешения
руководства может менять временной режим своего труда, он
становится независим от трудового коллектива.
Вместе с тем, очевидным становится отсутствие необходимости
работы специалиста в трудовом коллективе, личные контакты и
общение в трудовых отношениях становятся ненужными, и как
следствие, при помощи сети Интернет, устанавливаются виртуальные
трудовые отношения, позволяющие делиться мнениями и
контактировать.
Таким образом, транзитивная экономика повлияла на
преобразование трудовых отношений, а также появление новых форм.
УДК 334.722:631.11 (477)
Марчук Ульяна,
Гуменюк Надія
Вінницький національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Сьогодні в Україні формування державної політики щодо
підтримки малого підприємництва, визначення шляхів її реалізації має
стати невід'ємною частиною соціально-економічних перетворень, що
сприятиме збільшенню середнього класу суспільства, який є основою
ринкових перетворень та гарантом незворотності економічних процесі.
Аналіз сучасного стану та проблем розвитку малого
підприємництва в Україні свідчить про те, що подальший розвиток
ситуації без активного та позитивного втручання держави може
привести до згортання даного сектора економіки з відповідним
загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги.
Саме тому виникає необхідність окреслення існуючих проблем, до
яких відносять:
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1. недосконалість системи обліку та статистичної звітності;
2. відсутність належного нормативно-правового забезпечення
розвитку малого бізнесу, як підприємництва в цілому;
3. обмеженість або повна відсутність матеріальних фінансових
ресурсів;
4. неймовірно важкий тягар оподаткування [ 2 ].
Погоджуємось із тим, що малий бізнес є засобом існування для
мільйонів людей не тільки в Україні, а й за кордоном, оскільки він
здатний вирішити проблеми з зайнятістю населення, шляхом
створення нових робочих місць. Створення великої кількості малих
підприємств дає поштовх в розвитку регіональної економіки через
конкуренцію між собою [3].
Без підтримки держави і без власної внутрішньо групової
взаємодії мале підприємництво не завжди може протистояти у
конкурентній боротьбі, відстоювати свої економічні, політичні і
соціальні інтереси.
Потенціал малих підприємств залишається нереалізований.
Існують серйозні економічні і адміністративні бар‘єри для виходу
нових підприємств на ринок і розвитку їх діяльності. Все більша
кількість малих підприємств змушенні перебувати "в тіні" завдяки
нестійкому законодавству [1].
З метою подолання негативного впливу проблем, що є
перешкодою на шляху досягнення
прискореного економічного
зростання, практичні дії мають бути зосереджені на таких основних
напрямах, як:
- внесення відповідних змін та доповнень до законів України
"Про підприємництво".
- створення відповідної нормативно-правової бази;
- створити спеціалізовану банківську установу або установи з
кредитування малого підприємництва;
- знизити рівень податків [2].
Виконання перерахованих заходів, щодо забезпечення розвитку
малого підприємництва, допоможе вирішенню більшості соціальнополітичних проблем. Саме вирішення цих завдань сприятиме
покращенню розвитку малого підприємництва на території України, а
також розширенню і укріпленню української ринкової системи.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАЖЕНИЯ
ЗАПАСОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Значимой тенденцией реформирования системы учета и
отчетности субъектов экономики является осознанная необходимость
включения в нее информации об использовании природного капитала.
Это обусловлено постепенным изменением подходов к оценке
экономического роста и определению факторов долгосрочной
устойчивости организаций. В докладе (июнь 2014 г.) «Природный
капитал: очевидность, упускаемая из виду» (Accounting for Natural
Capital: The Elephant in the Boardroom), подготовленном Институтом
присяжных бухгалтеров в области управленческого учета (CIMA)
совместно с компанией «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young, EY),
Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) и Объединением по
проблемам природного капитала (Natural Capital Coalition),
подчеркивается, что в XXI веке природный капитал станет настолько
же важным вопросом для бизнеса, насколько в XX веке было
обеспечение достаточных объемов финансового капитала.
Необходимость включения информации об использовании
природного капитала в бухгалтерский учет, отчетность организаций и
процесс принятия решений также была зафиксирована в Декларации
природного капитала, подписанной в ходе работы Конференции ООН
по устойчивому развитию «Рио+20» (июнь 2012 г.).
Различные аспекты включения в бухгалтерский учет и
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отчетность информации об использовании природного капитала,
рассматриваются в трудах зарубежных и отечественных авторов:
Ю.В. Алтуховой, В.Г. Широбокова, Ж. Ришара, И.В. Замулы,
С.Г. Вегеры, А.П. Шевлюкова и др.
Анализ зарубежных и отечественных публикаций позволяет
сделать вывод о разноплановых попытках решения вопроса. При этом
основной нерешенной проблемой является отсутствие системы,
учитывающей связи между показателями использования природного
капитала и результатами экономики субъекта хозяйствования.
Как отмечалось ранее, особенно актуальна эта проблема для
ресурсно-ориентированных видов экономической деятельности, в
частности для нефтегазо- и горнодобывающих организаций, так как
стоимость самого значительного актива таких субъектов
хозяйствования – запасов полезных ископаемых – не отражена в
финансовой отчетности, что не соответствует принципу приоритета
экономического содержания над юридической формой, искажает
показатели
ресурсного
потенциала,
инвестиционной
привлекательности организации. Не обеспечивается учет истощения
природного капитала, а также должная интеграция с системой
национальных счетов.
В своей работе Ш. Райт и Р. Галлан отметили, что истинная
стоимость нефтегазовой компании – это стоимость принадлежащих ей
запасов, что справедливо можно отнести к каждому добывающему
предприятию.
Вагит Алекперов, глава компании «Лукойл» отмечает, что для
роста конкурентоспособности нефтяных компаний на мировых рынках
«важно добиться справедливой оценки (переоценки) стоимости их
капитала через стоимостную оценку запасов нефти и газа. Сейчас
налицо многократная недооценка этих запасов».
Оценка минеральных ресурсов также необходима для
определения экономической целесообразности разведочных работ,
наиболее эффективных и безопасных способов разработки
месторождения, государственного регулирования экономических
интересов в сфере недропользования и обеспечения рационального
использования минерально-сырьевого потенциала страны.
Необходимость стоимостной оценки минеральных ресурсов
(запасов полезных ископаемых) как одного из важнейших
инструментов
эффективного
управления
нефтегазои
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горнодобывающей организацией подтверждается разработкой и
принятием Международного руководства «Оценка стоимости
объектов имущества в добывающих отраслях» в рамках
Международных стандартов оценки, а также включением Стандарта
МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов минеральных ресурсов» в
состав Международных стандартов финансовой отчетности.
УДК 338
Михалкевич Александр,
Афанасьева Екатерина
Полоцкий государственный университет
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА
На современном этапе развития рыночных отношений, когда вся
ответственность
за
финансово-экономическую
деятельность
перенесена на субъекты хозяйствования, возрастают требования к
экономическому анализу. Анализ себестоимости продукции, работ и
услуг имеет большое значение в системе управления затратами. Он
позволяет изучить тенденции изменения ее уровня, установить
отклонение фактических затрат от нормативных (стандартных) и их
причины, выявить резервы снижения себестоимости продукции и дать
оценку работы организации по использованию возможностей
снижения себестоимости.
Вопросы анализа общей суммы затрат, издержкоемкости,
себестоимости отдельных видов продукции, маржинального анализа
затрат, подсчета резервов и предложений по их освоению подробно
раскрываются в работах Г.В Савицкой, В.В. Акулича, Л.Л. Ермолович,
В.В. Осмоловского, Л.И. Кравченко, В.И. Стражева. На современном
этапе методика проведения анализа придерживается общей
последовательности, но отечественные и российские авторы
предлагают свои подходы к определению тех или иных показателей в
процессе анализа себестоимости продукции.
Вместе с тем, действующая методика анализа затрат является
типовой и не учитывает специфику учета затрат и калькулирования
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себестоимости в пчеловодстве, которая накладывает особенности на
методы и приемы аналитического исседования. Отечественные и
российские ученые (Л.Н. Корнеева, Р.А. Маннапова, У.А. Маннапов,
З.А. Залилова, А.В. Елисеев, Р.А. Зарипов, И.Н. Мишин) уделяют
внимание анализу отдельных показателей производственного процесса
в пчеловодстве (медопродуктивность, воскопродуктивность, баланс
пасеки, численность пчелосемей, объем валовой, товарной и
реализованной продукции и т.д.), тогда как отсутствуют системные
научные исследования, посвященные комплексному изучению
методики анализа затрат на производство и себестоимости продукции
пчеловодства.
Производственные затраты и себестоимость продукции как
объекты анализа встречается в научных трудах В.В. Жилина,
А.Г. Чепика, А.Н. Прохоровой, В.В. Воробьевой, Н.А. Беляевой,
Г.Р. Мурсалимовой, Е.П. Колосовой, А.К. Субаевой по исследованию
эффективности пчеловодства, однако не представлено результатов по
разработке этапов и соответствующих им показателей анализа затрат
на производство и себестоимости продукции пчеловодства с учетом
технологических и организационных особенностей производственного
процесса применительно к пчеловодческим хозяйствам всех уровней
организации в разрезе специализаций.
На основании выделенных специфических особенностей
производственного процесса в пчеоводстве предложены следующие
направления совершенствования анализа.
Социально-экономическая особенность отрасли пчеловодства
заключается в большом разнообразии типов и форм хозяйствования.
Субъектом
хозяйствования
пчеловодства
наряду
с
сельскохозяйственными организациями выступают (крестьянские)
фермерские хозяйства, а также хозяйства населения. Каждая из
совокупностей
имеет
свои
организационно-экономические
особенности, которые оказывают существенное влияние на выбор
объема и глубины аналитического исследования затрат. Для
всесторонней характеристики и объективной оценки затрат на
производство продукции пчеловодства требуется совершенствование
системы экономических показателей и методов, всесторонне
характеризующих и отражающих закономерности производственного
процесса в пчеловодстве в разрезе отдельных категорий хозяйств.
Наличие различных форм организации пчеловодческого
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хозяйства
(пасека,
пчелоферма,
пчелокомплекс)
вызывает
необходимость в организации действенного контроля затрат
подчиненных структурных подразделений. В этих условиях
актуальным становится организация анализа затрат в пчеловодстве по
центрам ответственности, которую Г.В. Савицкая предлагает
проводить «для повышения требований к управлению отдельными
производственными подразделениями» [1, c. 211]. В пчеловодстве
сташий пасечник должен составить отчет о затратах пасеки и их
отклонениях от плановых показателей для предоставления главному
зоотехнику, который в свою очередь группирует информацию по всем
пасекам и предоставляет отчет заместителю директора по
производству.
Тесное взаимодействие пчеловодства и растениеводства в
процессе опыления пчелами сельскохозяйственных культур
обосновывает необходимость в списании (распределении) части затрат
пчеловодства опылительной и прогрессивной специализации на
нужды растениеводства. Методика исчисления доли затрат
растениеводства в совокупных издержках производства в
пчеловодстве оказывает существенное влияние на формирование
себестоимости как энтомофильных культур, так и продукции
пчеловодства, что обуславливает введение в анализ затрат новых
показателей, отражающих тесноту межотраслевого взаимодействия.
Центральным звеном функционирования пчеловодства является
использование в производственном процессе биологических активов пчелосемей, количество которых оказывает прямое влияние на сумму
затрат на содержание и уход за пчелами. Поэтому для целей
исследования затрат пчеловодства необходимо проводить анализ
уровня затрат на 1 пчелосемью, что позволит установить зависимость
изменения затрат за счет роста (снижения) содержащихся на пасеке
семей пчел. Зависимость части производственных затрат не только от
количества семей, но и от их живой массы (корм, ветпрепараты,
вощина и др.) предполагает проведение анализа уровня затрат на 1 кг
прироста живого веса пчел, что позволит оценить влияние привеса
пчел на величину затраченных ресурсов, определить эффективность
проводимых на пасеке мероприятий по развитию хозяйства.
Пчеловодство
включает
несколько
производственных
специализаций
(товарная,
опылительная,
разведенческая,
прогрессивная),
отличных
видами
получаемых
результатов
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производства и методикой калькулирования их себестоимости, что
предполагает вариативность расчета показателей для анализа
себестоимости продукции. Изменение специализации пасеки влечет за
собой изменение объема потребленных ресурсов, а, следовательно, и
общей суммы затрат хозяйства, поэтому производственное
направление пасеки является фактором, который следует учитывать
при анализе затрат.
Таким образом, несмотря на значительное количество работ,
недостаточно
изучены
теоретические,
методологические
и
практические вопросы анализа затрат на производство и
себестоимости продукции пчеловодства. Не выработано достаточно
полное представление об объемах анализа, этапах его проведения и
соответствующих им системе показателей применительно к
пчеловодческим хозяйствам различного уровня организации в разрезе
специализаций, а также недостаточно исследованы вопросы
себестоимости первичной и вторичной продукции пчеловодства. Это
требует разработки методических и практических рекомендаций по
формированию методики анализа затрат и себестоимости продукции
пчеловодства пчеловодческих хозяйств и отдельных пчелопасек с
учетом специфических особенностей производственного процесса.
Литература:
1. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК:
Учебник / Г.В. Савицкая. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 654 c.

УДК 658.15
Московчук Алла
Луцький національний технічний університет,
Ліщук Віра
Східноєвропейський національний університет
МАТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМ РЕЗУЛЬТАТОМ
Управління фінансовим результатом – це процес пошуку та
реалізації найбільш ефективних рішень щодо формування, розподілу й
використання фінансового результату. Управляти фінансовим
результатом означає керувати економічними процесами, які
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знаходяться в причинно-наслідковому зв‘язку, а отже й впливають
один на одного.
В системі управління фінансовим результатом промислового
підприємства важлива роль відводиться створенню відповідного
інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень.
Оцінити динаміку прибутку (збитку), чинники, що впливають на
динаміку показників, систематизувати та узагальнити отримані
результати, виявити внутрішньогосподарські резерви збільшення
прибутку (зменшення збитку), обґрунтувати висновки та пропозиції
дозволяє проведення комплексного і системного аналізу фінансових
результатів, який показує
взаємозв‘язки між досліджуваними
показниками.
Зазначеним вимогам відповідає матричний аналіз. Він є досить
дієвим інструментом в процесі управління фінансовим результатом,
оскільки може використовуватись для дослідження взаємозв‘язку між
вказаними в матриці показниками, визначення їх динаміки,
проведення факторного аналізу та виявлення причин, які викликали
зміни фінансового результату, а також для прогнозування фінансового
результату підприємства, використовуючи показники фінансової
звітності.
Процес матричного аналізу включає наступні етапи:
– визначення мети аналізу;
– отримання інформації та побудова матричної моделі;
– оцінка отриманих даних та інтерпретація результатів.
Матричні моделі є схематичним відображенням економічного
явища чи процесу, будуються за шаховою схемою і дозволяють в
найбільш компактній формі представити взаємозв‘язок показників, що
впливають на фінансовий результат. І ще одна перевага
запропонованої моделі полягає у тому, що вона є засобом
відображення явища і охоплює не тільки числові показники, а й
характеризує їх динаміку.
За основу матричної моделі аналізу береться квадратна таблиця
– матриця. Кількість показників в матриці може бути різною.
Алгоритм побудови матриці полягає в наступному: будується таблиця,
яка складається з однакового числа рядків та стовпчиків, виділяється
головна діагональ, основою якої є квадрати на перетині відповідного
рядка та стовпця. Головна діагональ містить кількісні величини, які в
матричній моделі є вихідною інформацією. Кожен з решти елементів
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представленої матричної моделі є відносною величиною, чисельник
якої – елемент головної діагоналі, а знаменник – елемент рядка з
головної діагоналі. Чисельник і знаменник кожної
такої величини, розміщеної в квадратах матричного поля,
лежить в основі (адресі) елемента .
Вихідною інформацією для проведення матричного аналізу
фінансових результатів є економічні показники, які визначаються за
даними звітності: прибуток (збиток), доход ( виручка) від реалізації
продукції, собівартість реалізованої продукції, адміністративні
витрати, витрати на збут, інші операційні доходи за вирахуванням
витрат, інші доходи за вирахуванням витрат, податок на прибуток.
Матричний метод дозволяє провести порівняльний аналіз
діяльності підприємства в динаміці за ряд періодів, виявити проблеми
і внутрішньогосподарські резерви.
Фінансовий результат діяльності господарюючого суб‘єкта
залежить від значної кількості найрізноманітніших чинників, тому
процесом його формування і розподілу необхідно управляти.
Підготовка і прийняття
обґрунтованих управлінських рішень
забезпечується проведенням економічного аналізу, який показує
шляхи їх реалізації.
Сучасні тенденції розвитку ринкової економіки вимагають
розробки і використання нових підходів до управління фінансовим
результатом. З метою обґрунтування управлінських рішень та
забезпечення менеджменту підприємства інформацією про те, якою
мірою діяльність суб‘єкта господарювання відповідає визначеним
завданням, доцільно проводити матричний аналіз.
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УДК 368
Навроцький Степан
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ ПРИ
ВІДОБРАЖЕННІ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ І ВТРАТ ЯК
ІМПЕРАТИВА СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Виходячи із функціонального аспекту дослідження
бухгалтерського обліку, започаткованого вітчизняним вченим проф.
Г.Г. Кірейцевим, зокрема постулатів, що кожна з функцій
бухгалтерського обліку виконується за допомогою декількох
елементів методу обліку, а кожен елемент методу забезпечує
реалізацію декількох функцій, одним із основних інструментів
реалізації контрольної, пізнавальної, аналітичної та інформаційної
функцій бухгалтерського обліку мають виступати рахунки
бухгалтерського обліку [1, c. 103-108].
Проф. Г.Г. Кірейцев, виділяючи п'ять стадій розвитку
бухгалтерського обліку, зазначає, що на другій стадії (з часу
виникнення товарно-грошових відносин до кінця XVIII ст.) одержують
розвиток бухгалтерські рахунки як метод поглибленого пізнання
економічних явищ. Далі вчений стверджує, що ―застосування
бухгалтерських рахунків і подвійного запису склало підґрунтя для
посилення пізнавальної і контрольної функцій, що відповідало новому
рівню соціально-економічних відносин і поширювало інформаційні
можливості управління господарською діяльністю‖.
Застосування
в
технологіях
облікового
оформлення
господарських процесів недостатньо обґрунтованої класифікації
витрат при системному їх відображенні привело до помилкового
вибору кореспондуючого рахунку (дебетової ознаки рахунку),
а услід за цим — до необґрунтованого відображення на рахунках
відповідних сум витрат. Це відноситься до вибору класифікаційних
ознак і відображення витрат, пов‘язаних з розподілом валового і
чистого доходу, з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку
перерозподільними процесами.
У практиці обліку господарських операцій недостатньо
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обґрунтованим видається облік платежів сільськогосподарських
підприємств по майновому страхуванню (віднесення сум платежів, що
є розподілом доходів, на рахунки по обліку витрат виробництва), а
також коригування сум витрат на виробництво у зв‘язку з недобором
урожаю сільськогосподарських культур (зменшення суми витрат на
відсоток недобору урожаю).
У чому ж протиріччя застосовуваної методології обліку
майнового страхування? Як проявляє себе інформаційна і науковопізнавальна функція обліку, чи працюють ці функції на управління
виробництвом?
Успішне рішення завдань по управлінню матеріальними і
грошовими потоками на всіх стадіях їх кругообігу припускає
подальше
вдосконалення
механізму
фінансових
відносин,
забезпечення з його допомогою стійкості виробництва в головному
секторі АПК — сільському господарстві. В зв‘язку з цим видається
важливою така організація майнового страхування і такий його облік,
які забезпечували б, з одного боку, безперервність надходжень в
господарство грошових коштів з страхових фондів і безперебійність за
рахунок цих джерел відтворювальних процесів в несприятливі за
кліматичними умовами і наступні за ними роки, стійкість
платоспроможності підприємства при недоборі в результаті стихійних
лих продукції і зниженні об‘ємів її реалізації, а з іншого, адекватне
відображення рівня ефективності виробництва у зв‘язку з відтоком
коштів господарства до фонду страхового захисту і отримання таких
коштів за умови настання стихійного лиха [2, c. 9-18].
Негативна дія несприятливих погодних умов проявляється не
лише в зниженні врожайності або загибелі окремих культур. У
особливо несприятливі роки воно призводить до істотніших наслідків,
зачіпаючи практично усі сторони виробничо-фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств. Проте існуючий порядок
формування в сільськогосподарських підприємствах централізованих
фондів страхового захисту і відшкодування збитку, незважаючи на
великі суми платежів і відшкодувань, ця обставина належним чином
не враховує.
Зважаючи
на
той
факт,
що
страхові
платежі
сільськогосподарських підприємств сягали значних розмірів,
вдосконалення системи платежів і відшкодування збитку слід,
головним чином, зводити до того щоб більше обґрунтовано вибирати
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джерела формування і визначати розміри фонду страхового захисту, а
також розподіляти між господарствами відповідні грошові кошти.
В зв‘язку з цим представляє інтерес перехід від страхування
урожаю по окремих культурах до страхування галузі рослинництва і
господарської діяльності, від страхування окремих елементів
структури основних і оборотних засобів до страхування виробничого
потенціалу.
При виборі джерел для формування фондів майнового
страхування важливо дотримуватися теоретичного положення про те,
що такі фонди є «... частина доходу, яка не споживається як доход і не
служить обов‘язково фондом накопичення. Чи служить вона фактично
фондом накопичення або лише покриває прогалини відтворення, це
залежить від випадку» [4, c. 416]. Розглянуте теоретичне положення
свідчить про неправомірність віднесення сум страхових платежів на
витрати виробництва. Перш ніж створювати фонд страхового захисту
(резерв), необхідно мати джерела, в якості яких можуть служити
тільки накопичення.
Необґрунтованими видаються також практичні методи реалізації
інформаційної і науково-пізнавальної функцій обліку при визначенні
суми втрат від стихійних лих в рослинництві і відображенні цієї суми
на бухгалтерських рахунках
Недобір урожаю як господарське явище супроводжується (і не
може не супроводжуватися) зниженням рівня ефективності
виробництва у галузі рослинництва. В той же час при відповідному
обліковому оформленні операцій недобору урожаю і нарахування сум
страхових відшкодувань на користь конкретних господарств рівень
рентабельності в цілому по галузі рослинництва в таких господарствах
буде вищий, ніж за відсутності недобору урожаю. При цьому чим
більше розмір недобору урожаю і втрат, що мають місце, від
стихійних лих, тим показник рівня рентабельності виробництва
продукції рослинництва буде вищий. Таке «підвищення» рівня
рентабельності є наслідком деформованого відображення на рахунках
бухгалтерського обліку розподільних відносин, пов‘язаних з майновим
страхуванням в сільському господарстві.
З метою посилення функцій обліку в механізмі управління
розподільними відносинами, пов‘язаними з майновим страхуванням, з
огляду
глибокого
теоретико-методологічного
обґрунтування,
професор Кірєйцев Г.Г. запропонував:
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- замість обов‘язкового державного майнового страхування
застосувати економічне страхування. Функції економічного
страхування в сільському господарстві покласти на органи управління
цією галуззю.
- створення фондів страхового захисту робити за рахунок
реально отриманого чистого доходу і відображати цей процес на
рахунках бухгалтерського обліку як розподіл прибутку.
- відсоток відрахувань від прибутку до фонду страхового
захисту встановлювати залежно від параметрів і стану сукупного
ресурсного потенціалу сільськогосподарського підприємства [3,
c. 67-71].
Реалізація цих пропозицій дозволить компетентніше вирішувати
питання як створення фондів страхового захисту, так і передачі коштів
господарствам у вигляді страхових компенсацій. Крім того, значно
підвищиться якість облікової інформації, що характеризує витрати на
виробництво і в цілому відносини з приводу економічного
страхування, і значно скоротиться її об‘єм.
Дослідження юридичного і економічного змісту коштів, що
сплачуються у вигляді компенсацій потенційних втрат в
госпрозрахункових підрозділах свідчить, що відображення таких
коштів як елементу витрат на виробництво не можна визнати
обґрунтованим. Як елемент позареалізаційних доходів, витрат і втрат,
такі суми, на наш погляд, можуть отримувати відображення у тому
випадку, якщо госпрозрахункові підрозділи, орендні формування або
внутрішньовиробничі кооперативи застосовують децентрализованный
облік, мають свій баланс і є економічно самостійними структурними
підрозділами. У інших випадках компенсацію потенційних втрат слід
фіксувати тільки в регістрах для обліку госпрозрахункового доходу,
несистемно. У такому підході прояв науково-пізнавальної функції
обліку сприятиме створенню і ефективному функціонуванню
механізму управлінь сільськогосподарським виробництвом.
На думку проф. Г.Г. Кірейцева, на сучасному етапі розвитку
економічних і правових відносин найвідповідальнішою ланкою науки
про бухгалтерський облік є розробка концепцій, спрямованих на
розвиток науково-пізнавальної та прогностичної його функцій. Одним
із головних елементів методу при цьому вчений виділяє рахунки
бухгалтерського обліку.
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАДРІВ В
УКРАЇНІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ
Проблема формування та розвитку професії бухгалтера займає
одне з ключових місць серед досліджень у наукових колах, якій
приділяли і продовжують приділяти все більшу уваги.
Проблема в освіті та підвищення кваліфікації сучасного
бухгалтера присвятили свої праці такі вітчизняні та закордонні вчені,
як Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Соколов Я.В., Соколов В.Я.,
Сопко В.В., Чижевська Л.В. та деякі інші. [4].
Відомо, що система освіти бухгалтерів повинна реагувати на
зміни, оскільки існує у середовищі, що постійно змінюється. Серед
світових рушійних сил змін в освіті бухгалтерів можна назвати такі
фактори, як:
-вплив конкуренції;
-глобалізація бізнесу;
-удосконалення корпоративного управління та етики;
-розвиток інформаційних і комунікаційних технологій.
Одним зі складних питань, що стоять перед освітою бухгалтерів,
є її якість. На сьогоднішній день існує низка слабких місць в
професійній освіті бухгалтерів на міжнародному рівні, а саме:
потребує удосконалення якість академічної освіти; існує розрив між
теоретичною підготовкою в вузах і вимогами реального підприємства
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щодо кваліфікації бухгалтера. [1].
До першочергових задач підготовки бухгалтерських кадрів в
Україні можна віднести наступні проблеми:
підготовка та випуск спеціалістів та магістрів, що отримують
кваліфікацію обліковця, здійснюється значною кількістю закладів
освіти. Деякі з них не мають відповідної матеріальної бази та
викладачів-практиків з предмету «Бухоблік»;
існує значний розрив між теоретичною і практичною
підготовкою бухгалтерів;
відсутні дієві зв‘язки навчальних закладів з підприємствами;
на вітчизняних підприємствах недостатньо уваги приділяється
бухгалтерському обліку, оскільки сучасна облікова система
орієнтується, в основному, на податкове законодавство;
певна закритість діючих підприємств створює труднощі в
одержанні від них облікової інформації та звітних даних.
Загальносвітові тенденції розвитку освіти бухгалтерів свідчать
про те, що процес постійного підвищення кваліфікації бухгалтерівпрактиків та їх післядипломна підготовка – це задачі професійних
бухгалтерських організацій. Таким чином, в Україні необхідно
створити таку систему постійного підвищення кваліфікації
бухгалтерських кадрів, яка б відповідала стандартам освіти
Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета такої системи полягає у
підвищенні
кваліфікації
професійного
бухгалтера
до
загальноприйнятого у міжнародній практиці рівня [3].
Для покращення якості підготовки кадрів з бухгалтерського
обліку, аналізу і аудиту у вищих навчальних закладах буде доцільно:
1. Встановити чітку послідовність викладання фахових
дисциплін. Приділити особливу увагу курсу―Основи бухгалтерського
обліку‖. Далі даються курси фінансового, управлінського, галузевого
обліку, аналізу і аудиту. Поглиблене вивчення теорії обліку, наукових
напрямів його розвитку та вдосконалення здійснювати на випускних
курсах за відповідними магістерськими програмами. [2].
2. . Передбачати навчальними планами для індивідуальної
роботи студентів під контролем викладача не менше двох годин
навчального часу на студента по кожній дисципліні з виділенням для
цього необхідного аудиторного фонду, складанням та дотриманням
графіків, фіксуванням роботи у спеціальних журналах на кафедрах чи
деканаті.
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3. Для розширення можливості індивідуальної підготовки
практикувати по кожній дисципліні формування електронних
навчально-методичних комплексів, наповнених усіма необхідними
методичними та навчальними матеріалами: від типової і робочої
програми до конспекту лекцій, підручників, тестових, контрольних та
ситуаційних завдань, до яких студенти повинні мати вільний доступ у
спеціалізованих кабінетах, через мережу Internet, для роботи в системі
on-line.
4. Для покращення практичної підготовки практикувати при
облікових факультетах чи кафедрах потрібно створити навчальних
бухгалтерій у спеціалізованих кабінетах, забезпечених бланковою
документацією, програмними продуктами, реальними даними про
господарську діяльність підприємств для проведення занять у формі
міжпредметних тренінгів, рішення тестових та контрольних вправ,
локальних та наскрізних задач, ситуаційних завдань, ділових ігор та
інших напрямів теоретичної та практичної підготовки фахівців з
обліку і аудиту.
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РОЗКРИТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ СТАТИСТИЧНОЇ
ЗВІТНОСТІ В НАУКОВІЙ ПЕРІОДИЦІ
Для того, щоб комплексно дослідити теперішній стан економіки
одним з головних джерел інформації виступає статистична звітність,
яка є невід‘ємною складовою інформаційної системи, і
використовується на всіх рівнях державного управління.
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Данип питання та розкриттям проблем займалося багато вчених
серед них можна виділити: М.Я. Дем‘яненка, В.М. Жука, Н.Л. Жук,
О. Жука, Л.І. Лавриненко, В.Б. Моссаковського, А. Озеран, П.Я.
Хомина та інших.
З розвитком ринкових відносин роль статистичної звітності
зросла, але дослідження певних літературних джерел показали, що є
відсутність єдиної точки зору щодо сутності цього поняття.
Згідно Наказу Міністерства статистики України «Про порядок
затвердження форм державної статистичної звітності» статистична
звітність – це звітність, форми якої затверджуються Мінстатом
України, або, за його згодою, регіональними органами державної
статистики [1].
На думку О. Жука, А. Озеран статистична звітність це така
звітність, яку складають на основі даних бухгалтерського та
оперативного технічного обліку для визначення мак- роекономічних
показників [3].
А.Озеран виділяє звітність як одну із форм спостереження,
згідно якої кожен суб‘єкт діяльності регулярно подає, підготовлені на
основі даних бухгалтерського та оперативно-технічного обліку
документи у вигляді спеціально затверджених форм для вивчення
макроекономічних показників, до державних органів статистики.
Ю.Б. Слободяник говорить, що статистична звітність це офіційний документ, що містить дані про діяльність організацій,
підприємства, установи у вигляді заповненого формуляра (бланка
таблиці), який подається у визначені строки зa вказаною адресою [3] .
О.Г. Кальман, П.В. Христич вказують на те що дана форма
звітності - це основна організаційна форма статистичного
спостереження, що обумовлює можливість зіставлення і конт- ролю за
різними процесами суспільного життя.
П.Я. Хомин стверджує, що статистична звітність це форма
статистичного спостереження державою, при якій уповноваженим
органам надходить від підприємств необхідна їм інформація у вигляді
законно встановлених звітних документів (статистичних звітів) за
підписами осіб, відповідальних за подання і достовірність даних [2].
Як ми бачимо на думку О. Жука статистичну звітність
складають для того, щоб визначити макроекономічні показники. В
свою чергу А. Озерян і Ю.Б. Слободяник виступають за те, що дана
звітність є офіційно затверджений документ, у якому містяться дані
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про діяльність підприємства. А О.Г. Кальман, П.В. Христич думають,
що це контроль за процесами суспільного життя.
Отже, з наведених характеристик можна стверджувати, що
статистична звітність – офіційний документ, в якому міститься
статистична інформація про роботу суб‘єкта підприємницької
діяльності у вигляді заповненого формуляра, що подається в
установлені строки районним (міським) управлінням статистики за
вказаними адресами.
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ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Розвиток кожного підприємства та економіки загалом залежить
в першу чергу від ефективного управління, яке значною мірою
залежить від повноти, достовірності та обґрунтованості інформації про
фінансово-господарську діяльність суб‘єктів оподаткування. Таким
чином основним джерелом для комплектного дослідження системи
оподаткування є інформація податкового обліку яка конкретизуються
та систематизуються у податкову звітність.
Дослідження теоретичних і практичних аспектів податкового
обліку і податкової звітності зокрема віднайшли своє відображення в
численних працях таких науковців як: О.Р. Марець,О. Ю. Дашкевич,
О.В. Лега, Ю. Б. Скорнякова, С.В. Шахов, Т.А. Бутинець, Г. О. Чалая
та інших. Незважаючи на значні успіхи в дослідженні даної теми, все
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ж особливу увагу потрібно приділити саме податковому обліку та
податковій звітності як фундаментальній основі податкової системи.
Перш за все потрібно розглянути що таке податкова звітність і
що вона собою являє. В науково-практичній літературі зустрічається
різне трактування даного визначення.
Таблиця 1
Таблиця розкриття терміну «податкова звітність»
в літературних джерелах
Джерело

Г.В.Бех,
О.О.Дмитрик,
Д.А.Кобильнік
[1]

О.В. Лега
[3]

Г.М. Давідов,
Н.С. Шалімова
[2]

Визначення
являє собою сукупність дій платника податків (або
особи, що його представляє) і податкового органу зі
складання, ведення і здачі документів установленої
форми, що містять відомості про результати діяльності
платника податку, його майнове становище і фіксують
процес обчислення податку, а також суму, що підлягає
сплаті до бюджету. Податкову звітність може
здійснювати як платник податку самостійно, так і його
представник або податковий агент.
це документ платника податків, який включає
розрахунки,
податкові декларації по кожному виду податку та
іншого обов‘язкового платежу, додатки до
розрахунків і податкових декларацій, які складаються
за затвердженими відповідними формами.
документація (податкові декларації, розрахунки, звіти,
тощо), яка містить інформацію про розрахунок
податкових зобов‘язань, на підставі яких здійснюється
нарахування та сплата податку, збору (обов‘язкового
платежу), що підлягає сплаті до бюджету та державних
цільових фондів у встановлені законом терміни, яка
подається платником податку, податковим агентом в
податкові
органи.
Вона
подається
суб‘єктом
господарювання у податкові органи у порядку,
встановленому в податковому
законодавстві.

