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Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
УКРАИНЫ
Вступление Украины во Всемирную торговую организацию, а также ее
намерение вступить в НАТО и присоединиться к Евросоюзу, вынуждают
страну соблюдать определенные требования, выдвигаемые мировым
сообществом, при этом эти требования касаются всех сфер деятельности.
Поэтому сегодня Украина работает в направлении сближения украинского и
европейского законодательства, причем основное место в этой программе
занимает адаптация законодательства по аудиторской деятельности,
сближение национальных стандартов бухгалтерского учета и международных
норм, а также применение Международных стандартов финансовой
отчетности.
В соответствии со ст.121 Закона о бухгалтерском учете и финансовой
отчетности первая МСФО-отчетность представляется за первый квартал 2012
года. Именно так указанную норму Закона понимает Минфин (письмо от
15.02.2012 г. 31-08410-07-23/37642), вместе с другими госорганами
продолжающий активную разъяснительную кампанию, касающуюся
представления МСФО-отчетности. При этом, следует учитывать, что:
 предприятия, избравшие МСФО-формат представления отчетности,
могут не составлять отчетность по национальным стандартам (письмо МФУ
от 06.03.2012 г. № 31-08410-07-29/5792 на с. 38);
 публичные акционерные общества представляют квартальную
отчетность по МСФО, в частности, органам статистики и налоговым органам
(письмо МФУ от 17.02.2012 г. № 31-08410-07-10/3916 на с. 39);
 консолидированная МСФО-отчетность в органы статистики отдельно
не представляется.
Однако проинформировать указанные органы о составлении
консолидированной МСФО-отчетности предприятия обязаны, направив им
письмо-уведомление (письма ГССУ от 10.02.2012 г. № 04/3-12/69 на с.40 и
МФУ от 28.03.2012 г. № 31-08410-07-21/7643 на с.39).
Еще одно письмо — письмо МФУ от 23.02.2012 г. № 31-08410-0727/4531 (с.40) — информирует о том, каким международным стандартом
регламентируется составление Отчета о совокупном доходе (прибыли).
Но в период перехода предприятий Украины на стандарты МСФО
имеется ряд проблем.
Во-первых, проблемы правового характера. В соответствии с
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Конституцией Украины субъекты хозяйствования обязаны исполнять только
нормы установленные законодательством, т.е проблема состоит в
определении пути включения международных стандартов в правовое поле
Украины. Не все требования МСФО могут быть реализованы при
составлении отчетности предприятиями Украины. Например, это касается
альтернативного подхода к оценке активов по справедливой стоимости или
отражение в учете и отчетности инвестиционной собственности. Кроме того,
не все предприятия Украины должны составлять финансовую отчетность в
соответствии с МСФО
Во-вторых, трудности внедрения МФО связаны с необходимостью
иметь устойчивые источники информации обо всех изменениях, которые
вносятся в действующие международные стандарты и о новых принимаемых
стандартах.
Это требует со стороны Министерства финансов Украины – регулятора
в области бухгалтерского учета – поиска сотрудничества с Советом по
международным
стандарта
финансовой
отчетности.
Совет
по
международным стандартам поддерживает связи исключительно с
профессиональными организациями. В то время как в странах переходной
экономики преобладает государственное регулирование бухгалтерского
учета.
1. Учебное пособие по МСФО для профессиональных бухгалтеров «МСФО (IRFS) 1:
Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности», Москва,
Россия, апрель 2007года (обновленная редакция).
2. А.Б. Полозов, журнал «Корпоративная финансовая отчетность. Международные
стандарты» №10/2010.
3. В.Ф. Палий Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учебник. –
3-е изд., исп. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008.
4. Н.П. Мощенко. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: Учеб.
пособие. — М.: Финансы и статистика, 2008.
5. В.П. Сиднева Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие/
В.П.Сиднева.-М.: КНОРУС, 2009.
6. Приказ МФУ от 09.12.2011 г. № 1591 «О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты Министерства финансов Украины по бухгалтерскому
учету».
7. http://www.buhgalteria.com.ua
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Информационные системы в узком смысле рассматривают как
программно-аппаратную систему, предназначенную для автоматизации
целенаправленной деятельности конечных пользователей, обеспечивающую,
в соответствии с заложенной в нее логикой обработки, возможность
получения, модификации и хранения информации.
Бухгалтерские информационные системы (БИС) отражают отраслевые
особенности деятельности предприятий. Такие системы используются для
целей управления на уровне отдельного предприятия или отраслевом уровне.
Основу БИС составляет информация - совокупность количественных данных,
необходимых для выполнения функций планирования, контроля, анализа и
являющихся
основой
для
принятия
управленческих
решений.
Функциональные компоненты составляют содержательную основу ИС и
включают совокупность функциональных систем, комплексов задач и
процедур обработки, реализующих функции системы управления. В
функциональном аспекте БИС должны обеспечивать: выполнение
необходимых расчетов; подготовку, заполнение, проверку и распечатку
документов; перенос данных из одной отчетной формы в другую; накопление
итогов, обращение к данным прошлых периодов. В рамках БИС решается ряд
задач (рис. 1).
Обеспечение
автоматизированного
решения всего
комплекса задач
бухгалтерского
учета,
планирования,
анализа
финансовохозяйственной
деятельности,
внутреннего
аудита.

Задачи БИС
Получение
достоверной
оперативной
информации о
текущем
состоянии дел
на предприятии
для принятия на
ее основе
необходимых
управленческих
решений.

Интеграция
оперативного,бухгатерского,
статистиче
ского учета
на основе
единой
первичной информации.

Рис.1. Задачи БИС
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Получение
достоверной
информации для
обратной связи,
используемой
при принятии
управленческих
решений.

Автоматизация
обработки на
всех стадиях
техпроцесса,
начиная со
стадии
первичного
учета.
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Автоматизация бухгалтерского учета на предприятии и подготовка
финансовой отчетности в налоговые органы в условиях переходной
экономики является одной из наиболее важных задач. В настоящее время
существует широкий выбор различных систем автоматизации бухгалтерского
учета. При выборе информационной системы необходимо исходить из
поставленных задач и имеющихся ресурсов.
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике. / Под ред.
Г.А. Титоренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
2. Афанасьев Э.В., Ярошенко В.Н, Эффективность информационного обеспечения
управления. - М., 2007. - 267 с.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Україна обрала інноваційну модель розвитку всіх сфер суспільного
життя, основою якої має стати наука і використання її результатів на
практиці. В цілому у світі спостерігається прискорення темпів науковотехнічного розвитку, а тому метою вітчизняних підприємств є здійснення
інноваційної діяльності як головної вимоги сучасності з формування високого
технічного і організаційного рівня компаній. Вирішення сучасних проблем
економіки України пов’язано з необхідністю розвитку інноваційних процесів,
впровадження й використання у виробництві нових рішень – технологічних,
технічних, організаційних форм та економічних методів господарювання.
Розвиток теорії й практики обліку інноваційної діяльності досліджено
зарубіжними вченими, серед яких: П. Завлін, Н. Мончев, В. Нестеров,
І. Перлакі. Облікові аспекти інноваційної діяльності в Україні висвітлено у
працях таких науковців, як В. Бачинський, І. Бланк, О. Бородкін,
Ф. Бутинець, В. Василенко, О. Кантаєва та ін. Але комплексних робіт,
присвячених
проблемам
створення системи
обліково-аналітичного
забезпечення інноваційної діяльності, поки що немає, хоча потреба в цьому
досить значна.
Відповідно до ЗУ «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність
– діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових
конкурентоздатних товарів і послуг [1]
Одним із недоліків обліку є те, що у Плані рахунків та Інструкції про
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його застосування не наведено типової кореспонденції рахунків по
відображенню витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності. Крім
того, не існує єдиної системи облікових регістрів для відображення останньої.
В свою чергу, чинні облікові моделі не адекватні різноманіттю інноваційних
процесів і не надають достатньої кількості достовірних даних для проведення
економічного аналізу в сфері інновацій. У зв’язку з цим є необхідною
розробка науково обґрунтованої системи обліку й аналізу витрат, доходів і
результатів інноваційної діяльності промислових підприємств. Інформаційні
системи управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, а також
економічного аналізу мають створити необхідні умови для розширення,
прискорення й підвищення ефективності процесів створення та реалізації
різних видів інновацій, націлених на створення конкурентоздатної продукції
на рівні міжнародних стандартів [4, с. 25].
Так, у звітних формах, які щорічно подають промислові підприємства
місцевим органам державної статистики стосовно витрат на інноваційні
процеси, наведено інформацію про витрати на технологічні інновації,
джерела їх фінансування, обсяг реалізованої продукції, кількість
впроваджених інноваційних видів продукції, результати інноваційної
діяльності тощо. Втім складання цих форм за даними бухгалтерського обліку
є проблематичним, а щодо оперативного управління, то інформація потрібна і
за менші часові періоди.
Недоліки методики обліку та планування витрат на інноваційні
процеси зумовлюють те, що формування показників звітності про
інноваційну діяльність підприємства є доволі трудомісткою процедурою, яка
потребує додаткових розрахунків та не забезпечує повної і цілісної картини
про інноваційні процеси на підприємстві Відсутність методичних
рекомендацій з бухгалтерського обліку витрат інноваційної діяльності
призвела до розпорошеності витрат з освоєння нової продукції на різних
рахунках витрат, що ускладнює визначення собівартості кожного етапу робіт
і формування загальної суми цих витрат [3, с. 81].
Відповідно до чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку,
національних стандартів і методичних рекомендацій інноваційні витрати в
системі обліку розосереджені так:
 якась певна, але не виявлена частина витрат конструкторської та
технологічної служб, пов’язана із власне інноваційною діяльністю,
нівелюються з витратами на поточне забезпечення виробництва серійномасової продукції, не кажучи вже про те, що їх загальні витрати
обліковуються в складі адміністративних витрат підприємства, що
об’єднують принципово різні напрями діяльності – від будівництва і
експлуатації нетитульних споруд у капітальному будівництві й утримання
складів матеріальних запасів до вирішення екологічних завдань;
 витрати на розробку технічної документації нового виробу
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обліковуються в складі витрат на дослідження і розробки, що входять, у свою
чергу, до інших витрат операційної діяльності та до витрат майбутніх
періодів. Отже, до собівартості нового виробу їх не включають. Витрати ж на
виготовлення і випробування дослідних зразків входять до витрат майбутніх
періодів;
 витрати на створення інноваційних продуктів у вигляді
нематеріальних активів, наприклад, комп’ютерних програм, робочих
інструкцій, що становлять частину загальної технічної документації нового
виробу, проектів реструктуризації систем організації виробництва,
управління, збуту, передбачається обліковувати в складі капітальних
інвестицій, а витрати на дослідження й розробки, що передують створенню
(придбанню) нематеріальних активів, до їх первісної вартості (собівартості)
не входять, хоча самі вони як інноваційні продукти можуть
використовуватися і для власних потреб, і для реалізації на сторону.
В обліку практично немає інформації про витрати на нову техніку і
створення нових технологічних ліній. На рахунку 15 «Капітальні інвестиції»
обліковують витрати на придбання/створення основних засобів (мається на
увазі їх активна частина, тобто будівництво виділено в окремий вид) як
насправді прогресивних, що мають інноваційні характеристики, так і таких,
які просто потрібні для заміни тих, що вибули, і бувають часто в достатній
мірі зношеними.
Досить складні й невирішені питання існують в обліку витрат, що
виникають у процесі спільної інноваційної діяльності підприємства з
вітчизняними та зарубіжними партнерами. Можуть бути різні форми
співпраці, проте всі вони ґрунтуються на об'єднанні зусиль, вкладенні в
проект ресурсів, а звідси – виникнення спільних витрат і спільне
використання результатів [2, с. 32].
Отже, питання створення інформаційної та методичної бази з обліку
витрат інноваційної діяльності залишається відкритим на нормативному
рівні. Необхідна державна програма, яка була б спрямована на збільшення й
стимулювання діяльності інноваційних підприємств як на вітчизняному, так і
на зарубіжному ринках товарів і послуг.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.rada.gov.ua.
2. Валуєв Б. Деякі питання обліку інноваційних витрат і джерел їх покриття:
концептуальний аспект / Б. Валуєв, О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит. –
2009. – №12. – С. 28-35.
3. Грицай О. І. Напрями удосконалення обліку витрат на інноваційні процеси / О. І.
Грицай // Проблеми економіки та менеджменту: Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». – 2010. – № 683 – 253 с.
4. Кантаєва О. Питання розвитку теорії та практики обліку і аналізу інноваційної
діяльності підприємств / О. Кантаєва // Бухгалтеоський облік та аудит. – 2009. - №4.
– С. 25-31.
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МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Одним із способів економії ресурсів при перевезенні вантажів є
застосування систем підтримки прийняття рішень у галузі транспортної
логістики. Розробка програмних пакетів, що вирішують задачі планування,
розподілення ресурсів, маршрутизації перевезень, вимагають вагомих
наукових досліджень з метою одержання ефективних методів, що нададуть
можливість обрахунку та побудови ефективних маршрутів з точки зору
вартості перевезення на транспортній мережі, які можна використовувати
повсякденно.
Загалом серед логістичних підприємств, що виконують розвезення
вантажу з деякого складу до точок споживання або роздрібної торгівлі,
виникають задачі знаходження оптимальних маршрутів для відвідування
заданої множини адрес певною кількістю транспортних засобів із
обов’язковим поверненням у початкове місцезнаходження завершення
перевезення.
Пошук алгоритмів, що дають достатньо якісні розв’язки, але в той же
час вільних від впливу керуючих параметрів і при цьому швидких, здатних за
розумний час знаходити маршрути для великої кількості вершин є
актуальною задачею, що зумовлено масштабами транспортних магістралей
сучасних міст.
Задача оптимізації вантажних перевезень є добре відомою задачею
маршрутизації транспортного засобу, яка належить до класу NP-складних [1]
задач маршрутизації [2], яка розв’язується за допомогою евристичних
алгоритмів [3].
У доповіді наведено метод розв’язання задачі оптимізації вантажних
перевезень, що базується на допусках [4]. Допуском коефіцієнта (елемента) в
математичному формулюванні задачі мінімізації цільової функції називається
максимальна зміна цього коефіцієнта так, що поточне оптимальне рішення
залишається оптимальним за умови збереження всіх наступних вихідних
даних задачі незмінними.
Приведений метод гілок та меж для розв’язання задачі маршрутизації,
що базується на допусках, володіє найбільш сильним та стійким
синергетичним ефектом [5] від використання допусків для обчислення меж і
для вибору гілок, дозволяє зменшити розміри дерева пошуку. Цей метод
відрізняється від всіх інших алгоритмів перебору тим, що будує локально22
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оптимальні дерева пошуку, а саме: у випадку багатьох оптимальних рішень
релаксованої задачі, алгоритм допусків вибирає не порожній перетин всіх
можливих дерев пошуку, а якщо перетин порожній, то вибирається те
релаксоване оптимальне рішення і дерево пошуку, які дають швидку
побудову допустимого розв’язку для вихідної задачі і мінімальний
додатковий пошук з метою доведення оптимальності знайденого рішення.
Цей метод дозволить оптимізувати вантажні перевезення, покращити роботу
логістичних підприємств.
1. Гери М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи / М. Гери,
Д. Джонсон. – М. : Мир, 1982. – 416 с.
2. Christofides N. The vehicle routing problem / N. Christofides, A. Mingozzi, P. Toth,
C. Sandi (Eds.) // Combinatorial Optimization. − Wiley, Chichester, 1979. − P. 315-338.
3. Polacek M. A Variable Neighborhood Search for the Multi Depot Vehicle Routing
Problem with Time Windows / M. Polacek, R. F. Hartl, K. Doerner. // Journal of
Heuristics, 10. − 2004. – P. 613–627.
4. Goldengorin B. Tolerances Appllied in Combinatorial Optimization / B. Goldengorin,
G. Jager, P. Molitor // Journal of Computer Science 2 (9). – 2006. – P. 716-734.
5. Goldengorin, B. Tolerance Based Algorithms for the ATSP / B. Goldengorin,
G. Sierksma, M. Turkensteen // Lecture Notes in Computer Science, 3353. – 2004. –
P. 222-234.

Zbigniew Bartosiński,
Dyrektor Hotelu „Gromada‖ w Przemyslu (Polska),
magister Wyzszej Szkoly Gospodarczej
INWESTYCJE I PLANY HOTELU GROMADA W PRZEMYŚLU
Hotel Gromada w Przemyślu powstał w 1999 roku. Jest najbardziej
wysuniętym obiektem hotelowym sieci Gromada na południowy-wschód Polski.
Hotel znajduje się w mieście na prawach powiatu – Przemyślu. Dzięki dobrej
lokalizacji przy głównych trasach komunikacyjnych zarówno drogowych jak
i kolejowych Przemyśl stanowi bardzo dobrą bazę wypadową. Dogodnie
połączenia oraz bliskość przejścia granicznego w Medyce zapewniają łatwą
komunikację pomiędzy Przemyślem i Lwowem.
Hotel Gromada wybudowany został na prawobrzeżnej części miasta z której
do ścisłego centrum miasta oraz zabytkowego rynku jest 700 metrów. W bliskiej
odległości od hotelu znajduje się zabytkowy Park Miejski z Zamkiem
Kazimierzowskim, nowoczesny wyciąg narciarski i lodowisko, deptak spacerowy
oraz jedna z najczystszych rzek w Polsce San. Bardzo ciekawą atrakcją jest
odrestaurowany bunkier z Linii Mołotowa, w którym znajduje się muzeum II
Wojny Światowej. Bunkier położony jest 100 metrów od wejścia głównego hotelu.
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Hotel Gromada Przemyśl jest jednym największym obiektem noclegowym
w Przemyślu i okolicach. Posiada 105 pokoi dzięki czemu przy odpowiedniej
konfiguracji jest w stanie przyjąć 230 gości. Pokoje posiadają zróżnicowaną
strukturę: oferowane są jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe, a ponadto w
ofercie sprzedaży znajdują się apartamenty, pokoje rodzinne typu studio oraz
pokoje dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizję
kablową, Internet bezprzewodowy, telefon oraz własny węzeł sanitarny. Pokoje
rozmieszczone są na czterech piętrach a dzięki łatwej komunikacji każdy z gości
ma szybki dostęp do restauracji oraz sal konferencyjnych. Ponadto pokoje znajdują
się w dwóch głównych segmentach mieszkalnych. Trzeci segment przeznaczony
jest na restaurację i sale konferencyjne. Takie rozwiązanie pozwala na organizację i
prowadzenie imprez np.: konferencji i bankietów nie naruszając spokoju gości
przebywających w pokojach hotelowych. Pokoje posiadają również opcję wyboru
widoku na miasto oraz zakole rzeki San oddalonej od budynku hotelowego
dwieście metrów.
Część gastronomiczna hotelu składa się z drink baru, restauracji oraz
sezonowego ogródka piwnego. Hotelowa restauracja przeznaczona jest na 120 osób
a drink bar połączony z tarasem. Restauracja oferuje szeroką gamę usług
związanych z organizacją i obsługą imprez tematycznych, bankietów, spotkań
integracyjnych, wesel i uroczystości rodzinnych oraz cateringu. Dział gastronomii
specjalizuje się w organizowaniu dużych imprez grillowych i piknikowych dla grup
turystycznych, firm i mieszkańców miasta. Jest to możliwe dzięki odpowiedniemu
zapleczu technicznemu, wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanym prze hotel
dużym areałem powierzchni i specjalnie przygotowanym placem do imprez
grupowych (nawet na 2500 osób). Rokrocznie są na nim organizowane duże
imprezy tematyczne takie jak na przykład: Noc Iwana Kupały, Festiwal Romów lub
Lato z Gromadą.
Bezpośrednio przed hotelem znajduje się duży parking mieszczący sto
samochodów oraz cztery autokary co daje możliwość przyjmowania kilku grup
jednocześnie. Parking jest dozorowany i podzielony na trzy sektory parkingowe.
Dodatkowo hotel posiada garaże z łatwym dostępem i dojazdem do parkingu. Jest
to największy parking hotelowy w Przemyślu.
Techniczne zaplecze hotelu przy prawidłowym wykorzystaniu przez zespół
pracowników pod właściwym kierownictwem daje bardo duże możliwości.
Prawidłowa organizacja oraz przygotowanie imprez i pobytów grupowych jest
możliwe tylko dzięki sprawnemu zarządzaniu posiadanym sprzętem i osobami do
jego obsługi. Czynnik ludzki odgrywa bardzo ważną rolę w obsłudze ruchu
turystycznego. Personel hotelu jest ostatnim ogniwem procesu obsługi klienta w
którym gotowy produkt turystyczny jest prezentowany, wykonywany i
przekazywany odbiorcy czyli turyście właśnie przez odpowiednią obsługę.
Kładziemy duży nacisk na odpowiednią atmosferę pobytu naszych gości.
Wierzymy, że nasze zaangażowanie w obłogę spełnia oczekiwania i daje
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satysfakcję naszym klientom.
Hotel nastawiony jest na ciągły rozwój. Chcemy podnieść jakość
świadczonych usług oraz zwiększyć zakres ofert. Nasze działania zmierzają do
poprawy standardu hotelu poprzez sukcesywne remonty i prowadzone inwestycje.
Na bieżąco sprawdzamy i polepszamy stan pokoi hotelowych dbając o ich
wyposażenie. Oferowane pokoje wyróżniają się przestronnością i dużą
powierzchnią zapewniając wygodę klientom indywidualnym i grupowym.
Aby oprócz noclegu zapewnić naszym gościom inne usługi na wysokim
poziomie zmieniliśmy menu naszej restauracji, a w następnym roku przystąpimy do
rewitalizacji sali restauracyjnej żeby nasi goście mieli jak najlepszą satysfakcję i
przyjemność z organizowanych imprez takich jak spotkania służbowe, imprezy i
bankiety. Sala restauracyjna zyska nowe nagłośnienie i oświetlenie oraz zostanie
zmienione jej wyposażenie. Wieloletnie, bogate doświadczenie oraz odpowiednie
zaplecze zarówno techniczne jak i personalne pozwala nam na organizowanie i
obsługę przyjęć okolicznościowych i kolacji biznesowych.
Kolejną inwestycją będzie zwiększenie możliwości konferencyjnych
naszego hotelu. Jedną z naszych sal konferencyjnych powiększymy dzięki czemu
będziemy w stanie jednorazowo przyjąć do 350 gości konferencyjnych. Dzięki 5
salom konferencyjnych możemy już teraz prowadzić szkolenia panelowe.
Wszystkie sale zostaną wyposażone w nowe nagłośnianie oraz sprzęt wideokonferencyjny. Takie zmiany w wyposażeniu pozwolą dodatkowo na przeznaczenie
sal konferencyjnych pod imprezy okazjonalne jak bankiety itp.
Już w przyszłym roku przystępujemy do otworzenia nowego baru dla
naszych gości jako miejsca spędzania czasu i rozrywki. Bar będzie wyposażony w
panoramiczne telewizory dzięki czemu możliwe będzie oglądanie rożnych
wydarzeń sportowych w komfortowych warunkach. Poza bogatą ofertą telewizyjną
dostępne będą stoły bilardowe. Dla gości będą oferowane przekąski i desery oraz
szeroki asortyment alkoholi.
W sezonie letnim regularnie organizujemy imprezy tematyczne dla naszych
gości i mieszkańców miasta. Nasz plac grillowy przeznaczony na tego typu
imprezy zostanie poddany modernizacji i powstanie całoroczna wiata grillowa wraz
z paleniskiem przeznaczona na grille, festyny i pikniki. W trakcie organizacji
imprez otwartych na świeżym powietrzu nasz hotel jest wstanie obsłużyć nawet do
2500 osób.
Budynek hotelu nadaje się do wszechstronnej aranżacji przez co w
podziemiach powstanie nowoczesna siłownia oraz profesjonalne SPA. Dążymy do
wzbogacenia naszej oferty tak aby goście mieli różne możliwości spędzania czasu
wolnego. Nasza oferta będzie także skierowana do mieszkańców miasta. Obecnie
w podziemiach działa szkoła tańca dla dorosłych i dzieci.
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Батицька В.Д.
Науковий керівник: Вишневська Н.В., ст. викладач
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
Україна як член Ради Європи приєдналась і ратифікувала Європейську
хартію місцевого самоврядування, у якій зазначено, що саме органи
місцевого самоврядування забезпечують ефективне і близьке до громадянина
управління і безпосередню участь людини у державних справах, що є одним
із головних демократичних принципів [1].
Проблеми формування доходів місцевих бюджетів перебувають в
центрі уваги багатьох вітчизняних науковців, зокрема К. Павлюка, І. Луніної,
В. Піхотського, О. Крайник, Т. Міхєєнка, О. Тулай, Є. Жемеренка, М.
Кульчицького, С. Слухай, О. Гончаренка, Н. Здерка та ін.
Проте, взявши до уваги те, що науковці досить багато уваги
приділяють дослідженню проблеми формування доходів органів місцевого
самоврядування, це питання потребує більш глибокого дослідження та
аналізу в сфері бюджетної системи України.
Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних і
закріплених видів надходжень і наданих офіційних трансфертів, тобто за
рахунок
законодавчо
визначених
у
встановленому
порядку
загальнодержавних податків, зборів та інших платежів. З огляду на це,
особливої актуальності в Україні і світі набувають проблеми виявлення
резервів зростання доходів органів місцевого самоврядування [2, с. 278].
Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів
місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі
нашої держави. Наявність доходів місцевих бюджетів закріплює економічну
самостійність місцевих органів самоврядування, активізує господарську
діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території,
розширювати фінансовий потенціал регіону, виявляти і використовувати
резерви фінансових ресурсів, що розширює можливості місцевих органів
влади у більш повному задоволенні потреб населення.
Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціальноекономічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів
здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я
населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні
молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів.
В Україні законодавчою основою формування доходів місцевих органів
влади є Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до
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якого фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме
майно, прибутки місцевих бюджетів, позабюджетні цільові та інші кошти,
земля, природні ресурси, які знаходяться в комунальній власності [3, с. 170].
На організацію процесу формування доходів органів місцевого
самоврядування впливають організаційно-правові форми господарювання,
тип власності та специфіка діяльності підприємств, що, у свою чергу,
проявляється при утворенні бюджетних коштів і подальшому їх
використанні. Відповідно доходи місцевих бюджетів характеризуються
особливою структурою джерел їх мобілізації та можливістю їх використання
– фінансування власних і делегованих повноважень органів місцевого
самоврядування [4, с.113].
Враховуючи результати дослідження, можна сформулювати основні
проблеми формування доходів органів місцевого самоврядування:
 недостатня можливість самостійності у прийнятті рішень органами
місцевого самоврядування. Зокрема, це стосується формування місцевих
бюджетів і спрямування їх витрат; право органів місцевого самоврядування
самостійно визначати власну структуру для того, щоб ефективно виконувати
свої функції;
 зростання частки трансфертів і дотацій вирівнювання, що свідчить
не лише про недостатність обсягу самостійно мобілізованих коштів, але і про
посилення залежності місцевого самоврядування від рішень органів влади,
знижується ініціативність у мобілізації коштів та пошуку власних резервів
наповнення місцевих бюджетів;
 відсутність чіткого взаємозв’язку між обсягами податків, які
збираються, і доходами місцевих бюджетів позбавляє місцеві органи влади
стимулів до збільшення державних доходів, що, в свою чергу загострює
проблему нестачі коштів не тільки на місцевому, але й на
загальнодержавному рівні;
 неефективна діяльність місцевих органів влади щодо формування
власної доходної бази, відповідно, нездатність повною мірою впливати на
забезпечення розвитку територій України.
Отже, практичне дослідження процесу формування доходів органів
місцевого самоврядування довело, що на сьогоднішній день органи місцевого
самоврядування не володіють достатніми фінансовими ресурсами для
організації управління економікою і соціальною сферою на своєму рівні.
Тому, проблеми формування дохідної бази місцевих бюджетів в Україні, брак
фінансових ресурсів органів місцевої влади й нестабільності їхніх дохідних
джерел стояли на порядку денному протягом усіх років незалежності й
особливо актуалізувалися в умовах глобальної фінансової кризи і
залишаються не вирішеними і до сьогодні.
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Таврійський державний агротехнологічний університет
MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROLLING AS A
SUBSYSTEM OF MODERN MANAGEMENT
Management accounting – also known as management control – is one of the
classical and most fundamental aspects of business administration.
Managerial accounting, or management accounting, is a set of practices and
techniques aimed at providing managers with financial information to help them
make decisions and maintain effective control over corporate resources. For
example, managerial accounting answers such questions as:
1. What is the company's average cost per unit of labor (enterprise wide or
within specific departments)?
2. How many dollars in sales does each marketing dollar bring in?
3. What is the required rate of return to make a new investment
worthwhile?
4. Which activities require the greatest expenditures and which earn the
greatest profits (and how can the organization maximize the former and minimize
the latter)?
Managerial accounting procedures are intended primarily to supply
knowledge to decision makers within an organization.
Professionals within an organization who perform the managerial accounting
function generally support two primary purposes. First of all, they generate routine
reports containing information regarding cost control and the planning and
controlling of operations. Second, managerial accountants produce special reports
for managers that are used for strategic and tactical decisions on matters such as
pricing products or services, choosing which products to emphasize or deemphasize, investing in equipment, and formulating overall policies and long-range
planning.
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Managerial accounting activities include some or all of the following:
recognizing and evaluating transactions and economic events; quantifying and
estimating the value of those events; recording and classifying appropriate
transactions and events; and analyzing the reasons for, and relationships between,
the transactions and events. Managerial accountants also assist decision makers
who use the information they generate, and evaluate the implications of past and
future events on proposed plans or decisions. They also work to ensure the integrity
of the information that they produce and strive to implement a system of reporting
that contributes to the effective measurement of management's performance.
The practical role of managerial accounting is to increase knowledge within
an organization and therefore reduce the risk associated with making decisions.
Accountants prepare reports on the cost of producing goods, expenditures related to
employee training programs, and the cost of marketing programs, among other
activities. These reports are used by managers to measure the difference, or
"variance," between what they planned and what they actually accomplished, or to
compare performance to other benchmarks.
Monitoring financial results and measuring the outcome of planning
processes within the enterprise is called "controlling.
Controlling is an important function because it helps to check the errors and
to take the corrective action so that deviation from standards are minimized and
stated goals of the organization are achieved in a desired manner. According to
modern concepts, control is a foreseeing action whereas earlier concept of control
was used only when errors were detected. Control in management means setting
standards, measuring actual performance and taking corrective action. Thus,
control comprises these three main activities.
Management control can be defined as a systematic effort by business
management to compare performance to predetermined standards, plans, or
objectives in order to determine whether performance is in line with these standards
and presumably in order to take any remedial action required to see that human and
other corporate resources are being used in the most effective and efficient way
possible in achieving corporate objectives.
Also control can be defined as "that function of the system that adjusts
operations as needed to achieve the plan or to maintain variations from system
objectives within allowable limits". The control subsystem functions in close
harmony with the operating system. The degree to which they interact depends on
the nature of the operating system and its objectives. Stability concerns a system's
ability to maintain a pattern of output without wide fluctuations.