Узагальнивши можна стверджувати що податкова звітність - це
документи, які відповідно до Податкового кодексу України подаються
платниками податків до органів Державної фіскальної служби України
і на підставі яких здійснюються нарахування та сплата податку.
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Це свідчить про те що податковий облік являє собою систему
узагальнення інформації для визначення податкової бази по податку
на підставі даних первинних документів. Що передбачає досягнення
наступних цілей:
− формування повної і достовірної інформації про порядок
обліку для цілей оподаткування господарських операцій, здійснених
платником податку протягом звітного (податкового) періоду
− забезпечення
інформацією
внутрішніх
і
зовнішніх
користувачів для контролю за правильністю обчислення, повнотою і
своєчасністю обчислення та сплати до бюджету податку
Організація податкового обліку може здійснюватися різними
методами. Так Е.А. Магопец та Г.И.Кузьменко в своїй праці «Моделі
податкового обліку»[4] виділять три моделі організації податкового
обліку:
1) бухгалтерський
податковий
облік цей
спосіб
передбачає ведення
бухгалтерського
обліку за
вимогами
податкового. При цьому методологія податкового обліку вимагатиме
обов'язкового відображення витрат на рахунках робочого плану
рахунків. Даний варіант економічно виправданий на невеликих
підприємствах, де визначення податкової бази для обчислення податку
на прибуток не представляє особливу трудність;
2) змішаний податковий облік представляє проміжний варіант,
при застосуванні якого частина облікової роботи проводиться в
традиційних регістрах бухгалтерського обліку та відбивається на
рахунках робочого плану рахунків, а регістри податкового обліку
використовуються для перегрупування даних бухгалтерського обліку.
3) податковий облік в чистому вигляді - при такому способі
організації податковий облік ведеться повністю незалежно від
бухгалтерського. Така ситуація можлива у випадку, коли в організації
є можливість створити відділ податкового обліку в рамках чинної
бухгалтерії;
На нашу думку найкращим є другий метод «змішаний
податковий облік» тому що він не потребує додаткових затрат на його
ведення і простий в застосуванні на практиці.
Подання податкової звітності до державних податкових органів
є важливою складовою взаємовідносин держави зі суб'єктами
підприємницької діяльності, що провадять свою діяльність на
території України відповідно до чинного законодавства та визнані
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платниками відповідних податків[5].
Отже, Загальні вимоги до складання та подання податкової
звітності в Україні регулює Податковий кодекс України. Податкова
звітність - це звіт, який складають суб‘єкти господарювання, що є
платниками податків та яка надає інформацію органам державної
податкової адміністрації і характеризує стан розрахунків з державою
за податками.
З цього випливає, що податковий облік служить інструментом
відображення фінансових відносин між організацією та державою, а
якість даних податкової звітності являється показником ефективності
податкового обліку.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Відповідно до статті 1 Закону України "Про оплату праці"
заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Проблемами ккласифікації оплати праці займались такі науковці
як Адамчук В.В., Балкін В.Н.. Генкін Б.М., Жукова А.Л.,
Мельнова М.А., Некрасова В.И., Олімських Н.Н., Робертс Дж.,
Сарабський А.А., Слезінгер Г.Е та інші
Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна
заробітна плата. Перша з них означає суму грошей, яку отримують
працівники за свою працю. Друга - засвідчує кількість товарів і
послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей.
Оплата праці складається з основної заробітної плати і
додаткової оплати праці, які знаходяться, приблизно, у
співвідношенні: 70% - основна заробітна плата, 30% - додаткова.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу
відповідно до установлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді
тарифних ставок (окладів) і підрядних розцінок для робітників та
посадових окладів для службовців.
При нарахуванні основної заробітної плати робітникам, яким
установлена відрядна оплата праці, повинен бути табель, а також
відомість про виробіток та розцінки за виконану роботу.
Додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі
умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і
компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії,
пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них належать
виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії
спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші
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грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного
законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними
актами норми.
Існують такі види додаткової заробітної плати:
- робота у сверх урочний час;
- сумісництво професій;
- робота в нічний час.
Також існують надбавки, доплати по тарифним ставкам та
посадовим окладам: кваліфікованим робітникам,зайнятим на особливо
відповідальній роботі, за високу кваліфіковану майстерність, як
правило, встановлюється диференційовані надбавки до тарифних
ставок робочих.
Конкретний відсоток надбавки визначається в колективному
договорі, який повинен враховувати що відповідає мінімуму по такій
надбавці, визначені в генеральній або галузевій угоді.
Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений
розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче
якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником
місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи).
До мінімальної заробітної плати не включаються:
- доплати;
- надбавки;
- заохочувальні і компенсаційні виплати.
Таким чином, заробітна плата повинна залежати безпосередньо
від складності та умов виконаної роботи, професійно - ділових якостей
працівника, результатів його праці та господарської діяльності
підприємства й у той же час впливати на його показники, стимулювати
розвиток виробництва, ефективність роботи, підвищення кількісних і
якісних результатів праці.
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РОЛЬ ЛІЗИНГУ ТА ЙОГО ПЕРЕВАГИ У ФІНАНСУВАННІ
БІЗНЕСУ
Лізинг являє собою важливий елемент інвестиційної діяльності
господарюючих суб‘єктів, заходи щодо стимулювання та підтримки
лізингової активності включаються в інвестиційну політику багатьох
розвинених держав. Власне поширеність і характер лізингової
активності є одним з індикаторів рівня економічного розвитку. В
Україні ця форма також отримала певний розвиток, однак масштаби
вітчизняного лізингу поки дуже далекі від бажаного рівня. Разом з тим
більшість українських підприємств стоять перед необхідністю
оновлення або придбання основних фондів в умовах обмежених
фінансових ресурсів. Внутрішня природа лізингу обумовлює його
високу ефективність в ринковій економіці, можливість пом‘якшення з
його допомогою гостроти низки серйозних проблем господарського
розвитку.
Розглянемо основні переваги лізингової форми фінансування
бізнесу для основних суб‘єктів лізингових схем.
Так для виробника і постачальника предмета лізингу лізинг є
інструментом ринкової експансії, що дозволяє розширити коло
споживачів за рахунок тих, які не потребують постійного
використання обладнання, не можуть фінансувати його купівлю або
хотіли б познайомитися з експлуатаційними характеристиками
безпосередньо в роботі. Зазвичай, у цьому випадку лізинг – це
своєрідний вид реклами. Якщо в лізинг пропонується не одна одиниця,
а цілий комплекс обладнання, то це призводить до додаткового
збільшення обсягу продажів.
Для лізингодавця привабливим є надання йому виробником
права використання своєї торгової мережі. Лізингодавець, а через
нього і виробник одержує можливість установлення каналу зворотного
зв‘язку з кінцевим користувачем обладнання. Протягом тимчасової
експлуатації обладнання лізінгоодержувачем повна достовірна
інформація про конструктивні особливості виробу надходить
виробникові, що сприяє усуненню їх недоліків. Ще одна перевага для
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виробника пов‘язана із прискоренням темпів оновлення асортименту
продукції, що випускається. Лізинг також надає можливість
позбавлення від тимчасово незадіяного обладнання.
Лізингоодержувач також отримує суттєві переваги за рахунок
лізингу. Важливою особливістю є те, що прибуток отримується у
результаті ефективного використання устаткування, а не володіння
ним. До переваг лізингу для лізингоодержувача відносяться:
можливість переоснащення виробництва новим високотехнологічним
обладнанням без залучення значних фінансових ресурсів; гнучкість
умов, форм і систем розрахунків, передбачених контрактом;
віднесення лізингових платежів до собівартості, що зменшує
оподатковану базу при розрахунку податку на прибуток; переваги і
відносна простота при обліку; можливість швидкої зміни обладнання;
збереження права власності і що випливають з нього податкових та
інших зобов‘язань за лізингодавцем (облік на його балансі, економія
на податку на майно); необтяження балансу позиковими засобами,
збереження можливості отримання кредитів для інших цілей. Даний
перелік може бути істотно розширений і доповнений.
На рівні держави можна відзначити загальний економічний
ефект від застосування лізингових операцій, що сприяє появі нових
технологій, зростанню обсягів виробництва товарів і послуг,
розширенню виробничих потужностей. Через лізинг держава може
стимулювати розвиток пріоритетних галузей економіки. Незважаючи
на те, що лізингове фінансування здійснюється в рамках сукупного
інвестиційного попиту, залежного від загальної ситуації, при інших
рівних умовах воно створює додаткові стимули до накопичення, є
фактором прискорення науково-технічного прогресу.
Отже, узагальнюючи аналіз ролі лізингу, його переваги, можна
виділити наступні його складові:
– інвестиційну: лізинг являє собою елемент інвестиційного
процесу;
– збутову: лізинг розширює збутові можливості підприємств;
– виробничу: наявність лізингових каналів збуту сприяє
зростанню виробництва і підвищенню його технічного рівня.
Ці складові ролі лізингу відносяться до окремих його суб‘єктів,
які через свою поведінку змінюють ринкову структуру, що впливає на
загальну економічну ситуацію.
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ТНК ЯК ЕФЕКТИНА МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
На початку XXI століття особливо гостро виникає потреба в
якісніших товарах, в задоволенні потреб споживачів, отриманні
надвеликих прибутків. Великого масштабу набуває інтенсивна
виробнича та інвестиційна глобалізація. Існування невеликих за
масштабами дій і розміром підприємств не змогли задовольнити в
повному розмірі дані потреби. Власники фірм дійшли висновку в
необхідності утворення нового потужного гравця. Це зумовило в свою
чергу об‘єднання окремих економічних суб‘єктів з метою досягнення
більш високого ефекту своєї діяльності. Саме тому, на міжнародну
арену виходять транснаціональні корпорації (ТНК). ТНК – це
гігантські монополії, які діють у світовому масштабі, контролюють
значну частку світового виробництва товарів, послуг, процесу
ціноутворення і привласнюють монопольно-високі прибутки.
Моделювання і проектування бізнесу на думку зарубіжних
вчених А. Сливотські і Д. Морісон, включає в себе наступні чотири
стадії:
1) вибір споживачів;
2) винагорода за свою діяльність;
3) стратегічний контроль;
4) вибір масштабу діяльності.
Якщо розглянути ТНК через призму цих стадій, то можна
побачити що саме вона по своїй фінансовій потужності здатна
забезпечити цілісне виконання всіх цих елементів: вибір споживачів
залежить, в першу чергу, від відповідності базових компонентів
пріоритетним вимогам споживачів. Якщо розглянути окреме
підприємство, то воно не здатне за своєю фінансовою спроможністю
задовольнити бажання всіх споживачів на ринку. Ось тому ТНК
стають центром задоволення максимально більшої кількості
клієнтури, оскільки в ТНК наявний великий асортимент товарів та
послуг, поширеність по всьому світу, що робить їх вагомим гравцем на
ринку. Щодо винагороди, то найбільшою винагородою для таких
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корпорацій є традиційна модель отримання прибутку і зміцнення своєї
позиції на ринку.
Вагомими перевагами ТНК у веденні бізнесу є те, що вони
пристосувались до криз, і в часи великих економічних криз їх, як
правило, рятують приховані фінансові резерви, втручання могутніх
банківських груп чи допомога держави. Наступною значною
перевагою є значна реалізація своїх товарів та послуг за кордоном.
Про це свідчать, зокрема, дані унікального за своєю показовістю
опитування 523 міжнародних компаній, проведеного дослідницькою
групою під керівництвом відомого англійського економіста Дж.
Даннінга, які показали, що середня ТНК на початку 90-х років
здійснювала 45,7 % свого продажу за кордоном. На початку ХХІ ст.
цей показник уже сягнув понад 80 %.
Також саме ТНК здатне до диверсифікації виробництва на
відмінну від підприємств. Саме завдяки цьому ТНК в різних країнах
досягає різного економічного ефекту і неоднаковий ступінь поразки
під час криз різних галузей. Сукупні валютні резерви ТНК у кілька
разів перевищують сукупні резерви всіх центральних банків світу.
Тому переміщення лише 1–2% маси грошей, що перебувають у
їхньому володінні, цілком здатне змінити паритет національних валют.
Якісною
рисою
ТНК
є
розвиток
в
своїй
внутрішньокорпораційній структурі різних форм міжнародного поділу
праці – предметної, подетальної та поопераційної спеціалізації. Вагому
перевагу ТНК дає долання митних платежів і податкових бар‘єрів на
входження на ринок іншої країни, через використання прямих
іноземних інвестицій.
Враховуючи сьогоденні складні фінансові та політичні умови в
Україні, що загострили багато проблем, зокрема, недостатню
експортну конкурентоспроможність українських товарів на світовому
ринку, велику заборгованість, несприятливий інвестиційний клімат
тощо, саме діяльність ТНК може відчутно покращити наше становище
через вкладення своїх інвестицій в нашу країну. Однак, діяльність
ТНК для України є небезпечною в плані того, що саме такий гігант
може легко витіснити вітчизняного виробника. Саме тому, на сьогодні
є важливим утворення українських ТНК, які б могли набувати
поширення в усьому світі і цим роблячи фінансово-привабливішою
нашу країну.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ У
ТВАРИННИЦТВІ
Визначальне
значення
в
проведенні
перевірок
має
внутрішньогосподарський контроль, основною перевагою якого є його
оперативність. Крім того, менеджери підприємств разом із
технологами, інженерами, економічною службою зобов‘язані
систематично стежити за дотриманням вимог технології та організації
виробництва.
Питання контролю господарської діяльності підприємств
висвітлені у працях вітчизняних вчених, а саме Ф.Ф. Бутинця,
Г.Г. Кірейцева, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського, М.С. Пушкаря,
П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Л.К. Сука та інших.
П(С)БО 30 «Біологічні активи» і Методичними рекомендаціями
з бухгалтерського обліку біологічних активів внесено зміни щодо
обліку тварин в сільському господарстві, однак, на нашу думку, не
приділено достатньої уваги методиці контролю.
Основні завдання контролю і ревізії у тваринництві:
інвентаризація поголів‘я;
перевірка умов утримання і догляду за тваринами;
дотримання технології виробництва продукції тваринництва;
перевірка повноти й своєчасності оприбуткування худоби і
птиці за всіма каналами надходження, вибуття за каналами вибуття,
списання падежу;
дотримання нормативних документів щодо обліку поточних
біологічних активів тваринництва.
Внутрішній контроль у тваринництві здійснюють головним
чином спеціалісти зооветеринарного профілю і завідуючі фермами, які
стежать за дотриманням технології виробництва продукції
тваринництва і зоотехнічних вимог утримання тварин, а також за
використанням трудових і матеріальних ресурсів, особливо кормів,
засобів захисту тварин, електроенергії.
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Перевірку виробничої діяльності в процесі ревізії рекомендують
здійснювати у такій послідовності:
інвентаризація поголів‘я худоби;
дотримання зооветеринарних заходів і вимог, технології й
правил виконання робіт;
документальна перевірка операцій з руху тварин;
перевірка стану обліку та звітності.
Контроль здійснюють на підставі звітності, бізнес-планів,
виробничих завдань, первинних документів, регістрів бухгалтерського
обліку (Звіту про витрати та вихід продукції основного виробництва
5.5 с.-г.; даних зооветеринарного обліку. Інвентаризацію тварин
здійснюють за статево-віковими групами відповідно до назви
аналітичних рахунків, відкритих до синтетичних рахунків
16 «Довгострокові біологічні активи» (у частині дорослої
продуктивної і робочої худоби) та 21 «Поточні біологічні активи».
При виявленні тварин без інвентарного номера необхідно
встановити, кому вони належать, оскільки трапляються факти
утримання на фермах власних тварин деяких працівників і посадових
осіб. Завідуючі фермами чи інші посадові особи повинні дати письмові
пояснення з приводу утримання таких тварин у фермському стаді.
Основними методичними прийомами при контролі біологічних
активів є: інвентаризація, обстеження, спостереження, дослідження
документів, формальна, логічна, експертна, зустрічна, арифметична,
нормативна, взаємна перевірки, хронологічний аналіз господарських
операцій, опитування, оцінка документів за даними кореспондуючих
рахунків, статистичні розрахунки, економічний аналіз тощо.
Таким чином, на сьогодні не розроблені на законодавчому рівні
методичні рекомендації щодо контролю біологічних активів на
підприємствах сільськогосподарської галузі. В результаті цього
контролюючі органи зобов‘язані застосовувати загальні нормативноправові акти при організації та методиці ведення контролю. Тому
вважаємо, що дане питання потребує додаткового вивчення і значної
уваги фахівців.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
В
умовах
ринкової
економіки
фінансова
звітність
господарюючих суб‘єктів стає основним засобом комунікації і
найважливішим елементом інформаційного забезпечення управління.
Питання, що стосуються аналізу фінансових звітів досить актуальні,
саме бухгалтерська фінансова звітність, відображаючи всі суттєві
зміни в структурі господарських засобів і їх джерел, а також
результати
фінансово-господарської
діяльності,
надає
в
скомпонованому вигляді значний обсяг інформації необхідної
зовнішнім і внутрішнім користувачам.
Зміна мети складання, розширення кола суб‗єктів, що
приймають господарські рішення, спираючись при цьому на звітну
інформацію, дозволить визначити бухгалтерську фінансову звітність
як ланку зв‗язку між підприємством і зовнішнім середовищем, що
покликана адекватно розкривати ті процеси, що відбуваються на
підприємстві, з одного боку, та задовольняти інформаційні потреби
користувачів, з іншого [5].
На даний час фінансову звітність формують відповідно до
нормативно-правових документів, які в Україні вираженні у формі
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, здійснюються не
досить ефективно з погляду ринкових умов господарювання. Тому
актуальність даного дослідження обґрунтовується необхідністю
удосконалення методології складання фінансової звітності в Україні.
Питання вдосконалення фінансової звітності в Україні
досліджували вітчизняні економісти Бланк І.А., Бутинець Ф.Ф., Голов
С., Жук В.М., Коробов Н.Я., Лазаришина І.Д., Островська О., Швець
В.І. та інші.
На сьогодні систему обліку і складання фінансової звітності в
Україні, можна визнати системою континентального типу, основна
ідея якої – орієнтація бухгалтерського обліку на задоволення вимог
державних контролюючих органів. Але в ринкових умовах
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господарювання фінансова звітність має орієнтуватися не на державу,
як це було за часів командно-адміністративної економіки, а на
інвесторів і покупців цінних паперів підприємства, для забезпечення їх
короткою, але повною інформацією про результати діяльності. На
основі вище сказаного можна стверджувати, що найбільша проблема
при оцінці фінансової звітності зовнішніми користувачами – це
недостатність інформації, що в ній представлена, для прийняття
рішення. Тому ми вважаємо за необхідне переглянути деякі стандарти
бухгалтерського обліку, щоб змінити таку ситуацію, тобто фінансова
звітність має включати дані, які дійсно дозволять користувачам
оцінити реальну діяльність підприємства, зміни його стану в часі та
проаналізувати наслідки прийняття господарських рішень.
Одним із найважливіших економічних показників, що
характеризує ефективність діяльності підприємств, є фінансовий
результат, який відображається у Звіті про фінансові результати.
Однак, у ньому не знаходять відображення повні витрати на
виробництво готової продукції, які становлять значну частину
поточних витрат виробничих підприємств.
На думку Островської О., враховуючи релевантний підхід в
управлінні фінансовими результатами, необхідно запропонувати
порядок визначення фінансового результату від реалізації продукції та
від впливу інших об‗єктивних факторів. Виходячи з цього, ми
вважаємо за доцільне у Звіті про фінансові результати наводити
інформацію про фінансові результати від реалізації, від зміни цін, від
володіння активами й відвпливу інших факторів. Це, в свою чергу,
забезпечить послідовне визначення фінансового результату операцій
щодо реалізації. Жук В.М. вважає за доцільне відкоригувати
фінансовий результат звітного періоду, врахувавши помилки минулих
періодів, оскільки вони призвели до випадкової зміни розміру
фінансових результатів. Запропонована форма Звіту про фінансові
результати, на нашу думку, спрощує порядок розрахунку прибутку й
збитку та є більш інформативною для зовнішніх користувачів
бухгалтерської інформації. Надані нами пропозиції забезпечать
подальше удосконалення методології обліку фінансових результатів
на підприємствах України.
На нашу думку, вдосконалення фінансової звітності за
зазначеними напрямками дозволить не тільки підвищити об‗єктивність
й достовірність результатів аналізу та ефективність управлінських
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рішень, а й буде сприяти підвищенню престижу українських
підприємств на міжнародному ринку.
УДК 657
Нужна Оксана,
Кравчак Віталій
Луцький національний технічний університет
ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЮ ЗА
РУХОМ ДЕРЕВИНИ
Скорочення лісових ресурсів світу внаслідок неконтрольованих
вирубок лісу, перетворення лісових масивів на сільськогосподарські
угіддя зумовлює посилення вимог на міжнародному та національному
рівнях до контролю за використанням деревини.
Розвинуті країни світу на законодавчому рівні запровадили
механізми боротьби з незаконними рубками та попередження
потрапляння на їх ринки деревини, яка не має підтвердження
законності її походження. На відміну від цього, набула широкого
поширення незалежна оцінка належного ведення лісового
господарства – лісова сертифікація.
Для боротьби з незаконними рубками лісових ресурсів
закордонні країни вдались до дієвих заходів, а саме підтримали та
запровадили добровільну партнерську програму ENPI EAST FLEG II
(«Правозастосування й управління в лісовому секторі країн Східного
регіону дії Європейського інструменту сусідства та партнерства») з
Європейським союзом.
ENPI EAST FLEG II – це спеціальна програма сертифікації
деревини, яка була розроблена Європейським союзом для зменшення
тіньового обігу лісових ресурсів на власному ринку. Програма
передбачає наявність документів (сертифікатів), що підтверджують
походження реалізованої деревини.
Контроль за рухом деревини, відповідно до Європейської
програми, здійснюється двома методами: індивідуальної та балансової
ідентифікації.
Метод індивідуальної ідентифікації – це метод контролю за
рухом лісопродукції, який передбачає спостереження за кожним
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окремим об‘єктом деревини (хлистом), шляхом його маркування.
Метод балансової ідентифікації – це метод контролю за рухом
лісо продукції, одиницею спостереження якого є не окремий об‘єкт
деревини, а її партія.
На відміну від закордонних країн, які запровадили системи
контролю за рухом деревини досить давно, в Україні таку систему
впровадили лише декілька років тому.
Незважаючи на те, що система контролю за рухом деревини в
Україні почала працювати з 2010 р., повна її реалізація по всій
території країни так і не відбулась. Так, основою даної системи став
закордонний досвід сусідніх країн, а саме Польщі.
Українська система контролю за рухом деревини також набула
державного обов‘язкового характеру та поєднала в собі як балансовий,
так і індивідуальний методи ідентифікації деревини.
Ведення даної системи передбачає низку переваг для української
лісової галузі, проте, незважаючи на низку переваг, є і досить вагомі
недоліки, які слід вирішити для ефективного функціонування системи:
високий розмір витрат унеможливлював впровадження
даної системи на малих підприємствах;
недосконалість податкового законодавства;
складність впровадження системи контролю через
відсутність відповідної Законодавчої бази (застарілі державні
стандарти);
трудомісткість операцій при здійсненні ЕОД, що вимагає
кваліфікованих кадрів;
використання застарілого електронного обладнання, яке
морально та фізично застаріло.
Тому ми вважаємо, що для досягнення системою контролю за
рухом деревини максимального ефекту, необхідно, перш за все,
вирішити вищенаведені проблеми як на рівні лісових господарств, так
і на рівні держави.
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ТРАКТУВАННЯ ПРИБУТКУ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Дослідження економічної природи прибутку свідчить, що
існування в економічній системі поняття прибутку пов‘язане з наявністю
товарно-грошових відносин і розвитком інституту власності. Однак мали
місце різні його трактування.
У XVIII столітті в європейській економічній науці сформувалося
три напрями дослідження походження прибутку:
французька школа фізіократів, що пояснює появу прибутку
завдяки землеробству;
група німецьких учених, які вважали прибуток результатом
продуктивності капіталу;
англійські вчені, затвердження яких обґрунтовувалися в теоріях
В. Петті і його наступника Дж. Локка.
Фізіократи вважали, що прибуток створюється тільки в сільському
господарстві, де вплив сил природи приводить до перевищення
споживчих вартостей над витратами виробництва.
Класична політекономія, в особі Адама Сміта і Давида Рікардо,
джерело прибутку бачила у виробництві. Вони виділили поняття
прибутку в особливу економічну категорію, яку досліджували у тісному
зв‘язку з процесом накопичення капіталу, із факторами зростання
суспільного багатства.
Адам Сміт прибуток трактував як «вирахування підприємця з
продукту праці найманого працівника». Вчений розглядав прибуток:
по-перше, як результат праці робітника, оскільки вартість, яку
він додає до вартості матеріалів, розділяється на дві частини - оплату його
праці та прибуток підприємця;
по-друге, як результат функціонування капіталу.
Давид Рікардо розкрив залежність між прибутком і заробітною
платою, яка полягає в тому, що «збільшення прибутку призводять до
зменшення заробітної плати, і навпаки». Він вважав, що прибуток
зростає, якщо знижується заробітна плата.
184