From these definitions it can be stated that there is close link between
planning and controlling. Planning is a process by which an organization’s
objectives and the methods to achieve the objectives are established, and
controlling is a process which measures and directs the actual performance against
the planned goals of the organization.
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The process of control usually involves four important steps. They are:
identifying the goals or objectives, implementing the programs or policies,
measuring and comparing outcomes against targets, and analyzing whether the
achieved targets are in accordance with the goals or objectives.
The role of the management is to organize, plan, integrate and interrelate
organizational activities to achieve organizational objectives. The achievement of
these activities is facilitated by management control systems. A management
control system is designed to assist managers in planning and controlling the
activities of the organization. A management control system is the means by which
senior managers ensure that subordinate managers, efficiently and effectively,
strive to attain the company's objectives.
Management control systems involve a number of activities in an
organization, including planning the future course of action; coordinating and
communicating the various activities of the organization
to different departments; evaluating information and deciding the various
activities; and finally, influencing people to work in accordance with the goals of
the organization.
The management control process involves three interrelated activities –
communication, motivation and evaluation. First, it involves communication
between the superior and the subordinates. Communication helps the subordinates
understand the goals of the organization. The superior should make sure that the
subordinates understand what the organization expects of them. Second, for the
subordinates to put in their best efforts to achieve organizational goals, they have to
be motivated. It is the responsibility of the superior to motivate the subordinates.
Finally, for effective performance, superiors should evaluate the work of the
subordinates and give them feedback periodically. It is essential for the superior to
evaluate the performance of subordinates without any bias.
The purpose of control is to ensure that an organization meets desired
objectives and that individual members behave in a manner consistent with
organizational objectives. In recent times, several companies have lost billions of
dollars because the necessary controls were absent. Management control systems
are considered essential for the successful attainment of corporate objectives. It is
the means by which senior managers effectively and efficiently strive to attain
company's objectives.
A good management control system is oriented towards the future, has clear
objectives, and minimizes control losses. It is important to analyze the distinction
between strategy formulation, task control and management control. Strategy
formulation takes place at the higher level of the management, and task control
involves the control of individual tasks. Management control lies at the
intermediate level between the levels of strategy formulation and task control. It
helps in the implementation of the desired strategies.
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БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ: ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Однією з актуальних проблем, яка майже не розроблена в теорії та на
практиці, є теоретичне обґрунтування економічної сутності біологічних активів, які не стали предметом комплексного дослідження вчених. Більшість
науковців основну увагу приділяють питанням оцінки біологічних активів та
аналізу нових підходів до визначення фінансових результатів відповідно до
П(С)БО 30 «Біологічні активи». Недостатнє наукове вивчення призводить до
того, що нині немає чіткого розмежування економічних термінів «ресурси»,
«активи», «біологічні ресурси», «біологічні активи», що спричиняє їх
неоднозначне трактування й викликає дискусії щодо їх економічної та
обліково-аналітичної сутності.
Біологічні активи є відносно новим поняттям для бухгалтерського
обліку в Україні. В сучасній літературі економічного характеру майже
відсутні визначення терміну «біологічні активи», крім визначення, що
наводиться в МСБО 41 і П(С)БО 30. Відповідно до міжнародного стандарту
біологічний актив – це жива тварина або рослина. Таке всеохоплююче та
неконкретне визначення не тільки не розкриває зміст терміну, але й не
конкретизує об’єкт обліку, оскільки не кожна жива тварина і рослина є
активом і відповідно об’єктом обліку. Зокрема, з цього приводу Н.В.
Перевозник зазначає, що для визначення терміну «біологічні активи»
потрібно застосовувати чітко зазначені ознаки активу як економічної
категорії: по-перше, актив має перебувати у володінні підприємства
(контролюватися підприємством), по-друге, мусить мати визначену вартість у
грошовому виразі, а по-третє, має принести майбутній економічний прибуток
[3].
Детальний аналіз і вивчення діючої нормативно-правової бази та
наукових матеріалів показав, що термін «біологічні активи» розкривається
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однобоко, залежно від того, в якій галузі економіки проводяться наукові
дослідження. Здебільшого дану категорію розглядають у двох площинах –
економічній та біологічній.
Не вдаючись у детальний ретроспективний аналіз терміну «активи»,
зазначимо, що, враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід аспектів їх
розвитку, на сучасному етапі для цілей бухгалтерського обліку виділяють три
істотні ознаки активів: майбутні економічні вигоди, контроль над доступом
до таких вигод сторонніх осіб, походження з минулих господарських
операцій або подій [3]. Ураховуючи зазначене, у практиці бухгалтерського
обліку активи визначаються як:
 майбутні економічні вигоди, одержані або контрольовані конкретним
господарюючим суб’єктом у результаті минулих операцій або подій;
 потенційний прибуток або майбутні економічні контрольовані
господарюючим суб’єктом у результаті операцій або минулих подій;
 права або інший доступ до майбутніх економічних контрольованих
суб’єктом у результаті минулих подій або операцій;
 економічні ресурси (джерело), від яких очікується майбутньому
економічні вигоди, контрольовані суб’єктом у результаті минулих подій
Деталізуючи дане визначення, Л.К. Сук зазначає, що «біологічні
активи – це явище життя, тобто живі тварини або рослини, які здатні до
біологічної дії. Вони можуть забезпечувати: процес виробництва нових
неживих, наприклад, корови дають молоко; процес відтворення нових живих
тварин, наприклад, корови народжують телят. З ходом часу біологічні активи
можуть поліпшувати свої якості (відбувається ріст телят тощо) або їх
погіршувати (телята зменшують свою вагу)». Розділяючи в цілому точку зору
Л.К. Сука, вважаємо, що наведене визначення більше характеризує засоби
виробництва як біологічні ресурси, ніж самі біологічні активи. При цьому в
даному дослідженні дійшли висновку, що використовувати термін «біологічні
ресурси» не коректно [5].
Для повного та більш конкретного дослідження варто розглянути
класифікацію біологічних активів. Вона полягає в розмежуванні та поділі їх
на окремі групи з певними ознаками. МСФЗ 41 «Сільське господарство»
визначає групу, як сукупність подібних живих тварин або рослин та
класифікує біологічні активи на: споживні біологічні активи та біологічні
активи-носії або зрілі та незрілі (якщо доречно) [2]. Відповідно, споживні – це
такі біологічні активи, з яких збирають урожай у вигляді
сільськогосподарської продукції або які продають як біологічні активи.
Прикладом споживних біологічних активів є: худоба, призначена для
виробництва м’яса, худоба яку утримують з метою продажу, риба в
рибгоспах, зернові такі як кукурудза або пшениця, ліс, що вирощується для
отримання деревини. Біологічні активи-носії – це всі біологічні активи, інші,
ніж споживні. Наприклад: худоба для отримання молока, виноградники,
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фруктові дерева, ліс, із якого отримують дрова, залишаючи частину дерев.
Біологічні активи-носії не є сільськогосподарською продукцією, а радше є
само відтворюваними активами.
Зрілі біологічні активи – це ті, що набули ознак того, що їх можна
зібрати як урожай (для споживчих біологічних активів), або ті, з яких
періодично можна збирати врожаї (для біологічних активів-носіїв). До
незрілих довгострокових біологічних активів відносяться біологічні активи,
операційний цикл створення яких перевищує 12 місяців (крім тварин на
вирощуванні та відгодівлі), які у звітному періоді ще не здатні давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи
визначеної якості, зокрема, багаторічні насадження (сади, виноградники,
ягідники тощо), що не досягли пори плодоношення [4].
Цікавою є думка П.М. Кузьмовича, що чим більше виділено ознак
класифікації, тим вищий ступінь пізнання об’єкта і від того, наскільки
правильно обрані класифікаційні ознаки об’єкта, може залежати порядок його
обліку. Тому він запропонував відобразити біологічні активи: за строком
використання ( оборотні і необоротні); за характером відображення зносу
(біологічні активи, що амортизуються та що, не амортизуються); за правом
власності (власні та орендовані) [1].
Важливе значення відіграє класифікаційна ознака залежно від
екологічного спрямування в умовах екологічної кризи. Споживачі
біологічних активів повинні отримувати доступну інформацію, щодо обраної
продукції, тому екологічно чисті, традиційні та генномодифіковані біологічні
активи повинні відображатися як окремі облікові елементи, формування
вартості таких активів також має бути різною.
Подальші дослідження повинні бути спрямовані, перш за все, на
розробку нової класифікації біологічних активів, яка дасть змогу
сільськогосподарським підприємствам поліпшити систему ведення
аналітичного та синтетичного обліку таких активів, спростить поняття
пов’язаних з ними питань.
Але, дана категорія активів недостатньо досліджена, тому в
майбутньому слід розглянути її більш детальніше, а саме, визначити
проблемні сторони оцінки біологічних активів та запропонувати можливі
шляхи їх вирішення. Для підвищення ефективності використання біологічних
активів необхідно продовжувати пошук шляхів удосконалення організації
бухгалтерського обліку підприємств АПК.
1. Кузьмович П.М. Поняття біологічних активів та їх класифікація [Текст] /
П.М.Кузьмович // Облік і фінанси АПК. – 2010. – №4. – С. 32 – 37
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 41«Сільське господарство».
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.qov.ua.
3. Перевозник Н.В. Біологічні активи як обліково-аналітична та економічна категорія /
Н.В.Перевозник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – № 6 (73). –
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Інфляція являє собою складне багатоаспектне явище соціальноекономічного характеру, властиве в тому або іншому ступені всім країнам:
розвиненим, тим, що розвиваються, й, значно, країнам з перехідною
економікою. Інфляція є досить актуальною проблемою для дослідження.
Вона призводить до знецінення грошей, що, в свою чергу, призводить до
тенденції зростання цін. Інфляція є одною із найбільш гострих проблем.
Проблема базової інфляції є відносно новою, тому у вітчизняній
літературі не є широко висвітленою. Однак, серед українських дослідників
даної проблеми необхідно відзначити О. Петрика, Ю. Половньова, із
зарубіжних дослідників C. Cечетті., А. Мейлер, Т.Е. Кларк, Л. Блейка тощо.
Інфляція є однією з найбільш гострих проблем сучасного розвитку
економіки в багатьох країнах світу негативно впливаючи на всі сторони
життя суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує заощадження
юридичних і фізичних осіб, перешкоджає довгостроковим інвестиціям і
економічному зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систему,
провокує втечу національного капіталу за межі країни, ослабляє національну
валюту сприяє її витісненню у внутрішньому обігу іноземною валютою,
підриває можливості фінансування державного бюджету. Інфляція є
найефективнішим засобом перерозподілу національного багатства – від
бідніших шарів суспільства до багатших. У країнах з розвиненою ринковою
економікою інфляція може розглядатися як невід'ємний елемент
господарського механізму. Проте вона не представляє серйозної загрози,
оскільки там відпрацьовані і достатньо широко використовуються методи
обмеження і регулювання інфляційних процесів.
Інфляція є основною проблемою в багатьох країнах, що розвиваються.
Інфляція – це падіння купівельної спроможності грошей, підвищення
грошової вартості життя [1].
Причини інфляції різноманітні, вони виникають як у процесі
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виробництва, реалізації товарів, так і вразі зміни маси й швидкості обороту
грошей. Як правило, в основі інфляції лежить невідповідність грошового
попиту й товарної маси. Диспропорції між попитом і пропозицією,
перевищення доходів над споживчими витратами можуть зумовлюватись
дефіцитом державного бюджету, надмірним інвестуванням (обсяг інвестицій
перевищує можливості економіки), випереджальним підвищенням заробітної
плати порівняно із зростанням виробництва й продуктивності праці тощо.
Розрізняють внутрішні і зовнішні причини інфляції. Серед внутрішніх
можна виділяти не грошові та грошові – монетарні причини інфляції.
До зовнішніх причин виникнення інфляції відносять: світові структурні
кризи (сировинна, енергетична, валютна); нелегальний експорт золота,
валюти; скорочення надходжень від зовнішньої торгівлі; від’ємне сальдо
зовнішньоторговельного й платіжного балансів.
До внутрішніх не грошових причин відносять: порушення
диспропорції господарства; циклічний розвиток господарства; монополізація
виробництва; незбалансованість інвестицій; державно-монополістичне
ціноутворення; кредитна експансія; нестабільність соціально-економічної
ситуації у державі.
В свою чергу до внутрішніх грошових (монетарних) причин відносять:
дефіцит бюджету; зростання державного боргу; надмірна емісія грошей;
збільшення кредитних знарядь обігу внаслідок розширення кредитної
системи; збільшення швидкості обігу грошей.
Отже, інфляція як багатофакторний процес – це прояв
диспропорційності у розвитку суспільного відтворення, що обумовлено
порушенням закону грошового обігу. Таким чином, глибинні причини
інфляції криються як у сфері обігу, так і у сфері виробництва і дуже часто
обумовлюються економічними й політичними відносинами країни [1].
У сучасній економічній літературі зустрічається велика кількість
класифікацій видів інфляції. При цьому автори не завжди дотримуються
певних критеріїв для визначення того чи іншого виду, не завжди виділяють
загальну ознаку, за якою об’єднуються в єдину групу види інфляції, або
роблять це без наукового обґрунтування. В таких випадках інфляція втрачає
будь-яку визначеність і змістовність, істотно ускладнюється пізнання її
сутності [2].
У процесі розгляду інфляції як системного утворення важливим є
вивчення такої характеристики інфляції, як її інтенсивність, яка визначається
темпами втрати грішми своєї купівельної спроможності.
Залежно від рівня інтенсивності знецінення грошей інфляція
поділяється на: помірну (повзучу), галопуючу, гіперінфляцію.
Помірна (повзуча) інфляція спостерігається тоді коли, темпи зростання
цін не перевищують 10% на рік. В Україні вона була негативним процесом,
внаслідок якого постійно існував товарний дефіцит, виникали диспропорції у
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вітчизняній економіці, діяв затратний механізм господарювання, утримувався
великий апарат управління, знижувався життєвий рівень народу. [1]
Галопуюча інфляція настає тоді, коли темпи зростання цін досягають
10-100% на рік. Вони спричиняє випереджувальні темпи зростання
споживчого попиту порівняно з товарною пропозицією, що призводить до
стрімкого зростання цін. [1]
Гіперінфляція – характерними для неї є надзвичайно високі темпи
зростання цін – більш як 100% на рік. У рамках гіперінфляції виділяють
вужче поняття – суперінфляція, за якої темпи зростання цін становлять
1000% і більше за рік.
Гіперінфляція вражала економіки багатьох країн. Потужної
гіперінфляції зазнала, наприклад, Німеччини, де 1992 року ціни зросли на
5470%, а 1923 року – в 1 300 000 000 000 разів. А 1950-1970 роки
гіперінфляцію пережили багато країн Латинської Америки, у 80-ті роки –
Югославія та Ізраїль
Щодо інфляції в Україні протягом останніх років, то показники її є
такими: в 2009 році інфляція склала 12,3%, у 2010 році – 9,1%, у 2011 році
інфляція склала 4,6%. Таким чином, ми можемо бачити, що починаючи з 2010
року рівень інфляції стрімко знижується, яскравим тому прикладом є рівень
інфляції у 2011 році [3].
Отже, інфляція — це зростання загального рівня цін у країні впродовж
певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національної
грошової одиниці. В Україні інфляція викликана багатьма факторами.
Виділяють також ряд причин що призводять до інфляції. Окрім цього
прийнято визначати декілька видів інфляції, серед них помірна інфляція,
галопуюча та гіперінфляції.
1. Мікроекономіка і Макроекономіка: Підручник// за ред. С.Будаговської та ін. – Київ,
«Основи» – 2007.