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

Економічна теорія Карла Маркса визначає прибуток як
«перетворену форму додаткової вартості, яка спотворює сутність
капіталістичних відносин, маскуючи справжнє джерело прибутку», яким
є накопичений працю найманих робітників. Критикуючи теорію трьох
факторів виробництва, Карл Маркс обґрунтував положення, що нову
збільшену вартість створює жива праця.
На думку Мальтуса, прибуток є мотивом капіталістичного
виробництва, джерелом його розвитку і запорукою врівноважування
економіки.
Російський економіст початку XIX століття А.В. Чаянов в
монографії «Організація селянського господарства» ділить чинники
прибутковості
селянського
господарства
на
дві
групи:
внутрішньогосподарські
та
народногосподарські.
Основними
внутрішньогосподарськими факторами є, на його думку, трудові ресурси
сім‘ї та інтенсивність праці. Автор обґрунтував некапіталістичну природу
сімейного селянського господарства, що не має категорії заробітної плати
та переслідує специфічні соціально-економічні цілі - задоволення потреб
сім‘ї, рівномірний розподіл робіт протягом року. Чаянов переконливо
доводить, що сімейно-трудове господарство володіє більшою стійкістю,
виживанням, ніж господарство, засноване на найманій праці, оскільки
здатне миритися з тимчасовим зниженням продажних цін, а також
схильне виплачувати вищі орендні плати, ніж капіталістичні підприємці.
З появою робіт Йозефа Шумпетера, зокрема, «Теорії економічного
розвитку», сучасні західні концепції прибутку доповнюються
технологічними та інноваційними теоріями. Їх зміст полягає в тому, що
прибутковість, вище середнього рівня, пояснюється результатами
застосування нових комбінацій факторів виробництва.
Дж. М. Кейнс розглядав прибуток у системі макроекономічних
показників регулювання соціально-економічних процесів у державі за
допомогою ефективного попиту.
Погляди Т. Веблена, Дж. Гобсона, Г. Мінза, А. Берлі і
Г.
Гордона щодо походження та економічної природи прибутку визначили
інституційно-соціологічний напрям теорії доходів.
Отже, представники різних економічних шкіл розглядали
категорію прибутку залежно від спрямованості поглядів своїх шкіл, тому
їх визначення недостатньо повно розкривають суть прибутку як
економічної категорії.
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ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх форм
власності та галузей економіки використовуються виробничі запаси, які є
найбільш важливою та значною частиною активів підприємства. З одного
боку, сформовані виробничі запаси забезпечують постійність,
безперервність та ритмічність діяльності підприємства, гарантують його
економічну безпеку, а з іншого – виробничі запаси на рівні великих
промислових підприємств потребують великих капіталовкладень. Тому
від організації та ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів
залежить точність визначення прибутку підприємства, його фінансовий
стан, конкурентоспроможність на ринку та в цілому ефективність роботи
підприємства.
Одним із напрямів удосконалення обліку наявності та руху
виробничих запасів на підприємстві є спрощення оформлення операцій,
які пов‘язані з оприбуткуванням та витратами матеріальних цінностей.
Відпуск матеріалів у виробництво, де це доцільно, можна оформляти на
підставі встановленого ліміту безпосередньо в картках складського
обліку матеріалів, передбачивши в них підпис особи, яка отримує
цінності.
Основними напрямами удосконалення обліку виробничими
запасами є:
узагальнення теоретико-методологічних основ обліку, аналізу і
контролю виробничих запасів, визначення їх суті та класифікації;
удосконалення методико-організаційних основ фінансового та
управлінського обліку виробничих запасів, а також їх контролю;
проектування системи економічного аналізу та контролю
ефективності використання виробничих запасів;
розробка системи автоматизації обліково-аналітичних робіт в
управлінні виробничими запасами.
Поліпшенню ресурсопостачання сприяє впорядкування первинної
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документації, широке впровадження типових уніфікованих форм,
підвищення рівня автоматизації обліково-обчислювальних робіт,
забезпечення строгого порядку приймання, зберігання й витрат сировини,
матеріалів, комплектуючих виробів тощо. Значно поліпшити організацію
обліку виробничих запасів можна, удосконалюючи процес
документування, тобто ширше використовуючи накопичувальні
документи (лімітно-забірні картки, відомості тощо.), картки складського
обліку як витратний документ по відпущених матеріалах (без
документальну систему оформлення витрат матеріалів).
Щоб уникнути помилок і порушень при зборі та реєстрації
оперативних фактів про виробничі запаси, що підлягають обліку,
доцільно розробити детальні інструкції конкретним виконавцям (у
вигляді посадових інструкцій, виписок з графіків документообігу) про
порядок і терміни реєстрації даних, а також використовувати систему
заохочень і покарань за виконання своїх обов‘язків виконавцями.
Проведення контрольних заходів (ревізії, звірки, інвентаризації)
знижують ризик неефективної системи збору і реєстрації оперативного
факту.
Доцільне використання на всіх ділянках обліку уніфікованих форм
документації, а також такі заходи:
створення графіків документообігу з обліку запасів і доведення
до виконавців їх функцій при створенні і перевірці первинного
документа;
видача розпорядчої документації особам, що відповідають за
здійснення тієї або іншої господарської операції, і мають право підпису
первинних документів;
контроль з боку працівників бухгалтерії за правильністю
оформлення первинної документації з обліку виробничих запасів
(включення в обов‘язок бухгалтера, що робить обробку документа, цієї
функції через посадові інструкції та встановлення відповідальності за її
недотримання).
Таким чином, реалізація перелічених напрямів удосконалення
обліку запасів вітчизняними підприємствами призведе до значного
підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності,
дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік, контроль
за наявністю, рухом і використанням виробничих запасів, а також досягти
їх економії.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах розвитку ринкової економіки облік доходів і витрат
набуває стратегічного значення для визначення кінцевого фінансового
результату та ефективності діяльності підприємств. Достовірно
оцінити фінансовий результат діяльності підприємства можливо лише
за даними обліку, тому саме від повноти та якості отриманої
керівництвом інформації залежить адекватність прийнятих рішень
стосовно розвитку підприємства.
Методологічні принципи формування та підготовки в обліку
інформації про доходи та витрати діяльності підприємства, а також її
розкриття в фінансової звітності визначені НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 15 «Доходи» та П(С)БО 16
«Витрати» [1, 2, 3]. Але введення національних облікових стандартів
призвело до виникнення багатьох питань стосовно їх практичного
використання.
Основною проблемою обліку витрат і доходів підприємства в
Україні є проблема повноти та своєчасності їх відображення в обліку.
На даний момент рівень невідображення доходів в країні коливається
від 30 до 70 %, а витрат – від 10 до 50 % [5]. До найбільшої частини
витрат, яка залишається поза обліком, належить нарахування та
виплата заробітної плати. Основними причинами цього є нарахування
та виплата лише мінімальної суми заробітної плати, при цьому
основна частина, що виплачується неофіційно, залишається не
облікованою. Це є наслідком недосконалої нормативно-правової бази
в області оподаткування через встановлення значних ставок податку з
доходів фізичних осіб, єдиного соціального внеску та інших
нарахувань і утримань, які потрібно зробити з фонду оплати праці. Що
ж стосується доходів підприємства, то найбільшою проблемою
відображення в обліку є заниження виручки від реалізації, що тягне за
собою і заниження бази для оподаткування підприємств податком на
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додану вартість.
Від того, як підприємство обліковує витрати та доходи, залежить
величина податку на прибуток. Тому необхідно в обліковій політиці
підприємства закріпити порядок ведення обліку для цілей
оподаткування. Податкова політика повинна містити в собі повну і
достовірну інформацію про порядок віддзеркалення господарських
операцій за звітний період, а також відомості для контролю за
правильністю, повнотою і своєчасністю розрахунку і сплати податків
до бюджету. У цьому документі кожне підприємство може
встановлювати свої особливості податкового обліку, наприклад, такі
як порядок формування суми доходів і витрат [5].
Гостро постає проблема постійних розбіжностей, що існують
між податковим та бухгалтерським обліком витрат і доходів. Ці
недоліки призводять до виникнення подвійного обліку і потребує як
найшвидшого усунення шляхом удосконалення чинного законодавства
України з цих питань [4].
Окреслені проблеми не є вичерпними і потребують доповнень,
змін, уточнень та конкретизації. Загалом сучасні проблеми обліку
витрат і доходів підприємства дуже широкі і впродовж багатьох років
будуть викликати науковий інтерес із урахуванням розмірів і форм
підприємств, видів економічної діяльності, системи оподаткування та
організаційно-правових форм.
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Виникнення і розвиток бухгалтерського обліку є невід'ємною
складовою частиною всієї історії людського суспільства. Сучасна
наука не дала однозначної відповіді, який момент слід вважати
виникненням бухгалтерського обліку. В багатьох випадках це
пояснюється недостатньою кількістю джерел, що збереглися, облікових документів, які використовувалися нашими попередниками.
Розвиток облікової науки не є закономірним процесом, а вважається
більш спонтанним, адже багато видатних людей дали поштовх
розвитку цієї науки, самі не розуміючи важливість свого відкриття.
Так, Ярослав Мудрий збірником законів України-Русі «Руська
правда» закріпив недоторканність приватної земельної власності.
Власність князя і держави ототожнювались, розмір данини та податків
не регламентувався, тобто все було в руках князя. Таке юридично
закріплене господарювання певним чином впливало на формування
обліку в майбутньому, адже діяв принцип: держава є власником всього
майна, яке знаходиться в країні, що й зумовило необхідність створення
єдиного органу, який би регламентував порядок ведення облікових
записів, підпорядкувавши їх «вертикальним» правовим відносинам.
Населення віддавало все державі в особі князя. Тому найвищу урядову
посаду при княжому дворі займав дворецький. Основним його
завданням був догляд за княжим двором і всім княжим майном.
У Статутній грамоті часів Івана Мазепи є досить цікавий
матеріал про особливості обліку при будівництві Троїцької надбрамної
церкви Києво-Печерського монастиря: інвентаризація і утримання
недостач з попереднього будівництва; солідарна матеріальна
відповідальність за всі матеріальні цінності разом з казначеєм;
казначей зберігав ключі від комор, а будівничий опечатував комори;
грошові надходження обліковувались в спеціальній книзі, яку вели
казначей і будівничий, при цьому зазначалась кожна стаття,
вказувалась дата і джерело надходження; аналогічна книга
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відкривалась для видачі і виплати грошових коштів; облік борошна,
одягу та іншого інвентаря вівся в двох окремих книгах: в одній по
надходженню, в другій – по витрачанню.
В кінці XIV ст. торговельні міста, зокрема, Львів, отримали
значні пільги від польського короля. Король Казимир у 1460 р. надав
львівським купцям пільги по сплаті мита на території Польського
королівства, а Львову – виняткове право оптової торгівлі та
дорожнього примусу. Всіх купців, шлях яких проходив через Львів,
«складське» право зобов'язувало протягом двох тижнів торгувати в
місті своїми товарами, за винятком солі. Міське населення у той же
час сплачувало податок із всього майна – як рухомого, так і
нерухомого – в розмірі 4 % від його вартості. Оподатковувались
копальні, млини, корчми. В середині XV ст. був введений непрямий
податок – акциз, яким оподатковувались тільки алкогольні напої.
Складна податкова система того часу, торгівля, банки, ремесла – все
це вимагало подальшого розвитку та удосконалення, яке в ті часи було
повністю зорієнтоване на Західну Європу.
Бенедетто Котрульї – чернець з Рагузи, автор книги «Про
торгівлю та досконалого купця» – першої книги, яка містила
невеликий розділ про подвійну бухгалтерію. Книгу було написано в
1458 p., а надруковано тільки в 1573 p., тобто через 115 років з часу
написання. Отже, саме вона дала поштовх до розвитку даної теми.
Велика, плідна і багаторічна праця Луки Пачолі – книга «Сума
арифметики, геометрії, вчення про пропорції і відношення», була
головним чином, присвячена математиці й водночас містила цілий
розділ про подвійну бухгалтерію під назвою «Про рахунки і записи».
Це була перша публікація на облікову тему. Книга розкриває зміст
бухгалтерських записів, а їх пояснення є доцільними та актуальними і
для наших днів, хоча й були викладені більше 500 років тому.
Отже, таких прикладів впливу видатних людей на розвиток
облікової науки можна навести безліч. Адже її зародження сягає
найдавніших часів. Проте ще дуже багато нових і цікавих відкриттів
чекає людство попереду.
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В сучасних умовах господарювання важливим завданням, яке
постає перед підприємствами, є забезпечення ефективного та
стабільного їх функціонування задля підвищення ефективності
діяльності. Тому, на перше місце виходить проблема формування і
розвитку власної моделі ведення бізнесу. У широкому розумінні,
бізнес-модель підприємства – це сукупність елементів, які
характеризують принципову, відмінну від конкурентів логіку його
функціонування на основі використання ключових компетенцій для
максимально-ефективного розподілу стратегічних ресурсів у системі
бізнес-процесів з метою створення продукту чи послуги, що відповідає
пріоритетам споживачів.
Говорячи про бізнес-моделі, найчастіше мають на увазі три
аспекти: елементи бізнес-моделі, поширені приклади операційних
бізнес-моделей та механізм зміни бізнес-моделі в ринкових умовах. В
загальному розумінні бізнес-модель описує, як компанія позиціонує
себе в ланцюжку створення цінності у межах своєї галузі та яку
модель створення прибутку та генерування доходу вона обрала. Отже,
в узагальненому трактуванні бізнес-модель – це метод стійкого
ведення бізнесу.
Існуючий стан проблеми, а також трансформаційний характер
вітчизняної економіки свідчать, що найбільш важливими
теоретичними і прикладними аспектами, що потребують подальшого
дослідження є: поглиблення сучасної парадигми управління
підприємством через розвиток теоретичних положень концепції
бізнес-моделювання;
уточнення
поняття
―бізнес-модель‖
підприємства; визначення основних елементів та обґрунтування
технології формування бізнес-моделі; систематизація та узагальнення
сучасних методик стратегічного аналізу; формування комплексної
системи оцінки ефективності бізнес-моделі підприємства.
Стратегії розвитку підприємства мають реалізовуватися в руслі
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стратегій розвитку бізнесу. Зокрема взаємозалежність ділової та
організаційної моделей розвитку підприємства яскраво ілюструє
процес організаційної адаптації в рамках еволюційної теорії
управління, що свого часу ретельно вивчили і ґрунтовно виклали А.
Чандлер і І. Ансофф. Отже, проблема дослідження й обґрунтування
підвищення ефективності діяльності підприємства має дві складові. З
одного боку, це проблема розроблення стратегії бізнесу (функції
підприємства як системи), з іншого — обґрунтування організаційного
розвитку підприємства, що забезпечує його зростання як бізнессистеми.
Отож, ключовими елементами бізнес-моделі будь-якого
підприємства, визначаючими її зміст є:
- цінність для зовнішніх клієнтів, яку пропонує підприємство на
основі своїх продуктів і послуг;
- система створення цієї цінності, що включає постачальників і
цільових клієнтів, а також ланцюжок створення цінності;
- активи, які підприємство використовує для створення цінності;
- фінансова модель підприємства, що визначає як структуру її
витрат, так і способи отримання прибутку.
В сучасних умовах господарювання середовище, в якому
функціонує підприємство, радикально змінилися і на перший план
виходять питання підвищення ефективності діяльності підприємств, то
виходячи з цього, підприємства повинні володіти інструментарієм
перетворення вихідних даних в економічні результати.
Бізнес-модель перетворює інновації в економічні цінності. Вона
детально описує те, як підприємство створює гроші шляхом чіткого
визначення її місця в ланцюжку створення цінності.
Бізнес-модель будується з урахуванням різноманітних
компонентів бізнесу, до яких відносяться: підприємництво, стратегія,
економіка, фінанси, операції, конкурентні стратегії, маркетинг,
стратегії сталого зростання. Інакше кажучи, бізнес-модель описує, як
бізнес позиціонує себе в ланцюжку створення цінності в рамках галузі
і як він збирається утворювати прибуток.
Враховуючи це, підприємство, створюючи свою бізнес-модель
повинно врахувати всі її можливі компоненти і визначити зв'язки між
ними для підвищення ефективності своєї діяльності.
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РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СУБЪЕКТОВ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В БАНКЕ В КОНТЕКСТЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ
Актуализация проблемы развития бухгалтерского учета
инвестиционного кредитования вызвана, прежде всего, тем, что, вопервых,
развитие
общества
требует
постоянного
роста
производственных сил в количественном и качественном смысле, вовторых, воспроизводственный процесс поддерживается стабильным
притоком новых основных и оборотных средств, использованием
достижений научно-технического прогресса, дающих неуклонное
возрастание эффективности общественного производства, в-третьих,
благосостояние людей строится на создании и реализации социальных
программ. Решение всего комплекса таких задач невозможно без
постоянного финансирования, в качестве которого может выступать
именно банковский инвестиционный кредит, подразумевающий под
собой выдачу кредитов предприятиям на реализацию инвестиционных
проектов для модернизации, технического перевооружения и
переоснащения действующих производств, а также создание новых,
инновационных технологий и продуктов [3].
Можно выделить следующие основные характеристики
инвестиционного кредитования, отличающие его от долгосрочного
кредита:
- более длительный срок пользования кредитными ресурсами
(более пяти лет);
- наличие финансируемого инвестиционного проекта, на
реализацию которого и направляются денежные средства;
- особое внимание при кредитовании инвестиционного проекта
обращается на прогнозируемый результат от внедрения проекта ‖в
жизнь―.
Исходя из этого, можно выделить основную цель
бухгалтерского учета операций предоставления и получения банками
инвестиционных кредитов и их погашения, коей является соблюдение
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требований к форме предоставления кредита, субъектам кредитной
сделки, правовой форме кредитных отношений и объектам кредитной
сделки (долгосрочным активам предприятия).
Исходя из цели, основными задачами учета операций
предоставления, получения инвестиционных кредитов является
отражение в бухгалтерском учете:
- возникших требований, обязательств по предоставлению
денежных средств;
- принятого обеспечения исполнения обязательств по
кредитному договору;
- предоставления денежных средств кредитополучателю;
- отнесения суммы кредита, не погашенного в срок, на счета
пролонгированной и просроченной задолженности;
- погашения задолженности по кредиту;
- начисленных процентов
в соответствии с кредитным
договором и отражение на соответствующих счетах в случае
неуплаты;
- формирование специального резерва.
Таким образом, с учетом вышеизложенных особенностей
данного вида кредита необходимо при отражении в бухгалтерском
учете
операций
по
предоставлению,
погашению,
учету
причитающихся банку доходов по кредитным договорам с клиентами,
учитывать специфические особенности банковского инвестиционного
кредита.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИИ
Сотрудничество Республики Беларусь с Российской Федерацией
относится к приоритетным направлениям белорусско-российского
взаимодействия и служит фундаментом торгово-экономических,
научно-технических и социально-культурных отношений.
Выбранный вопрос актуален, так как русско-белорусские
отношения играют важную роль в интеграции отношений в качестве
стран СНГ и мирового сообщества, а также являются перспективой
экономического и политического развития русско-белорусских
отношений.
Самым важным и основным направлением русско-белорусской
интеграции является развитие значительного сотрудничества в
области экономики. Развитие интеграционных процессов в различных
форматах за последние 5 лет позволило значительно нарастить
масштабы торгово-экономического сотрудничества между Россией и
Белоруссией. Объем двустороннего товарооборота в 2014 г. составил
37,63 млрд. долл. (по итогам 2013 г. – 39,74 млрд. долл., 2012 г. – 43,86
млрд. долл., 2011 г. – 39,99 млрд. долл., 2010 г. – 28,03 млрд. долл.).
Внешнеэкономические операции с кредитами и займами
обусловили положительное сальдо в размере 406,9 млн. долларов, что
на 13 % превысило аналогичный показатель за январь – март 2014 г.
Сформировавшееся положительное сальдо обусловлено главным
образом сокращением обязательств резидентов Республики Беларусь
перед нерезидентами по ранее полученным кредитам и займам.
Объем прямых инвестиций резидентов Республики Беларусь за
рубеж (чистое приобретение финансовых активов) составил 72,3 млн.
долларов (за январь – март 2014 г. – 9,7 млн. долларов). В том числе в
форме
акционерного
капитала
белорусскими
резидентами
инвестировано за границу 70,4 млн. долларов, реинвестирование
доходов осуществлено в объеме 1,4 млн. долларов [1].
По итогам 2014 года экспорт российских товаров в Беларусь
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составил 22,285 млрд. долл., импорт белорусских товаров в Россию –
15,346 млрд. долл., сальдо сложилось отрицательным для Беларуси в
размере 6,939 млрд. долларов.
Наибольшее положительное сальдо для Республики Беларусь
сложилось по товарным группам: продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье — 3,5 млрд. долл. США, текстиль и
текстильные изделия — 490,8 млн. долл. США и машины и
оборудование — 474,9 млн. долл. США.
Россия традиционно является одним из основных торговых
партнеров. Доля внешнеторгового оборота России в общей внешней
торговле Беларуси в разные годы сотрудничества находится в
диапазоне от 45 до 60%.
В то же время, экономическая интеграция России и Беларуси
столкнулись с серьезными проблемами, наиболее важным из которых
являются сохраняющиеся различия в экономических системах обеих
стран, разных подходов к реализации на рынке и экономических
преобразований.
Таким образом, дальнейшее экономическое сближение России и
Беларуси в направлении формирования единого экономического
пространства Союзного государства включает в себя конвергенцию и
унификацию управления системами, включая гармонизацию
законодательства, разработка общих подходов к валюте, налогам,
обычаев, ценовой политика и т.д. Но нужно выполнить подход и
объединение экономических систем, чтобы был сбалансированным,
постепенно, как реальные условия для развития стран-партнеров.
В политической сфере подходы Беларуси и России к интеграции
существенно расходятся. Беларусь выступает за интеграцию «на
равных», не желая поступаться своим суверенитетом. Россия, чей
экономический потенциал многократно превышает белорусский,
претендует на ведущую роль в формируемом Союзном государстве.
Нестыковка интересов двух стран в этом фундаментальном вопросе
осложняет и решение ряда проблем экономической интеграции: так,
введение единой валюты тормозится, прежде всего, различием
представлений о едином эмиссионном центре: Россия, исходя из
своего экономического «веса», видит в роли такого центра свой
Центральный банк, а Беларусь – систему национальных банков двух
стран во главе с формируемым на паритетной основе Межбанковским
валютным советом.
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Однако в результате интеграции с Россией Беларусь получила
ряд неоспоримых геополитических преимуществ: в первую очередь
это выход в Европу, самый прямой и естественный путь евразийского
транзита. Плюс сейчас наблюдается тенденция к формированию
региональных образований разной степени глубины: помимо
Европейского союза, достигшего самой высокой стадии интеграции,
динамично развиваются такие группировки, как Ассоциация стран
Юго-Восточной Азии, Южноамериканский общий рынок, Совет
сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Важными направлениями союза Беларуси с Россией:
1) обеспечение мирного и демократического развития братских
народов государств-участников, укрепление дружбы, улучшение
благосостояния и качества жизни;
2) создание единого экономического пространства на поставку
социально-экономического развития на основе объединения
материального и интеллектуального потенциалов Договаривающихся
государств и использования, функционирующих в экономике
рыночных механизмов;
3) непрерывное соблюдение основных прав и свобод человека и
гражданина в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права;
4) осуществление согласованной внешней политики и политики
в области обороны;
5) формирование единой правовой системы демократического
государства;
6) осуществление согласованной социальной политики,
направленной на создание условий, которые ведут достойную жизнь и
свободное развитие человека;
7) обеспечение безопасности Союзного государства и борьбу с
преступностью;
8) содействие миру, безопасности и сотрудничества, от Европы
и мира, развития Содружества Независимых Государств. [2]
Таким образом, именно экономическая интеграция Республики
Беларусь и России способна не только упрочнить уже имеющиеся
экономические отношения, но и дать мощный импульс
экономическому росту в наших государствах в условиях глобального
финансового кризиса.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РБ
Динамичное развитие Республики Беларусь, рост экономики и
наращивание экспортной составляющей предполагают развитие
рыночных структур на ее территории. Это достигается за счет
активизации эффективных форм предпринимательства, одной из
которых является создание микро- и малых предприятий. Многие
аспекты этой актуальной для Беларуси проблемы проявились только в
последние годы, поэтому вопросы создания, размещения и
деятельности малого предпринимательства требуют глубокого и
всестороннего изучения.
За период функционирования на территории Республики
Беларусь малого предпринимательства произошли неплохие
изменения
в
количественном
и
качественном
составе
предпринимательских структур, в правовых и экономических
условиях их деятельности, государственной политике в сфере малого
бизнеса. Изучение процесса создания малых предприятий в
Республике Беларусь последних лет и динамика их развития
свидетельствуют о стабильном росте
их количественной
составляющей.
Анализ уровня количественной составляющей малого
предпринимательства в региональном разрезе показал, что
размещение малого бизнеса в основном сосредоточено в г. Минске,
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где создано около 36% от общего количества микро- и малых
организаций, осуществлявших свою деятельность в отчетном году. По
статистике на 1000 жителей столицы приходится около 19 ед. малых
предприятий, на каждом из которых занято более 12 работников.
Удельный вес произведенной продукции и оказанных услуг малыми
предприятиями г. Минска в общем объеме ВВП столичного региона на
01.01.2014 составил более 40%, из которых 31,4% приходится на
микро- и малые организации. Причины привлекательности г. Минска –
в столичном положении, повышенной роли столицы в
информационном и денежном обороте, более комфортном
предпринимательском климате. [1]
Следующие позиции с точки зрения региональных
предпочтений занимает находящаяся в непосредственной близости к
столице Минская область, на территории которой на 1000 жителей
зарегистрировано и функционирует более 8 субъектов малого
предпринимательства, на каждом из них занято около 13 человек,
которыми производится почти 30% общего объема ВВП Минской
области. Лидирующие позиции по долевому участию в общем объеме
регионального ВВП занимают Брестская (23,2%) и Могилевская
(20,9%) области. Наименьший вклад в развитие региона в отчетном
периоде внесла Гомельская область, доля которой в общем объеме
валового продукта области составила только 14,7%. Удельный вес
малого бизнеса, осуществляющего свою деятельность на территориях
Гродненской и Витебской областей, составил в среднем по 18% от
всего валового регионального продукта. [2]
Определенное представление о роли и месте малых предприятий
в экономике республики дает их характеристика по видам
деятельности. Следует отметить, что сфера деятельности малых
предприятий
охватывает
все
отрасли
экономики,
однако
преобладающими направлениями их функционирования является
торгово-закупочная деятельность и общественное питание, где
функционирует 38 399 малых предприятия (40,8% от общего
количества), занято около 25% от среднесписочной численности
работников сферы малого бизнеса, и выпускается около 22% объема
продукции по основному виду экономической деятельности.
Лидирующие
позиции
в
отраслевой
структуре
малого
предпринимательства занимают и предприятия, осуществляющие
свою деятельность в области обрабатывающей промышленности, где
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создано около 14 тыс. субъектов малого бизнеса, на которых занято
почти 25% всех работников, которыми производится 13,5% общего
объема продукции. Следующие позиции с точки зрения отраслевой
привлекательности у частных структур занимают микро- и малые
организации, занимающиеся предоставлением услуг транспорта и
связи, а также организации, осуществляющие операции с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением услуг потребителям,
удельный вес созданных и функционирующих предприятий в которых
составляет 12,2% и 12,7% от их общего количества соответственно.
Следует отметить, что в последние годы увеличивается
количество создаваемых малых предприятий в сфере строительства, а
также в области предоставления коммунальных, социальных и
персональных услуг, в том числе в сфере здравоохранения, долевое
значение созданных и функционирующих предприятий в которых
составляет соответственно 9,4% и 5,1% от их общего количества.
Такие приоритетные отрасли, как сельское хозяйство, охота, лесное
хозяйство, остаются не в полной мере востребованными и занимают в
целом чуть менее 4% в общей численности организаций,
функционирующих в сфере малого бизнеса. Следует отметить и
высокие удельные значения производственных результатов,
полученных от осуществления общей коммерческой деятельности по
обеспечению функционирования рынка. Так, несмотря на
незначительный удельный вес (3,4%) коммерческих структур,
функционирующих в названной сфере деятельности, и числа занятых в
ней, ими производится более 15% всего валового продукта,
получаемого малым бизнесом.
Результаты и темпы экономического роста развитых стран мира
свидетельствуют о том, что малый бизнес составляет основу их
экономики. В странах Европейского союза удельный вес объемов
производства сферы малого предпринимательства в общем объеме
валового внутреннего продукта (ВВП) достигает 63%. Что касается
Республики Беларусь, то удельный вес произведенной продукции и
оказанных услуг малыми предприятиями в общем объеме ВВП
республики на 01.01.2014 составил только 22,3%, из которых 15,2%
приходится на микро-и малые субъекты.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют:
несмотря на то, что малые предприятия, созданные и
функционирующие на территории Республики Беларусь, находятся на
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начальном, адаптационном этапе развития. Они уже сделали первые
позитивные шаги. А реализация результатов исследований на
практике направлена на активизацию производственной, торговой и
внешнеторговой деятельности названных предприятий, а также на
создание благоприятных условий для развития рыночных структур на
территории Беларуси.
Литература:
1. Национальный статистический комитет РБ: http://belstat.gov.by/ - дата
исследования: 09.09.2015.
2. Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь: стат. сб.
Минск: Национальный стат. ком., 2014. 381 с.
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БЕЛАРУСЬ
Необходимым условием развития экономики является высокая
инвестиционная активность. Она достигается посредством роста
объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее
эффективного их использования в сферах материального производства
и социальной сферы. Инвестиции формируют производственный
потенциал на новой научно-технической базе и предопределяют
конкурентные позиции стран на мировых рынках. При этом далеко не
последнюю роль для многих государств играет привлечение
иностранного капитала в виде прямых капиталовложений,
портфельных инвестиций и других активов.
Для более глубокого понимания состояния инвестиционной
деятельности в Республике Беларусь проанализируем состояние
отдельных показателей этой деятельности за 2012-2014 годы.
Республиканский бюджет, местный бюджет, собственные
средства организаций, заемные средства других организаций, средства
населения, иностранные инвестиции, кредиты банков и прочие
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источники – это основные источники инвестиций в стране. За период с
2012 по 2014 года увеличилась доля инвестиций, которые
финансируются за счет местных бюджетов и кредитов банков на 3,3%
и на 0,4% соответственно. При этом снизилась доля инвестиций за
счет республиканского бюджета на 7,1%, за счет собственных средств
организаций на 3,7%, а также доля инвестиций за счет прочих
источников на 33,9%. Но, можно отметить увеличение доли
инвестиций за счет средств населения на 47,1%, иностранных
инвестиций – на 15,6% [1].
Инвестиции в основной капитал в 2014 году значительно
увеличились (на 46,1%) по сравнению с 2012 годом и составили
225 658,9 млрд. руб. Данному увеличению поспособствовало
увеличение инвестиций на строительно-монтажные работы (включая
работы по монтажу оборудования) (увеличились на 62,7%), на
приобретение машин, оборудования, транспортных средств
(увеличились на 20,2%), на прочие работы и затраты (увеличились на
72,2%).
Инвестиции в основной каптал за счет иностранных источников
(с учетом кредитов по иностранным кредитным линиям) в 2014 году
также выросли по сравнению с 2012 годом на 112,1% и составили
32 476,9 млрд. руб.
Объем иностранных инвестиций, поступивший в реальный
сектор экономики Республики Беларусь в 2014 году, вырос на
754 579,3 тысяч долларов США по сравнению с 2012 годом.
Инвестиционная деятельность Республики Беларусь постепенно
развивается, но необходимо выделить следующие особенности:
снижение доли инвестиций за счет республиканского бюджета;
в экономике можно наблюдать сокращение выпуска товаров
производственного назначения, и одновременно увеличение доли
производства потребительских товаров;
формируется новая система инвестиционных стимулов, в
которой идет ориентация на получение прибыли;
возникают негосударственные источники финансирования [2,
с. 36].
Таким образом, можно сделать вывод, что существует
необходимость в привлечении иностранного капитала в экономику
Республики Беларусь, а также необходимость в привлечении внимания
иностранных инвесторов.
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Работы по привлечению в страну иностранного капитала на
государственном уровне должны включать:
o принятие законодательных актов и других дополнительных
законов, которые могли бы способствовать привлечению иностранных
инвесторов в Республику Беларусь;
o разработку различных программ по поводу привлечения
иностранных инвестиций, а также их рассмотрение, обсуждение и
утверждение Президентом;
o создавать налоговые, финансовые и нефинансовые стимулы;
o предоставлять различного рода льготы и преференции,
которые также важны для иностранных инвесторов, но только в том
случае, когда в стране имеет место общая атмосфера уважения прав
бизнеса [2, с. 37].
Привлечению иностранных инвестиций препятствуют сложная
система ведения бизнеса и административные барьеры.
В Республике Беларусь созданы достаточные предпосылки для
увеличения объемов привлекаемых иностранных инвестиций в
экономику страны, но некоторые вопросы остаются все же
нерешенными. Например, одной из самых важных проблем
привлечения иностранных инвестиций является защита интересов
отечественных производителей, а также защита их от конкуренции.
Для решения такой проблемы необходимо заключать с
развитыми странами соглашение о сотрудничестве в области
технологического обмена.
Таким образом, концентрация внимания на проблемных местах,
проведение соответствующих комплексных реформ позволит
повысить привлекательность Республики Беларусь, и, следовательно,
значительно увеличить объемы привлекаемых иностранных
инвестиций.
Литература:
1.Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]
/ Белорусский Национальный статистический комитет. – Минск, 2015. – Режим
доступа: http://www.belstat.by/. - Дата доступа: 08.09.2015.
2.Половникова Ю.В. Инвестиционная деятельность: проблемы и пути
совершенствования в Республике Беларусь / Ю.В. Половникова // SCI-ARTICLE:
публикация научных статей. – 2015, №20(апрель). – 72 с.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
Прогнозування – це передбачення майбутньої діяльності
підприємства, охоплює період від одного року до кількох, залежно від
бачення керівництвом стратегії розвитку підприємства.
Розрізняють різні методи прогнозування: експертних оцінок,
економіко-математичного моделювання, екстраполяції трендів, інші.
Часто на практиці використовують комбінований метод
прогнозування. Наприклад можливим є поєднання методу експертних
оцінок з методом економіко-математичного моделювання. Метод
економіко-математичного моделювання ґрунтується на дослідженнях
різних об‘єктів за допомогою їх представлення як систем
(математичних моделей) і аналізу цих систем.
Планування обсягів виробництва продукції напряму залежить від
запланованих обсягів реалізації. В основу виробництва закладаються
дані, одержані в результаті вивчення попиту різних ринкових сегментів:
окремих груп населення, підприємств, організацій та інших споживачів,
яким і буде адресована продукція підприємства. Отже фінансові
аналітики повинні підключити службу маркетингу підприємства до
процесу планування та складання бюджетів реалізації. За допомогою
маркетологів фінансовий аналітик визначає прогнозний перелік
продукції, прогнозні ціну і кількість реалізації. За цими показниками
складається бюджет (прогноз) реалізації.
Наступним кроком у процесі прогнозування господарської
діяльності буде прогноз обсягів і структури продукції підприємства.
Обсяг і структура продукції, що вироблятимуться, залежать від: обсягів
та структури ресурсів, які використовуються у виробництві; від рівня
використання нових технологій на підприємстві.
Плануючи обсяги виробництва, необхідно врахувати економічний
закон спадаючої віддачі. Суть цього закону: існує певна межа у
доцільності додаткових витрат. Будь-які додаткові витрати поза цією
межею не призводять до збільшення обсягів виробництва.
Нарешті, коли зусиллями фінансових аналітиків, експертів і
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маркетологів визначені прогнозні обсяги виробництва у розрізі різних
видів продукції, приступають до досить трудомісткого процесу
розрахунку прогнозних витрат на виробництво.
Прогноз потреби у матеріалах складають у натуральному й
вартісному вираженнях. Його мета – визначення кількості матеріалів,
необхідних для виробництва запланованого обсягу продукції та
кількості матеріалів, що необхідно закупити протягом планового
періоду.
Наступним етапом буде визначення планових витрат на оплату
праці. Для цього очікуваний обсяг виробництва кожного виду продукції
множать на трудомісткість одиниці продукції, а потім отриману
трудомісткість випуску множать на вартість 1 людино-години (тобто
середню годинну тарифну ставку). Розрахунок за статтею «Витрати на
оплату праці» є не менш важливим і трудомістким процесом. Такі
витрати можуть бути розраховані за центрами витрат (видами робіт,
ділянками, цехами), а потім зведені у єдину форму, розроблену
фінансово-аналітичною службою підприємства.
Прогноз накладних виробничих витрат відображає обсяг усіх
витрат, пов‘язаних із виготовленням продукції, за винятком прямих
витрат. Комплексність статей накладних виробничих витрат передбачає
масштабну роботу аналітиків при їх прогнозуванні та розрахунку
впливу цих витрат на зміну прогнозних статей фінансової звітності. Не
зважаючи на обсяги розрахункової роботи, в основі прогнозування
лежать споріднені математичні розрахунки, які описані при висвітленні
методики прогнозування матеріальних витрат і витрат на оплату праці.
Всі витрати для узагальнення зводяться в окрему таблицю. Таблиця
довільна і складається самостійно кожним підприємством.
По завершенні розглянутих вище прогнозних розрахунків
визначають показники собівартості виготовленої за період продукції
виробництва. Розрахунки роблять у розрізі окремих видів продукції, що
планують випускати у майбутньому році (роках).
Таким чином, прогнозування обсягів виробництва є необхідною
передумовою планування всього виробництва. На основі стратегії
розвитку підприємства, системи планів, розроблених підприємством,
здійснюється організація запланованих робіт, фактична реалізація
виробничих процесів, створюється мотивація задіяного для їх
виконання персоналу.
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УДК 657.1
Плахтій Тетяна
Вінницький національний аграрний університет
ЯКІСНИЙ ПІДХІД В РОЗВИТКУ СИСТЕМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Бурхливий розвиток підприємницької діяльності на початку ХХІ
століття та значне ускладнення конкурентного середовища висуває
перед менеджментом нові задачі, які мають бути вирішені для
забезпечення ефективного функціонування підприємств. Однією із
таких задач є удосконалення системи інформаційного забезпечення –
обліково-аналітичної системи, яка має забезпечувати надання
своєчасної та релевантної інформації про всі бізнес-процеси для
адекватного реагування на події, що відбуваються в зовнішньому
середовищі. Одним із шляхів вирішення даної проблеми є
удосконалення існуючих обліково-аналітичних систем на основі
підвищення якості їх роботи та якості кінцевого інформаційного
продукту, який утворюється в результаті їх функціонування і
використовується менеджментом для прийняття ефективних
управлінських рішень.
На сьогодні можна виділити два основі вектори розвитку
підприємницької діяльності, які є передумовою для якісного
удосконалення
обліково-аналітичної
системи
підприємства:
1) Ускладнення
господарської
діяльності
підприємства,
що
характеризується ускладненням бізнес-процесів, їх інтеграцією та
взаємозалежністю з іншими бізнес-процесами даного підприємства
або інших підприємств; 2) Ускладнення конкурентного середовища,
формування
мегаконкуренції,
посилення
явищ
ринкової
турбулентності і волатильності цін на ресурси, що зумовлюють
необхідність здійснення постійного моніторингу і контролю діяльності
підприємства та його місця на ринку.
Перший вектор передбачає необхідність удосконалення якості
змістовного наповнення (контенту) бухгалтерської звітності у
відповідності до зростаючих запитів менеджменту та інших видів
користувачів облікової інформації. Наприклад, в Міжнародному
стандарті інтегрованої звітності запропонована нова концептуальна
структура капіталу підприємства, в розрізі якої повинна складатись
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інтегрована звітність. Так, в. п. 2.10. зазначається, що в даному
стандарті капітали поділяються на фінансовий, виробничий,
інтелектуальний, людський, соціально-репутаційний та природний
капітали [1, с. 12]. Таким чином, розробники даного стандарту
пропонують розширювати змістовне наповнення бухгалтерської
звітності шляхом розширення кола об‘єктів обліку, показники про які
включаються до її складу, що в кінцевому випадку має призвести до
підвищення рівня її якості.
Другий вектор стосується розв‘язання проблеми своєчасності
надання облікової інформації користувачам для прийняття відповідних
рішень у зв‘язку зі зміною характеристик конкурентного середовища,
а також пов‘язаний із необхідністю формування системи індикаторів,
які б сигналізували про зміни зовнішнього середовища та їх можливий
вплив на бізнес-процеси підприємства або в цілому на його вартість.
Аналіз двох виділених векторів розвитку підприємницької
діяльності дозволяє сформувати подальші шляхи розвитку обліковоаналітичної системи підприємства на основі застосування якісного
підходу та можливі варіанти їх реалізації (табл. 1).
Таблиця 1
Вектори розвитку підприємницької діяльності та якісний підхід в
розвитку системи бухгалтерського обліку
Вектор
розвитку
Ускладнення
господарської
діяльності
підприємства