2. Індекс інфляції. Держкомстат України // Урядовий кур’єр. – 2011. – С. 4.–9.
3. http:www.ukrstat.gov.ua.
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
Основні засоби є основою господарської діяльності підприємства. В
процесі формування та руху основних засобів важливу роль відіграє метод їх
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оцінки. Оцінка допомагає отримати загальну картину про стан підприємства,
тому вона повинна бути об’єктивною та дотримуватись принципу єдності.
Під єдністю оцінки розуміють незмінність та одноманітність. Об’єктивність
виражається за рахунок достовірності показників обліку та відображення
реальних показників, та джерел їх формування.
Питання оцінки є одним з найважливіших у бухгалтерському обліку та
звітності. За допомогою оцінки здійснюється вимірювання вартості об’єктів
основних засобів.
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» оцінка основних засобів – це
грошове вираження вартості основних засобів, за якою вони відображаються
в бухгалтерському обліку [1]. Достовірна оцінка основних засобів має велике
значення для об’єктивної оцінки ресурсів підприємства та результатів його
діяльності. Помилка в оцінці може призвести до неточного розрахунку
амортизації, що потягне за собою неправильний розрахунок собівартості, а це
відобразиться на прибутку; викривлення відображення в звітності діючих
об’ємів основних засобів; неправильне нарахування зносу, коефіцієнтів
приходу та вибуття, показників ефективності діяльності.
Розрізняють первісну, відновну та залишкову вартість основних
засобів. У сучасному обліку основні засоби краще оцінювати за
використанням методів первісної та залишкової вартості. Метод первісної
вартості дозволяє зараховувати об’єкти на баланс підприємства у сумі коштів,
витрачених для придбання необоротних активів. Такий метод є ефективним
при проведенні аналізу фінансового стану, тобто сприяє правильній оцінці
фінансового результату (прибуток чи збиток). Але цей метод має свій
недолік: він не враховує ступінь зносу та моральну застарілість основних
засобів, а також виражає вартість у змішаних цінах. Первісна вартість на
пряму залежить від методу їх отримання: придбання за власні кошти –
первісна вартість; самостійне виготовлення чи виготовлення на замовлення –
фактична собівартість; як внесок до статутного капіталу – справедлива
вартість засобів з урахуванням витрат, з якою згодні всі співвласники;
безоплатне отримання - справедлива вартість на дату отримання, з
урахування витрат;по обміну на схожий актив – залишкова вартість об’єкта
або справедлива вартість; по бартеру на неподібний актив – це справедлива
вартість переданого об’єкта основних засобів, збільшена (зменшена) на суму
грошових коштів чи їхніх еквівалентів, яка була отримана під час обміну [2].
Справедлива вартість – це вартість об’єкта, яка підходить зацікавленій
особі і по якій він готовий придбати (обміняти) основний засіб.
Первісна вартість основних засобів, без врахування суми зносу за
термін експлуатації, називається залишковою вартістю. Залишкова вартість
показує дійсну вартість основних засобів на конкретну дату.
Відновною вартістю основних засобів - є вартість їх відтворення
(спорудження) в дійсних умовах та за дійсними цінами.
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Ліквідаційна вартість розуміє під собою суму грошових коштів, що
підприємство повинно отримати в разі реалізації чи ліквідації засобу, після
того, як термін використання закінчиться.
Таким чином, основні засоби, як елемент бухгалтерського обліку,
потребують нагальної уваги до управління та обліку, нарахування зносу,
визначення вартості об’єктів за допомогою методів оцінки. Для отримання
об’єктивного фінансового результату та визначення подальшого шляху
вдосконалення підприємства, оцінку основних засобів треба проводити після
визначення методу або сукупності методів, які максимально підходять
підприємству, виходячи з його виду діяльності.
1. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 7―Основнізасоби‖, затверджене
наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 27.04.2000 р. № 92. [Електроннийресурс].
– Режим доступа:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00.
2. Максименко А. В. Проблемні питання обліку основних засобів [Електронний
ресурс] / А. В. Максимов // Фінаси, облік і аудит : збірник наукових праць. – Режим
доступу : www.nbuv.gov.ua / portal / Soc_Gum / Foa / 2009_13 / index. html.
3. Угорщина – наш близькийсусід та економічний партнер № 1 [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.rionews.com.ua/statjag.php?id=18350
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СУТНІСТЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік як процес розпочинається з виявлення,
вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації
про господарські операції.
Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими
операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування.
Документи складають на бланках типових форм, затверджених
Міністерством фінансів і Міністерством статистики України, або на бланках
спеціалізованих форм, затверджених міністерствами та відомствами України.
Форма документа має бути простою, зручною й такою, що характеризує
відповідну операцію, задовольняючи вимоги оперативного, статистичного й
бухгалтерського обліку.
Важливими аспектами у документації є правильне, достовірне
заповнення документів, а також їх зберігання. Вимоги щодо правильного
ведення і зберігання документів визначено Податковим кодексом, яким
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встановлені штрафні санкції.
Сутність документів та їх значення у ведені обліку вивчали такі вчені
як Грабова Н.М., Швець В.Т., Ткаченко Н.М. та інші.
Зокрема Грабова Н.М. визначає документ як письмовий доказ
фактичного
здійснення
господарських
операцій
або
письмовим
розпорядженням на право її здійснення [1,c.149].
Швець В.Г. зазначає, що документація є важливим елементом методу
бухгалтерського обліку, оскільки служить для первинного спостереження за
господарськими операціями, і обов'язковою умовою для відображення їх в
обліку [2,§4.1].
Ткаченко Н.М. вказує, що бухгалтерський документ - це документ який
містить відомості про господарську операцію і є юридичним доказом її
здійснення, а документація відіграє роль імпульсу, що дає початок рухові
обліковій інформації. Вона забезпечує бухгалтерському обліку суцільне і
безперервне відображення господарської діяльності підприємства [3,c. 18].
Законом України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в
Україні» від 16 липня 1999 р.№996-XIV, визначено необхідність фіксування
факту здійснення господарської операції документально. Зокрема зазначимо,
що документи, які фіксують факт здійснення це первинні документи, які
повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це
неможливо - безпосередньо після її закінчення [4,ст. 9].
Білуха М.Т. вказує, що первинний документ - це письмова фіксація
достовірності виконання господарської операції, складений у момент її
здійснення, який має обов’язкові реквізити, встановлені нормативними
актами, що надають їм юридичної сили; підписаний особами, які дали дозвіл
на її виконання, та безпосереднім виконавцям [5,c.108].
Отже, бухгалтерські документи дають уявлення про фактичний стан
господарських засобів та їх зміни у процесі кругообороту засобів;
забезпечують прозорість у роботі підприємства та контроль наявності та руху
майна і коштів; є юридичним (правовим) свідченням господарських операцій,
що здійснюються; є важливим джерелом контролю для зовнішніх і
внутрішніх користувачів при проведенні ревізії, аудиту, аналізу
господарської діяльності.
1. Грабова Н.М.Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник /За ред.
М.В Кужельного.-6-те вид.-К.:А.С.К.,2001.- 272 с. -(Економіка.Фінанси.Право).
2. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: Знання, 2004 - 447с.
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами
власності: Навчально-методичний посібник.1996 .- 512 с.
4. Закон Украйни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від
16.07.99 р. №996-XIV.
5. Білуха М.Т.,Теорія бухгалтерського обліку:Підручник.-К.,2000-692с.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Облікова політика підприємства передбачає альтернативність у виборі
принципів, методів та процедур бухгалтерського обліку, тому, насамперед,
облікова політика і підлягає постійним змінам внаслідок зміни законодавчої
бази. Актуальність даного питання полягає, по-перше, в тому, що
підприємство, дотримуючись принципу послідовності переглядає облікову
політику щороку, а, по друге, аудиторська перевірка насамперед перевіряє
облікову політику на факт виконання вимог норм чинного законодавства.
Окрім того, бурхливий процес євроінтеграції України призводить до того, що
міжнародні стандарти фінансової звітності стають засобом уніфікації,
стандартизації та гармонізації вітчизняного обліку.
Формування облікової політики здійснюється на кількох рівнях. На
міжнаціональному рівні облікова політика регламентується Міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ) [1] та Міжнародними стандартами
фінансового обліку (МСБО).
На державному рівні облікову політику регулює Податковий та
Бюджетний кодекси, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» [2], П(С)БО, План рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та
організацій: Наказ МФУ від 30.11.1999 р.
На галузевому рівні вплив на облікову політику мають методичні
рекомендації, інструкції, положення, вказівки Міністерства фінансів,
галузевих міністерств та інших органів виконавчої влади, що розробляються з
врахуванням специфіки конкретних видів діяльності.
На рівні підприємства складається Наказ про облікову політику
підприємства, Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, Положення
про бухгалтерську службу підприємства, Положення про організацію
управлінського обліку на підприємстві, Графік документообороту та інші
внутрішні документи.
На сьогодні діючі нормативно-правові акти не передбачають механізму
формування облікової політики. Слід запровадити нове П(С)БО «Облікова
політика підприємства», що має визначити порядок формування облікової політики та
загальні вимоги до її елементів, окрім вимог до змін в обліковій політиці, що
передбачено П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
Запровадження нового П(С)БО «Облікова політика підприємства», що буде
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взаємоузгоджувати в собі всі вимоги чинного законодавства в питанні облікової
політики та буде відповідати вимогам МСФЗ та МСБО, дозволить підприємству
формувати таку облікову політику, що надасть можливість формувати достовірну
фінансову звітність, підвищить ефективність діяльності підприємства, полегшить
аудиторські перевірки та допоможе урегулювати конфлікти з податковими органами.
Бухгалтерський облік повинен здійснюватись відповідно до чинних
законодавчих актів, тільки у такому випадку буде забезпечено єдність
методології обліку та одержання звітної інформації. Нормативно-правове
регулювання облікової політики здійснюється на різних рівнях, проте
досліджено що законодавча база в сфері облікової політики потребує
суттєвого вдосконалення з огляду на відсутність нормативного акту, що
регулює процес формування облікової політики.
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 / Перекл. з англ. За ред.
С.Ф. Голова. – І частина. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів
України, 2005. – 1304 с.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від
16.07.1999 р. №996-ХIV // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 40. – С. 365.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ВИТРАТАМИ ПЕРІОДУ
Обліково-аналітичне забезпечення - це сформована на засадах системного
підходу форма організації усіх видів обліку та аналізу, метою якої є забезпечення
менеджерів та інших зацікавлених осіб суб’єкта господарювання інформацією
для прийняття поточних та стратегічних управлінських рішень, а також для
забезпечення контролю за їх організацією [1]. На підставі даних обліку та аналізу
витрат періоду формується основна інформація, необхідна для пошуків різних
варіантів та прийняття управлінських рішень.
Основними критеріями обліково-аналітичного забезпечення є його
достовірність, оперативність, адаптивність, якість та зрозумілість. Формуючи
інформаційну базу в складі обліково-аналітичного забезпечення управління
витратами періоду підприємства необхідно враховувати мету їх здійснення та
поведінку. Тому важливого значення набуває класифікація витрат періоду, яка
формується у рамках управлінського обліку.
Враховуючи сказане вище, виникає об’єктивна потреба у визначенні
сутності, завдання та функцій обліково-аналітичного забезпечення управління
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витратами періоду, та як результат – побудові цілісної інтегрованої обліковоаналітичної системи, організованої у відповідності до вимог законодавства та
адаптованої до потреб управління витратами періоду.
Суть обліково-аналітичної забезпечення витрат періоду полягає в
об’єднанні облікових та аналітичних операцій в один процес, проведенні
оперативного аналізу, забезпеченні безперервності даного процесу і використанні
його результатів при формуванні рекомендацій для прийняття управлінських
рішень [2, с. 313-316].
Завдання обліково-аналітичного забезпечення управління витратами
періоду виражається у безперервному дослідженні взаємозв'язку ресурсів
(матеріальних, трудових, фінансових) та результатів, спрямованих на оцінювання
діяльності структурних підрозділів (центрів відповідальності) підприємств,
діагностику й пошук нових можливостей для досягнення мети і формування нових
критеріїв з метою коригування оперативних планів і завдань у разі зміни впливу
зовнішнього і внутрішнього середовища [3].
Функції обліково-аналітичного забезпечення підприємства реалізовуються
у обробленні й систематизації, аналізі та структуруванні одержаних даних,
формуванні звітів, тобто вихідної управлінської інформації і структурованих баз
даних стосовно витрат періоду.
Важливе значення у формуванні обліково-аналітичного забезпечення
відіграє облікова політика підприємства, де повинні бути вказані особливості
обліку витрат періоду, рахунки бухгалтерського обліку на яких повинна
акумулюватися інформація про понесені витрати, наведений перелік
номенклатури статей даних витрат, методи нарахування амортизації, система
оплати праці, тощо.
1. Загородній А.Г. Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту
підприємства // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та
проблеми розвитку: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», № 576. – Львів:
Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2007. – С. 94-102.
2. Голуб Н.М. Посилення ролі обліково-аналітичної інформації в умовах економічної
кризи / Н.М. Голуб // Вісник Національного університету «Львівська політехніка. –
2009. - №647. – С. 313-316.
3. Нехай В.А. Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління діяльністю
сільськогосподарських підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09
[Електронний ресурс] / В.А. Нехай; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування
України. — К.: 2009. - 21 с.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Трансформаційні процеси, що зумовлюють перехід України до
соціально зорієнтованої ринкової системи, вимагають формування нового,
науково обгрунтованого механізму функціонування фінансово-кредитних
інституцій, які беруть участь у залученні зовнішніх та внутрішніх коштів для
кредитування підприємництва та забезпечення ефективних методів його
розвитку. А це потребує раціонального вирішення питань з організації,
регулювання і управління діяльністю кредитно-кооперативаних установ,
зокрема кредитних спілок.
Різноманітним аспектам наукових розробок з питань функціонування
кредитних спілок присвячені праці таких українських вчених як Аліман М.,
Бекешкіної І., Гончаренка В., Дзюбика С., Драгомирецької І., Зіновчука В.,
Злупка С., Кузьміна О., Марочко В., Морозова А., Оленчика А.,
Пантелеймоненка А., Пришляка Я., Виноградова В., Якименка М. та інших, а
також вагомий внесок у дослідження проблем кредитно-кооперативного руху
в Україні зробили також такі вчені та спеціалісти-практики української
діаспори як Балюх М., Бігун Р., Качор А., Моргун О., Плешкевич О., Саленко
О. та інші.
Існування нестабільної законодавчої бази, відсутність чітких правових
норм контролю за процесом функціонування кредитних спілок призвели до
появи в Україні кредитних спілок різної орієнтації, що свідчить про
відсутність єдиної української національної моделі кредитної спілки.
До того ж, на даному етапі розвитку кредитної кооперації виникло
чимало проблем в організації діяльності кредитних спілок, які пов’язані з
недосконалістю існуючої системи мікрокредитування, непрогнозованістю і
непередбачуваністю розвитку багатьох суспільно-економічних процесів,
відсутністю чітких орієнтирів при досягненні фінансової стабільності та
необхідністю запровадження сучасної системи управлінського обліку,
недостатньою економічною грамотністю і психологічною непідготовленістю
широкого загалу людей до ринкового ведення бізнесу, невідрегульованістю і
нестабільністю законодавчої та нормативної бази розвитку підприємництва.
Та, незважаючи на багатогранний проблемний спектр функціонування
кредитних спілок, ідея їх створення як громадських самоврядних організацій,
головною метою яких є фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом
залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування,
залишається актуальною при вирішенні багатьох стратегічних проблем
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суспільного розвитку України, і, зокрема, формування відкритого
громадянського суспільства. Цей аспект є надзвичайно важливим, оскільки
свідоме розуміння громадянами кінцевих цілей самодопомоги через
взаємодопомогу, сприяє процесу заповнення кредитними спілками власної
ніші на фінансовому ринку, що веде, у свою чергу, до відродження
підприємництва, яке, в цілому, позитивно впливає на розвиток соціальноекономічних процесів в Україні.