Ускладнення
конкурентного
середовища

Шляхи розвитку
облікової системи
Розширення
змістовного
наповнення
облікової
інформації
Доповнення
облікової
інформації даними
про зовнішнє
середовище
Підвищення
своєчасності
надання облікової
інформації
користувачам

Можливі варіанти підвищення
якості облікової інформації
Виділення нової структури капіталу
підприємства, на основі якої
складається бухгалтерська звітність
Включення до складу
бухгалтерської звітності об‘єктів, що
характеризують стан розвитку
зовнішнього середовища
підприємства
Удосконалення механізмів
інформування користувачів
(розробка систем он-лайн звітності,
формування спеціалізованих вебсайтів для оприлюднення
бухгалтерської звітності)
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Виділені шляхи (табл. 1) мають бути покладені в основу
розробки концепції забезпечення якості облікової інформації та
побудови методики оцінки якості бухгалтерської звітності.
Література:
1.Международный стандарт интегрированной отчетности <ИО>. – International
Integrated Reporting Council, 2013. – 40 с.

УДК 338.121
Прокопишак Володимир
Львівський національний університет ім. Івана Франка
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ТА
ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РИНКІВ ЗБУТУ
Основою виходу аграрних підприємств на потенційно новий
рівень функціонування мають стати заходи, що забезпечать високу
дохідність
та
фінансову
стабільність
функціонування
сільськогосподарських підприємств і як наслідок – створення якісних
умов життя селян. Тому існує об‘єктивна необхідність диверсифікації
сільської економіки та ринків збуту аграрної продукції на основі
наявного фінансового, ресурсного та трудового потенціалу.
Фінансове забезпечення підприємств аграрної сфери – це
поєднаня фінансових інструментів, методів і засобів, а також
фінансового, ресурсного та трудового потенціалу з метою
забезпечення різноманітних потреб, що виникають в мінливих умовах
ринків, особливо в процесі їх переорієнтації та диверсифікації.
Диверсифікація сільської економіки полягає в урізноманітненні
бізнесу, входженням на нові сектори ринку і розширення діапазону
діяльності. Основними напрямами є диверсифікація продукції та
ринку [1, с. 193].
Україна в рамках переорієнтації та диверсифікації ринків збуту
своєї аграрної продукції серйозно збільшила експорт аграрної
продукції до Європи. Найбільш показові приклади зростання експорту
по конкретних товарах: по м'ясу птиці – в 3,1 рази, до 27,3 млн дол., по
яєчним продуктам - в першій половині 2014 року дана продукція не
експортувалася, а за аналогічний період 2015 обсяги експорту склали
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4500000 дол., по томатній пасті - в 9,5 рази, до 6,9 млн дол., по
обробленому зерну злаків - в 1,9 рази, до 5,6 млн дол., по цукру і
кондитерським виробам з цукру - в 1,8 рази, до 17,8 млн дол., по
готовій продукції із зерна - в 1,3 рази, до 18 млн дол. Такі результати
свідчать про високий потенціал української продукції і хороших
перспективах на ринку ЄС. Ринок Євросоюзу для України - це 5 млрд
дол. щороку з перспективою подальшого зростання не менше ніж на
6%[2].
На даному етапі в Україні проводяться заходи із сертифікації
молочної продукції. В Україні 82% молока виробляють приватні
господарства. Це приблизно 4 млн приватних господарств. Це є
проблемою, оскільки Європа не може купувати молоко, якому не
забезпечена належна процедура контролю якості. Чи будуть європейці
купувати молоко, яке збирають молоковозом по селах? Ні. Їм потрібне
виробництво за наступним алгоритмом: корову доїть апарат, молоко
не стикається з повітрям та проходить швидке охолодження тощо.
Зараз українські виробники чекають рішення Єврокомісії з даного
питання. Якщо рішення буде позитивним, це стане сигналом того, що
Україна вийде на новий рівень: країни - виробника молока
європейської якості.
Статус
сертифікації
дозволить
українським
аграрним
підприємствам вийти на ринки Африки, Азії. Внаслідок цього українці
також
отримають
молоко
європейської
якості.
В Африку Україна експортує продукції на 2,6 млрд дол. Причому
африканський ринок тільки зростає. Азіатський ринок - 6,6 млрд дол. З
перспективою росту не менше ніж на 10%. Україна в перспективі
розраховує відкрити для себе ринок Ірану і Бангладеш[3].
В сучасних умовах диверсифікації аграрного ринку
підприємствам необхідно налагодити комунікацію у своєму
ринковому сегменті, створити систему зв‘язку із покупцями,
посередниками, партнерами тощо. З цією метою використовуються
різноманітні маркетингові стратегії, що забезпечують вигідне
становище підприємств у кон‘юнктурі ринку.
Традиційним і, безперечно ключовим, завданням сільського
господарства є гарантування продовольчої безпеки країни за рахунок
виробництва продуктів харчування. Однак, сільське господарство
поряд з традиційними функціями стимулює і забезпечує розвиток
інших секторів економіки, особливо переробної та харчової
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промисловості.
За
оцінками
науковців діяльність
одного
сільськогосподарського працівника в Україні дає роботу 7-8
працівникам інших галузей національної економіки [4,с. 86].
Диверсифікація ринків збуту аграрної продукції є одним із
основних інструментів розвитку аграрної економіки, засобом
забезпечення високоефективної господарської діяльності за рахунок:
розвитку дрібного та середнього підприємництва, зростання
зайнятості серед сільського населення,
зростання попиту на
кваліфіковану робочу силу, підвищення мобільності робочої сили та
створення нових робочих місць, диверсифікація джерел доходів,
прихід інвестиційного капіталу у сільські території, забезпечення
збалансованості соціально-економічного розвитку, – що в сукупності
трансформується у загальноєвропейський підхід до моделювання
аграрного бізнесу.
Література:
1. Ковтун О. І. Стратегія підприємства: Підручник / О. І. Ковтун. – Львів:
Новий Світ – 2009. – 680 с.
2. Електронний ресурс: http://hyser.com.ua/economics/ukraina-narastila-eksport-ves-i-osvaivaet-novyj-rynok-sbyta-18565
3. Електронний ресурс:http://www.eurointegration.com.ua/news/
4. 2015/09/1/7037708/
5. Липчук Н.В. Сільське господарство України: нові виклики/ Н.В. Липчук //
Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали
ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (23-28 травня 2014 р). –
Львів: Ліга-Прес, 2014. – 256 с.

УДК 334.7
Пушкарчук Ірина,
Жуковська Ольга
Луцький національний технічний університет
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є
провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу,
комплексу, галузі, регіону. Посилення кризових явищ в Україні
зумовлює необхідність глибшого вивчення стану діяльності суб‘єктів
211

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

господарювання з метою вироблення механізму їх стійкого розвитку
та забезпечення ефективної господарській діяльності й запобігання
банкрутства. Саме тому, важливим питанням є визначення факторів,
які впливають на ефективність діяльності підприємства. Їх
дослідженню присвячено праці Городового Д.А., Загороднього А.Г.,
Коновалової О.В., Купріної Н.М., Ступницької Т.М., Осипова В.І.,
Кіндрацької Г.І., Чернилевського Л.М. та багатьох інших. Аналіз
публікацій, присвячених ефективності діяльності підприємств або їх
окремих ресурсів, процесів, активів тощо, показав, що багато
науковців
розглядають
класифікацію
факторів
окремого
досліджуваного об‘єкта. Разом з тим, на результати господарської
діяльності підприємства та її ефективність впливають безліч чинників
(факторів), які виявляють як позитивний, так і негативний вплив, тому
дуже важливо їх систематизувати для комплексного підходу оцінки
показників ефективності діяльності підприємства.
Проаналізувавши підходи науковців до класифікації факторів
впливу на ефективність діяльності підприємства, такі фактори можна
розглядати за такими класифікаційними ознаками [1-3]:
1) за
місцем виникнення: внутрішні – безпосередньо пов‘язані з
результатами діяльності підприємства (обсяги реалізації продукції,
застосовувані форми і системи оплати праці, рівень ефективності
використання і відтворення елементів виробництва, технологія
виробництва, продуктивність праці персоналу, система управління і
контролю тощо), зовнішні – відображають загальний рівень розвитку
економіки країни та не залежать від діяльності підприємства
(податкова політика; державне регулювання підприємництва;
конкурентне середовище; ціни на сировину і матеріали, обладнання,
енергоносії; тарифи на транспорт, воду; орендна плата; відрахування
на соціальне страхування та інші обов'язкові платежі); 2) за мірою
впливу на результати роботи: основні (прямі), другорядні
(опосередковані); 3) за способом розвитку підприємства: інтенсивні,
екстенсивні; 4) за внутрішнім змістом (за змістом досліджуваних
явищ): кількісні, якісні, кількісно-якісні; 5) за характером дії:
об‘єктивні, суб‘єктивні; 6) за рівнем охоплення: загальні, специфічні;
7) за рівнем деталізації: часткові, складні (комплексні); 8) за
послідовністю дії: фактори 1-го порядку, фактори 2-го порядку, n-го
порядку; 9) за часом дії: постійні, змінні; 10) за ознакою ступеня
агрегування: синтетичні, аналітичні; 11) за часом (періодом дії):
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довгострокові, середньострокові, короткострокові; 12) залежно від
характеру вирішуваних задач (за часом отримання результату):
стратегічні (перспективні), тактичні (поточні); 13) за способом дії:
прямі, непрямі; 14) за характером участі у виробничому процесі:
виробничі, невиробничі; 15) за ступенем керованості: керовані,
слабокеровані, некеровані; 16) залежно від сфери дії: глобальні,
локальні; 17) за економічним змістом: матеріально-технічні,
організаційні, економічні, соціальні, демографічні, природні; 18) за
напрямом дії: фактори-стимулятори (позитивно впливають на
показники ефективності діяльності підприємства), факторидестимулятори (чинять негативний вплив на кінцеві результати
діяльності підприємства).
Підводячи підсумки, зауважимо, що економічний аналіз
господарської діяльності в умовах ринку спирається на системний
підхід, для якого характерна комплексна оцінка різнопланових
факторів, цільовий підхід до їх вивчення з метою підвищення
ефективності діяльності підприємства.
Література:
1. Осипов В. І. Економіка підприємства : [підруч.] / В. І. Осипов. – Одеса :
Маяк, 2005. – 720 с. – С. 148.
2. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. О. Ф. Покропивного. – [вид.
2-ге, перероб. та доп.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 528 с.
3. Пасека Д. В. Фактори підвищення ефективності діяльності підприємства /
Д. В. Пасека, Гринько Т. В. // Экономика и менеджмент – 2013: перспективы
интеграции и инновационного развития». Поступившие работы. – Том 4.