У цілому, для підвищення ефективності функціонування кредитних
спілок в Україні, на нинішньому етапі їх розвитку необхідним є
врегулювання кредитних відносин у таких напрямах:
–
відпрацювання економічної моделі діяльності кредитних спілок;
–
вдосконалення системи мікрокредитування;
–
ведення активної кадрової політики;
–
розроблення стандартів фінансової стабільності;
–
правильний розподіл ризиків між членами кредитної спілки;
–
створення автоматизованої системи бухгалтерського обліку і
звітності кредитних спілок;
–
введення системи страхування фондів спілки;
–
формування необхідної соціальної та ринкової інфраструктури.
Отже, можна стверджувати, що одним із основних пріоритетів
розвитку кредитних спілок в Україні є збереження кооперативного принципу
їх функціонування, забезпечення якісного обслуговування членів фінансових
кооперативів та якнайшвидше усунення суперечливих моментів у
нормативно-правових актах, які регулюють їх діяльність. У свою чергу, з
огляду на загальносвітові тенденції розвитку кредитних спілок необхідно
запровадити моніторинг їх функціонування з метою недопущення
впровадження тіньових схем ухилення від оподаткування, що призводить до
значних втрат бюджету.
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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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
ФОРМУВАННЯ В КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ
Тенденції економічного розвитку розвинених країн світу свідчать про
те, що ефективність розвитку фінансово-кредитного сектору економіки
залежить від успішного функціонування всіх його учасників. Кредитні спілки
є необхідними інститутами демократичних основ держави, оскільки мають
соціальне спрямування, що сприяє підвищенню добробуту громадян через
реалізацію головних принципів їхньої діяльності – самодопомоги та
самозабезпечення на основі взаємодопомоги. Специфіка діяльності кредитних
спілок, яка пов’язана із забезпеченням своїх членів необхідними фінансовими
послугами на неприбуткових засадах та здатність нівелювати певні негативні
прояви кризових процесів, не можуть залишити поза увагою саме ці
фінансово-кредитні інститути.
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. Невелика кількість наукових джерел свідчить про те, що
питанням обліку в діяльності фінансових посередників та його
удосконаленню приділяється недостатня увага, що обумовило вибір теми
даного дослідження.
Кредитна спілка зобов’язана вести оперативний і бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності відповідно до Закону України «Про
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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 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. Згідно з
П(С)БО 1, облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур,
які використовуються підприємством для складання та подання фінансової
звітності [4, п. 3]. Тому формування облікової політики з її подальшим
закріпленням у внутрішніх розпорядчих документах є обов`язковою
процедурою на етапі становлення діяльності кредитної спілки.
У зв`язку з тим, що спілка має право обирати методи оцінки своїх
активів, облікова політика безпосередньо впливатиме на її фінансовий
результат діяльності за звітний період. Найбільш наочним прикладом є
амортизація основних засобів та методи нарахування відсотків по кредитам і
депозитам. Так, при застосуванні методів прискореної амортизації протягом
перших років експлуатації основних засобів та нарахування амортизації
витрати спілки будуть порівняно вищими, ніж при застосуванні
прямолінійного методу. Відповідно, фінансовий результат у вигляді
нерозподіленого доходу в цей період буде занижений. Аналогічно із
нарахуванням відсотків на депозитні внески відразу всією сумою за певний
період (авансове нарахування), що також, в свою чергу, призводить до
заниженого за цей період нерозподіленого доходу.
Іншим прикладом може виступати застосування різних формул
списання запасів при їх використанні. Метод ЛІФО, застосування якого нині
в Україні не передбачено, але який все ще дозволено для використання в
інших країнах (США, Канада, Мексика), відповідно до своєї сутності
дозволяє визначити найбільш об’єктивну величину списаних за звітний
період запасів стосовно поточних цін на них. Тому, як правило, балансові
дані про величину залишків запасів, розраховані за вказаним методом, будуть
дещо застарілими.
Затвердження єдиної методології обліку надзвичайно актуальне для тих
кредитних спілок, які мають виділені на окремий баланс філії та відділення,
показники діяльності яких включаються до фінансової звітності материнської
кредитної спілки. Таким чином, всі положення облікової політики мають
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ретельно опрацьовуватися і доводитися до відома посадових осіб,
відповідальних за її впровадження. При цьому їх встановлення є
прерогативою кредитної спілки і здійснюється нею самостійно.
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.
Виходячи з викладеного, можна дійти такого висновку. Розробка
облікової політики та її впровадження у кредитній спілці є одним з важливих
аспектів, який визначає ефективність системи бухгалтерського обліку, а
закріплення її в наказі – необхідною умовою забезпечення дотримання вимог
чинного законодавства. Правильно сформована і, найголовніше, чітко
дотримана виконавцями облікова політика дозволить створити надійну базу
для подальшого процвітання кредитної спілки.
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.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до фінансової
звітності‖/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 ―Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах ‖/ Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від
28.05.99 № 137.
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Науковий керівник: Шевченко О.О., к.т.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економіки країни Україна спрямовує
пріоритетність стратегії промислових підприємств на нарощування
конкурентоспроможності держави у відкритому конкурентному середовищі,
що зумовлює перебудову всієї економічної системи України і забезпечує
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зв’язок з іншими високорозвиненими державами. У зв’язку з цим, управління
конкурентоспроможністю потенціалу підприємства набуває особливого
значення.
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства – комплексна
порівняльна характеристика, яка відображає рівень переважання сукупності
показників оцінки можливостей підприємства, що визначають його успіх на
ринку за певний проміжок часу стосовно сукупності аналогічних показників
підприємств-конкурентів; комплексне, багатопрофільне поняття, оскільки
передбачає врахування взаємодії всіх його складових (виробництво,
персонал, маркетинг, менеджмент, фінанси та ін.).
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства має особливості:
 може бути виявлена й оцінена тільки за наявності реальних або
потенційних конкурентів, тому що не є внутрішньою і природною якістю
підприємства;
 має різний рівень стосовно різних конкурентів і є відносним
поняттям;
 визначається продуктивністю використання залучених до процесу
виробництва ресурсів;
 рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства залежить
від рівня конкурентоспроможності його складових (передусім продукції), а
також від загальної конкурентоспроможності промисловості та країни.
Залежно від глобалізації цілей дослідження виділяють такі рівні
конкурентоспроможності потенціалу підприємства: світове лідерство,
світовий стандарт, національне лідерство, національний стандарт, галузеве
лідерство, галузевий стандарт, пороговий рівень. Потенціал підприємства
вважається не конкурентоспроможним, якщо його рівень нижче порогового
рівня.
Основні
характеристики
конкурентоспроможності
потенціалу
підприємства:
- елементи, які створюють конкурентоспроможність потенціалу
взаємопов’язані та взаємозалежні;
- конкурентоспроможність
потенціалу
підприємства
має
як
реалізовані, так і нереалізовані можливості;
- для реалізації конкурентоспроможності потенціалу необхідні
різноманітні ресурси;
- знання, досвід та
уміння менеджерів,
які
дозволяють
використовувати ресурси конкурентоспроможності потенціалу підприємства.
Конкурентоспроможність
потенціалу
підприємства
передусім
визначається такими чинниками, як споживчі властивості товарів,
маркетингова підтримка, характеристика цільових ринків, поведінка
споживачів, потенціал і ресурси підприємства тощо.
Підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства – це
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довготерміновий послідовний процес пошуку й реалізації адекватних
управлінських рішень у всіх сферах його діяльності, що здійснюється
планомірно, відповідно до обраної стратегії довготермінового розвитку, зі
врахуванням змін у зовнішньому оточенні та стану засобів самого
підприємства і внесенням відповідних коригувань. Найважливішими
завданнями вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності
потенціалу підприємства є: визначення критеріїв конкурентоспроможності,
формування системи показників її вимірювання, розробка методів оцінки
рівня конкурентоспроможності, обґрунтування методів формування
алгоритмів підвищення конкурентоспроможності та інші.

УДК 657
Вечирська В. І, 6.509-2
Науковий керівник: Голуб Ю.Ю., асистент
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ, ЙОГО СУЧАСНИЙ СТАН ТА
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Основними напрямками економічних перетворень, що відбуваються в
Україні, є перехід до ринкової економіки, досягнення збалансованого і
стійкого розвитку країни на основі трансформації та встановлення
національного виробництва. Саме тому особливої уваги заслуговує
дослідження інноваційних процесів, які є рушійною силою, що визначає
стратегічне майбутнє всієї країни. Нині інновації стали найважливішим
фактором економічного зростання, умовою виживання і довгострокового
функціонування підприємств.
Бухгалтерський облік є засобом інформаційного забезпечення процесу
прийняття управлінських рішень при здійсненні інноваційної діяльності на
підприємстві. Система бухгалтерського обліку забезпечує безперервний
процес фіксації первинної інформації про господарські операції, групування
даних за певними ознаками, напрямами, періодами та надання оперативної,
достовірної та своєчасної інформації про інноваційну діяльність
підприємства. Специфіка інноваційного процесу, його новизна та відсутність
практичного досвіду впровадження інноваційного продукту, чутливість до
змін зовнішнього середовища вимагають постійного аналітичного
обґрунтування управлінських рішень. Відтак виникає потреба в існуванні
достовірної економічної інформації про інноваційну діяльність підприємства,
яку надає система бухгалтерського обліку.
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Питанням організації та методології обліку й аналізу інноваційної
діяльності підприємств присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних вченихекономістів О. Бородкіна, Н. Бортника, Л. Гнилицької, Я. Крупки,
А. Кузьмінського, Ю. Кузьмінського, Кантаєва О.В. [4], Є. Мниха,
А. Пустовіт, В. Сопка, Л. Чижевскої та ін. Разом з тим, наукові праці,
присвячені комплексному дослідженню проблем створення системи облiковоаналiтичного забезпечення інноваційної діяльності, відсутні.
Відповідно до ЗУ «Про інноваційну діяльність», інноваційна діяльність
– діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових
конкурентоздатних товарів і послуг [1].
Значення бухгалтерського обліку в управлінні інноваційною
діяльністю полягає в наданні інформації для:
 формування інноваційної стратегії підприємства та визначення
особливостей її формування;
 визначення шляхів удосконалення техніко-технологічної бази
підприємств;
 обґрунтування шляхів зниження витрат на створення інноваційного
продукту за умови збереження якості;
 формування системи організації і методології відображення
доходів, витрат і фінансових результатів у процесі створення і
функціонування інноваційного продукту;
 бізнес-планування майбутніх фінансових надходжень і норм
рентабельності;
 генерування, ініціація, контроль нових ідей, створення умов для
швидкого виведення інноваційного продукту на ринок.
Метою обліку інноваційної діяльності є створення інформаційної бази
для управління процесами розробки,впровадження та реалізації інновації на
підприємстві [4, c. 18].
Завдання бухгалтерського обліку полягають у реалізації напрямів
створення, впровадження і продажу інновацій і включають таке: оцінку
інноваційної діяльності; надання оперативної інформації для управління
процесами розробки, впровадження і реалізації інновацій; ведення регістрів
аналітичного і синтетичного обліку для відображення процесів інноваційної
діяльності; надання управлінської, бухгалтерської і статистичної звітності для
контролю за процесами створення, впровадження і реалізації продуктів
інноваційної діяльності.
Аналізуючи сучасний стан обліку інноваційної діяльності, можна
відмітити наступне.
Основними недоліками бухгалтерського облiку інноваційної діяльності
є:
 слабка нормативна база в економічних розрахунках витрат на
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підготовку і освоєння нової продукції;
 нерівномірне включення витрат на освоєння у собівартість
продукції, що серійно випускається;
 ведення обліку фактичних витрат на підготовку та освоєння
виробництва нових видів продукції на різних балансових рахунках не за
затвердженою номенклатурою;
 відсутність суворого контролю за здійсненням фактичних витрат;
 в аналітичному обліку кошторисна вартість освоюваних виробів
визначається за напрямками витрат, фактичні витрати обліковуються за
статтями калькуляції. Тому економію або перевитрату засобів проти
кошторису визначають у цілому, а не за видами витрат, що утрудняє
здійснення оперативного контролю та економічного аналізу витрат освоєння
На нашу думку, напрямками вдосконалення обліку є:
 відображення витрат на освоєння нової продукції за напрямками,а
всередині них - за статтями калькуляції та елементами витрат;
 ведення протягом звітного періоду узагальнюючого обліку витрат
на підготовку та освоєння продукції як в цілому по підприємству, так і по
окремим видам продукції;
 необхідність розробки та впровадження на рівні стандартів
бухгалтерського обліку методичних рекомендацій з відображення на
рахунках бухгалтерського обліку та облікових регістрах витрат, доходів і
фінансових результатів інноваційної діяльності [5].
Таким чином, визначено можливі напрямки вдосконалення обліку
інноваційної діяльності і запропоновано варіанти їхнього здійснення, що
надасть можливість покращити стан обліку інноваційної діяльності на
підприємствах.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.rada.gov.ua.
2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості, затверджені наказом Мінпромполітики України від 09.07.2007 р.
№ 373.
3. Кантаєва О. Концептуальні проблеми розвитку системи обліку в управлінні
інноваційними процесами / О. Кантаєва // Бухгалтеоський облік та аудит. – 2009. №4. – С. 18-20.
4. Кантаєва О. В. Щодо методології обліку та аналізу інноваційної діяльності
підприємств / О. В. Кантаєва //Економіст. – 2009.– № 3. – С. 24–30.
5. Моргунова Т. І. Проблеми інноваційної діяльності / Т.І. Моргунова,
О.Л.
Швиденко
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/ Economics/67132.doc.htm.
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FAKTOREN DER EFFEKTIVEN ENTWICKLUNG DER INNOVATIONEN
IM UNTERNEHMERTUM
Der zukünftige Erfolg eines Unternehmens hängt von der erfolgreichen
Einführung neuer, innovativer Produkte und Dienstleistungen ab. Aus einer von
Accenture durchgeführten Umfrage unter CEOs (Good Ideas are not Enough, 2005)
geht hervor, dass zwei Drittel der Manager Innovationen als wesentliche Grundlage
für die Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens betrachten. In derselben Umfrage
tritt jedoch auch zutage, dass nur jeder achte Verantwortliche sicher ist, sein
Unternehmen setze innovative Ideen vorbildlich um. Es gibt also offensichtlich
Potential für Verbesserungen der Leistung der Unternehmen bei der Entwicklung
neuer Produkte.
Der Begriff „Innovationen― wird oft sehr eng als technologische Neuheit
gefasst. Es gibt jedoch viel mehr weiteres Verständnis dieses Begriffs. Es beinhaltet
Dienstleistungs-, Organisations- und Prozessinnovationen. Man betrachtet den
Begriff „Innovationen" in diesem Sinne so umfassend wie möglich und untersucht
nicht nur Produktneuheiten und wie diese in den Markt aufgenommen werden,
sondern man analysiert, wie sich eine Innovation auf Dienstleistungen, andere
Wirtschaftsbereiche, das Sozialsystem und die Gesellschaft auswirken kann.
Eine gute Idee ist eine tatsächliche Innovation erst dann, wenn es eine
marktfähige Neuerung ist. Damit dies gelingen kann, muss von der ersten Idee an
ein systematisch geplanter Prozess gestaltet werden. Es braucht eine förderliche Innovationskultur, um in einem Unternehmen eine Strukturierung des Ideenscoutings,
aber auch des Innovationsmanagements zu etablieren.