УДК 334.7
Пушкарчук Ірина,
Кушнірук Сергій
Луцький національний технічний університет
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Ефективність функціонування підприємства і саме його
існування, особливо в нестабільних умовах ринкової економіки,
значною мірою залежать від системи економічної безпеки, яка є
невід‘ємною частиною системи управління підприємством, що
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спрямована на протидію загрозам його функціонування. Економічна
безпека підприємства (ЕБП) розглядається як стан, за якого
ефективній діяльності підприємства не загрожує вплив зовнішніх та
внутрішніх факторів, знижується рівень невизначеності, досягаються
високі кінцеві результати при прийнятті обґрунтованих управлінських
рішень. На ЕБП, в умовах ринкової економіки, впливають безліч
факторів, постає глобальне питання – визначити і з‘ясувати величину
їх впливу.
Науковці виокремлюють такі фактори впливу на ЕБП
[1]:1)безпосередні чинники виробництва: розміщення підприємства
(територія); наявні природні ресурси та умови їх розміщення на цій
території, доступність використання та якісні показники; наявність
трудових ресурсів; виробнича інфраструктура; 2) стабільний попит на
продукцію: укладені довготермінові контракти на реалізацію
продукції з її споживачами; рівень конкурентоспроможності
продукції; якісно-гарантійні показники виробів; 3) надійність
постачальників, передусім тих, що забезпечують постачання основної
сировини і матеріалів; 4) зовнішня конкуренція на продукцію,
призначену на експорт; 5)державне економічне регулювання
діяльності підприємства: захист власного товаровиробника; податкова
політика;
сприяння
виробництву,
враховуючи
економічні,
територіальні та інші аспекти; 6) надійний захист комерційної
таємниці; 7) компетентність керівництва.
Якщо ж розглядати більш розширену класифікацію факторів
впливу на ЕБП, то слід їх розділяти на фактори внутрішнього та
зовнішнього середовища. Водночас такі фактори поділяються на
фактори прямого впливу та опосередкованого, і є як факторами
стимуляторами, так і дестимуляторами.
Визначимо основні такі фактори в розрізі складових ЕБП
(кадрової, фінансової, виробничої, інформаційної безпек):
- фактори впливу на кадрову безпеку: 1) внутрішні: фактористимулятори (долучення працівників до управління, система
преміювання, встановлення винагород за винахідництво); факторидестимулятори (жорсткий регламент роботи, важкі умови праці,
плинність кадрів);2)зовнішні: фактори-стимулятори (підвищення
мінімальної заробітної плати, наявність центрів перекваліфікації);
фактори-дестимулятори (високий рівень смертності в регіоні, низька
забезпеченість закладами соціальної сфери);
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- фактори впливу на фінансову безпеку: 1) внутрішні: фактористимулятори (прибутковість діяльності, участь у інвестиційних
проектах); фактори-дестимулятори (відсутність страхових полісів;
високий рівень кредиторської і дебіторської заборгованостей); 2)
зовнішні: фактори-стимулятори (низький рівень інфляції, державне
кредитування); фактори-дестимулятори (високі темпи інфляції,
високий податковий тиск);
- фактори впливу на виробничу безпеку: 1) внутрішні: фактористимулятори
(налагоджена
система
контролю,
ефективне
використання виробничих фондів, гнучкість виробничих процесів);
фактори-дестимулятори (високий рівень зносу основних фондів,
застаріла технологія виробництва, брак продукції); 2) зовнішні:
фактори-стимулятори (науково-технічний прогрес, економічне
зростання країни); фактори-дестимулятори (нерозвинена виробнича
інфраструктура, ненадійні постачальники);
- фактори впливу на інформаційну безпеку: 1) внутрішні:
фактори-стимулятори (забезпеченість інформаційними технологіями,
наявність локальної мережі, систематичний моніторинг ринку;
своєчасність,
повнота
надходження
інформації);
факторидестимулятори (неналагоджений ІТ простір, закодованість доступу); 2)
зовнішні:
фактори-стимулятори
(свобода
слова);
факторидестимулятори (нерозвинена ІТ-мережа).
Різноманітність факторів ЕБП потребує комплексного їх
врахування,
систематичної
діагностики
підприємницького
середовища, щоб врахувати всі «відхилення» в середовищі, а відтак
залишатися конкурентоспроможним в умовах невизначеності ринку.
Література:
1. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємств, організацій та
установ:навчальний посібник / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010.
– 480 с.
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УДК 657.1
Риковська Лілія
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЯКІСТЬ ПОКАЗНИКІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Бухгалтерський облік та фінансова звітність забезпечують
пізнання фактів господарської діяльності шляхом реєстрації та
відображення подій та операцій, що відбулися. На противагу цьому,
працюючи з даними бухгалтерської фінансової звітності підприємства,
у її користувачів більший інтерес викликає інформація щодо
майбутніх можливостей господарюючого суб‘єкту.
Загальнонаціональна облікова політика складається із сукупності
альтернативних принципів та правил, які виступають відправним
моментом при виборі облікових процедур та здійсненні облікового
процесу підприємством. В широкому розумінні загальнонаціональну
облікову політику можна визначати як управління обліком.
Основною метою при прийнятті на підприємстві облікової
політики має бути формування повної, об‘єктивної та достовірної
інформації, що максимально адекватно розкриває його діяльність для
заінтересованих осіб. Це означає розкриття не тільки загальних
положень, передбачених Законом України ―Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні‖ щодо визначення облікової політики,
а й формування правил, використання прийомів первинного обліку,
положень з обліку майна, зобов‘язань, основних засобів, фінансових
вкладень, матеріалів, обліку витрат та обчислення собівартості
продукції і сум незавершеного виробництва, витрат майбутніх
періодів і джерел забезпечення наступних витрат, доходів від продажу
продукції, робіт, послуг, заборгованості, капіталів, нерозподілених
прибутків та ін. При цьому, загальні вимоги, які ставлять до облікової
політики, зводяться до наступних:
– облікова політика повинна бути єдиною на підприємстві, що
означає обов‘язкове застосування вибраних методів та прийомів
ведення бухгалтерського обліку всіма структурними підрозділами,
включаючи виділені на самостійний баланс, незалежно від виду
діяльності і місця розташування. Це необхідно для забезпечення
зіставності та зведення інформації.
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– по відношенню до кожного конкретного питання підприємство
повинно використовувати одні і ті ж вибрані принципи, методи та
прийоми ведення бухгалтерського обліку;
– застосування облікової політики повинно бути послідовним,
тобто методика відображення господарських операцій, оцінки майна і
зобов‘язань на протязі року, а також від одного звітного періоду до
іншого, як правило, не змінюється.
Оскільки ефективне формування облікової політики передбачає
окрім знання чинної нормативної бази, ще й вміння творчого її
застосування, в загальному, основними проблемами, які виникають
при формуванні облікової політики підприємства, можна назвати
наступні:
– чинне бухгалтерське та податкове законодавство, на якому
ґрунтуються принципи, прийоми та методи бухгалтерського обліку,
які використовуються підприємством, недосконале в багатьох
питаннях;
– при формуванні облікової політики підприємства керівниками
та бухгалтерами
присутній фактор ризику, оскільки рішення
приймаються під дією суб‘єктивного судження;
– недостатня інформованість користувачів фінансової інформації
про нові методи обліку потребує додаткового обґрунтування доказів
щодо правильності використання принципів та методів обліку;
–
неможливість
через
механізм
облікової
політики
підприємствами вирішувати питання, які безпосередньо не входять до
їх компетенції та не врегульовані нормативними документами.
Таким чином, вибір принципів, прийомів і методів складання
бухгалтерської фінансової звітності має значний вплив на її
показники, це обумовлює необхідність представлення всієї суттєвої
інформації про облікову політику в примітках та поясненнях, при
цьому слід враховувати галузеві особливості підприємства.
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УДК 657
Садовська Ірина
Луцький національний технічний університет
ПРИНЦИПИ ІНЖИНІРИНГОВОЇ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ
Принципи, як основоположні правила формування певної теорії,
потребують наукового обґрунтування і практичного ствердження.
Найбільш суттєвим із принципів інжинірингової теорії управлінського
обліку є принцип орієнтації на досягнення максимальної якості послуг
із обліково-інформаційного забезпечення системи управління і
менеджменту, а також якості обліково-інформаційного продукту. За
основу тлумачення принципу якості доцільно взяти класичні і сучасні
методи менеджменту якості. Класичні методи менеджменту якості
базуються на технічних підходах. Сучасні методи менеджменту якості
відрізняються соціальною спрямованістю в широкому розумінні. Вони
найбільш повно відображені в концепції «загального управління
якістю».
Едвард Демінг одним із перших звернув увагу на організаційні
аспекти управління якістю, роль вищого керівництва та управлінські
аспекти забезпечення якості. Едвард Демінг - американський вчений,
статистик і консультант із теорії управління якістю. Найбільшу
популярність Демінг отримав за свої інноваційні пропозиції щодо
реорганізації підприємств, які широко використовувалися в Японії та
інших країнах під назвою «бережливе виробництво». Дослідження та
методичні розробки Демінга покладено в основу сучасної концепції
менеджменту якості. Демінг сформулював 14 основоположних
принципів для керівництва підприємств. Для реалізації цих достатньо
простих принципів в системі управлінського обліку доцільно
розробити та впровадити комплекс заходів.
Щодо постійного покращення якості, в комплексі заходів може
бути періодичний перегляд та підвищення вимог щодо предметної
сутності, методик, інжинірингового інструментарію, способів і
прийомів управлінського обліку, удосконалення та оновлення
методологічних підходів до планування, обрання стратегії та
визначенні мети і місії.
Філософія недопустимості помилок і непрофесійних суджень
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передбачає запровадження системи постійного безперервного
навчання професійних бухгалтерів, удосконалення облікових
технологій, включаючи клауд-технології, дотримання принципу «нуль
помилок», «нуль неякісних облікових продуктів», «нуль неефективних
технологій», «нуль непрофесійних кадрів» тощо. Такий підхід
призведе до підвищення довіри до професії і до розвитку економіки на
мікро- і макрорівнях.
Принцип виключення необхідності масового контролю
базується на розробці методик забезпечення якості на всіх етапах
здійснення діяльності системи управлінського обліку: від початкового
етапу споглядання і спостереження за фактами економічного життя до
завершального етапу узагальнення і передачі інформаційного
продукту. Витрати на забезпечення якості повинні переважати витрати
на масовий контроль облікової системи. Контроль не задля контролю,
а для виявлення слабких ланок, на які потрібно посилити весь
потенціал в даний час і в даному місці. Такий підхід доводить теорія
обмежень, запропонована Еліяхом Голдраттом, в основі якої
покладено концепцію менеджменту щодо концентрації організаційних
ресурсів на усунення обмежень у вигляді слабких ланок, що дозволяє
успішно вирішувати безліч протиріч: між строками і якістю, вартістю
та витратами, необхідною продуктивністю і наявними ресурсами.
Принцип моніторингу оснований на оцінці результатів
функціонування системи управлінського обліку та розрахунку ризиків
безвідповідальності і низького професіоналізму.
Принцип зниження витрат за рахунок підвищення якості
вхідного інформаційного продукту та продуктивності системи. Для
його реалізації рекомендуємо введення інноваційних технологій в
інформаційні системи фіксування і фільтрування вхідної інформації –
фінансової та не фінансової.
Постійне підвищення кваліфікації та безперервне навчання
облікового персоналу є одним із важливих принципів з точки зору
посилення симбіозу інженерного і економічного мислення у фахівців з
управлінського обліку. Реалізація даного принципу можлива через
запровадження щорічних програм навчання та атестації (сертифікації
на відповідність професійним вимогам) облікового персоналу.
Постійне оновлення законодавчої бази та проведення навчальних
тренінгів для інформування облікового персоналу про нормативноправові зміни, що сприятиме формуванню інжинірингових
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конструкцій для вирішення проблемних питань, пов‘язаних з
інноваційними трансформаціями.
УДК 336.025
Сергиенко Наталья
Финансовый университет при Правительстве РФ
ОТКРЫТОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Основой для повышения информированности и вовлеченности
целевых аудиторий в бюджетный процесс выступает открытость
бюджета. Интерес к проблеме повышения прозрачности бюджетного
процесса в значительной степени поддерживается основными
международными финансовыми организациями, среди которых
Международный валютный фонд (МВФ), ОЭСР и Всемирный банк.
При этом системные материалы, кодексы, руководства в рамках
данной проблематики, которые издаются по инициативе указанных
организаций, не носят обязательный характер. Однако следование
указанным в них принципам рассматривается международным
сообществом как соблюдение стандартов лучшей практики.
Международное бюджетное партнерство (МБП) (International
Budget Partnership) при оценке открытости оценивает управление
государственными средствами через оценку прозрачности бюджетного
процесса, бюджетной политики (кто платит, какие налоги, сколько
денег пойдет на реализацию конкретных программ) и бюджет норм,
правил, институтов, направленных на противостояние коррупции и
обеспечение более эффективного использования общественных
ресурсов.
Международное
бюджетное
партнерство
(МБП)
(International Budget Partnership) не рассчитывает индекс открытости
бюджета Республики Беларусь.
Согласно Докладу Всемирного банка №. 89737-BY «Отчет об
эффективности управления государственными финансами» в Беларуси
составляется довольно полная и всеобъемлющая бюджетная
документация. Используемая классификация бюджета в значительной
степени согласуется с Руководством по статистике государственных
финансов МВФ (РСГФ) и Классификацией функций органов
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государственного управления (КФОГУ). Сведения об исполнении
бюджета имеют характеристику полноты. Эти данные представляются
всем уровням власти и консолидируются на регулярной основе.
Отмечено, что имеются возможности для объединения существующих
многочисленных форм финансовой отчетности и их более полной
интеграции с бюджетной классификацией, что в будущем может стать
важным шагом в подготовке разработки новой информационной
системы управления финансами.
Однако в Докладе также указано наличие проблемных сторон в
обеспечении полноты и прозрачности. В макроэкономических
показателях на 2012 г. отсутствовали оценки валютных курсов,
информация о величине финансовых активов. Значительная доля
государственных средств проходит вне рамок официального
бюджетного процесса, что снижает прозрачность, контроль и
эффективность использования государственных средств.
Контроль за общим финансовым риском, возникающим в
результате деятельности госпредприятий, с учетом их роли в
экономике, в Беларуси представляет собой сложную задачу. В связи с
выбранным в Беларуси постепенным путем перехода, на долю
госпредприятий приходится более половины производства и около
двух третей работников госсектора. А в банковской системе попрежнему в значительной степени доминируют государственные
банки, которые выполняют крупный объем квазифискальных
операций, связанных с кредитованием в рамках госпрограмм, в
основном в секторе жилищного строительства и сельского хозяйства.
Несмотря на то, что эти операции создали значительные фискальные
риски, в бюджетно-финансовой политике или ежегодном бюджетном
процессе Беларуси отсутствует элемент анализа общего финансового
риска.
Беларусь в оценке текущей надлежащей практики в отношении
публикации открытых бюджетных данных на базе ИСУГФ получила
показатель «заметно» наряду с Азербайджаном, Венгрией,
Казахстаном, Косово и Таджикистаном. Кроме того, Республика
Беларусь была признана в числе стран, в которых предоставляется
качественная информация (т.е. содержательная и легко читаемая)
наряду с Российской Федерацией и Сербией.
Таким образом, основной целью развития эффективной системы
публичных финансов является обеспечение прозрачности, открытости
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и подотчетности деятельности органов власти, повышение качества
управления
в госсекторе за счет формирования единого
информационного
пространства.
Для
расширения
аспектов
прозрачности публичных финансов в Республике Беларусь в мировом
измерении представляется необходимым включение отдельных
показателей о состоянии бюджета в бюджетную отчетность и
формирование комплекса мероприятий по
представлению для
граждан бюджета в понятном и доступном формате.
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УДК 657
Сидоренко Роман
Луцький національний технічний університет
ПОНИЖУЮЧИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЄСВ
Проблема приховування реальних сум заробітних плат, що
виплачуються працівникам, так званої заробітної плати «в конвертах»,
не нова для сучасної української економіки. Вирішувати її пробували,
в основному, методами «батога» - суттєві штрафні санкції за
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виявлення таких випадків, кримінальна відповідальність керівників
суб‘єктів господарювання тощо.
Перед початком 2015 року законодавці вирішили спробувати
застосувати до суб‘єктів господарювання і другий метод впливу –
«пряник». Так, на весь 2015 рік, платники ЄСВ отримали право на
застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ (до 0,4) при розрахунку
сум нарахувань до сплати (до сум утримань даний коефіцієнт не
застосовується). Однак, для того щоб отримати право на застосування
такого коефіцієнта необхідно було виконати чотири обов‘язкові
умови:
загальна база нарахування ЄСВ за звітний місяць має в 2,5 рази
або більше перевищувати загальну середньомісячну базу нарахування
ЄСВ платника за 2014 рік. В такому випадку буде застосовуватись
коефіцієнт 0,4. Якщо база нарахування зросла менше ніж в 2,5 рази, то
застосовуватиметься вищий коефіцієнт;
середня заробітна плата по підприємству повинна збільшитись
мінімум на 30 % у порівнянні з середньою заробітною платою за 2014
рік;
середній платіж на одну застраховану особу після застосування
понижуючого коефіцієнта повинен бути не менше ніж 700 грн.;
середня заробітна плат по підприємству повинна скласти не
менше 3-х мінімальних заробітних плат.
Дані умови практично повністю унеможливили застосування
понижуючого коефіцієнту, оскільки витрати, які підприємству
необхідно було б понести для їх виконання не йдуть ні в яке
порівняння з тими сумами, які б вдалось зекономити застосувавши
понижуючий коефіцієнт. Тому, на це «багатообіцяюче нововведення»,
законодавцями було отримано шквал критики щодо його практичного
застосування.
Зрозумівши, що така система спрощеного коефіцієнта ЄСВ не
запрацює на практиці, було прийнято рішення про її модернізацію.
На даний час, відповідно до п. 9-5 Розділу VIII «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України « Про збір та облік єдиного
внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування»,
платники ЄСВ ще мають право на застосування понижуючого
коефіцієнта при розрахунку сум ЄСВ до сплати.
Для його застосування платники податку повинні виконати три
обов‘язкові умови:
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база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну
застраховану особу в звітному місяці має збільшитись на 20 і більше
відсотків порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного
внеску платника за 2014 рік в розрахунку на одну застраховану особу;
після застосування коефіцієнта середній платіж на одну
застраховану особу в звітному місяці повинен складати не менше ніж
середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014
рік;
кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким
нараховані виплати, не повинна перевищувати 200 відсотків
середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 рік.
Аналізуючи запропоновані зміни стає зрозуміло, що і така
пропозиція виведення оплати праці «з тіні» практично приречена на
невдачу, оскільки витрати, які суб‘єктам господарювання будуть нести
задля дотримання даних вимог знову будуть суттєво більшими за
позитивні ефекти від застосування понижуючого коефіцієнта.
Тому всі надії платників даного внеску покладені на 2016 рік в
якому планується замість застосування понижуючого коефіцієнта
запровадити дворазове зниження сумарного навантаження по ЄСВ: з
41 % до 20 %.
УДК 657
Симонов Дмитрий,
Крушанов Марк
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО РЕГИОНА)
Центральная Азия - общее название для следующих государств:
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Во все
времена этот регион был связан между собой довольно тесными
отношениями во всех сферах жизнедеятельности. Но в современных
условиях ситуация изменилась. Связь остается, а вот качество и
сущность ее имеет ряд кардинальных изменений. На сегодняшний день
защита своих национальных экономических интересов, преумножение
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собственного капитала, установление монополии, в том числе с
применением методов экономического принуждения является
проявлением жесткой конкуренции, характеризующей современный
период международно-экономических отношений.
В настоящее время, специалисты, изучающие проблемы
глобализации не достаточно тщательно проанализировали проблемы и
перспективы, что чревато для развития. Однако, с другой стороны,
глобализация обостряет противоречия, которые существуют в мире, что
приводит к новым вызовам и угрозам спровоцировать новые. В
последние десятилетия процесс глобализации стал более динамичным
во всех сферах международных отношений.
В то же время как демократизация современного мира
необратимо меняет иерархию целей национальной безопасности. Таким
образом, государство становится в первую очередь инструментом
защиты интересов личности и общества. Любая страна, которая играет
важную роль в мировых делах, сегодня должна строго соблюдать эту
иерархию. Ни одно общество не может быть конкурентоспособным, не
становясь при этом частью глобального экономического пространства.
Компьютеризация сформировала единое глобальное информационное
пространство, создание глобальной сети и глобального общества,
открытого для граждан стран. Это способствует устойчивому развитию,
благополучию и безопасности для людей и для общества в целом.
Но в то же время рост нищеты заставил значительную часть
населения региона искать работу в других странах. Считается, что
около 2 миллионов низкоквалифицированных рабочих и мелких
торговцев из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана оставили свою
страну, чтобы заработать на жизнь в России и Казахстане. Денежные
переводы трудовых мигрантов и торговцев образуют важный сегмент в
неформальной экономике в Центральной Азии. В свою очередь,
миграция, особенно нелегальная, создает внутренние угрозы для этих
стран.
Для решения этих сложных экономических угроз потребует
огромных количество финансовых ресурсов, которые большинство
стран региона, к сожалению, не имеют.
Таким образом, угроза экономической безопасности стран
Центральной Азии очевидна. Все государства Центральной Азии
должны разработать эффективные и практические решения проблем
экономической безопасности в регионе.
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УДК 338.24:336
Стецюк Петро
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Динаміка виробництва та економічний розвиток суб‘єктів
господарювання значною мірою залежать від ефективного
використання фінансових ресурсів. Тому в системі заходів,
спрямованих на підвищення результативності діяльності, важливе місце
займає методологічне забезпечення аналізу ефективності використання
фінансових ресурсів. Окремі автори таку оцінку розглядають у
контексті фінансового аналізу, інші – у складі аналізу виробничофінансової діяльності, ще одні – на основі оборотності активів та
окремих елементів фінансових ресурсів.
У
класичному
розумінні
ефективність
визначається
співвідношенням результату з витратами або ресурсами, використаними
для його досягнення. Однак в силу економічної специфіки фінансових
ресурсів оцінка їх ефективності здебільшого проводиться за допомогою
системи фінансових коефіцієнтів. Вважається, що показники
оборотності активів є головними вимірниками ефективності
використання оборотних засобів, до складу яких входять і фінансові
ресурси. Логіка методу ґрунтується на концепції фінансового циклу,
який по своїй суті є періодом повного обороту грошових коштів, тобто
часу, протягом якого вони проходять послідовну трансформацію в інші
активи та іммобілізовані з обороту. Тому скорочення фінансового циклу
є позитивним явищем і свідченням ефективності управління
оборотними активами. Ще одна аргументація такого підходу зводиться
до того, що оскільки оборотні кошти інвестуються підприємством у
поточні операції в період кожного операційного циклу, то критерієм
ефективності їх використання слугує чинник часу, а мірою
інтенсивності використання виступає оборотність.
Метод аналізу фінансових ресурсів за допомогою системи
фінансових коефіцієнтів апробований практикою, має позитивні якості
й заслужене право на його практичне використання. Однак йому
притаманні й певні недоліки: відсутність чітких меж між фінансовими
ресурсами та іншими активами, неврахування вартісного і часового
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аспектів використання фінансових ресурсів, орієнтація на поточні цілі й
ігнорування стратегічного аспекту тощо.
Наше бачення полягає в тому, що оцінка доцільності та
ефективності використання фінансових ресурсів знаходиться в площині
моделей та алгоритмів на основі величини дисконтованих чистих
грошових потоків.
Загальний алгоритм методу враховує такі чинники впливу як час,
ризик та вартість різних джерел фінансових ресурсів. Його базовими
складовими
елементами
виступають:
оцінка
активів,
що
використовуються в проекті; прирістний чистий грошовий потік; оцінка
рівня ризику для грошових потоків та включення його в аналіз (метод
безризикового еквівалента або метод скоригованої на ризик ставки
дисконту); прогнозування витрат на залучення фінансових ресурсів за
рахунок різних джерел, яка знаходить свій вираз у величині
середньозваженої ціни останніх; порівняння очікуваної дохідності й
ціни джерел фінансових ресурсів та, за необхідності, коригування їх
структури; визначення теперішньої (приведеної) вартості прирістного
чистого грошового потоку за допомогою моделей оцінки зміни цінності
(вартості) грошей з часом.
Основними показниками, що ґрунтуються на грошових потоках, є
чиста теперішня вартість (NPV), внутрішня норма дохідності (IRR),
модифікована внутрішня норма дохідності (MIRR) та індекс
рентабельності (PI).
Наявність формальних методів визначення ефективності
фінансових ресурсів не є гарантією забезпечення обґрунтованості
прийняття управлінських рішень у цій сфері. Важливе значення в
процесі аналізу має врахування окремих методологічних вимог. Основні
з них: аналіз ефективності має сенс лише в контексті розгляду
альтернатив; прогнозна величина чистих грошових потоків
визначається за їх прирістним значенням; величина норми дисконту має
індивідуальний характер для кожного фінансового рішення і
визначається величиною середньозваженої ціни використовуваних
джерел формування фінансових ресурсів; Застосовувані показники
аналізу ефективності використання фінансових ресурсів повинні
адекватно відображати стратегічні та оперативні завдання
підприємства; ефективне управління формуванням та використанням
фінансових ресурсів потребує постійного моніторингу та контролю цих
процесів.
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УДК 369.032
Суслякова Оксана
Финансовый университет при Правительстве РФ
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Первый орган страхового надзора появился в Российской
империи в 1894 году, когда в структуре Министерства внутренних дел
в составе Хозяйственного департамента был учрежден особый
Страховой отдел, возглавляемый М.А. Остроградским, в подчинении
которого находились 2 старших и 4 младших ревизора – это были
настоящие профессионалы своего дела, внесшие огромный вклад в
развитие страхования в нашей стране.
В 1904 г. Страховой Комитет был упразднен и вместо него
учреждено Особое Присутствие по делам страхования и
противопожарных мер Совета по делам местного хозяйства. Личный
состав чиновников при этом увеличился до 37 человек, было открыто
8 новых должностей – инспекторов по пожарной части, в функции
которых вменялось выведение пожарного дела на должный уровень и
снижение огневых убытков.
Сразу после Октябрьской революции 1917 года советская власть
берет под свой контроль отдельные виды страхования (социальное и
медицинское) и в ноябре 1917 года Народный комиссариат труда
утверждает «Положение о страховом совете» - коллегиальном органе,
деятельность которого была направлена на регулирование отношений
в сфере страхования рабочих. В 1925 году, помимо Госстраха,
страховые операции были разрешены для обществ взаимного
страхования, при этом функции страхового надзора осуществляло
Главное управление Госстраха. В 1928 году операции по личному
страхованию начали проводить предшественники Сбербанка Государственные трудовые сберегательные кассы СССР, надзор за их
страховой деятельностью также осуществлял Госстрах.
В 1989—1992 годах создаются первые негосударственные
страховые компании (АСКО, Россия, РОСНО, РЕСО-Гарантия и др.),
лицензии им выдавало Министерство финансов РСФСР на основании
временного положения о лицензировании, одновременно возникла
задача организации контроля их деятельности со стороны государства.
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10 февраля 1992 года был издан Указ Президента РФ
«О государственном страховом надзоре Российской Федерации»
(сокращенное название - Госстрахнадзор России), в июле 1992 года
было утверждено положение о Госстрахнадзоре. Главной задачей
Госстрахнадзора провозглашалось обеспечение соблюдения всеми
участниками страховых отношений страхового законодательства для
эффективного развития страховых услуг, защиты прав и интересов
страхователей, страховщиков и государства.
В сентябре 1992 года очередным указом президента
Государственный страховой надзор реорганизован в Федеральную
инспекцию по надзору за страховой деятельностью (Росстрахнадзор).
В апреле 1993 года выходит очередной указ - о преобразовании
Инспекции в Федеральную службу России по надзору за страховой
деятельностью (сокращенное название сохранилось прежнее).
В августе 1996 функции органа страхового надзора передаются
Департаменту страхового надзора Минфина РФ. К этому моменту
выдано уже почти 3000 лицензий страховым компаниям и
медицинским страховым организациям. Спустя почти два года
Минфин утвердил Положение о Департаменте страхового надзора.
В 2004 году в соответствии с Указом Президента РФ № 314 от 9
марта 2004 года «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» и Постановлением Правительства РФ № 330
от 30 июня 2004 года «Об утверждении Положения о Федеральной
службе страхового надзора» была образована Федеральная служба
страхового надзора (ФССН), которая до 2011 года находилась в
ведении Министерства финансов и осуществляла функции по
контролю и надзору в сфере страховой деятельности.
4 марта 2011 года Указом Президента РФ № 270 Федеральная
служба страхового надзора была присоединена к Федеральной службе
по финансовым рынкам (ФСФР). Руководителем вновь созданной
структуры был назначен Д. Панкин. В ходе реорганизации число
заместителей руководителя ФСФР выросло с 5 до 7, кураторами
страхового блока стали три новых заместителя – И.Жук
(лицензирование, региональные инспекции), О.Пилипец (мониторинг
и отчетность) и Ю.Бондарева (вопросы надзора). За два неполных года
работы ФСФР было отозвано 77 страховых лицензий.
В 2013 году, после упразднения ФСФР и передачи практически
всех еѐ функций Банку России, ставшему мегарегулятором всех
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финансовых рынков РФ, страховой надзор и значительная часть
страхового регулирования были переданы ЦБ. С 3 марта 2014 года
вопросами регулирования и надзора за страховым рынком выполняет
Департамент Банка России по страховому рынку.
УДК 657. 07
Талах Тетяна
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ,
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ
Під час розробки стратегії підприємства менеджери повинні
досліджувати зовнішнє середовище, й ситуацію всередині
підприємства. Необхідно ідентифікувати ті внутрішні зміни, які
можуть статися, розглядати, як сильні й слабкі сторони підприємства,
оцінювати важливість та встановити, які з цих змін можуть стати
підставою конкурентних переваг. І тому проводиться управлінський
аналіз діяльності підприємства.
Управлінський аналіз - комплексний аналіз внутрішніх ресурсів
і зовнішніх можливостей підприємства, спрямований на дослідження
витрат, з метою оцінки фінансових результатів та поточного
фінансового стану, сильних і слабких сторін підприємства, виявлення
стратегічних проблем. Він сприяє виявленню зв‘язків між окремими
об‘єктами управління, правильному обґрунтуванню мети і добору
ефективного варіанта рішення. У процесі ухвалення рішення,
управлінський аналіз зменшує невизначеність вихідної ситуації і
ризик, пов‘язаний з вибором правильного рішення.
Метою управлінського аналізу є надання інформації власникам і
(чи) менеджерам (іншим зацікавленим особам) для ухвалення
управлінських рішень, вибору варіантів розвитку, визначення
стратегічних пріоритетів.
Управлінський аналіз завжди служить цілям управління як засіб
обґрунтування управлінських рішень, удосконалення його методів,
визначається потребами управління. Він сприяє вирішенню таких
питань, як обґрунтування альтернатив управлінського рішення і
відсіювання нераціональних, порівняння і вибір найкращих варіантів,
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аналіз очікуваних результатів.
Інформаційна база управлінського аналізу значно ширша ніж
фінансового і включає будь-яку інформацію, що циркулює всередині
компанії (включаючи і фінансову звітність) або одержана з ринкових
джерел (часто-густо остання є найціннішою). Основним критерієм
відбору інформації є її релевантність (корисність для прийняття
управлінських
рішень). Особливістю
управлінського
аналізу є
націленість на майбутнє, тобто його перспективний характер, на
відміну від зовнішнього, який переважно є ретроспективним.
Управлінський аналіз – це аналіз бізнес-діяльності з прийняття
оптимальних управлінських рішень, під час якого вирішуються такі
основні завдання:
- якісна оцінка достовірності й повноти використовуваної
інформації;
- аналітична інтерпретація інформації, наявної у фінансовій,
управлінській, статистичній, виробничій звітності для одержання
достовірних висновків і позицій основних груп користувачів;
- оцінка показників і параметрів витрат, доходів населення і
фінансових результатів для обґрунтування управлінських рішень;
- моніторинг розвитку діяльності виявлення невикористаних
можливостей підвищення конкурентоздатності організації.
Від
правильності
та
ефективності управлінського
аналізу залежить основний результат – прибуток, який потім стає
об‘єктом фінансового аналізу. Тобто кожен із видів аналізу вирішує
своє завдання єдиної стратегії аналізу підприємства.
Метою управлінського аналізу є підготовка аналітичної
інформації, необхідної і достатньої для ухвалення управлінського
рішення.
Підцілі управлінського аналізу визначаються різновидами
управлінських рішень, що враховують їхнє призначення і часовий
аспект.
Основні функції управлінського аналізу:
1) оцінююча. Під час проведення
управлінського аналізу
виявляються відмінності досягнутого стану і розвитку об‘єкта аналізу
від бажаного, шляхом порівняння його параметрів і встановлених
критеріїв;
2) діагностична. Діагностичний управлінський аналіз включає
деталізоване виявлення ознак невідповідності об‘єкта і встановлених
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критеріїв, причин невідповідності;
3) пошукова.
Включає
обґрунтування
рекомендацій
з
переведення об‘єкта в бажаний стан, виявлення резервів підвищення
ефективності управлінської системи. Тому пошуковий аналіз
називається цільовим, тематичним або проблемно-орієнтованим.
Управлінський аналіз проводять всі служби підприємства для
отримання інформації, яка потрібна для планування, контролю та
прийняття управлінських рішень. Він інтегрує три види внутрішнього
аналізу – ретроспективний, оперативний і перспективний. Кожному
властиво розв‘язання власних завдань.
Особливості управлінського аналізу:
- комплексне вивчення усіх сторін діяльності підприємства;
- інтеграція обліку, аналізу, планування та прийняття рішень;
- використання усіх можливих джерел інформації;
- орієнтація результатів аналізу керівництвом підприємства;
- відсутність регламентації з зовнішнього боку;
- максимальна закритість результатів аналізу, з метою
збереження комерційної таємниці;
- інформаційний інструментарій аналізу поширюється на всі
боки господарського життя;
- методичне забезпечення аналітичних процедур включає
сучасні ринкові інструменти, апробовані на практиці зарубіжних і
вітчизняних аналітиків;
- управлінський аналіз переважно носить прогнозний характер,
спрямований на оцінку діяльності комерційної організації у
майбутньому;
- аналітичні процедури націлені на оцінку бізнес-діяльності,
обґрунтування оптимальних управлінських рішень з урахуванням
виявлення невикористаних можливостей.
Література:
1. Бороненкова С.А. Управленческий анализ: учеб. пособие. / С.А. Бороненкова
- М.: Финансы и статистика, 2013.
2. Вахрушина М. А. Управленческая анализ: учеб. пособие./ М. А. Вахрушина 5-тое изд., стереотипное. - М.: Изд-во "Омега-л", 2008.
3. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: Навч.посіб./ Купалова Г.І. - К.:
Знання,2008. – 639 с.
4. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: 2-ге вид.,
перероб. і допов./ Савицька Г.В. – К.: Знання, 2005. – 662с. – (Вища освіта ХХІ
століття).
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Управління витратами є складовою підвищення інноваційної
активності підприємства. Правильне управління витратами створює
підприємству солідний запас стійкості та підвищує її ефективність, а
значить, посилює його здатність до захисту своїх ринкових інтересів і
здатність за інших рівних умов отримати більший прибуток. Однак
моделям, на підставі яких здійснюється це управління, приділяється
зазвичай не надто багато уваги.
У процесі аналізу інноваційної діяльності необхідно вивчити
динаміку обсягів витрат на інновації з урахуванням індексу зростання
цін. Необхідно також зіставити фактичні обсяги витрат на інновації з
потрібною сумою інвестиційних ресурсів, що дасть змогу судити про
достатність коштів для інноваційного проекту.
Інфляція
спотворює
результати
аналізу
ефективності
довгострокових інноваційних проектів. Основна причина полягає в
тому, що амортизаційні відрахування розраховуються виходячи з
первісної вартості об‘єкту, а не його вартості при заміні. В результаті
при зростанні доходу одночасно із зростанням інфляції збільшується
база оподаткування, тому що стримуючий фактор - амортизаційні
відрахування залишаються незмінними, в наслідок чого реальні
грошові потоки відстають від інфляції.
Спроби обґрунтування кошторису на розробку і реалізацію
інноваційних проектів спричинили до появи складних формул і
моделей. Найпоширеніші з них - метод зворотного розрахунку, метод
розрахунку прибутковості капітальних вкладень, методи, що
базуються на співвідношеннях і тенденціях, методи дослідження
операцій та інші.
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Інноваційні проекти оцінюють і за допомогою стратегічного
аналізу. Перспективний аналіз та оцінка таких проектів здійснюються
в умовах як певних ситуацій, так і невизначених, а також у
конфліктних та ризикових умовах.
Оцінку інноваційних проектів можна здійснювати за сферами
впливу та фазами діяльності, які пов‘язані між собою. У цьому разі до
критеріїв оцінки проектів можна зарахувати: інноваційний рівень
проекту, рівень підприємницького ризику, конкурентоспроможність
продукції, фінансовий результат, застосування і ефективність
природоохоронних заходів тощо.
Для реалізації проектів, що потребують значних фінансових
інвестицій необхідно провести більш детальний фінансовий аналіз
реалізації проекту. Для цього необхідно скласти прогноз руху коштів,
який представляє собою фундаментальну інформацію, необхідну для
експертизи проекту фінансовими менеджерами. Він включає в себе
три ключових моменту: витрати; прибутки; розподіл прибутків у часі.
Підприємства працюють в конкурентному ринку, а це значить,
що грошові надходження поступають нерівномірно, а можуть не
надходити зовсім. Господарська діяльність підприємства нерозривно
пов‘язана з рухом коштів. Кожна господарська операція
супроводжується або надходженням, або витратою коштів.
Безперервний процес руху коштів у часі є грошовим потоком,
що забезпечує життєздатність організації. За спрямованістю руху
коштів виділяють додатний грошовий потік (приплив коштів) та
від‘ємний грошовий потік (відплив коштів). Збій у часі або в обсязі
одного з них зумовлює збій і іншого потоку. Тому їх доцільно
розглядати у взаємозв‘язку як єдиний об‘єкт управління.
Аналіз грошових потоків проводять по підприємству в цілому, а
також у розрізі основних видів господарської діяльності і центрах
відповідальності.
У першу чергу проводять горизонтальний аналіз грошових
потоків: вивчають динаміку обсягу формування додатного, від‘ємного
і чистого грошового потоку інноваційної діяльності в розрізі окремих
джерел, розраховують темпи їхнього зростання і приросту, визначають
тенденції зміни їхнього обсягу.
Темпи приросту чистого грошового потоку (ТЧГП) зіставляють з
темпами приросту активів підприємства (ТАкт) і з темпами приросту
обсягів виробництва (реалізації) продукції (ТРП). Для нормального
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функціонування підприємства, підвищення його фінансової
стабільності і платоспроможності потрібно, щоб темпи зростання
обсягів продажів були вищі від темпів зростання активів, а темпи
зростання чистого грошового потоку випереджали темпи зростання
обсягу продажів:
100 < ТАкт < ТРП < ТЧГП
Паралельно проводять і вертикальний (структурний) аналіз
додатного, від‘ємного і чистого грошових потоків. Результати
горизонтального і вертикального аналізу служать базою проведення
фундаментального (факторного) аналізу формування чистого
грошового потоку інноваційної діяльності.
Для вивчення факторів формування додатного, від‘ємного і
чистого грошових потоків використовують прямий та непрямий
методи. Відмінність результатів розрахунку грошових потоків за
прямим та непрямим методами стосується тільки інноваційної
діяльності яка здійснюється в рамках операційної діяльності
підприємства. Суть прямого методу полягає в тому , що він показує
загальні суми надходжень та платежів і зосереджує увагу на тих
статтях які генерують найбільший приплив і відплив коштів, однак не
розкриває взаємозв‘язку величини фінансового результату і величини
зміни коштів. Непрямий метод кращий з аналітичного погляду, тому
що дає змогу пояснити причини розбіжностей між фінансовими
результатами і вільними залишками коштів. Управління грошовими
потоками потребує постійного моніторингу (системи спостереження)
рівномірності і синхронності формування додатного і від‘ємного
грошового потоку в розрізі окремих інтервалів прогнозного
періоду,для чого можна застосувати спосіб зіставлення динамічних
рядів і графічний метод.
Література:
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Економіка України. – 2007. – №1. – С. 42–49.
2.Валуєв Б. Деякі питання обліку інноваційних витрат і джерел їх покриття:
концептуальний аспект / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит. –
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ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ:
АНАЛІЗ МЕТОДІВ
Вирішальним кроком на шляху впровадження міжнародних
стандартів обліку було внесення Законом від 12.05.2011 р. № 3332-VI
змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» (далі- Закон про бухгалтерський облік).
Законодавчо закріплено використання міжнародних стандартів
фінансової звітності суб‘єктами господарювання, у разі якщо вони не
суперечать вказаному закону і офіційно опубліковані на веб-сайті
Міністерства фінансів. Міжнародні стандарти обліку і звітності
перекладені українською мовою та офіційно опубліковані на початок
2012 року.
Хоча фінансова звітність є однаково обов‘язковою для
підприємств всіх видів діяльності, однак група стандартів, які лежать в
її основі, може бути різною. Для визначеної законодавством категорії
підприємств та установ фінансова звітність складається за
міжнародними стандартами. Для іншої категорії постає вибір:
складати звітність за Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку чи за міжнародними стандартами (МСБО та МСФЗ).
Дане питання є досить актуальним в даний час, тому що й досі
немає чіткої методики складання звітності. Українські підприємства в
залежності від використовуваних при складанні звітності стандартів
умовно можна поділити на декілька груп.
До першої групи відносяться ті суб‘єкти господарювання, які не
беруть до уваги міжнародні стандарти і продовжують складати
звітність за П(с)БО.
Друга
група
підприємств
проводить
трансформацію
(коригування) звітності, складеної за П(С)БО. Для трансформації
звітності згідно з МСФЗ застосовують вже готову звітність за П(С)БО
та аналітичні розшифровки до неї за статтями балансу і звіту про
фінансові результати. Вона проводиться шляхом внесення відповідних
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коригувань та додаткових проводок з метою доведення активів,
зобов‘язань і капіталу до величини, за якою вони повинні
відображатися відповідно до МСФЗ. Єдина методика проведення
трансформації фінансової звітності у звітність згідно з МСФЗ
відсутня, що ми вважаємо за недолік, тому що її наявність сприяла б
полегшенню переходу на МСФЗ. А так у кожному конкретному
випадку на неї впливає специфіка фінансово-господарської діяльності,
особливості організації бухгалтерського обліку та облікова політика,
наявність фінансових ресурсів і кваліфікованого персоналу у даній
сфері.
Є ще третя група підприємств, яка використовує ведення
паралельного обліку (конверсії) та складання звітності на основі його
даних. Процес конверсії (метод паралельного обліку) вимагає або
формування бухгалтерських даних у двох системах фінансової
звітності, або конфігурації програмного забезпечення таким чином,
щоб воно дозволяло формувати два види звітності: у форматі МСФЗ і
П(С)БО. Вивчаючи даний метод ми дослідили, що у порівнянні з
трансформацією він є більш достовірним і оперативним, але вимагає
значних ресурсів на його здійснення, пов‘язаних із витратами часу та
високими вимогами до професійного рівня персоналу. Оскільки
ведення паралельного обліку передбачає значні витрати, більшість
компаній все ж таки віддають перевагу методу трансформації.
На думку фахівців, які займалися цими питаннями, перевагою
впровадження паралельного обліку є потенційно більш низький рівень
ризику неточної інформації, відображеної у фінансовій звітності, тому
що для відображення господарської операції за П(С)БО та МСФЗ
потрібні істотні додаткові витрати (витрати на кваліфікований в
області МСФЗ персонал, програмне забезпечення, реорганізацію
підрозділів компанії тощо). Для цього потрібно тривалий період часу,
у зв'язку з тим, що зачіпаються багато областей фінансовогосподарської діяльності підприємства. А вже до переваг
трансформації звітності у порівнянні з паралельним обліком, за
думкою фахівців, можна віднести невисокі фінансові та часові
витрати. Разом з тим звітність, отримана в результаті трансформації,
має високий інформаційний ризик, оскільки при її здійсненні неминучі
суб'єктивні оцінки. [2]
Автор статті «Трансформація звітності за П(С)БО у звітність за
міжнародними стандартами», теж погоджується з даними
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твердженнями і говорить що в цілому фінансова звітність отримана в
результаті трансформації менш точна, і загальний ризик помилок
вищий, ніж при ведені паралельного обліку [3]. Професор Я.В.
Соколов вважає, що облік можна вести по вказівкам національних
стандартів та єдиного плану рахунків. Потім, згідно з принципами, які
закладені у міжнародних стандартах, робляться необхідні
перерахунки. [4].
На нашу думку, проведення трансформації фінансової звітності
на українських підприємствах у формат міжнародних стандартів є
альтернативною можливістю, яка є менш дорогою, і яка дозволить
трансформувати фінансову звітність, підготовлену відповідно до
українського законодавства, у звітність, відповідну МСФЗ.
Сьогодні застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в українському бізнесі активно набирає обертів. Звичайно,як
ми бачимо, в Україні багато компаній вже давно запровадили МСФЗоблік і досить непогано з цим впорались, а хтось тільки починає
освоювати ці «незрозумілі» і досить об‘ємні для сприйняття МСФЗ у
своїх компаніях. На відміну від Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, які дуже «вузькі» для прийняття
управлінських рішень, Міжнародні стандарти фінансової звітності
спрямовані на відображення реальної і об‘єктивної інформації про
поточний фінансовий стан підприємства. Крім того, враховуючи
бажання влади вносити постійні зміни у діючі П(С)БО з метою їх
зближення з податковим обліком, МСФЗ залишаються недоторканими,
і ми вважаємо, що їхнє застосування стає більш вигідним для
українських підприємств, перш за все, для підвищення інвестиційної
привабливості.
Література:
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
ст. 11 від 16 липня 1999 року № 996-XIV
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ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ БУХГАЛТЕРА
Розвиток інтелекту, спрямованості, самосвідомості, набуття
професійного та життєвого досвіду, є передумовою адекватного
сприйняття особистістю реальності та зумовлює шляхи адаптації, які
надають змогу фахівцю-професіоналу змінювати свою поведінку
залежно від ситуації, що виникає. І саме професійна діяльність
бухгалтера, в ситуації нестабільності ринку праці, зумовлює потребу
всебічного розвитку особистості.
Професійна діяльність бухгалтера в мінливих сучасних умовах,
зумовлює ситуацію, коли перемагає той, хто безперервно навчається і
має змогу якомога швидше відповісти на будь-який «виклик». Тобто,
підготовка кваліфікованих фахівців – обліковців – до безпосереднього
здійснення діяльності в галузі обраної професії являє собою вміння
використовувати набуті знання на практиці, формування необхідної
професійної мобільності.
У дослідженнях науковців «професійна мобільність»,
представлена, як:
1) соціальний процес, що представляє зміну групою осіб чи
індивідом свого професійного статусу;
2) якість особистості, що характеризується здібністю та
готовністю швидко та успішно оволодівати новою технологією,
отримувати нові знання та уміння, що забезпечують ефективність
професійної діяльності.
У своєму дослідженні Л. Амірова підкреслює, що «професійна
мобільність спеціаліста тісно пов‘язана з такими поняттями, як
«динамічність» й «задоволеність професійною діяльністю», й у
більшості випадків зумовлена ступенем відповідності індивідуальних
якостей особистості вимогам професії» [1, с. 89-91].
Професійна мобільність сучасного бухгалтера безпосередньо
пов‘язана з підготовкою кваліфікованої особистості, здатної до творчої
праці та професійного розвитку. І саме професійна мобільність є
необхідною складовою підготовки висококваліфікованого бухгалтера.
Вона передбачає високий рівень узагальнених професійних знань,
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готовність до оперативного відбору і реалізації оптимальних способів
виконання різних завдань не лише в галузі своєї професії; можливість і
здатність успішно переключатися на іншу діяльність або ж змінювати
її вид.
Биченко Ю. [2] зауважує, що професійна мобільність визначає
зміну професійної належності людини та супроводжується зміною її
статусу і можливостями доступу до економічних цінностей та доходів.
Аналіз різних підходів до трактування поняття «професійна
мобільність» свідчить, що науковці визначають професійну
мобільність як певну сукупність особистісних якостей і ключових
компетенцій, які необхідно набути майбутньому фахівцю в процесі
формування його професійної мобільності. При цьому, формування
професійної мобільності для кожної конкретної професії є процесом
індивідуальним і залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх
факторів.
Тобто, для того, щоб обліковець був професійно-мобільним,
необхідно щоб він володів певним набором компетенцій, що
характеризують його як особистість і як професіонала в обраній галузі.
Сформовані або набуті компетенції будуть слугуватимуть тією
основою, що забезпечить кваліфікованого бухгалтера здатність бути
гнучким,
швидко
орієнтуватися
у
професії,
бути
конкурентоспроможним на ринку праці, готовим до підвищення
кваліфікації, перекваліфікації та самоосвіти.
Отже, професійна мобільність бухгалтера слугує механізмом
чергування та сполучення різних видів діяльності, оскільки соціальноекономічні відносини, розвиток науки й техніки впливають на
професійні здібності особистості.
Література:
1. Амирова Л.А. Проблема профессиональной мобильности педагога и
перспективные
ориентиры
ее
развития
/
Л.А.
Амирова
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ЕКОНОМІЧНИМИ СУБ’ЄКТАМИ
Соціальну відповідальність умовно можна розглядати на макро- та
макрорівнях. На макрорівні (вирішення глобальних проблем, війни,
голод) вона зустрічається у багатьох випадках, проте коли це стосується
мікрорівня (забезпечення нормальних умов праці, сплата податків,
вироблення якісного продукту) нажаль дотримання її не є актуальним на
сьогоднішній день.
Соціальна відповідальність є своєрідним обов‘язком, який
виконується підприємствами при веденні діяльності, однак наслідки їх не
виконання є непомітними. Таким чином, формується певний алгоритм
дій на мікрорівні при виникненні різних типів відповідальності (рис. 1).
Як приклад розглядається адміністративна відповідальність, це яку
несе підприємство перед державою, дотримуючись законодавчих норм,
законів та правил. У даному випадку при правильному веденні обліку та
дотриманні норм, підприємство уникає проблем з державою і веде свою
основну діяльність, але при порушенні дані помилки будуть виявлені при
проведенні перевірки відповідними контролюючими органами. Як
правило підприємства дотримуються даних правил, однак якщо власники
(керівники, директора) бачать помітну вигоду, яку отримають не
дотримавшись даних стандартів вони можуть йти на ризик, який повинен
бути економічно вихідним для підприємства навіть після накладання
штрафних санкцій (штраф менший ніж отримана економічна вигода).
Дана невідповідність і спонукає в Україні до розвитку тіньової економіки.
Якщо ж розглянути соціальну відповідальність, то на перший
погляд, як в першому, так і в другому випадку підприємство не отримує
ніяких очевидних економічних вигод чи загроз. При дотриманні або
уникненні соціальної відповідальності підприємство уникає проблем,
проте якщо розглядати дане питання більш глибше то стає очевидним, що
проблеми суспільства прямо впливають на подальший розвиток бізнесу.
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Адміністративна
відповідальність