Die marktfähigen Innovationen umfassen Produktinnovationen, Leistungsbündel, Kombination von Produkten mit Geschäftsmodellen und mit
Dienstleistungsangeboten. Es besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen
erfolgreichen Produkt-Innovationen und der Fähigkeit, sich in die Lage der Kunden
zu versetzen. Führende Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die
Marktanforderungen genau erkennen sowie Ideen fördern, verstehen und richtig
einschätzen.
Das Management der Ideen ist dabei eine große Herausforderung. Zuerst
müssen alle intern wie extern Beteiligten (d. h. Marketing-, Entwicklungs- und
Vertriebsabteilung auf der einen Seite sowie Partner, Lieferanten und wichtige
Kunden auf der anderen) zur aktiven Teilnahme am Ideenfindungsprozess
ermuntert werden. Dazu muss die Infrastruktur für die Kommunikation und
Zusammenarbeit räumlich verteilter Teams geeignet sein und angemessene
Sicherheitsmechanismen bieten.
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Zweitens müssen die Ideen bewertet und nach Prioritäten geordnet werden.
Die Sammlung von priorisierten Vorschlägen aller am Erfolg eines neuen Produkts
Interessierten ist eine wichtige Komponente des Bewertungsprozesses. Hierbei
können Online-Umfragen helfen, mit denen sich Informationen zu wichtigen
Produktkriterien aus den verschiedensten Bereichen ermitteln lassen. Die in diesen
Umfragen gewonnenen Erkenntnisse sind wichtig bei der Richtungsentscheidung
für die gesamte Gruppe.
Ein effektives Management neuer Ideen für Produkte und Prozesse ist nur
dann möglich, wenn sämtliche zugehörigen Daten zusammen mit der
ursprünglichen
Idee
gespeichert
werden.
Eine
Lösung
für
das
Innovationsmanagement sollte es einfacher machen, die Ideen gemeinsam zu
nutzen, zu diskutieren und weiterzuleiten. Die Daten aus diesen Besprechungen
sollten ebenfalls gespeichert und zusammen mit den anderen Daten verfügbar
gemacht werden.
Außerdem müssen die Ideen selbst mit einer klareren Struktur versehen
werden. In einem System, das eine virtuelle Umgebung zur gemeinsamen Nutzung
von Ideen bereitstellt, können Daten nach Bedarf in bestimmte Segmente und
Kategorien eingeteilt und durchsucht, gruppiert sowie gefiltert und gewichtet
werden. Neue Ideen können so im Rahmen des Brainstorming-Prozesses mit alten
verknüpft werden.
Es sei unterstrichen, dass Innovationen ein besonderes Unternehmensklima
fördern. Ein wichtiger Faktor sind interdisziplinäre Teams vom Ingenieur über den
Sozialwissenschaftler bis hin zum Physiker. Hinzu kommt, dass Unternehmen
bewusst Handlungsspielräume und Mut freigeben müssen. Das heißt, bestimmte
Prozesse sollten auch dann anlaufen, selbst wenn sie vielleicht nicht gleich
gelingen können. Außerdem brauchen gute Ideen immer einen Protagonisten, der
sich für sie einsetzt und auch Widerstände überwindet, damit nach einigen Jahren
daraus ein erfolgreiches Produkt werden kann.
Zu erfolgreichen Strategien von Unternehmen gehört Verwendung der
bereits vorhandenen Erfindungen für adäquate Lösungen für neue Märkte. Für den
Standort Deutschland werden Megatrends für Forschung und Entwicklung durch
Ausrichtung an den schnell wachsenden Schwellenländern mit großen
Konsumentengruppen charakterisiert.
Zusammenfassend ist zu betonen, dass bei der Durchsetzung von
Innovationen folgende Faktoren von Bedeutung sind: der subjektive Vorteil einer
Innovation; die Komptabilität mit einem vorhandenen Wertesystem; die
Komplexität bzw. die beim Erstkontakt gefühlte Einfachheit; die Probierbarkeit,
d.h. Möglichkeit des Experimentierens mit der Innovation; die Sichtbarkeit der
Innovation; Verbindung zwischen der Idee und den Ergebnissen deren Umsetzung.
1. Фісун А. О. Інноваційна стратегія як фактор інтенсивного розвитку / А. О. Фісун //
Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. – 2003. - № 7-8.
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Львівська державна фінансова академія
ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Домогосподарства є особливим соціально-економічним утворенням, що
складає основу життєдіяльності будь-якого суспільства. Саме вони, поряд з
державою та підприємствами (фірмами) є основними учасниками економічної
діяльності. У них концентруються всі аспекти людського життя: біологічні,
соціальні, економічні. Основою домогосподарства була, є та залишається сім’я
– засноване на шлюбі і кровному зв’язку об’єднання людей, пов’язаних
спільністю побуту і взаємною відповідальністю. Принципова відмінність між
поняттями «домогосподарство» і «сім’я» полягає в тому, що домогосподарство
ширше за своїм складом за рахунок осіб, які ведуть загальне із сім’єю домашнє
господарство, але не пов’язані з членами сім’ї відносинами спорідненості. З цих
міркувань, одна людина, котра живе окремо, не вважається сім’єю, проте, її
діяльність із самостійної організації побуту є домогосподарством, яке може
складатися з однієї або кількох сімей.
Законодавство України не дає чіткого визначення поняття
«домогосподарство». Законом України «Про Всеукраїнський перепис
населення» стверджується, що домогосподарство – сукупність осіб, які
спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині,
забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство,
повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть
перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у
будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в інших стосунках.
Домогосподарство може складатися з однієї особи[2].
У 2011 році в Україні налічувалось 17050 тис. домогосподарств. У
міських поселеннях функціонують 69% домогосподарств, з них у великих
містах (з чисельністю населення 100 тисяч осіб і більше) – 43%, у малих –
26%, у сільській місцевості – 31%.
Середній розмір домогосподарства в Україні складає 2,59 особи. Більш
чисельні домогосподарства, як і раніше, характерні для сільської місцевості
(2,71 особи проти 2,54 у міських поселеннях)[3]. Середній розмір
домогосподарства найбільший у західних областях (3,43–2,90 особи),
найменший – у Кіровоградській, Чернігівській, Луганській, Черкаській,
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Полтавській та Дніпропетровській областях (2,33–2,42 особи).
Метою тез є порівняння структури доходів та витрат домогосподарств
в Україні загалом та Львівській області, визначити основні статті, де ці
показники відрізняються між собою та проаналізувати причини цих
відхилень.
Дохід домогосподарства – це загальна сума грошей, яку воно отримало
протягом певного періоду (як правило, за рік). Дохід складається із заробітної
плати та інших трудових доходів, доходів від власності, у тому числі ренти,
процентів, дивідендів, а також із трансфертних платежів, зокрема соціальної
допомоги малозабезпеченим або допомоги у зв'язку з безробіттям.
Витрати домогосподарств складаються з витрат на предмети
споживання довготривалого користування (автомобілі, телевізори, пральні
машини тощо), на товари поточного споживання (хліб, молоко, сорочки,
зубна паста тощо) та споживчих витрат на послуги.
Як показало дослідження, середній дохід на 1 особу в місяць по
Україні є на 229,14 грн більший, ніж у Львівській області. Це зумовлено тим,
що в середньому в Україні в одному домогосподарстві проживає 2,59 осіб, а у
Львівській області цей показник є вищим і дорівнює 3,03 особи. Загалом
структура доходів є приблизно однаковою, лише соціальної допомоги
домогосподарства Львівської області отримала більше, ніж в середньому по
Україні.
Найбільше відрізняються у структурі витрат домогосподарств доходи
від власності сплачені та нагромадження.
Доход від власності – це первинний доход, який одержують власники
фінансових активів і матеріальних невироблених активів (землі, майнових
прав і т.д.) від надання їх у користування іншим інституційним одиницям. Він
включає: дивіденди, відсотки від акцій, внесків та договорів оренди
земельних ділянок та майна; доходи населення від власності на землю;
проценти за вкладами, отримані від банків фізичними особами. По Україні
цей показник у структурі витрат займає на 1,1 % більше (або на 26,86 грн),
ніж у Львівській області. Це означає, що домогосподарства Львівщини не
ризикують брати в фінансових установах кредити, тобто вони не довіряють
сучасній банківській системі.
Разом з тим, показник нагромаджень у Львівській області на 1,71 %
(або на 26,81 грн) вищий, ніж загалом по Україні. Це свідчить про те, що
кожна особа у домогосподарстві Львівщини відкладає на 26,81 грн більше,
ніж загалом по Україні. Тобто, хоча доходи у населення Львівщини менші,
проте і тратять тут люди теж менше, що дозволяє їм зекономити резервні
кошти.
Структура доходів і витрат домогосподарств на одну особу у
Львівській області є схожою на цю ж структуру по Україні. Існуючі
відхилення можна пояснити тим, що у Львівській області є більшою середня
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кількість осіб в одному домогосподарстві. Проте все-таки, порівнюючи
витрати, ми бачимо, що домогосподарства Львівщини тратять менше, що
дозволяє їм робити щомісячні заощадження коштів.
1. Фінанси: курс для фінансистів: підручник. / За ред. д.е.н., проф. Буряка П.Ю., д.е.н.,
проф. О.Б. Жихор. – Київ: Хай-Тек-Прес, 2010. – 526 с.
2. Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення» від 19.10.2000 р.
3. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
4. Гарасим П.М. Сільські домогосподарства: доходи і видатки/П.М. Гарасим, О.А.
Біттер, Й.П. Гнатишин – Львів: НВФ «Українські технології», 2004. – 172 с.
5. Клименко Н. С. Доходи населення в Україні: структурний аналіз та комплекс- на
оцінка. Економіка України: стратегічне планування : колективна монографія /
Н.С. Клименко ; відп. ред. В. Ф. Беседін, А. С. Музиченко. – К. : НДЕІ, 2008. – 500 с.
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Власова Е.А. БХ-43
Научный руководитель: Усачева О.В., к.э.н., доцент
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Завершившийся недавно процесс реформирования энергетической
отрасли внес коренные изменения в существующую структуру
электроэнергетической системы России. С переходом активов в частную
собственность вся ответственность за поддержание технического состояния
объектов, дальнейшее развитие и преобразование энергетических компаний
перешла к владельцам этих компаний. Предприятия сменили собственников,
но не принципы менеджмента. Существующие еще с советских времен
подходы к планированию и учету перестали соответствовать потребностям
теперь уже конкурентного рынка электроэнергетики. Это, в свою очередь,
породило необходимость создания современных финансовых механизмов
управления стоимостью и денежными потоками предприятия, одним из
которых является система бюджетирования.
Внедрение бюджетирования достаточно сложный и трудоемкий
процесс, требующий учета специфики отрасли и финансовой деятельности
организации.
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Как известно, постановка бюджетирования на любом предприятии –
это поэтапный процесс.
На первом этапе выделяются центры ответственности, их функции и
права в системе финансового управления. Финансовая структура зависит от
масштабов деятельности предприятия, степени диверсификации бизнеса и
целей организации.
Бюджетирование на предприятии, оказывающем инжиниринговые
услуги,
целесообразнее
всего
строить
исходя
из
проектной
ориентированности такой деятельности. С точки зрения учета это означает
необходимость применения позаказного метода калькулирования, когда
объектом калькулирования становится бизнес-проект. Для каждого отдельно
взятого бизнес-проекта формируется бюджет, отражающий уникальные,
присущие только данному проекту значения показателей, и позволяющий
оценивать плановую и фактическую экономическую эффективность этого
проекта.
На инжиниринговом предприятии предложенная методика реализована
путем распределения ответственности по бюджетированию проектов между
специально организованным отделом управления проектами и коммерческим
отделом.
Следующим этапом бюджетирования является разработка и
утверждение собственно системы бюджетов, которая будет использоваться
в организации. В общем случае предполагается разработка генерального
бюджета, включающего бюджет движения денежных средств, бюджет
доходов и расходов, а также прогнозный баланс.
Генеральный бюджет инжинирингового предприятия при указанном
выше проектно-ориентированном подходе, будет формироваться по
принципу, отличному от классической схемы формирования прибыли,
вытекающей из бухгалтерской отчетности по российским стандартам
бухгалтерского учета: финансовый результат будет складываться из
совокупности сальдо, полученных в бюджетах проектов. В настоящее время
обследуемая инжиниринговая компания применяет бюджетирование только в
части учета и анализа денежных потоков. Однако, чтобы эффективно
планировать деятельность организации целесообразно формировать все три
бюджетные формы.
На
заключительном
этапе
необходимо
выбрать
систему
автоматизации, обеспечивающую достижение поставленных целей.
Руководство инжиниринговой организации приняло решение перейти
от применения приложения Excel к использованию программного продукта:
«1С: Управление производственным предприятием», позволяющего
интегрировать процесс бюджетирования в уже имеющийся процесс
бухгалтерского учета. Достоинства такого подхода заключаются в
следующем:
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максимальная связь бюджетирования с процессом бухгалтерского

учета;
 повышение эффективности и качества бюджетирования за счет
снижения трудоемкости учетного процесса.
Основная проблема, возникающая в этой системе это разделение баз
бухгалтерского и управленческого учета и сложность обмена информацией
между базами данных.
Организация бюджетирования еще не гарантирует улучшение
финансового менеджмента. Не менее важной составляющей является
грамотное использование этого инструмента управленческого учета в
соответствии со стратегическими целями предприятия. И здесь на первый
план выступает эффективная реализация функций бюджетирования, которые
представляют собой замкнутый цикл, то есть, непрерывный процесс
планирования, контроля, анализа, корректировки планов и оптимизации
полученных результатов.
1. Планирование. Планирование показателей инжиниринговой
компании осложнено особенностями функционирования отрасли. К
основным проблемам можно отнести следующие: отсутствие разработанных
инструментов планирования контрактации, анализа рынка инжиниринговых
услуг и учета уровня рисков и вероятности реализации проектов; занижение
плановых показателей с целью завышения рентабельности проектов и др.
В этой связи точные планы с разбивкой по месяцам с приемлемой
достоверностью можно формировать на ближайшие 5-6 месяцев, а на более
длительную перспективу по проекту целесообразно формировать бюджеты
по укрупненным статьям затрат.
2. Контроль. Для обеспечения своевременности исполнения
разработанных бюджетов важно наладить в организации систему контроля.
Наиболее эффективным будет контроль, который осуществляется не только
финансистом (казначеем), но и всеми сотрудниками, участвующими в
процессе бюджетирования. Это позволит проверять реальность цифр,
заложенных в бюджет и бюджетные заявки.
3. План-факт анализ исполнения бюджетов. Как известно, основная
функция бюджетирования не учетная, а управленческая, поэтому для
принятия управленческих решений необходимо владеть информацией о том,
насколько эффективно осуществляется деятельность предприятия, процесс
планирования и достижения поставленных целей, что возможно с помощью
анализа исполнения бюджетов. По результатам такого анализа принимается
решение о необходимости корректировки бюджета и формировании
программы оптимизационных мероприятий.
4. Корректировка и оптимизация планов инжиниринговой компании
должна осуществляться на постоянной основе. В таком случае первоначально
утвержденный бюджет будет рассматриваться как базовый, а все
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последующие корректировки базового бюджета исполняемыми бюджетами.
Итак,
бюджетирование,
безусловно,
необходимый
элемент
эффективной управленческой политики организаций. Существуют общие
концептуальные подходы к бюджетированию, но конкретный механизм
бюджетного планирования должен разрабатываться для каждого предприятия
в отдельности вследствие существенного влияния на него различных
факторов, основными из которых являются отраслевая специфика,
технология производства, структура управления компании.
1. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие
/ А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. М.:
Финансы и статистика, 2006. - 672 с.
2. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд.,
доп. и пер. — М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2002. — 528 с.
3. Управление проектами: основы профессиональных знаний. Национальные
требования к компетентности специалистов / Под ред. В. И. Воропаева. – М.:
СОВНЕТ, КубсГрупп, 2001. – 265 с.
4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBoK guide), 4 ed. –
Philadelphia, Project Management Institute, 2011. - Page(s): 1 – 508.

УДК 657
Воздіган А.В., ст. гр. 361 «Д»
Науковий керівник: Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО
ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Інтеграція України в європейське середовище вимагає відповідних змін
у бухгалтерській практиці. Одним з головних нормативних документів, яким
керуються бухгалтери українських підприємств є положення (стандарт)
бухгалтерського обліку (П(С)БО), а світова практика опирається на
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
Розвиток економічних відносин вимагає складання фінансової
звітності відповідно до міжнародних вимог. Виходячи з цього важливим
аспектом є гармонізація фінансового обліку основних засобів за
міжнародними стандартами. Перш за все, це стосується уточнення сутності
основних засобів.
При порівнянні трактування сутності основних засобів за
міжнародними та національними стандартами прослідковуються певні
відмінності.
Так згідно МСБО 16 основні засоби – це матеріальні об’єкти, які:
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1) утримуються для використання у виробництві або постачанні
товарів чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для
адміністративних цілей;
2) використовуватимуться протягом більше одного звітного періоду
[2].
Як бачимо даний стандарт обліку не уточнює, що є об'єктом основних
засобів. Належність окремих видів майна до основних засобів визначається на
підставі професійної думки бухгалтера з урахуванням конкретних обставин і
умов експлуатації об'єкта. В окремих випадках – на основі витратних методів
нарахування амортизації.
Однак, МСБО 16 дає підприємству право обирати для відображення в
обліку одну з двох моделей оцінки основних засобів після визнання:
1) модель собівартості;
2) модель переоцінки.
П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено використання тільки однієї
моделі – моделі собівартості [1].
Крім цього, суттєво відрізняється порядок відображення в обліку
переоцінки накопиченого зносу об’єкта під час переоцінки об’єкта.
У МСБО 16 передбачено два методи перерахунку суми зносу:
1) сума накопиченого зносу перераховується пропорційно до зміни
валової вартості активу;
2) сума зносу виключається з валової вартості активу.
За національним стандартом обліку основних засобів другий метод
відсутній, що передбачає використання лише перший (пропорційного) метод
коригування накопиченого зносу.
З прийняттям Податкового кодексу України №2755 від 02.12.2010р.
внесено зміни до П(С)БО 7 «Основні засоби». Зокрема дозволено
застосовувати «індексацію» вартості основних засобів залежно від офіційного
рівня інфляції. Вказана норма є суто податковою, і, звичайно, у міжнародній
практиці не застосовується [3].
Як свідчить дослідження, облік основних засобів за міжнародними та
вітчизняними стандартами має ряд розбіжностей, що потребує додаткового
дослідження з метою узгодження.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби».
3. Податковий кодекс України №2755 від 02.12.2010 із змінами від 6 липня 2012 року
№5180-VI
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Волинчук Ю.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Проблематика забезпечення сталого розвитку пов’язана з необхідністю
узгодженості та досягнення рівноваги економічного, екологічного і
соціального розвитку, що вимагає оновлення змісту державної регіональної
політики та висуває нові вимоги до її формування і реалізації на місцевому
рівні.
На досягнення сталого розвитку регіонів в Україні спрямована
державна підтримка регіонального розвитку, яка полягає у стимулюванні
розвитку регіонів та включає комплекс правових, організаційних, наукових,
фінансових та інших заходів, що мають здійснюватися на основі поєднання
економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та
регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу
регіонів і інтересах їх жителів та держави в цілому [1].
Особливого значення набувають питання визначення пріоритетних
напрямків реалізації державної регіональної політики на місцевому рівні [2]:
1. Структурне корегування економіки регіону (сприятиме нарощенню
внутрішнього виробничого потенціалу регіону; створенню нової просторової
структури місцевого господарства; здійсненню якісних структурних
перетворень в напрямку нарощення наукомістких виробництв; забезпечення
інноваційного розвитку територій). Основними стримуючими факторами при
цьому є: обмеженість ресурсних можливостей регіону; довго строковість
реалізації структурних програм; нерозвиненість ринкових механізмів.
2. Корекція стратегій регіонального розвитку шляхом вироблення
сценарних варіантів розвитку та вихід на нові завдання в регіональній
політиці (не захищати депресивні території шляхом фінансової підтримки, а
забезпечити їх конкуренцію за рахунок ендогенних ресурсів на основі
«власної ідентифікації» та «конкурентних переваг» регіону).
3. Удосконалення взаємовідносин «центр-регіон» в напрямку надання
більших повноважень щодо питань створення самодостатніх місцевих
бюджетів, визначення спеціалізації регіонів, прийняття антикризових заходів
та виходу з репресивності.
4. Визначення «точок зростання» регіональної економіки (передусім, у
відсталих та депресивних регіонах), забезпечення умов розвитку нових
динамічних секторів економки, залучення інвестицій в проривні сфери
виробництва.
Регіональний рівень дозволяє знайти конструктивне цілісне рішення в
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стратегіях, програмах та проектах розвитку, що спрямовані на забезпечення
соціо-економіко-екологічної рівноваги. Необхідним при цьому є партнерство
всіх секторів суспільства (влада, бізнес, громадськість), доступ всіх громадян
і зацікавлених груп до необхідної інформації, участь кожного жителя в
розробці місцевих стратегій розвитку, реалізація програм навчання і
підготовки з питань забезпечення сталого розвитку для широкої
громадськості та працівників органів місцевого самоврядування.
1. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України № 2850-IV від 8.09.2005 р. //
Офіційний вісник України. – 2005. – Ст. 2529.
2. Попович Т.М. Пріоритети державної регіональної політики в контексті
забезпечення сталого розвитку територій / Т.М. Попович // Сталий розвиток
територій: проблеми та шляхи вирішення: матеріали міжнар. наук. практ. конф., 1-2
жовт. 2010 р., Дніпропетровськ. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 240 с.
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Коледж технологій та бізнесу
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Вивчення наслідків переходу підприємств деяких країн, зокрема
України, на міжнародні стандарти на певному етапі розпитку потребує
аналізу та переосмислення тих процесів, які відбуваються в системі
бухгалтерського обліку. Пристосування українського законодавства у сфері
обліку та звітності до законодавства розвинених країн світу потребує розв'язання
низки проблем, їх систематизації, що, в свою чергу, дасть змогу застосовувати
системний підхід у дослідженні, а також розглядати кожну проблему не ізольовано,
а у взаємозв'язку і взаємозалежності.
Серед зарубіжних вчених, що здійснили вагомий внесок в розвиток
регулювання бухгалтерського обліку на різних історичних етапах, слід
назвати: В. Вернтца, Д. Форрестера, а серед вітчизняних вчених:
О.С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, М.Я. Дем’яненка, Г.Г. Кірейцева,
М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, С.А. Николаєву, В.Д. Новодворського,
В.В. Сопка.
Аналізуючи проблемні питання бухгалтерського обліку слід
відмітити, що існування в теорії бухгалтерського обліку розподілу системи
бухгалтерського обліку на фінансовий та управлінський носить дискусійний
62

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

характер з приводу правомірності розподілу системи бухгалтерського обліку
на вищезгадані види, а також місця кожного з видів обліку в обліковій
системі. В ході дискусій сформувалися дві протилежні точки зору щодо
даного розподілу. При цьому виділилися дві групи науковців. Перші
вважають правомірним поділ системи бухгалтерського обліку на фінансовий
та управлінський, та другі не підтримують доцільність розподілу.
Ще однією з проблем є відсутність в теорії бухгалтерського обліку
бази єдиної загальноприйнятої термінології. Дане питання досліджував
відомий вчений Бутинець Ф.Ф. який зауважив, що в одних працях
вітчизняних авторів термін «бухгалтерський облік» визначається як
«система», в других – як «спосіб», в інших - як «специфічний вид обліку».
Актуальною проблемою бухгалтерського обліку в Україні, яка
потребує негайного вирішення є відсутність належної підготовки кадрів.
Україна потребує системи постійного підвищення бухгалтерських кадрів, яка
б відповідала міжнародним вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної
федерації бухгалтерів. Така система має на меті кваліфікаційний рівень
нашого професійного бухгалтера як загальноприйнятий у міжнародній
практиці. Рівень наших бухгалтерів повинен відповідати європейському
рівню. Адже законодавство практично постійно змінюється, а освіта та
знання бухгалтерів залишається на тому ж рівні.
Наступною проблемою є регулювання бухгалтерського обліку в
країні. Практично в усіх країнах, на відміну від України, де законом
визначений єдиний метод регулювання бухгалтерської діяльності –
державний, саморегулювання бухгалтерської професії є обов’язковою
складовою. Система державного регулювання, що існує на сьогодні
безнадійно застаріла й у цьому вигляді нездатна продукувати кінцевий
результат – своєчасну, якісну та достовірну інформацію для прийняття
рішень як на рівні підприємств, так і на рівні держави.
Для вирішення вищеперерахованих проблем слід удосконалити
організаційні форми і методи бухгалтерського обліку в Україні; забезпечити
впровадження сучасної технології збирання та обробки обліково-економічної
інформації; розробити рекомендації щодо вдосконалення системи підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів, приділити належну
увагу щодо діяльності професійних бухгалтерських організацій. Вирішення
цих проблем не тільки може забезпечити прогрес бухгалтерського обліку, але
й економіки країни в цілому.
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2005. – 640 с.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Перехід від індустріального суспільства до інформаційного є однією з
головних ознак для усіх розвинутих країн світу. Це, в першу чергу, пов'язано
з тим, що інформаційні ресурси набули такого важливого значення, що від
них залежить рівень економічного стану суспільства і його безпека. У наш
час без комп’ютерної техніки та програмного забезпечення не може діяти
жодне, навіть найменше підприємство. Зайняти провідні позиції на ринку,
підвищити ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру
управління – першочергові завдання керівника будь-якого підприємства. Це
особливо важливо у бухгалтерській діяльності, що обумовлює широке
застосування бухгалтерських пакетів, прикладних програм, завдяки
впровадженню яких підвищується оперативність обробки даних та
вірогідність ділової інформації, а також приймаються більш ефективні
фінансові й управлінські рішення [1, с.193].
Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві і підготовка
фінансової звітності в податкові органи в сучасних умовах є одним з
найбільш важливих завдань. Ситуація така, що сам по собі бухгалтерський
облік на підприємстві може розглядатися як внутрішня справа підприємства,
а основою для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства з
боку держави служить звітність (бухгалтерський баланс і численні інші звітні
форми), що повинна щокварталу надаватися в різні інстанції за місцем
реєстрації підприємства. Крім того, існують планові і позапланові податкові
перевірки, при проведенні яких можуть знадобитися всі бухгалтерські
документи, включаючи первинні.
Чим же можуть допомогти бухгалтеру інформаційні системи?
Безумовно, комп’ютерна програма не замінить грамотного бухгалтера, але
вона може заощадити його час і сили за рахунок автоматизації рутинних
операцій, знайти арифметичні помилки в обліку і звітності, оцінити поточне
фінансове становище підприємства і його перспективи, чим значно підвищить
продуктивність праці бухгалтера. Але при організації бухгалтерського обліку
на конкретному підприємстві постає питання про доцільність впровадження
на ньому комп’ютерної системи бухгалтерського обліку. Дане питання є
досить актуальним, бо вибір способу обробки облікової інформації є
центральним в системі організації бухгалтерського обліку [1, с.194].
Під час роботи з автоматизованою бухгалтерською системою
з’являється можливість швидко підготувати всі квартальні і річні звіти в
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податкову інспекцію, до різних фондів та органів Держкомстату, розрахувати
зарплату, вести облік основних засобів; аналізувати фінансову діяльність та
ін.
Найбільш поширені на ринку бухгалтерські системи не тільки
декларують, а й надають такі можливості, як:
- простота, зручність та гнучкість в їх освоєнні та використанні;
- широта застосування, як для малих підприємств, так і для
корпоративних структур;
- зрозуміле і містке надання інформації;
- великий набір типових операцій і форм звітності;
- автоматичний контроль за правильністю та санкціонованістю
виписки документів;
- автоматичне ведення всіх форм журналів і книг; значні аналітичні
можливості, іноді з графічним представленням інформації та ін.;
- значна економія часових затрат на здійснення бухгалтерського
обліку.
А все це разом визначає істотне збільшення швидкості та комфортності
роботи бухгалтера.
На сучасному етапі існує широкий вибір різних інформаційних систем
бухгалтерського обліку, та чи будь-яку з них можна використати, яка з них
буде найефективнішою? Слід зазначити, що вибір програмного забезпечення
бухгалтерського обліку, який не відповідає розмірам підприємства, може
призвести до фінансових витрат.
У якості базових інформаційних технологій виступають стандартні
"бухгалтерські" інформаційні технології програм типу "1С: Підприємство", а
також "офісні" інформаційні технології широко розповсюдженого
програмного продукту фірми Microsoft - "MS Office". Саме ці системи
забезпечують вивчення універсальних бухгалтерських інформаційних
технологій, включаючи введення і підготовку первинних документів,
виконання облікових функцій, формування звітів, довідок та ін.
Бухгалтерський облік на великих підприємствах ведеться за допомогою
сучасних ERP-систем, що дозволяють автоматизувати не тільки
бухгалтерський облік, але й управління виробництвом. З цією метою
використовуються такі системи, як SAP, Oracle E-Business Suite,
1С:Предприятие, Microsoft Dynamics NAV (Navision), ERP «Галактика».
Останнім часом набувала популярності унікальна програма управління
фінансово-господарським комплексом бюджетних установ «Парус», M.E.Doc
(Мій Електронний Документ) - сучасний комплекс для роботи з документами
в електронному вигляді різного призначення - звіти, податкові накладні,
договори та ін.
На відміну від великих, на малих підприємствах основну увагу
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приділяють веденню не управлінського, а фінансового обліку, який за
трудомісткістю і значенням займає чільне місце. При створенні
бухгалтерських інформаційних систем на невеликих підприємствах
використання комп’ютерів дозволяє автоматизувати всі процедури з обробки
інформації на робочому місці бухгалтера [2,с. 231].
Слід зазначити, що впровадження бухгалтерських програм є
ефективним за умови, якщо впровадження даної системи підвищить
ефективність та покращення якості ведення обліку на підприємстві.
Позитивний результат такого впровадження полягає у впорядкуванні
бухгалтерського обліку, збільшенні кількості інформації, що надходить з
даних бухгалтерського обліку, зниженні кількості бухгалтерських помилок,
підвищенні оперативності обліку та ін.
У разі, якщо такі зміни не відбулися, можна вважати, що
комп’ютеризація була недоцільною, тому перед тим, як приймати рішення
про комп’ютеризацію бухгалтерського обліку, слід визначити, що саме та
яким чином даний процес повинен покращити. Саме це і є метою
комп’ютеризації бухгалтерського обліку. Проте, під час впровадження
комп’ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві можуть виникнути
певні проблеми, а саме:
- відсутність спеціалістів з програмування і бухгалтерського обліку;
- відсутність достатнього досвіду з питань комп’ютеризації;
- відсутність часу на впровадження, бо бухгалтерська служба повинна
виконувати свою поточну роботу;
- в більшості випадків впровадження системи здійснюється сторонніми
організаціями, що, в свою чергу, потребує значних додаткових фінансових
затрат;
- навчання персоналу та ін.