Відсутність
проблем

Підприємство
Дотримання
Уникнення
Соціальна
відповідальність

Відсутність
проблем

Штрафні
санкції

Соціальні проблеми добробут громадян

Рис.1. Наслідки порушення соціальної відповідальності.
Базою для формування соціальної відповідальності можна
назвати основоположні потреби суспільства, при задоволенні яких
позитивний результат відображається не лише на самому суспільстві з
покращенням умов життєдіяльності, а й на об‘єкті, який вжив заходи
для задоволення даної потреби. Результат соціальної відповідальності
як видно з рис 1 на перший погляд є не помітним, тобто таким, який не
надає підприємству ніяких вигід, проте при погіршенні добробуту
громадян, та винекнені соціальних проблем (приклад необізнаність
працівника в сфері своєї роботи, виконання ним лише стандартних
обов‘язків, при виникненні нестандартної задачі неможливість її
виконати правильно; неякісна продукція не спонукає споживачів до
повторного її споживання) виникають проблеми на мікрорівні
підприємств , які могли бути усунені звичайним дотриманням
соціальної відповідальності.
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СТВОРЕННЯ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ
Офшорний бізнес набуває все більш багатогранних практичних
аспектів у сучасній економіці. Такий стрімкий розвиток
взаємовідносин у цій сфері бізнесу пояснюється його численними
перевагами.
Створення офшорних компаній не є дуже важким процесом.
Процес реєстрації офшорної компанії може бути здійснений протягом
одного робочого дня в більшості офшорних юрисдикцій світу.
Офшорні компанії, які можуть бути зареєстровані, є міжнародними
бізнес- компаніями, звільненими партнерства і офшорних компаній з
обмеженою відповідальністю. Деякі офшорні юрисдикції дозволяють
створювати офшорні або звільнені фонди і трасти. [8]
Створення такої компанії коштує близько 1500 доларів США і
приблизно стільки ж – підтримка її юридичної адреси протягом року.
Створення нової компанії триває від одного до декількох днів.
Офшорні компанії мають право відкривати рахунки у більшості країн
світу в будь-яких банках і у будь-якій валюті. У багатьох офшорних
зонах компанії не є зобов‘язаними надавати бухгалтерські звіти а ні
податковим,
а ні урядовим органам. Уся звітність із метою
оподаткування може бути замінена єдиним річним збором від 150 до
1000 доларів США на рік. Імена бенефіціарних володільців офшорних
компаній є конфіденційною інформацією [8].
З 2000-х років у світі розпочалася боротьба з офшорами, коли
уряди США і європейських країн раптом усвідомили, що втрачають
значні суми податків. Особливо велику енергію в боротьбі з офшорами
розвинула адміністрація Барака Обами. У США почалася підготовка
законопроекту «Про запобігання зловживаннями податковими
гаванями». Найбільш серйозним практичним кроком в боротьбі з
офшорами слід назвати прийняття в США в травні 2010 року Закону
«Про податкову дисципліну» [9].
Європейські країни також турбувалися цією проблемою У
лютому 2012 року з Францією, Італією, Німеччиною, Великою
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Британією та Іспанією було укладено Угоду зі спільного втілення
даного законодавчого акту в життя. В рамках цієї угоди національні
податкові служби мають право взаємно обмінюватися інформацією і
надавати звітність. Але особливо виграє від цього закону США. Даний
акт передбачає, що банки та фінансові інститути інших країн повинні
стати добровільними агентами американської податкової служби.
Отже, дивлячись на ставлення світових країн – лідерів до
проблеми офшорних компаній ми хотіли б добавити що країнам не
вистачає спеціально розробленої служби контролю за прозорістю
офшорних операцій та виведення коштів з офшорних рахунків, а
також чіткого законодавства, яке б забороняло нерезидентам країни
створювати фіктивні міжнародні корпорації із приховуванням
акціонерів чи засновників.
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СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ
Цикл (від грец. Kyklos - коло) являє собою сукупність процесів,
що становлять кругообіг протягом певного проміжку часу. Процес
створення, розробки, виробництва, експлуатації, поводження та
утилізації продукту становить його економічний життєвий цикл. Він
триває від моменту обгрунтування необхідності виробництва і
проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт
(НДДКР) аж до зняття з експлуатації останнього екземпляра внаслідок
морального або фізичного зносу (або за непридатністю) та утилізації
[1].
Життєвий цикл продукції може бути повним, неповним чи
приватним. Повний життєвий цикл включає всі стадії повної
тривалості і міжциклові очікування. Відповідно і витрати являють
собою повну суму витрат на весь обсяг робіт зі створення,
виробництва, реалізації, споживання (експлуатації) та утилізації.
Неповний життєвий цикл відрізняється від повного тривалістю,
структурою і об'ємними характеристиками. Приватний життєвий цикл
зводиться до окремих стадій повного циклу, наприклад розробки,
виготовлення, експлуатації, утилізації.
Всі стадії життєвого циклу продукції варто об‘єднувати в три
етапи, в три послідовні цикли: цикл дослідження, розробки і
проектування;
виробничий
цикл;
цикл
післяпродажного
обслуговування, виведення продукції з ринку і утилізації [4].
Життєвий цикл системи – це час від моменту обґрунтування
необхідності її створення до моменту, коли подальша її експлуатація
недоцільна. Життєвий цикл продукції є складовою частиною
життєвого циклу системи. Традиційно в життєвий цикл продукції
входять такі етапи: її розробка, виведення на ринок, ріст, зрілість,
насиченість і спад [2].
Основні його стадії життєвого циклу продукції:
1. Розробка продукції – відбуваються наукові дослідження
щодо технологій виробництва, доцільність створення нової продукції,
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розраховуються показники рентабельності та прибутковості. Цей етап
включає в себе планування всього подальшого розвитку продукції.
2. Впровадження у виробництво –починається виробництво
перших партій та повільне зростання обсів збуту продукції, оскільки
ринок ще мало знайомий з новим видом продукції.
3. Зростання обсягів реалізації –етап швидкого нарощення
обсягів збуту, протягом цього етапу може зростати і конкуренція.
4. Зрілість – у цей період темпи зростання обсягів збуту
уповільнюються, відбувається певна стабілізація. Це є найвищою
точкою життєвого циклу, тому підприємству необхідно намагатися
утримати позиції продукції на ринку.
5. Спад – даний етап є завершальним у життєвому циклі.
Споживачами продукції є лише консерватори. Обсяги реалізації
скорочуються через моральне старіння чи неспроможність
протистояти конкуренції.
Література:
1. Исаченко Н.А. Определение затрат на стадиях жизненного цикла продукта
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.isachenkona.ru/page556/page573/index.html
2. Скворцов І.Б Моделювання і обґрунтування значень життєвого циклу
продукції / І.Б. Скворцов, Х.В. Горбова, Л.П. Гринаш // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка». – Львів: ЛУ «Львівська політехніка», 2011. –
№706. – 251 с. – С. 237-242
3. Скворцов І.Б. Аналітичний розрахунок показників життєвого циклу товару
для монопольного підприємства / І.Б. Скворцов, О.І. Гудзь // Вісник Національного
університету „Львівська політехніка" „Проблеми економіки та управління". – Львів:
Львівська політехніка, 2008. – №611. – С. 20-25.
4. Скрипник М.І. Життєвий цикл і методи калькулювання за стадіями /
Скрипник М.І. // Вісник ЖДТУ. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – №1(51).
5. Чухрай Н. Інновації та логістика товарів: Монографія. / Н. Чухрай, Р. Патора
– Л.: ЛУ „Львівська політехніка‖, 2001. – 264 с.
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток економіки України нерозривно пов'язаний з фінансовим
станом суб'єктів господарювання, який в свою чергу залежить від
ефективності їх діяльності. Сучасні умови господарювання українських
підприємств характеризується нестабільними тенденціями, причиною
яких переважно залишаються складна економічна ситуація в країні.
Уникнення негативних тенденцій в економіці сьогодні – можливість для
аграрних підприємств надати потужний поштовх економіці для виходу з
кризової ситуації. Саме тому актуальним є оцінка фінансових
результатів діяльності сільськогосподарських підприємств України.
Так, Ніженська Ю.А. зазначає, що як будь-який напрям
аналітичного дослідження, аналіз фінансових результатів підприємства
має відповідати певним вимогам і ґрунтуватися на загальних принципах
[2, c. 94].
Зокрема, Казанджі А.В. розглядає такі основні елементи аналізу
фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємства,
як «горизонтальний» аналіз фінансових результатів діяльності
(дослідження змін кожного показника за поточний період, що
аналізується); «вертикальний» аналіз показників (дослідження структури
відповідних показників і їх змін); «трендовий» аналіз (дослідження в
загальному вигляді динаміки зміни показників фінансових результатів
діяльності за звітний період) [1, c. 19].
Аналіз фінансових результатів сільськогосподарських підприємств
має ряд особливостей, оскільки сільське господарство підпорядковується
своїм біологічним і економічним процесам, регулюється окремою
нормативною базою тощо. До таких особливостей можна віднести:
- деякі відмінності в інформаційній базі для аналізу фінансових
результатів сільськогосподарських підприємств (використання журналівордерів 5-В с.-г., 5-Г с.-г., 6 с.-г та відомостей до них, первинні
документи);
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- тільки для сільського господарства характерне отримання
фінансових результатів від біологічних активів (наприклад, фінансові
результати від первісного визнання сільськогосподарської продукції та
додаткових біологічних активів);
- на фінансовий результат сільськогосподарських підприємств
окрім загальновизнаних впливають фактори, яких не має в усіх інших
підприємств. Це такі, як погодні умови, валовий збір урожаю,
надзвичайні витрати при втраті врожаю тощо [3, c. 176-177].
Таким чином, аналіз фінансових результатів сільськогосподарських
підприємств відрізняється від аналізу на інших підприємствах своєю
інформаційною базою, видами фінансових результатів та чинниками, що
на них впливають. Це, з однієї сторони, ускладнює методику і процес
аналізу, а з іншої - розкриває більші можливості перед
сільгоспвиробниками щодо управління своєю діяльністю, пошуку
резервів її покращення і збільшення фінансових результатів.
Література:
1.Казанджі А.В. Аналіз фінансових результатів як засіб підвищення
ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств / А.В. Казанджі //
Развитие гуманитарных наук. Проблемы и перспективы. – 2013. - № 6. – С. 18-20.
2.Ніженська Ю. А. Особливості аналізу фінансових результатів
сільськогосподарських підприємств / Ю. А. Ніженська // Управління розвитком. 2014. - № 4. - С. 93-95.
3.Сорокіна О., Гашина О. Окремі аспекти аналізу фінансових результатів
сільськогосподарських підприємств / О. Сорокіна, О. Гашина // Формування
інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в
умовах глобальних економічних змін. – 2013. - №7. – С. 175-178.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ БЕЛАРУСИ
Сфера услуг все больше начинает занимать устойчивые позиции в
мировой экономике. В Республике Беларусь приоритетное значение в
развитии услуг отдается транспорту.
Среди всех видов транспорта особое место принадлежит
автомобильному, способному с наибольшей эффективностью
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обеспечить удовлетворение потребностей общества в перевозках грузов
и пассажиров. Автомобильный транспорт играет одну из определяющих
ролей благодаря двум присущим ему принципам: доставка грузов «от
двери до двери», и «точно в срок».
Автотранспортные перевозки в Республике Беларусь показывают
стабильный рост. Это закономерно и отражает общемировые процессы.
Сегодня Республика Беларусь эффективно работает над формированием
высокоэффективной
национальной
автотранспортной
системы,
способной обеспечить удовлетворение спроса на перевозки грузов и
пассажиров, повысить их безопасность и качество.
Исследования основных показателей работы транспорта показали,
что в 2014 году объем перевезенных грузов автомобильным
транспортом составил 196,1 млн тонн, что на 1,9% больше показателя
2013 года и на 2,7% – 2011 года. При этом объем перевезенных грузов
автомобильным транспортом превышает показатели транспортной
работы других видов транспорта: так, в 2014 году автомобильным
транспортом
перевезено
на
54,7 млн тонн
больше,
чем
железнодорожным транспортом, на 65,5 млн тонн больше, чем
трубопроводным, на 192,3 млн тонн больше внутреннего водного. В
общем объеме перевезенных грузов на долю автомобильного
транспорта приходится более 41%.
По объему грузооборота из всех видов транспорта
автомобильный занимает третье место: 26 732 млн тонно-км, больше
всего объем грузооборота по трубопроводному виду транспорта
(59 704 млн тонно-км), на втором месте грузооборот железнодорожного
транспорта (44 989 млн тонно-км), по всем видам транспорта
суммарный грузооборот в 2014 году составил 131 533 млн тонно-км, что
на 781 млн тонно-км больше показателя 2013 года и на 2 736 млн тоннокм меньше показателя 2011 года.
Современное положение автомобильного транспорта в структуре
транспортной системы СНГ показывает его приоритет с точки зрения
высокотехнологичного транспортного обслуживания. За последние
годы значительно возросла роль автомобильного транспорта в
осуществлении внешнеэкономических связей стран Содружества. В
государствах – участниках СНГ постепенно формируется рынок
автотранспортных услуг, основанный на наличии постоянно
возрастающего
спроса
на
осуществление
международных
автомобильных перевозок и предложения со стороны автотранспортных
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предприятий государств – участников СНГ широкого спектра услуг по
его удовлетворению.
На фоне положительной оценки, к сожалению, выявлено
проблемное поле: повышается перегруженность транспортных средств,
устаревают парки подвижных средств, в связи с увеличение ДТП
появились требования к повышенной безопасности, увеличивается
число транспортных предприятий – появляется конкуренция.
Для обеспечения эффективности управления транспортом в
логистической
системе
необходимо
предусматривать
такие
мероприятия, как учет равновыгодности работ между потребителями
транспортных услуг и грузоперевозчиками, наличие стимулов для
повышения производительности и снижения затрат, наличие стимулов
для повышения качественных параметров транспортировки грузов,
обеспечение гибкости транспортных тарифов по отношению к
рыночной конъюнктуре, учет реакции на изменение спроса и
конкуренции на рынке транспортных услуг. Ключевым вопросом
функционирования автотранспортного комплекса в Беларуси, как и в
других государствах на постсоветском пространстве, является
совершенствование
государственного
регулирования,
создание
механизмов
государственно-частного
партнерства,
правил
налогообложения, тарифной политики, а также антимонопольное
регулирование. Мировой опыт свидетельствует, что наиболее
эффективное воздействие государства на деятельность транспорта
заключается в обеспечении справедливой конкуренции не только между
всеми видами транспорта, но и между предприятиями одной отрасли.
УДК 657
Третьякова Марина,
Крушанов Марк
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
Современная
экономика
сталкивается
с
некоторыми
серьезными проблемами. Существующие бизнес-модели больше не
дают ответы на соответствующие вопросы, заданные сегодня.
В мировой практике бизнес логистика стала целеполагающей
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сферой деятельности с середины 70-х годов. Ее происхождение можно
проследить до II мировой войны, когда способность мобилизовать
персонал и материал был решающее значение для исхода войны. Для
организации бизнес-логистика играет важную роль.
Интеграция различных функций товародвижения дает
возможность устанавливать оптимальное соотношение интересов
различных компаний и подразделений фирмы, достигать на этой
основе минимизации совокупных издержек и получать такой общий
результат деятельности, который превосходит сумму отдельных
эффектов.
Малые, средние, большие и транснациональные компании ищут
бизнес-модели, которые будут способствовать решению различных
социальных проблем.
До недавнего времени преобладали модели закрытых
инноваций, когда вся цепочка создания стоимости реализовывалась
внутри фирмы - начиная с создания новой идеи, инновационного
продукта до процессов сбыта и даже обслуживания потребителей.
Однако бизнес-модели закрытых инноваций в последнее время
подвергаются разъедающему воздействию окружающей рыночной
среды.
Приступая к построению формальных моделей бизнеспроцессов желательно представить их роль в общем ряду бизнесмоделей компании.
За последние годы среда, в которой функционируют
белорусские предприятия, радикально изменилась. На первый план
выходят
вопросы
повышения
эффективности
деятельности
предприятий. Данная задача носит сложный комплексный характер и
ее решение невозможно без рационального проектирования
организации.
Следует учитывать и то, что в современном мире маркетинговая
информация имеет огромную ценность: от знания того, что
происходит на рынке, зависит успех или неудача фирмы.
Маркетинговая информация используется в процессе принятия
решений, относящихся к различным функциональным областями и в
сфере логистики. Все исследователи в области логистики сходятся во
мнении, что информация является ее важнейшим стратегическим
ресурсом, поэтому информационное обеспечение играет в логистике
ключевую роль.
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Успешная деятельность компании на рынке находит отражение
и в ее финансовых результатах. Поэтому вопросам управления
финансовыми потоками в компании в рамках настоящего
исследования уделено большое внимание.
Новые технологии будут играть все более и более важную роль в
бизнес-логистике. Новые программные средства предоставят
менеджерам с лучшими способами проанализировать исполнение
сетей логистики. Интернет-приложения откроют внутреннюю
информацию всем участникам системы поставок. Аутсорсинг
логистики, вероятно, увеличится, в то время как рост сторонних фирм
логистики продолжится.
В условиях финансового кризиса большинство компаний
уделяют
приоритетное внимание
вопросам
антикризисного
управления и лишь немногие компании-лидеры направляют свои
основные усилия на разработку новых бизнес - моделей, которые
позволят занять им лидирующие позиции на рынке в период будущего
роста.
УДК 338.222
Тямчик Наталья,
Чмыр Николай
Полесский государственный университет
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО БИЗНЕСА
Основой рыночной экономики любой страны является
предпринимательство,
проявляемое
средними
и
малыми
предприятиями. Предпринимательство обеспечивает мобильность в
условиях рынка, способствует созданию глубокой кооперации и
специализации, без которой невозможна его высокая эффективность.
Так же предпринимательство создает атмосферу конкуренции, что
приводит к появлению более низких цен, одновременно с этим не
снижая качество продукции. Появление большого числа средних и
малых фирм выгодно и актуально для экономики страны, т.к. это
приносит реальные деньги в бюджет государства, создаются новые
рабочие места.
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Во всем вышесказанном и заключается актуальность выбранной
темы исследования.
Основной целью работы является изучение современной модели
эффективного бизнеса.
«Бизнес — это искусство извлекать деньги из кармана другого
человека, не прибегая к насилию» (М. Амстердам)
Еще на этапе создания бизнеса необходимо знать и понимать,
каким должен быть бизнес, который будет считаться эффективным.
Прежде всего, он должен быть максимально прибыльным с
минимальными затратами средств и времени.
Еще одна важная деталь эффективного бизнеса — он не
нуждается в постоянном внимании руководителя. Еще Джон
Рокфеллер говорил – тому, кто много работает, некогда зарабатывать
деньги.
Эффективный бизнес способен давать прибыль даже во время
отсутствия руководителя.
Вывод, который можно сделать из всего вышесказанного – что
эффективный бизнес – это такой бизнес, который способен приносить
стабильную прибыль без участия руководящего лица.
На стадии создания бизнеса на момент его зарождения надо
оставаться единым с ним. Поскольку именно на этапе становления и
роста, бизнес подобно маленькому ребенку, нуждается в постоянном
присутствии бизнесмена.
Вот как выглядит модель эффективного бизнеса:
- предлагаемые товары и услуги, прежде всего, должны быть
востребованы широким кругом потребителей, что сделает их продажу
быстрее и легче;
- продажа услуг должна быть под силу сотруднику, имеющему
самую низкую квалификацию;
- бизнес - модель обязана основываться на безукоризненном
выполнении строгих инструкций каждым сотрудником компании;
- бизнес должен полностью зависеть от созданной системы, а не
от исполнителей. Так как в правильно созданной системе один
исполнитель легко заменяется аналогичным;
- только стремление к созданию эффективного бизнеса позволит
стать настоящим бизнесменом.
Современная модель эффективного бизнеса формируется под
воздействием ряда процессов. Это глобализация, кооперация и
253

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

конкуренция бизнеса, глобальная информатизация, концепция
взаимодействия и др. В этих условиях образуется более эффективная
экономическая среда в виде высокоорганизованных технологических
кластеров бизнес-процессов. Они представляют собой сквозные
технологии, которые обладают высоким мультипликативным
эффектом, воздействующим на весь производственный процесс – от
проектирования и конструирования до выпуска и доведения товара до
потребителя.
Таким образом, прежде чем создать эффективный бизнес, надо
найти хорошую идею. В традиционном бизнесе все ниши уже заняты,
поэтому надо искать что-то новое, оригинальное. К сожалению не
каждому это под силу. Но если очень сильно захотеть, то идея всегда
придет.
УДК 65.011.47:339.9:504.064.3:658:631.11
Фостолович Валентина
Вінницький національний аграрний університет
КЛАСТЕРИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА САМООРГАНІЗАЦІЇ
БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сучасний нестійкий стан ринкового середовища та стрімке
поширення процесів глобалізації, що пронизало вже всі сфери
господарювання та існування людини вимагає пошуку нових способів
самоорганізації бізнесу від його учасників. Затримка в інтенсивності
удосконалення
організаційного
та
управлінського
процесу
проявляється для підприємства різкими втратами або погрожує
банкрутством.
В цілому, глобалізація є процесом постійного розвитку та
вдосконалення, що не має кінцевого етапу, який поліпшується із
розвитком технологій, фінансових ринків, можливостей та
міжнародних зв‘язків.
Аналізуючи величину індексу глобалізації KOF Index of
Globalization [2] у динаміці по роках варто відмітити, що його
величина в Україні стрімко зростає і в недалекому майбутньому може
досягти рівня розвинутих країн світу. Якщо його величина в Україні
на початку дослідження у 1991 році становила 28,42, то у 2012 році –
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69,50. Темп приросту даного показника в нашій країні значно вищий
при порівнянні із скажімо Німеччиною чи Сполученими Штатами
Америки, де в останні роки дослідження спостерігається навіть спад
індексу глобалізації.
Бажання України поліпшити економічне становище повинно
супроводжуватись розумінням, що реалізувати це можливо швидкими
темпами лише при застосуванні інноваційного підходу в сучасних
системах управління і господарювання спрямованого на глобалізацію.
Провівши теоретичні дослідження та проаналізувавши результати
діяльності як підприємств, так і цілих галузей різних країн нами
відмічено, що дані аспекти у кожній країні є взаємозалежними.
Для поліпшення конкурентоспроможності підприємств слід
удосконалювати організаційну структуру механізму управління
шляхом формування таких форм самоорганізації, як кластери із
широким використанням логістики. Ефективне використання знань,
ресурсів, можливостей та спільних інтересів різних суб‘єктів бізнесу
можливе за координації потреб та пропозиції, появі стабільного
споживача.
Така координація потреб і можливостей для спільного їх
вирішення з максимальним ефектом для всіх учасників процесу
передбачає формування регіональних кластерів.
Організація бізнесу на основі складних зав‘язків між його
учасниками та їх спільною ідеєю і очікуваннями є більш
результативною ніж при унітарному способі господарювання.
Аналогічні результати було отримано і за результатами досліджень
Кулішова В.В. [1].
При застосуванні даної моделі організації бізнесу, його учасники
не є пов‘язаними ні капіталом ані фінансово. Такі зв‘язки носять
адміністративно-організаційний характер [3].
Кластери можуть формуватися та змикати свої зв‘язки в межах
конкурентних секторів та взаємодоповнюючих видах реалізації ідеї.
Держава в правовому полі повинна підтримувати розвиток кластерів,
але не впливати на їх конкурентоспроможність.
Важливим учасником кластера повинні бути наукові та науководослідні установи приватної або державної форми власності, які
повинні здійснювати науковий супровід та забезпечувати
інноваційною підтримкою. Лише за такої організації управлінського
апарату підприємства будуть у стані витримати конкурентну боротьбу
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в умовах стрімкої і невпинної глобалізації. Спільними зусиллями із
надійними незалежними партнерами та за правової підтримки держави
у супроводі наукових установ підприємства мають можливість
реалізувати свої ідеї та виконати основну мету їх створення –
отримання прибутку.
Літаратура:
1. Кулішов В.В. Моделювання розвитку економіки в умовах глобалізації
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2. KOF Index of Globalization.- 2015 р. [Електронний ресурс] /
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enterprise / V. Fostolovych / The 1st International Conference on Economic Sciences.
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УДК 657
Хадиатулина Татьяна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Калужский филиал
ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Малый бизнес, в том числе индивидуальные предприниматели,
играет очень важную роль в развитии экономики на уровне субъектов
и муниципалитетов, в обеспечении местных бюджетов финансовыми
ресурсами, необходимыми для выполнения ими своих задач и
функций. Так, одним из источников фискальных поступлений в
местные бюджеты являются налоги, уплачиваемые индивидуальными
предпринимателями на основе патентного налогообложения. Переход
на применение индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения на территориях осуществляется согласно
законам соответствующих субъектов Российской Федерации, которые
имеют право в пределах перечня Налогового Кодекса Российской
Федерации, определять виды предпринимательской деятельности, к
которым
разрешается
применение
индивидуальными
предпринимателями патентной системы налогообложения, а также
размер их потенциально возможного годового дохода.
256

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

В Калужской области принят Закон «О патентной системе
налогообложения» № 328-ОЗ от 25.10.2012 г., который в соответствии
со статьей 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации вводит в
действие на территории области патентную систему налогообложения
с 01.01.2013 г. Чтобы индивидуальный предприниматель мог работать
на основе патента, должны быть выполнены одновременно ряд
условий. Кроме того, индивидуальные предприниматели, перешедшие
на патентную систему налогообложения, должны также соблюдать
общие условия работы, касающиеся предельного размера дохода и
стоимости основных фондов и нематериальных активов, которые
регламентируются соответствующими нормами законодательства.
Еще одним условием перехода на патентную систему является размер
годового дохода, который не должен превышать 60 млн. рублей.
Предполагаемый доход определяется на основании закона Калужской
области № 328-ОЗ «О патентной системе налогообложения».
Переход на патентную систему добровольный. Решение должно
быть принято только самим предпринимателем. Он также может
совместить этот несколько новый режим с другими, возможно, более
привычными системами налогообложения, например, с единым
налогом на вмененный доход в зависимости от вида деятельности.
Проанализируем
сумму
поступлений
от
патентного
налогообложения в Калужской области за 2013 - 2014 гг. В первую
очередь хочется отметить, что в структуре доходов бюджета
Калужской области, как и в 2013 г., так и в 2014 г. доля поступлений
по патентной системе налогообложения незначительная. Следует
заметить, что поступления по патентной системе налогообложения в
2013 г. занимают - 0,012% в общей структуре доходов или 5,9 млн.
руб. В 2014 г. данный показатель возрос более чем в 2 раза и составил
- 11,4 млн. руб. то есть 0,021% в общей структуре доходов.
Приведем
данные
о
поступлениях
от
патентного
налогообложения за 2013 - 2014 гг. В 2013 г. поступления от
патентного налогообложения в бюджеты городских округов составили
лишь 3797,02 тыс. руб. В 2014 г. заметно значительное увеличение по
данному показателю, поступления увеличились на 132,10% по
сравнению с 2013 г. и составили 8813,03 тыс. руб. Поступления в
бюджеты муниципальных районов в 2013 г. составили 2165,84 тыс.
руб. В 2014 г. показатель увеличился на 20,68% и составил 2613,67
тыс. руб. Следует сделать вывод, что показатели по поступлениям от
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патентного налогообложения в бюджеты городских округов и в
бюджеты муниципальных районов имеют положительную динамику.
И это оказывает благоприятное влияние на бюджеты.
На данном этапе анализа можно сделать вывод о том, что
поступления в бюджеты городских округов занимают большую долю в
структуре и в 2013 г. и в 2014 г. данный показатель упрочнил свою
позицию. Что не скажешь о поступлениях в бюджеты муниципальных
районов. По сравнению 2014 г. с 2013 г. показатель уменьшил свою
долю в структуре поступлений по патентному налогообложению.
Таким образом, на данном этапе развития патентной системы
налогообложения поступления от патентного налогообложения
занимают незначительную долю в структуре налоговых и неналоговых
доходов бюджетов как городских округов, так и муниципальных
районов. Это связано с тем, что патентная система налогообложения в
Калужской области еще значительно новая, и большая часть
индивидуальных предпринимателей не начали переходить на данный
вид налогообложения.
Но следует отметить, что наблюдается
положительная
тенденция
поступлений
от
патентного
налогообложению в бюджет.
УДК 338.585
Харинович-Яворська Діана
Чернівецьке вище комерційне училище
Київського національного торговельно-економічного
університету
ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ В АСПЕКТІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Зважаючи на важливість інформаційно-збутової системи та
розвиток інтернету, у низці держав набувають популярності новітні
концепції керування збутом. На зміну тейлоризму, маркетингу,
системному підходу до вирішення управлінських завдань, програмування,
програмно-цільового та планово-адміністративного керування приходить
логістика.
Остання представляє собою управління матеріальними потоками на
стадії закупівель сировини, матеріалів, виробництва і розподілу продукції,
товарів, робіт, послуг на макро- і макрорівнях [1, с. 155]. На сьогоднішній
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день виділяють декілька різновидів логістики: логістика закупівель
(procurement logistics); логістика запасів (spares logistics); виробнича
логістика (logistics in production); розподільча логістика (distributional
logistics); складська логістика (warehouse logistics); транспортна логістика
(transport logistics).
Одним з основних економічних інструментів інтегрованого
управління матеріальним потоком на різних етапах виробничокомерційного циклу в організаційних системах і забезпечення
ефективності створюваних логістичних формувань є логістичні витрати.
Як стверджує А. Родников, «...під логістичними витратами розуміють
витрати на виконання логістичних операцій (складування, зберігання,
транспортування продукції, збір, зберігання і передавання інформації про
замовлення, запаси, поставки та ін.)» [2, с. 123]. Тобто це витрати на
виконання різноманітних логістичних операцій для просторових, часових
й інших перетворень матеріального та/або інформаційного потоку.
Логістичні витрати нерозривно пов‘язанні з функціонуванням
логістичної системи самого підприємства. Вони формуються у різних
сферах: постачання, виробництва та розподілу, що ускладнює можливості
ефективного управління ними, тому на підприємствах досить важливим є
створення інформаційного забезпечення управління логістичними
витратами.
В управлінському обліку доцільно використовувати поділ
логістичних витрат за елементами, фазами та місцем виникнення. Однак,
приймаючи системні логістичні рішення, до уваги треба брати не тільки
фактичні, але й очікувані логістичні витрати, тобто користуватися
категорією загальних логістичних витрат не у фактичному, а у
глобальному вимірі. До уваги мають братися всі можливі зміни у
складових логістичних та інших витрат при одночасному розгляді
наслідків прийняття рішень. Автор пропонує свій поділ логістичних
витрат за консолідованими структурними аспектами та їх взаємодією на
рис. 1.
Для підприємств різної галузевої приналежності значимість
кожного елементу класифікації логістичних витрат різна. Але, на відміну
від інших, запропонована класифікація дозволяє поєднати важливі умови,
а саме: виділити логістичні витрати для фінансового, управлінського
обліку та з метою оптимізації логістичної діяльності та трьох основних
фаз переміщення матеріальних потоків, визначити напрями витрачання,
згрупувати витрати за бізнес-процесами та учасниками бізнес-процесів.
259

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

260

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

Логістичні витрати не збігаються з витратами підприємств у
традиційному (з позицій господарської практики) розумінні цього
терміна, оскільки вони відображають у грошовому вимірі вартість
використаної робочої сили, засобів і предметів праці, витрати коштів,
обумовлені просуванням у просторі і часі матеріальних цінностей на
підприємстві та поза його межами - в інтегрованому ланцюгу
постачань [3, с. 78].
Економічна ефективність діяльності підприємства і його
конкурентоспроможність залежить від ефективної системи обліку
витрат, яка охоплює і логістичні витрати. Однак логістичні витрати
підприємства у сучасній системі обліку досі ще не виокремлено, тому
необхідним є ідентифікація цих витрат у складі інших витрат
підприємства, а також умови їх обліку з урахуванням існуючого плану
рахунків в вітчизняному бухгалтерському обліку.
Література:
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університет імені Вадима Гетьмана»
НЕБЕЗПЕКИ АКЦЕНТУВАННЯ УВАГИ НА
КОРОТКОСТРОКОВІ ПЕРІОДИ ПРИ ПРИЙНЯТТІ
СТРАТЕГІЧНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Необхідність своєчасного реагування керівництвом підприємств
на постійно змінюване зовнішнє середовище і прийняття ефективних
рішень з урахуванням впливу ризиків на динаміку ринкових
показників ставить перед сучасною теорією і практикою питання
створення нової інформаційної підсистеми на базі бухгалтерського
обліку. Однією з таких нових підсистем є стратегічний управлінський
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облік, що відрізняється від класичного управлінського обліку своєю
спрямованістю на збір інформації про зовнішнє середовище
підприємства.
Каплан (Kaplan, 1990) у своїй роботі показує проблеми, що
виникають через неврахування довгострокових наслідків для бізнесу,
які охоплюють короткострокові приростні витрати. Чому не прийняти
всі ці замовлення, виходячи з короткострокового вкладу в прибуток?
Відповідь у цьому випадку така: якщо це зробити, то витрати, які
здаються постійними у короткостроковому плані, почнуть
збільшуватися, і ці витрати знизити буде не можливо.»
При залученні не використовуваних потужностей для
збільшення різноманітності випуску різних моделей виробів, процес
виробництва стає більш складним і, як наслідок, постійні витрати на
управління додатковою складністю починають зростати. Тому при
аналізі подібних ситуацій, коли необхідно прийняти рішення про
спеціальний ціноутворенні, завжди треба враховувати довгострокові
наслідки. Зокрема, виникає небезпека , що набір спеціальних
замовлень буде оцінюватися незалежно, як окремі короткострокові
рішення. Отже, використовувані ресурси, які не можуть змінюватися
протягом короткого часу, будуть розглядатися для кожного рішення як
не релевантні. Однак ефект від послідовного прийняття окремих
замовлень фактично призводить до довгострокового вирішення. І
якщо окремі замовлення будуть оцінюватися як короткострокові
рішення , може виникнути ситуація , при якій рішення про зниження
потужності буде весь час відкладатися. Якщо попит при нормальному
веденні бізнесу розглядається як постійно недостатній для
завантаження наявних потужностей, то треба прийняти рішення
довгострокового характеру. Його необхідно розглядати з
довгострокової точки зору, а не короткострокової . Іншими словами,
це рішення має ґрунтуватися на порівнянні релевантних витрат і
надходжень, що виникають від використання надлишкових
потужностей для виконання спеціальних замовлень, так як в цьому
випадку витрати на потужність можуть бути знижені, якщо сама
задіяна потужність знижується.
З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що стратегічне
управління підприємством – це цілеспрямований процес впливу на
стан сукупності взаємопов'язаних і взаємодіючих між собою
елементів, який ґрунтується на потенціалі підприємства та
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орієнтується на досягнення його мети і отримання оптимального
результату з врахуванням впливу чинників внутрішнього і
зовнішнього середовища.
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УДК 657
Хоча Надія,
Струк Наталія
Львівський національний університет імені Івана Франка
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Формування і розвиток облікової системи малих підприємств
відбувається під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів.
Визначальним
зовнішнім
фактором
є
нормативно-правове
забезпечення, що визначає порядок ведення обліку, процедуру
нарахування та сплати податків і зборів, складання та подання
звітності суб‘єкта малого підприємництва – юридичної особи (СМП).
Важливим внутрішнім чинником є інтереси власника (керівника), що
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зацікавлений в отриманні оперативної, достовірної, суттєвої
інформації про діяльність малого підприємства для прийняття
управлінських рішень. Зважаючи на це, основою для побудови
оптимальної облікової системи малого підприємства, яка максимально
задовольняє інтереси користувачів облікової інформації та не
суперечить вимогам чинного законодавства, є облікова політика
підприємства.
Відповідно до ст.1 Закону України ―Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ від 16.07.1999 р. № 996 ―облікова
політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності‖ [1]. Тому вважаємо за доцільне дослідити
принципи організації облікової політики малих підприємств.
Проблемам реалізації облікової політики та вибору принципів її
формування присвячені праці значної кількості вітчизняних науковців,
що дозволяє виокремити саме ті принципи, якими слід керуватися при
визначенні облікової політики малих підприємств.
Так, О.М. Петрук наголошує, що достовірність облікової
інформації забезпечується дотриманням при організації облікової
політики підприємства принципів законності, єдності, ефективності,
адекватності та гласності [2, с. 312]. М. С. Пушкар та М. Т. Щирба
також вважають, що при формуванні облікової політики потрібно
керуватися принципами законності, ефективності, адекватності та
єдності, проте доповнюють цей перелік ще принципами суттєвості,
раціональності, достовірності та професійного судження [3, с. 171173].
В.А. Кулик на основі системного підходу до облікової політики
виділяє такі принципи її організації як актуальність, системність,
варіантність, стабільність та ефективність [4, с. 94].
О.Р. Суха при формуванні облікової політики підприємств
малого бізнесу пропонує керуватися принципами економічності та
релевантності [5, с. 8-9]. Принципами ефективності, релевантності та
законності Г.І. Кіндрацька та Ю. І. Кулиняк також пропонують
доповнити перелік принципів, на яких базується облікова політика
малих підприємств [6].
Отже, проаналізувавши праці вітчизняних науковців, можемо
стверджувати, що враховуючи особливості діяльності малих
підприємств формування облікової політики доцільно проводити з
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врахуванням таких принципів як ефективність, системність та
раціональність. Їх використання сприятиме правильному вибору
елементів облікової політики, що покращить інформаційні
характеристики облікової системи малого підприємства.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В умовах ринкової економіки в Україні процеси, що пов‘язані з
вдосконаленням системи управління капіталом підприємств
переробної промисловості, зокрема його формування та використання,
набувають особливого значення, оскільки створення та розвиток
необхідної фінансової ресурсної бази є важливою умовою сталого
економічного зростання. Особливої уваги слід приділити власному
капіталу, так як саме від його ефективного управління залежить
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рентабельність підприємства переробної промисловості та його
подальша діяльність.
Не менш важливою для формування та нормального
функціонування є законодавча база. За роки незалежності України
було прийнято ряд нормативних документів, що регулюють
економічні, правові та організаційні питання обліку власного капіталу,
але на сьогодні в Україні операції із власним капіталом є недостатньо
врегульованими. При цьому, від повного та чіткого правового
регулювання обліку власного капіталу залежить достовірність
забезпечення облікової системи даними та заповнення інформацією
про стан і рух власного капіталу; раціональна організація контролю за
правильністю та закономірністю формування власного капіталу,
розподілу прибутку за відповідними напрямами і фондами;
своєчасність, повнота, правильність відображення розміру та усіх змін
власного капіталу, що впливає на своєчасність отримання достовірної
інформації для управління структурою капіталу підприємства
переробної промисловості в цілому. Законодавче регулювання
бухгалтерського обліку власного капіталу поділяється на декілька
рівнів:
1. Міжнародний рівень визначає та надає загальні принципи,
засади та рекомендації, щодо облікового відображення власного
капіталу на світовому рівні. До законодавчих джерел належать:
Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 «Перше застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності», Міжнародний стандарт
бухгалтерського обліку 12 «Податки на прибуток», Міжнародний
стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності».
2. Національний рівень регулює закони та положення,
закріплені державою у нормативних документах (держава встановлює
перелік альтернатив або чітко регулює деякі питання бухгалтерського
обліку).
Основними
законодавчими
актами
виступають:
Господарський, Цивільний та Податковий кодекси України, Закони
України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства»,
«Про інвестиційну діяльність», «Про цінні папери та фондовий
ринок», «Про обіг векселів в Україні», Інструкція про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій, Національне
положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової
звітності»,
Національне
положення
(стандарт)
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бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»,
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах», Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції».
3. Рівень підприємства передбачає положення облікової
політики та установчих документів, де встановлено альтернативи,
самостійно обрані підприємством з метою задоволення власних
інтересів щодо обліку власного капіталу. Прикладом є такі законодавчі
документи: статут, засновницький договір та облікова політика (в
частині власного капіталу підприємства переробної промисловості).
Отже,
підприємство
переробної
промисловості
може
контролювати правильність ведення своєї господарської діяльності за
допомогою вищеперерахованих законодавчих положень. Проте в
контексті
недостатньої
законодавчо-правової
урегульованості
операцій з власним капіталом, яка нівелює значення обліковоінформаційного
забезпечення
і,
відповідно,
унеможливлює
раціональну організацію контролю за правильністю та законністю
формування власного капіталу, розподілу прибутку за відповідними
напрямами і фондами, виділено рівні законодавчого регулювання
питань обліку операцій з власним капіталом в Україні: міжнародний,
національний рівень, рівень підприємства.
УДК 005.336.3:658.56
Черчик Артур
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення економічної безпеки підприємства залежить від
обґрунтованості управлінських рішень на основі вчасно отриманої,
достовірної і повної інформації, якісного аналізу даних. Задоволення
інформаційної потреби передбачає використання інформаційноаналітичного інструментарію, який дозволяє здійснювати збір
інформації, її аналіз і узагальнення, прогнозні, планові, оперативні
розрахунки варіантів управлінських рішень і їх наслідків. Це можливе
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лише за умови формування інформаційно-аналітичного забезпечення,
завданнями якого є:
- створення єдиного інформаційного середовища та
інформаційної інфраструктури на підприємстві;
- упровадження нових методів управління економічною
безпекою на основі сучасних інформаційних технологій;
- скорочення часу на рух інформації, яка необхідна для
прийняття рішень;
- впровадження єдиного стандарту роботи з документами, що
враховує чинну нормативну базу і забезпечує захищеність, керованість
і доступність документів;
- автоматизацію та підвищення ефективності праці керівників,
підрозділів,
окремих
працівників
шляхом
упровадження
спеціалізованих програм і засобів підтримки групової роботи.
Загалом інформаційне забезпечення управління економічною
безпекою містить збирання, накопичення, зберігання, обробку
інформації, аналітичну підтримку рішень з усіх питань розвитку
підприємства. Оскільки процеси збирання, зберігання, передання й
обробки інформації можуть диференціюватись у просторі і часі, то
доцільно виокремити дві підсистеми: підсистему інформаційного й
підсистему аналітичного забезпечення управління економічною
безпекою [1].
Інформаційна підсистема містить засоби пошуку, зберігання,
передання, захисту даних; аналітична – методи обробки даних,
визначення учасників аналітичного процесу, засоби обробки даних.
Основними джерелами інформаційного забезпечення системи
управління економічною безпекою є документи та записи, результати
моніторингу та вибіркового контролю, результати фінансового аудиту.
Первинні інформаційні потоки формуються відповідно до основних і
допоміжних процесів, зокрема: служба маркетингу надає інформацію
інноваційні пропозиції, запити споживачів та їхню реакцію на
послуги; служба матеріально-технічного забезпечення надає
інформацію про постачальників; лабораторії структурних підрозділів
надають інформацію про якість вхідних матеріалів; відділ контролю
надає інформацію про результати контролю якості всіх процесів та
кінцевої продукції; служба головного інженера надає інформацію про
стан виробничого, випробувального та контроль-вимірювального
обладнання й інструментів. Результати оформляють у вигляді
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первинних документів (протоколів, службових записок, повідомлень),
записів у відповідних журналах тощо.
Результативність
інформаційного
забезпечення
системи
управління економічною безпекою значною мірою залежить від
сукупності аналітичних методів, котрі застосовуються. Сучасні засоби
обробки інформації дозволяють полегшити працю аналітика,
збільшити точність отриманих результатів. Після аналітичної обробки
формують вторинні інформаційні потоки для технічних служб,
керівництва про результати аналізу невідповідностей і загроз.
На основі цієї інформації формують первинні інформаційні
потоки зворотного зв‘язку: пропозиції з коригування дій, процедур,
кадрового забезпечення, пропозиції щодо поліпшення якості продукції
і технологічного процесу; заходи щодо попередження й усунення
причин невідповідностей. Результатом цієї роботи є документи
зворотного зв‘язку (створення наказів і розпоряджень, корегування
документів, стандартів, керівних матеріалів, посадових та робочих
інструкцій).
Література:
1. Богомолов В. А. Экономическая безопасность:
В.А. Богомолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 303 с.
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УДК 316.334:314.82
Черчик Лариса
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІОЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Необхідність переходу до сталого розвитку, засад зеленої
економіки, соціальноорієнтованої ринкової економіки вимагає
перегляду існуючої парадигми соціально-економічного зростання
національної економіки з урахуванням екологічного обмежувального
чинника. Водночас, аналіз розвитку сучасної економіко-екологічної
теорії свідчить про необхідність реалізації підходів і принципів
забезпечення цілісності об‘єкту дослідження, яким є система
соціоекологоекономічної безпеки. Такий підхід, по-перше, дозволяє
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розглядати проблеми в комплексі на кожному рівні, по-друге,
визначити ризики екодиструкцій, здійснити прогнози змін природного
середовища під впливом економічної діяльності, та оцінити
можливості економічного розвитку та забезпечення прийнятної якості
життєзабезпечення людей, рівня людського розвитку в умовах
природно-ресурсних та екологічних обмежень. Таким чином,
необхідно формувати нову парадигму розвитку в усіх його аспектах,
основними з яких є світоглядний, екологічний, економічний,
соціальний, суспільно-політичний.
Враховуючи зазначене, економічна безпека трактується як стан
надійної захищеності економічних інтересів населення від небезпек та
загроз, що гарантує достатній рівень життя та наявність можливостей
для його покращення; соціальна безпека – це такий стан захищеності
соціальних інтересів населення від загроз щодо його соціального стану
та рівня життєзабезпечення, за якого відбувається збереження та
розвиток людського потенціалу, а також досягнення в суспільстві
соціальної злагоди і цілісності; екологічна безпека – стан захищеності
життєво важливих інтересів людини, групи та соціуму від загроз, які
викликані природними та антропогенними чинниками, коли
відбувається відтворення природного ресурсного потенціалу,
збереження здоров‘я та забезпечення безпечної життєдіяльності
населення, що, на відміну від існуючих підходів, акцентує увагу на
глобальних позиціях розвитку та забезпечення інтересів різних
об‘єктів безпеки [1-4].
Сутність соціоекологоекономічної безпеки об‘єктів різних рівнів
трактується як стабільний стан надійної захищеності життєво
важливих їх економічних, соціальних та екологічних інтересів від
можливих загроз. Це передбачає використання таких критеріїв для
визначення рівня безпеки як показники людського розвитку,
людського капіталу, якості життя, якості довкілля, матеріального
достатку, соціального добробуту, вільного доступу до суспільних
ресурсів. Критерієм оцінки ефективності функціонування системи
забезпечення
соціоекологоекономічної
безпеки
є
соціоекологоекономічного оптимум, що характеризує такий стан
об‘єктів, при якому забезпечуються суспільно корисні потреби
споживачів, прийнятний рівень дохідності підприємств у межах
екологічно обґрунтованої діяльності, що не допускає екодеструктцій і
дає можливість довготривалого збереження якості навколишнього
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середовища на майбутнє.
Таким чином, розвиток різних об‘єктів потрібно розглядати як
функціонування складної соціоекологоекономічної системи, основою
якої є оптимізація взаємозв‘язків економічних, соціальних,
технологічних і природних процесів в оточуючому середовищі. Це
вимагає переорієнтації економічного мислення, створення принципово
нових механізмів розвитку суспільства, спрямованих не лише на
створення матеріальних благ, а й збереження, охорону, відтворення
природних ресурсів та умов.
Література:
1. Економічна безпека держави (економічна, соціальна, релігійно-духовна):
монографія / За ред. д.е.н., проф., члена-кор. НАНУ О. С. Власюка, д.е.н., проф.
А. І. Мокія. – Львів: Апріорі, 2013. – 836 с.
2. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / [монографія в
3 т. Т. 1] / [Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, Ю. С. Погорелов та ін.]; за заг. ред.
Г. В. Коза-ченко. – Луганськ: Елтон-2, 2010. – 282 с.
3. Іванюта С. П. Екологічна та природно-техногенна безпека України:
регіональний вимір загроз і ризиків: монографія / С. П. Іванюта, А. Б. Качинський. –
К.: НІСД, 2012. – 308 с.
4. Куценко В. І. Соціальна безпека в контексті сталого розвитку / В. І. Куценко,
В. П. Удовиченко. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М., 2010. – 652 с.

УДК 336.774.5
Чиж Наталія,
Дзямулич Микола
Луцький національний технічний унівеситет
ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ У БАНКІВСЬКІЙДІЯЛЬНОСТІ
Банківська діяльність постійно супроводжується різноманітними
ризиками, які мають як внутрішню так і зовнішню природу. Своєчасне
виявлення та попередження цих ризиків дає змогу уникнути або
значно
зменшити
витрати,
які
зазнає
банківська
інвестиційнадіяльність.
Дж. М. Кейнс зазначав, що на обсяг інвестицій впливають три
види ризиків, які зазвичай плутають, але які необхідно розрізняти.
Перший із них – це ризик підприємця або позичальника, який виникає
через сумніви на рахунок того, чи вдасться йому дійсно отримати
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очікуваний дохід. Звідси – другий вид ризику – це ризик
позикодавця.Третій вид ризику – той, який пов‘язаний із можливою
зміною цінності одиниці грошового стандарту, внаслідок чого
грошова позика певною мірою, менш надійна форма багатства, ніж
реальне майно [2, с. 138].
Банківські установи повинні свідомо брати певний ризик на
себе,
оскільки
повністю
його
усунутинеможливо.
Звідси
висновок:кожному банкові потрібно прорахувати свої можливості і
брати на себе тільки ті ризики, з якими вінможе справитися.
Сьогодні у практичній діяльності банків використовуються
різноманітні методиконтролю за інвестиційними ризиками. Серед
способів їх обмеження можуть застосовуватися яктрадиційні методи
(встановлення лімітів, резервування, хеджування,диверсифікація), так
і нові (методи оптимізації, нормативи НБУщодо банківського
інвестування).
Варто відзначити, що управління інвестиційними ризиками – це
сукупністьорганізаційно-правових, фінансово-економічних і науковотехнічних заходів, спрямованих насвоєчасне виявлення та оцінювання
потенційних
інвестиційних
ризиків,
попередження
та
мінімізаціюнаслідків випадкових і важко передбачуваних подій, які
можуть призвести до порушення нормальногофункціонування або
навіть ліквідації фінансово-кредитної установи.
Існують
дві
загальновизнані
концепції
оцінки
інвестиційногоризику: аналіз чутливості кон‘юнктури ринку та аналіз
вірогідного розподілення дохідності. Першаконцепція ґрунтується на
розрахунку варіації дохідності, враховуючи найкращий та
найгіршийваріанти. Друга – на побудові вірогідного розподілу значень
дохідності та вирахуванні відхилення від середньої дохідності й
коефіцієнта варіації [1; 3].
Для того, щобзменшити загальний ризик інвестування, банки,
попередньо формують портфельінвестиційних пропозицій.Мета його
створення – оптимальний розподіл ресурсів за типамицінних паперів,
які необхідно ранжувати за ступенем дохідності й ризику.
Основне завдання банківського менеджменту полягає у виборі
ефективної інвестиційноїстратегії, яка забезпечить економічну вигоду
установі при найменших втратах від інвестиційних ризиків.
Відповідно до ринкових законів – дохідністьконкретної інвестиційної
операції комерційного банку прямо залежить від ризику її проведення.
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Отже, інвестиційні ризики постійно діють вплив на
діяльністьбанківських установ. Саме томубанкам необхідно
об‘єктивно оцінити та проаналізувати всі основні інвестиційні ризики
івияснити, які з них він можеосилити. Звідси, головне завдання
банківського менеджменту – створити ефективну систему управління
ризиками, здатну точно ідентифікувати і оцінити ризики; знайти дієві
інструменти щодо зменшення їхнього впливу на інвестиційну
діяльність установи.
Література:
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2. Кейнс Дж. М. Общаятеориязанятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М.:
Гелиос АДБ,1999. – 352 с.
3. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій / Б.Л. Луців. – Тернопіль:
Економічнадумка, Карт-бланш, 2001. –320 с.

УДК 657
Чудовець Віталій,
Дубовський Валентин
Луцький національний технічний університет
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИТРАТ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Управління витратами є важливим і одним із найскладніших
питань в управлінні сучасним підприємством. З прийняттям нових
законодавчих актів і нормативних документів за останні десять років
істотно змінився порядок ведення обліку, відбувається його
приближення до міжнародних стандартів.
Управління витратами та методи їх розрахунку були предметом
дослідження таких вчених, як Є. Мних, І. Білоусова, Н. Черткова,
Г. Савицька, В. Іваненко, І. Панченко, П. Попович, М. Чумаченко та
інші, у працях яких розглядаються проблеми обліку та класифікації
витрат, їх калькулювання, сучасні методики аналізу та планування.
Дослідження сучасного стану теорії та практики обліку витрат
вказують на наявність проблем, які потребують наукового вирішення,
зокрема:
273

Облік, аналіз і аудит:
виклики інституціональної економіки

1) різні підходи до трактування категорії «витрати», в тому числі
підміна поняттям «затрати», нечіткість розкриття в національних
положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО);
2) фактична наявність різних систем визнання, оцінки та
визначення складу витрат за бухгалтерським та податковим
законодавством, а також для цілей фінансового і управлінського
обліку;
3) відсутність єдиної класифікації витрат, в тому числі наявність
відмінностей в групуванні витрат за П(С)БО та Податковим кодексом
України (далі – ПКУ);
4)
методологічна
складність
оцінки
та
розподілу
загальновиробничих витрат, в тому числі визначення постійних та
змінних витрат, бази розподілу, нормальної потужності підприємства
тощо;
5) низький рівень документального забезпечення формування та
обліку витрат виробничих підприємств, що впливає на їх достовірну
оцінку як для цілей бухгалтерського й управлінського обліку, так і
оподаткування;
6) складність створення та забезпечення автоматизованих систем
обліку та управління витратами, які дозволяли б ефективно керувати
господарськими процесами [2].
Однією з основних проблем обліку витрат, що пов‘язана з
сучасним станом обліку, є недостатність оперативності надходження
інформації. Витрати на виробництво є одним із найважливіших
об‘єктів обліку підприємства, оскільки вони потребують постійного
контролю з боку управлінського персоналу [1].
Слід зрозуміти, що інформація потрібна керівникам в якусь
конкретну мить, для прийняття певного управлінського рішення. А
якщо вона не надійде протягом навіть короткого проміжку часу
(хвилини, години, дня), то вона стає вже не актуальною і буде
прийняте інше рішення. А це може привести до збитків на
підприємстві. Не даремно існує така приказка «Хто володіє
інформацією – той володіє світом».
Тому однією з основних проблем обліку витрат підприємствах
в Україні, є проблема повноти та своєчасності їх відображення у
системі обліку. Ця проблема багатопланова, і складна й стосується
всього суспільного ладу, особливо способу життя, системи
оподаткування й тіньового сегмента української економіки.
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Бухгалтерський облік, який ґрунтується на концепції методично
правильного відображення витрат підприємства, надасть можливість
вітчизняним компаніям повністю відобразити всі витрати
підприємства дозволивши при цьому отримати більш точну
інформацію про діяльність підприємства.
Виходячи з наведеного вище, запропонована в даній публікації
тема є дискусійною і перспективною для подальших досліджень,
оскільки об‘єктивне відображення в обліку і звітності витрат в
комплексі є викликом глобалізаційної економіки.
Література:
1. Моссаковський Валерій. Концепція побудови управління витратами на
підприємствах України / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит: Науково–
практичний журнал. – 06/2009. – № 6. – 143 с.
2. Чудовець
В.В. Стан
та
перспективи
розвитку обліку витрат на
підприємствах цукрової промисловості [Електронний ресурс] / В.В. Чудовець //
Облік і фінанси. – 2013. – № 1. – С. 61-65. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/jpdf/Oif_apk_2013_1_12.pdf.

УДК 657
Чудовець Віталій,
Жук Олена
Луцький національний технічний університет
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ЯК ОСНОВА ОЦІНКИ ПРОДУКЦІЇ
РОСЛИННИЦТВА
В умовах впровадження в Україні міжнародних стандартів
фінансової звітності виникає багато проблем адаптації до їх принципів
системи вітчизняного обліку. Особливої гостроти це набуває в галузі
сільського господарства, оскільки прийняття П(С)БО 30 «Біологічні
активи», в основі якого лежить МСБО 41 «Сільське господарство»,
внесло вагомі зміни до обліку та звітності сільськогосподарських
підприємств. Найбільш проблемним питанням застосування на
практиці є оцінка продукції рослинництва за справедливою вартістю.
Прийняття П(С)БО 30 «Біологічні активи» зумовило перегляд
сучасної методики обліку витрат та внесення змін до Методичних
рекомендацій з планування, обліку та калькулювання собівартості
сільськогосподарської продукції, основні положення яких сьогодні
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використовуються
в
практичній
діяльності
більшості
сільськогосподарських підприємств України.
Згідно з П(С)БО 30 біологічний актив – це тварина або рослина,
яка
в
процесі
біологічних
перетворень
здатна
давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а
також приносити в інший спосіб економічні вигоди. А біологічні
перетворення – це процес якісних і кількісних змін біологічних
активів.
Беручи до уваги зміни в методології бухгалтерського обліку
сільськогосподарської діяльності, основним його завданням є
достовірна оцінка та відображення у звітності біологічних активів,
сільськогосподарської продукції та витрат на біологічні перетворення.
П(С)БО 30 «Біологічні активи» передбачено, що справедлива
вартість біологічного активу ґрунтується на цінах активного ринку. За
наявності кількох активних ринків біологічних активів і
сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних того
ринку, на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи
та/або сільськогосподарської продукції. У разі відсутності активного
ринку справедливу вартість визначають за альтернативними методами,
передбаченими цим стандартом.
При цьому виникає технічні питання практичного характеру: як
визначити активний ринок продукції рослинництва та як оцінити її
справедливу вартість на них.
Ураховуючи викладене, при визначенні справедливої вартості
біологічних активів і сільськогосподарської продукції пропонуємо
застосувати таке правило: справедлива вартість біологічного активу та
сільськогосподарської продукції дорівнює ціні цього активу чи
продукції на активному ринку у відповідному звітному
(розрахунковому) періоді.
Визнання та облік продукції рослинництва починається, коли
сільгосппідприємство:
- отримує контроль над активом або пов‘язаними з ним
майбутніми економічними вигодами;
- може достовірно оцінити його первісну або справедливу
вартість.
За П(С)БО 30, біологічні активи на кожну звітну дату повинні
оцінюватися та відображатися у звітності за справедливою вартістю.
Однак, якщо справедливу вартість поточних біологічних активів
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визначити неможливо, вони відображаються у бухгалтерському обліку
і звітності як незавершене виробництво та оцінюються за виробничою
собівартістю, яка визначається відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
Враховуючи все вище сказане, можна зробити висновки щодо
наявності проблем обліку оцінки справедливої вартості продукції
рослинництва, які частково можна вирішити шляхом визначення
фінансового результату від первісного визнання на кожну звітну дату,
а також врахування розподілених загальновиробничих витрат. Такий
підхід сприятиме відображенню більш достовірної інформації про
оцінку
запасів
та
фінансові
результати
в
звітності
сільськогосподарських підприємств.
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АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ФАКТОР
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Однією з найважливіших передумов формування ефективно
функціонуючих сільськогосподарських підприємств є досконале
управління витратами. Ефективність будь-якої підприємницької
діяльності залежить від зниження витрат на одиницю продукції чи
надання послуг, також зниження собівартості продукції.
Собівартість продукції – показник, що характеризує виробничу
діяльність підприємства. Собівартість як економічна категорія являє
собою відокремлену частину вартості. Основу цієї категорії
становлять вартість спожитих засобів виробництва і вартість
необхідного продукту.
Аналіз
собівартості
виробництва
сільськогосподарської
продукції як загалом, так і окремих її видів зумовлює потребу у
відповідному інформаційному забезпеченні. До основних джерел
інформаційного забезпечення аналізу витрат на виробництво
належать: фінансова та статистична звітність, первинні документи,
облікові реєстри, кошториси витрат, матеріали ревізій, результати
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аналізу витрат за попередні періоди тощо.
Аналізу підлягають витрати матеріалів, заробітна плата,
комплексні витрати (витрати з експлуатації та обслуговування
обладнання, загальновиробничі витрати), а також втрати внаслідок
браку та простоїв.
Аналіз собівартості продукції здійснюється в такі етапи:
1. Загальна оцінка виконання планових завдань зі зниження
собівартості одиниці продукції.
2. Підрахунок змінних витрат на одиницю продукції.
3. Розрахунок собівартості одиниці продукції.
4. Порівняння фактичної собівартості з плановою, виявлення
відхилення і впливу факторів на це відхилення.
5. Вивчення окремих статей калькуляції певного виду
продукції.
Існуюча нині методика оцінки собівартості продукції має ряд
недоліків. Обчислювана за загальноприйнятою методикою величина
собівартості продукції не враховує необхідність забезпечувати
відтворення робочої сили та основних засобів виробництва.
Дві складові собівартості – оплата праці й амортизація –
визначають без урахування даної вимоги. Через це не можуть
вважатися точними також показники економічної ефективності
виробництва продукції.
Збільшення обсягів виробництва і зменшення собівартості
продукції сільськогосподарського підприємства можна досягти за
рахунок підвищення врожайності, що, в свою чергу, можливо за
рахунок підвищення витрат на 1 га. У першу чергу, це стосується
підвищення питомої ваги витрат на добрива. Максимально знизити
собівартість виробництва
продукції
рослинництва
дозволяє
оптимізація розмірів посівних площ.
Крім того, оптимізація рівня собівартості продукції є важливою
умовою покращення фінансового результату підприємства і
забезпечення розширеного відтворення, що передбачає збільшення
виробництва сільськогосподарської продукції і зменшення затрат
праці та виробничих ресурсів на її одиницю.
У ринкових умовах значно підвищується роль собівартості
продукції та формування цін на продукцію. Ефективне управління
собівартістю продукції має бути орієноване на шляхи її зниження, а
для цього потрібно обрати найкращий метод відображення витрат в
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обліку, який створює необхідну інформаційну базу для проведення
факторного аналізу витрат, що дозволить здійснювати його в
оперативному порядку.
УДК 657
Шендригоренко Марина
Криворізький економічний інститут
ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
У сучасній науці прийнято вважати, що проблематика
організації дієвого контролю багатогранна, має історичне,
філософське, правове, політичне та економічне підґрунтя. На нашу
думку, визначальним слід вважати економічне наповнення контролю,
бо, за умови його обґрунтування з погляду економічного всі інші
аспекти матимуть практичне значення.
Як відомо, зародження контролю почалося ще у період
матріархату і патріархату, де й виник примітивний облік, що став
засобом контролю за кількісними та якісними характеристиками
об‘єкта. Контроль того часу дозволяв здійснювати регулювання і
розподіл здобутих матеріальних благ.
Хронологічні етапи розвитку контролю за господарською
діяльністю сформувались історично. При цьому, основними важелями,
які впливають на розвиток контролю є зміна форм власності,
виробничих відносин тощо.
З філософської позиції соціальний контроль, має на меті
виявлення й регулювання динаміки змін у суспільстві (суспільних
відносин) за допомогоюсоціальних інститутів.
У радянський період розвиток отримав контроль відомчий, який
передбачав перевірку підпорядкованих підприємств, організацій з
боку керівних структур (міністерств, відомств) на предмет виконання
ними директив (установ).
В цілому, за часів командно-адміністративної системи
підприємства являли собою низову організаційно-структурну ланку
єдиного державно-власницького комплексу.
У ринковій економіці простежується дієве поєднання
внутрішньогосподарського, державного фінансового контролю і
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незалежного контролю ( аудиту).
Ефективність функціонування підприємств за таких умов можна
забезпечити лише шляхом досконалої організації контролю, який
передбачає наявність таких складових, як:
збір інформації, її оперативна обробка з формуванням звітів;
своєчасне отримання потрібних для перевірки даних про
господарські процеси і явища, що відбуваються у суб'єкта
господарювання;
налагоджений взаємозв‘язок між фінансовим обліком і
контролем з метою прийняття оперативних управлінських рішень;
постійне підвищення кваліфікації внутрішній і зовнішніх
ревізорів (фінансових інспекторів, внутрішніх аудиторів);
впровадження сучасних інформаційних технологій в
органазацію і методику проведення контролю (перевірки) фінансовогосподарської діяльності суб‘єктів господарювання.
Ми поділяємо думку науковця Л.В. Дікань щодо етапів розвитку
контролю. Так, він зазначає, що розвиток контролю в Україні умовно
поділяється на два основніетапи:
перший – етапстановлення (1990-1997 рр.);
другий – удосконалення (з 1998 р.).
На етапі становлення контролю в Україні було створено низку
контролюючих органів із забезпеченням правового підґрунтя їх
діяльності, впроваджено аудит, організовано кадрове, інформаційне,
методичне та інше забезпечення контрольно – ревізійної діяльності
[1].
Етап удосконалення характеризується заходами з реформування
та подальшого розвитку контролю, оптимізації та підвищення його
ефективності.
Нині, доцільно виокремити і третій етап – утвердження системи
контролю з подальшим розвитком. Він повинен враховувати здобутки
попередніх етапів у взаємозв‘язку з найновішими формами
господарювання, і орієнтуватися на досягнення вищого рівня розвитку
системи контролю в Україні.У цей період Уряду необхідно розробити
низку нормативно-правових актів щодо регулювання контрольно–
ревізійної (аудиторської) діяльності з урахуванням стану і сучасних
потреб економіки, а також використовувати здобутки минулого для
підвищення ефективності системи контролю в майбутньому.
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УДК 657.1
Шешукова Татьяна
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПЕРЕХОДА НА
АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
В России аутсорсинг начал развиваться с 1990-х годов в
современных условиях согласно Федеральному закону от 06.12.11г. №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» руководитель экономического
субъекта обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного
бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта либо заключить
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета (п.3 , ст. 7
Закона № 402-ФЗ) [1].
Сам же аутсорсинг на сегодняшний день никак не регулируется.
Данный термин не прописан не в одном из законодательных актов. В
России аутсорсинг регламентируется Гражданским кодексом РФ, в
частности, главой 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», в котором
содержаться нормы фактического отношения между обслуживающей
компанией (аутсорсером) и заказчиком. Пункт первый статьи 779 ГК
РФ говорит о том, что исполнитель по договору оказывает услуги
заказчику, который эти услуги обязуется оплатить [2].
Проведенное нами исследование в Пермском крае на ряде
предприятий выявило следующие преимущества перехода на
аутсорсинг бухгалтерского учета:
1. Получение экономии на бухгалтерских, справочных и
правовых программах.
2. Получение экономии на организацию рабочего места.
3. Получение экономии на заработной плате штатного
сотрудника и налогах с заработной платы. Услуги аутсорсера намного
меньше, чем заработная плата штатного сотрудника за счет ведения
одновременно нескольких организаций.
4. Получение экономии на семинарах по повышению
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квалификации.
5. Сглаживание влияния болезней, отпусков, декретов.
Специализированная
аутсорсинговая
компания
со
штатом
взаимозаменяемых сотрудников, как правило, гарантирует сдачу
отчетности и отсутствие штрафных санкций вне зависимости от
личных ситуаций.
6. Возможность принять расходы за бухгалтерское
обслуживание при расчете налога на прибыль и увеличить входящий
НДС, если аутсорсинговая компания является его плательщиком.
7. Помощь в судебных разбирательствах. Аутсорсинговая
компания по бухгалтерскому учету параллельно ведущая десятки
компаний, как правило, находится в постоянном процессе налоговых
проверок, накапливая тем самым опыт в эффективном разрешении
налоговых споров.
Выявлены
также
следующие
недостатки
аутсорсинга
бухгалтерских услуг:
1. Возможность утечки информации. Многие функции
организации передаются аутсорсинговой компании, в связи, с чем
существует возможность утечки конфиденциальной информации через
сотрудников, занимающихся оказанием услуг.
2. Возможность потери документов. При регулярном обмене
бухгалтерских документов, есть риск их потери.
3. Скорость решения проблем и низкая мотивация сотрудников.
Сотрудники компании – аутсорсера не заинтересованы в процветании
предприятия – заказчика, так как их заработная плата не зависит от
деятельности обслуживающего предприятия.
4. Штрафы, пени. При подачи налоговых деклараций возникает
риск получения штрафов и пеней за несвоевременно или некорректно
представленную отчетность.
Улучшению аутсорсинга способствуют:
Внесение
в
договор
оказания
услуг
пункта
о
конфиденциальности данных компании – заказчика.
Наличие у аутсорсинговой компании архива для документов
заказчика и своевременное составление реестров документов.
Мотивация сотрудников аутсорсинговой компанией штрафами
или премиями (грамотами, дополнительными днями к отпуску) за
ведение учета компании-заказчика.
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Компенсация аутсорсером штрафных санкций за неправильное
ведение бухгалтерского учета.
Литература:
1. Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014г.)
«О бухгалтерском учете».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) часть 2 от 26.01.1996г.
№ 14 –ФЗ (ред. от 06.04.15г.).

УДК 657
Шунь Оксана
Луцький національний технічний університет
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Важливою умовою ефективного
використання бюджетних
коштів в Україні є якісно побудована система бухгалтерського обліку,
що передбачає формування та прийняття чіткої облікової політики сукупності принципів, методів і процедур, які використовує
бюджетна установа для складання та подання фінансової звітності
Таким чином, в облікову політику включають:
1) принципи, які використовуються бюджетною установою при
складанні звітності;
2) методи, що застосовуються при оцінці конкретної статті
фінансової звітності.
Разом з тим, щодо бюджетних установ, поняття облікової
політики трактують більш широко. Зокрема, в положеннях розділу ІІ
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в
державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»,
затвердженого наказом МФУ від 28.12.2009 р. № 1541 (у редакції
наказу МФУ від 24.12.2010 р. № 1629; далі — НП(С)БОДС 101),
зазначено, що облікова політика визначається на основі національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.
Облікова політика суб‘єкта державного сектору визначається у
розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи
оцінки, обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які
має застосовувати суб‘єкт державного сектору та щодо яких
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нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено
більше ніж один варіант, та порядок організації бухгалтерського
обліку.
Суб‘єкт державного сектору має послідовно застосовувати
облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність відповідала
всім вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку в державному секторі.
Бюджетні установи є обмежені в виборі альтернативних методів
та способів оцінки активів, створення резервів, методів нарахування
зносу, вибору облікових регістрів чи інших методичних підходів до
організації обліку. Інструкціями державного казначейства України та
Міністерства фінансів ці питання суворо регламентовані і
альтернативні варіанти не передбачаються. Тому розробляти наказ про
облікову політику слід вищим розпорядником та доводити його до
підлеглих установ, як основного внутрішнього документу з
регламентації бухгалтерського обліку в межах головного
розпорядника.
Якщо
національними
положеннями
(стандартами)
бухгалтерського обліку в державному секторі передбачено
застосування декількох методів оцінки, то суб‘єкт державного сектору
повинен обрати та послідовно застосовувати один з них.
Таким чином, у наказі про облікову політику бюджетної
установи можна навести такі розділи:
Розділ I. Порядок організації бухгалтерського обліку бюджетної
установи;
Розділ II. Принципи та методи, що застосовуються при оцінці
конкретної статті фінансової звітності.
Утім, точніше було б такий документ назвати наказом «Про
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику бюджетної
установи».
Мінфін наказом від 25.09.2015 р. № 840 уніс зміни, зокрема, до
Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб'єкта
державного сектора.
Методрекомендації доповнено прикладами:
Наказу про затвердження Положення про облікову політику;
Положення про облікову політику.
Бюджетні установи повинні розробляти свою облікову політику
та належним чином організовувати і вести бухгалтерський облік.
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Необхідність її розробки зумовлено практичною доцільністю.
Таким наказом вирішуються також ряд питань організаційного
характеру, що визначаються бюджетною установою та забезпечують
досягнення основної мети облікової політики в бюджетних установах:
надійний контроль за ефективністю та цільовим використання
бюджетних коштів. До них зокрема відносимо такі:
1) затвердження Графіка документообігу;
2) складання Плану проведення обов'язкових та позапланових
інвентаризацій;
3) встановлення переліку посадових осіб, що мають право
підписувати фінансові документи та документи на відпуск
матеріальних цінностей;
4) вибір форми бухгалтерського обліку;
5) терміни надання звітності до вищої установи;
6) складання Робочого Плану рахунків з визначенням
субрахунків та облікових груп в межах субрахунків для аналітичного
обліку.
В наказі про облікову політику можуть бути включені і інші
питання організації обліку, планування та контролю за фінансовогосподарською діяльністю бюджетної установи.
Така побудова облікової політики та її дотримання дозволить
належним чином вести бухгалтерський облік, досягати основної мети контроль за збереженням державного майна та цільовим
використанням бюджетних коштів, надавати якісно складену
фінансову та статистичну звітність.
УДК 657
Якубова Ирина,
Бондаревич Диана
Полесский государственный университет
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЧЕТОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С целью реализации метода управления «затраты - выпуск результат», который используется в хозяйственном управлении всех
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стран с рыночной экономикой и рекомендован к использованию
Международным комитетом по стандартам бухгалтерского учета,
Международной федерацией бухгалтеров в номенклатуре системы
бухгалтерских счетов Республики Беларусь необходимо выделить
счета затрат по элементам.
С введением в Республике Беларусь в действие нового типового
Плана счетов от 29 июня 2011 г. № 50 появляется возможность
объединить информационные системы управленческого (по статьям
калькуляции) и финансового (по экономическим элементам)
бухгалтерского учета.
Учет затрат по экономическим элементам можно обеспечить с
помощью так называемых отражающих счетов, или счетов-экранов.
Инструкция по применению Плана счетов рекомендует использовать
счета 20-29 для группировки расходов по статьям, местам
возникновения и другим признакам, а также для исчисления
себестоимости продукции (работ, услуг). Счета 30—39 остаются
"свободными", указаний по их использованию в Инструкции нет.
На этих счетах можно собирать все затраты по экономическом
элементам в целом по организации безотносительно к тому, связаны
эти затраты с изготовлением продукции (работ, услуг), относимой к
обычным видам деятельности, или не связаны, но произведены.
Для этого можно открыть счета:
 30 "Материальные затраты" — по дебету этого счета в
корреспонденции со счетами 10, 16, 60 отражается стоимость
израсходованных на производство материалов, покупной энергии и
т.д. К счету 30 при необходимости открывают субсчета по видам и
направлениям материальных затрат.
 31 "Затраты на оплату труда" — по дебету этого счета в
корреспонденции со счетами 70, 96 отражаются суммы начисленной
зарплаты, начисления в резервы предстоящей оплаты отпусков, на
выплату вознаграждений по итогам года и т.п.
 32 "Отчисления на социальные нужды" — по дебету этого
счета в корреспонденции со счетом 69 отражаются суммы отчислений
в Фонд социальной защиты населения и иные виды социального
страхования.
 33 "Амортизация" — по дебету этого счета в
корреспонденции со счетами 02, 05 отражаются расходы организации
на амортизацию, начисленные в установленном порядке.
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 34 "Прочие затраты" — по дебету этого счета отражают
расходы, которые не нашли отражения на других счетах по учету
расходов по элементам. Открытие субсчетов к счету 34 обязательно,
так как подобные расходы слишком разнородны.
Ежемесячно счета по учету элементов затрат закрывают в дебет
счета 37 "Отражение общих затрат"
Таким образом, появляется возможность получать готовые
данные для органов статистики, которые могу использоваться без
преобразований для расчета показателя валового внутреннего
продукта произведенного на предприятии. Также информация о
затратах в разрезе экономических элементов может быть использована
при планировании будущих затрат и принятии управленческих
решений.
Литература:
1. Абрютина М.С. Экономический баланс на макроуровне с использованием
принципов национальных счетов // Вопросы статистики.— 2007.— №6.— С.26-36.
2. Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия.
От бухгалтерского учета к экономическому. Учебно-практическое пособие - М.:
Финпресс, 2002.
3. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Беларусь от 12
июля 2013 г. № 57-З
4. Экономическая газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://neg.by
– Дата доступа: 25.09.2015.

УДК 657
Якубова Ирина,
Ланец Александра
Полесский государственный университет
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПУТИ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В настоящее время значение прибыли велико, так как
деятельность любой коммерческой организации является прибылью.
Прибыль необходима предприятиям для развития их хозяйства,
расширения материально-технической базы, увеличения собственных
оборотных средств, создания фондов, необходимых для социальных
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нужд коллектива. Размер получаемой прибыли определяет
конкурентоспособность предприятия, степень его оперативнохозяйственной самостоятельности.
Важность учета финансовых результатов предопределяется тем
обстоятельством, что по его данным формируется информация о
прибыли предприятия.
В Типовом плане счетов для обобщения информации о
формировании конечного финансового результата деятельности
организации за отчетный период предназначен счет 99 «Прибыли и
убытки». По дебету 99 счета отражают суммы убытков, а по кредиту –
суммы прибыли (доходов) организации. Сопоставлением дебетового и
кредитового оборота за отчетный период определяется конечный
финансовый результат отчетного периода – чистая прибыль или
чистый убыток.
В течение отчетного года доходы и расходы организации
накапливаются на счете 99 нарастающим итогом с начала года.
Прибыль от текущей деятельности отражается по дебету счета 90
«Доходы и расходы по текущей деятельности» и кредиту счета 99
«Прибыли и убытки». Сальдо прочих доходов и расходов за отчетный
период отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»
(субсчет 91-5 «Сальдо прочих доходов и расходов») и кредиту счета
99 «Прибыли и убытки». Начисление налогов на прибыль и доходы и
других налогов и сборов, исчисляемых из прибыли организации в
соответствии с законодательством, отражается по дебету счета 99
«Прибыли и убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и
сборам». По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки»
закрывается. При этом заключительной записью последнего месяца
отчетного года сумма чистой прибыли отражается по дебету счета 99
«Прибыли и убытки» и кредиту счета 84 «Нераспределенная
прибыль».
Требования МСФО предусматривают применение для каждого
вида доходов и расходов отдельного счета. Доходы и расходы могут
представляться в отчете о прибылях и убытках разными способами,
чтобы обеспечивать информацию, необходимую для принятия
экономических
решений.
Поэтому
необходимо
расширить
классификацию доходов и расходов, для учета фактов о них в
номенклатуре системы счетов выделить новые счета. Так, для учета
потенциальных доходов и расходов предлагаем счет 92
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«Потенциальные доходы и расходы» для учета фактов об
инфляционных,
безвозмездно
полученных,
компенсационных
(дотационных), оценочных доходах и расходах до их юридической
реализации. Концепция определения финансовых результатов
разными способами и достоверность их определения предопределяет
необходимость раздельного учета формирования информации о
фактах чрезвычайных доходов и расходов. Чрезвычайные события и
обстоятельства за последние годы возникают очень часто, особенно в
сельском хозяйстве (стихийные бедствия - наводнения, засухи,
заморозки, эпидемии, пожары, аварии и т.п.). Поэтому учитывать
доходы и расходы от чрезвычайных обстоятельств непосредственно на
счете 91 «Прочие доходы и расходы» является не рациональным.
Информация об этих доходах и расходах, в зависимости от времени
(периода) наступления чрезвычайных обстоятельств, должна
формироваться раздельно в течение отчетного периода для их
контроля, анализа и управления чрезвычайными ситуациями. Поэтому
предлагаем информацию о чрезвычайных доходах и расходах
предварительно учитывать на счете 93 и назвать этот счет
«Чрезвычайные доходы и расходы».
Таким образом, предложенные изменения в план бухгалтерский
счетов позволят формировать в системе бухгалтерского учета
достоверную информацию о финансовых результатах деятельности
организации, которая необходима для принятия эффективных
управленческих решений.
Литература:
1. Типовой план счетов бухгалтерского учета утверждена постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 50 (в ред.
постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 20.12.2012 № 77).
2. Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов утверждена
постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г.
№ 102.
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Пожаровская Татьяна
Полесский государственный университет
БУХГАЛТЕРСКИЙ НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ НАЛОГОВ НА
ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Эффективность управления налогами на предприятии
выражается в степени достижения поставленных целей. Поскольку
важнейшей целью любого субъекта хозяйствования является
получение максимальной прибыли, то анализ и учет всех факторов,
влияющих на ее величину, является неотъемлемым условием
достижения данной цели.
В настоящее время в Республике Беларусь принято подразделять
бухгалтерский учет на финансовый, управленческий и налоговый, что
обусловлено различными задачами и порядком организации разных
видов учета. Налоговый учет является неотъемлемым звеном
информационной системы финансово-экономической деятельности
налогоплательщика в целях определения доли изъятий доходов в
пользу государственного бюджета.
Прибыль (убыток) от реализации основных средств,
нематериальных
активов
определяется
как
положительная
(отрицательная) разница между выручкой от реализации основных
средств, нематериальных активов, уменьшенной на суммы налогов и
сборов, уплачиваемые из выручки, и остаточной стоимостью
основных средств, нематериальных активов, а также затратами по
реализации основных средств, нематериальных активов [1].
Объектом налогообложения по налогу на прибыль является
валовая прибыль. Валовой прибылью признается сумма прибыли от
реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и
внереализационных
доходов,
уменьшенных
на
сумму
внереализационных расходов [2]. Основная ставка - 18%.
Налоговый учет по налогу на прибыль может вестись как
самостоятельно, так и на основании данных бухгалтерского
(финансового) учета в зависимости от возможной модели, выбранной
налогоплательщиком.
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Для систематизации и накопления информации о доходах и
расходах, формирующих налоговую базу организации, могут быть
использованы:  регистры бухгалтерского (финансового) учета;
регистры бухгалтерского (финансового) учета, дополненные
необходимыми реквизитами (при недостаточности информации для
определения налоговой базы); аналитические регистры налогового
учета. Таким образом, налогоплательщик налога на прибыль может
выбрать одну из трех моделей налогового учета с учетом степени его
автономности по отношению к системе бухгалтерского (финансового)
учета
Начисление налога на прибыль производится по данным
налогового учета и отражается по дебету счета 99 «Прибыли и
убытки» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет
«Расчеты по налогу на прибыль».
В бухгалтерском учете структура и порядок формирования
прибыли является одним из важнейших вопросов. Достоверная
отчетность о финансовых результатах и использовании прибыли
может служить хорошей основой для анализа финансового состояния
предприятия, выявления его сильных и слабых сторон, поможет
наметить меры по его укреплению или выходу из сложной
финансовой ситуации.
Таким образом, прибыль является фактическим источником
уплаты не только налогов, для исчисления которых она служит
налогооблагаемой базой, но и платежей, относимых на издержки
производства, так как их суммы напрямую уменьшают ее размер.
Исчисление налоговой нагрузки на расчетную прибыль обеспечит
менеджерам получение достоверной информации для принятия
обоснованных управленческих решений.
Литература:
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (особенная часть) от 30.12.2014 N
224 -З// Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф. 3000 [Электронный ресурс] /
ООО ‖ЮрСпектр―, Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
2. Новоселова, Е.В. Налоги (сборы, пошлины) и иные платежи /
Е.В.Новоселова // Консультант Плюс: Беларусь. Технология Проф. 3000
[Электронный ресурс] / ООО ‖ЮрСпектр―, Нац. Центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2014.
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МЕТОД ДИРЕКТ-КОСТ И УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Единица затрат (Cost Unit) — это единица продукта или услуги, на
которую распределяются затраты. Способ распределения затрат влияет
на образование цены на продукцию.
Применение различных методов классификации затрат приводит к
разному финансовому результату, т. к. расходы по-разному
распределяются на единицы затрат. [1].
Себестоимость продукции, работ, услуг – один из важнейших
показателей, необходимых для управления бизнесом. Ее размер зависит
не только от величины затрат, произведенных в процессе производства
продукции, товаров, работ и услуг, но и от того, каким методом она
рассчитана. По мнению зарубежных специалистов, «директ-костинг»
наиболее объективно отражает уровень себестоимости.
Основной
характеристикой
«директ-костинга»
является
подразделение затрат на постоянные и переменные в зависимости от
изменения объема производства. При этом в себестоимость продукции
включаются только переменные затраты, а затраты постоянные сразу
относятся на финансовый результат.
Современный директ-костинг предлагает два варианта учета:
1) простой директ-костинг, при котором в составе себестоимости
учитывают только прямые переменные затраты;
2) развитой директ-костинг, при котором в себестоимость
включают и прямые переменные, и косвенные переменные
общехозяйственные расходы.
В системе «директ-костинг» при управлении формированием
прибыли и затратами используется следующая схема формирования
финансового результата от продажи продукции (работ, услуг):
Выручка (нетто) от продажи продукции (работ, услуг) –
Переменные затраты = Маржинальный доход – Постоянные затраты =
Прибыль (убыток) от продаж. [2].
Учет затрат в системе «директ-кост» происходит по следующей
292

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2015 р.)

схеме:
переменные прямые затраты собираются в дебете счета 20
«Основное производство»; на счете 25 «Общепроизводственные
расходы» в дебете учитываются постоянные затраты;
по итогам месяца с дебета 25 счета постоянные затраты
списываются сразу на финансовые результаты.
Таким образом, в качестве основных характеристик директкостинга можно выделить следующие:
обязательная классификация затрат на постоянные и переменные;
калькулирование усеченной себестоимости (на основании лишь
переменных затрат) по продуктам или по центрам ответственности;
особая схема построения отчета о доходах (маржинальный
подход);
оценка запасов незавершенного производства и готовой
продукции по усеченной себестоимости. [3].
Управление формированием прибыли на основе организации
центров финансовой ответственности непосредственно затрагивает
работу внутренних структурных служб и подразделений организации,
обеспечивающих разработку и принятие управленческих решений по
отдельным аспектам формирования и использования прибыли и несущих
ответственность за результаты этих решений.
Цель применения методики управления прибылью по центрам
финансовой ответственности – оценка, прогнозирование и достижение
центров финансовой ответственности и организации в целом.
Внедрение системы развитого «директ-костинга» в разрезе центров
финансовой ответственности позволяет проводить анализ структуры
постоянных и переменных затрат, маржинального дохода и
формированием прибыли в целом по организации и, следовательно,
усовершенствовать систему управления затратами и финансовыми
результатами. [2].
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