При використанні інформаційних систем бухгалтерського обліку
важливо не просто перевести всю паперову роботу на комп'ютер, важливо,
щоб це підвищило ефективність роботи бухгалтерії, поліпшило контроль над
фінансово-господарською діяльністю підприємства, що у свою чергу
збільшить ефективність управління підприємством, і, як наслідок,
ефективність його роботи.
1. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і
аналіз. Випуск 1(13)/ відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. –
Житомир: ЖДТУ, 2009. – 408 с.
2. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в
обліку: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2007. – 439 с.
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БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ: ЕКОНОМІЧНА СУТЬ
В умовах розвитку ринкової економіки, важливе питання відіграє
сільське господарство, що є невід'ємною ланкою будь-якого суспільства, а
особливо біологічні активи, які є основою сільськогосподарського
виробництва та важливим обліковим об’єктом. Проте, в окрему облікову
групу біологічні активи були виділені у 2007 році коли був прийнятий
П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖.
Упродовж багатьох років вивченню суті біологічних активів приділяли
увагу вітчизняні вчені Дем’яненко М.Я., Перевозник Н.В.,Огійчук М.Ф.,
Гулик З.П., Жук В.М., М'яка С.І.,Сук Л.К., Сук П.Л., Котляревська Н.С. та ін.
Цікавими також є результати досліджень зарубіжних вчених щодо даного
питання.
Основною проблемою у системі управління діяльністю підприємств,
які займаються сільськогосподарським виробництвом є підготовка інформації
в бухгалтерському обліку щодо біологічних активів. Дана проблема
спричиняє дискусії щодо їх економічної та обліково-аналітичної сутності.
Термін ―біологічні активи‖ ототожнюють з терміном ―активи‖, тому
потрібно уточнити сутність активів. Досліджуючи різні формулювання
вчених можна сказати, що кожен розглядає актив як джерело майбутніх
доходів або будь-який інший майбутній дохід: сукупність прибуткового
потенціалу, будь-який економічний ресурс, здатний приносити дохід
господарюючому суб’єктові тощо. Значна частина вчених, як свідчать
результати проведеного дослідження, під активом розуміють сукупність
майна, інтелектуальної власності, грошових ресурсів, що належать
підприємству (будівлі, споруди, машини й устаткування, матеріальні запаси,
банківські вклади, вкладення в цінні папери, патенти, авторські права та ін.) в
які вкладено засоби власників та інших осіб [1].
На нашу думку, актив слід розглядати насамперед як первинне, який
бере участь у діяльності підприємства й отриманні ним економічної вигоди у
майбутньому від його використання – як вторинне. Щодо біологічних
активів, то його вартість може бути достовірно визначена, для підприємства,
яке здійснює управління біологічним активом і контроль за його
використанням, якому перейшли всі ризики й вигоди, пов’язані з правом
власності на актив, і підприємство в кінцевому результаті отримає в
майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього активу у
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сільськогосподарській діяльності. Отже, вважаємо, що біологічні активи
мають відповідати зазначеним ознакам для можливості визнання їх активом
підприємства.
Відповідно до П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ – 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 [3, п. 4]. Щодо МСБО 41
―Сільське господарство‖, то в ньому дуже просто визначено поняття
―біологічні активи‖ – це живі тварини і рослини [2, п. 5]. Але, таке
визначення досить не чітке та багатозначне, адже не всі рослини і тварини
можна віднести до активів, а тільки ті, які приносять економічну корисність
від їх використання. На міжнародному рівні, відсутня прив’язаність
біологічного активу до активу взагалі і процесів, що його породжують.
Сук Л.К. і Сук П.Л. подають визначення біологічних активів – це
―явище життя‖, тобто живі тварини або рослини, які здатні до біологічної
трансформації. Вони можуть забезпечувати процес виробництва нових живих
і неживих продуктів [4].
Особливість біологічних активів полягає в тому, що об’єктами обліку є
процеси перетворення (виробництва) і отримання сільськогосподарської
продукції. Проте, є виключення, такі як облік наявності та приросту тварин на
вирощуванні і відгодівлі, оскільки приріст неможливо відділити від тварин.
Отже, біологічні активи є важливою економічною категорією та
об’єктом обліку на підприємствах, які займаються сільськогосподарським
виробництвом. Тому наскільки повне буде визначення біологічних активів,
залежатиме інформаційне забезпечення системи управління підприємством,
яке ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
1. Клименко О. П. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку поточних біологічних
активів тваринництва / О. П. Клименко // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 1(55). – С. 9497.
2. Міжнародний стандарт фінансового обліку 41 ―Сільське господарство‖ :
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_027
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 „Біологічні активи‖ : затв. наказом
Міністерства фінансів України № 790 від 15.11.2005 р., зі змінами та доповненнями :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z145605
4. Сук Л. К. Облік біологічних активів / Л. К. Сук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – №
9-10. – С. 128-134.
5. Циган Р. М. Удосконалення класифікації біологічних активів з метою підвищення
ефективності обліково-аналітичної роботи підприємства / Р. М. Циган //
[Електронний
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Режим
доступу
:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=889
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ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В історії розвитку інформаційних технологій (ІТ) виділяють три
основних етапи.
Перший етап розпочався з середини 50-х років минулого століття,
пов’язаний з виникненням перших електронно-обчислювальних машин
(ЕОМ). Вони використовувалися як високопродуктивні інструменти складних
обчислень для вирішення завдань за допомогою різних математичних
методів. Поняття стандартного програмного забезпечення ще не існувало, і
всі програми, які реалізували методи обчислень, створювалися програмістами
з використанням машинних кодів. Такі програми застосовувалися в проектноконструкторській діяльності, у моделюванні складних стохастичних процесів,
у багатьох інших сферах діяльності, де виникала потреба в застосуванні
математичних методів. Тобто, ЕОМ використовувались для математичних
розрахунків.
Другий етап розвитку ІТ тривав близько 30 років, з середини 60-х і до
початку 90-х років минулого століття. Він відноситься до періоду виникнення
і розвитку автоматизованих систем управління (АСУ). Початком цього етапу
була активна позиція ряду видатних українських учених і наполегливість
академіка В. Глушкова, який зумів переконати керівництво держави в тому,
що кібернетика  це наука, це основа побудови загальнодержавної
автоматизованої системи для ефективного управління народним
господарством. У країні стали створюватися проектні інститути,
обчислювальні центри міністерств та великих підприємств. Завдання
розробки і впровадження АСУ входили до народногосподарських планів.
Підприємства електронної промисловості почали серійне виробництво
обчислювальної техніки і АСУ. Автоматизовані системи використовувалися в
усіх галузях для обробки даних і формування звітності. Відомий факт, що
сукупний річний економічний ефект від впровадження АСУ в країні
перевищував обсяг ВВП.
І лише з середини 90-х років минулого століття почався і
продовжується до тепер третій етап розвитку індустрії інформаційних
технологій, який можна назвати революційним. ІТ стали невід’ємною
частиною діяльністі підприємств і організацій: вони з’явились на робочих
місцях керівників і співробітників. Роль інформаційних систем та технологій
змінилася радикально: з обслуговуючої вона перетворилася на стратегічну. ІТ
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стали джерелами нових конкурентних переваг і засобами їх збереження,
джерелами виникнення принципово нових видів бізнесу і нових підходів до
методів корпоративного управління, до методів і принципів створення
компаній, які діють на міжнародних ринках в умовах глобальної конкуренції.

Holiachuk O.S., student 2 course in "Economic Cybernetics"
*Supervisor: professor Skrypnyk A.V.
National University of Life and Environmental Sciences
THE GINI COEFFICIENT AND INCOME DIFFERENTIATION IN
UKRAINE
In Ukraine today one of the most pressing problems is the problem of high
income differentiation, which affects the economy.
The Gini coefficient - an indicator of inequality of distribution of some
quantity that takes values between 0 and 1, where 0 indicates absolute equality (the
value takes only one value), and 1 indicates complete inequality. The most famous
is the coefficient as a measure of household income inequality certain country or
region. The Gini coefficient for household income is the most popular measure of
economic inequality in the country.
The coefficient depends on how small groups analyze the researchers.
Ideally, the Lorenz curve should actually look like a curve, not a broken line. Gini
in Ukraine in 2009 was 0,71-0,74, whereas in Sweden - 0.304 USA - 0.466.
Also, there is a significant regional differentiation of wages. From January
to October 2010 only four regions of Ukraine exceeded average wages in Ukraine:
Kiev - 2406 UAH., Donetsk - 2744 UAH., Dnepropetrovsk - 2466 UAH., Luhansk
- 2397 UAH. The lowest salary that does not exceed 79% of the average for the
economy observed in Ternopil, Volyn and Chernigov, Kherson and Chernivtsi
regions.
Our research shows high level of income differentiation of Ukraine regions.
Questions about optimizing income distribution has important theoretical
and practical significance. Its solution will be best met the needs of the population,
encourage the development of production. Increasing income countries promotes
the formation of the middle class and the middle class is the foundation of social
stability in the country.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ефективність управління операційною діяльністю деревообробних
підприємств багато в чому залежить від вирішення широкого кола обліковоаналітичних завдань. Якість облікової інформації дає можливість приймати
обґрунтовані управлінські рішення. Створення цілісної системи обліку
неможливе без застосування такого специфічного елемента як облікова
політика.
Аналіз нормативних документів та сучасних економічних видань
показав, що питанням формування облікової політики приділяють увагу
багато вітчизняних та зарубіжних науковців таких як: Т.В. Барановська, Ф.Ф.
Бутинець, П.І. Житній, Г.П. Журавель, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Н.М.
Малюга, М.С. Пушкар, П.Я. Хомин, М.Т. Щирба та інші. Слід зазначити, що
думки щодо визначення сутності облікової політики згаданих науковців
різняться між собою, що й окреслює актуальність теми дослідження.
Певний внесок у розробку наукових досліджень щодо облікової
політики зробив М.С. Пушкар, який у широкому спектрі розглядає питання
облікової політики. Він сформував її концепцію, як процес регламентації
облікового циклу, оцінки активів і пасивів підприємства, збору і обробки
даних про фінансово-господарську діяльність, підготовку інформації про
підприємство, корисної для прийняття управлінських рішень в межах
фінансового обліку [1].
Подібну позицію займають М.Т. Білуха [2], Ф.Ф. Бутинець [3],
Б.В. Гринів [4], Т.В.Барановська [5] та інші українські вчені. Вони вважають,
що облікова політика – це правила ведення облікового процесу, та одночасно
включають до її складу питання організації інших елементів системи
бухгалтерського обліку (посадові інструкції) й об’єктів організації облікового
процесу (носії інформації, їх рух).
Точка зору іншої групи авторів визначає сутність облікової політики у
відповідності із Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні‖ та П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності‖
[6,7]. На думку О.Кушиної, яка порівнює облікову політику з методологією
відображення операцій в обліку, облікова політика – це стратегічне рішення
підприємства, тому розбавляти його дрібними тактичними питаннями на
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зразок того, у яких регістрах вести облік, не треба [8, с. 45-50].
В. Мякота зазначає, що принципи і методи, на основі яких формується
облікова політика підприємства, встановлено нормами п. 23 П(С)БО 1, де
прямо вказано, що підприємство повинно висвітлювати обрану облікову
політику шляхом опису: принципів оцінки статей звітності; методів обліку за
окремими статтями звітності. Отже, облікова політика підприємства полягає
у виборі принципів, методів та процедур, пов’язаних з оцінкою чи обліком
статей звітності [9, с. 6-28].
Найбільш точним та повним, на нашу думку, є наступне визначення
облікової політики: це сукупність методичних прийомів, способів і процедур
організації та ведення бухгалтерського обліку, які обираються підприємством
з числа загальноприйнятих чи розробляються самостійно, виходячи з
особливостей його діяльності з метою забезпечення захисту прав і інтересів
власників.
Процес формування облікової політики деревообробних підприємств
включає вибір принципів, методів, процедур та способів організації ведення
бухгалтерського обліку відповідно до особливостей галузі.
Фактори, що впливають на облікову політику деревообробних
підприємств, можна умовно поділити на зовнішні (ціноутворення, ринкова
кон’юнктура, система оподаткування, вплив інфляційних процесів, наявність
сировинної бази, умови транспортування); внутрішні (обсяги виробництва,
середньоспискова чисельність працівників, собівартість продукції, умови
обліку та повторного використання вторинних відходів, рентабельність,
наявність матеріальної бази для ведення облікових робіт, система
інформаційного забезпечення, рівень кваліфікації працівників бухгалтерії,
ініціативності керівників); перспективні (мета і завдання економічного
розвитку підприємства, очікувані напрямки інвестицій, вихід на нові ринки,
захоплення додаткового сегмента ринку); поточні (зниження витрат,
безвідходне виробництво, підвищення рентабельності виробництва,
підвищення якості облікової інформації, підвищення матеріального
стимулювання працівників, зміцнення розрахункової дисципліни); фінансовоекономічні(обсяги виробництва, витрати, прибуток і рентабельність,
фондовіддача, обсяги інвестицій, продуктивність праці).
Аналіз результатів дослідження бухгалтерських служб деревообробних
підприємств свідчить про те, що стан організації діяльності облікового
апарату не повною мірою відповідає сучасним вимогам і потребує
подальшого розвитку та вдосконалення.
Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що формування
наказу з організації обліку та облікової політики на деревообробних
підприємствах має формальний характер його складання, відсутні науковометодичні розробки, що дають можливість бухгалтерам розробляти його
свідомо.
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Внаслідок вивчення особливостей діяльності деревообробних
підприємств, приходимо до висновку, що необхідно формувати облікову
політику використовуючи попроцесний підхід,
Погоджуємося із твердженням Г.М. Давидова, що „попроцесний підхід
передбачає формування облікової політики підприємств у розрізі основних
процесів, характерних для тієї чи іншої галузі‖ [10, с.182].
Таким чином, формування облікової політики у розрізі основних
процесів дасть можливість максимально повно врахувати галузеві
особливості.
У лісопильній промисловості з метою максимально повного
врахування галузевих особливостей під час формування облікової політики
доцільно виокремити наступні процеси:
- підготовка сировини;
- переробка (розпилювання);
- теплова та механічна обробка.
Важливою особливістю витрат із придбання сировини в лісопильному
виробництві є те, що якісні характеристики пиловочника та обсяг його
надходження зумовлюють як технологічні, так і фінансові результати
виробництва.
Отже, витрати, пов’язані з придбанням сировини неоднорідні, а їх
складовими є вартість сировини і затрати лісопильного підприємства з її
транспортування і доведення до кондицій придатних для переробки.
Оскільки, процес заготівлі пиловочника, а також витрати пов’язані з
його збереженням, є галузевою специфікою, тому виникає необхідність її
врахування в обліку.
Характерною особливістю лісопильного виробництва є те, що у
процесі переробки (розпилювання) сировини утворюється відходи (горбилі,
рейки, відрізки, тирса), які в подальшому можна використовувати у
виробництві іншої продукції. Вартість отриманих виробничих відходів
спрямовується на зменшення собівартості. На нашу думку, доцільно
проводити оцінку побічної продукції на підставі фактичних затрат на
придбання і транспортування цієї продукції. Варто зазначити, що в наказі про
облікову політику необхідно окремим розділом виділити відображення
операцій з утворення та використання виробничих відходів, що дасть
можливість комплексно та ефективно використовувати сировину.
Узагальнюючи підходи науковців щодо визначення ролі облікової
політики у господарській практиці приходимо до висновку, що саме облікова
політика спрямована на вирішення широкого кола обліково-аналітичних
завдань операційної діяльності деревообробних підприємств. Виходячи з
цього можна вважати, що її місце й роль у сукупному управлінському процесі
– це організаційна функція, яка інтегрує систему обліку з іншими складовими
системами управління.
73

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

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в
Україні (теоретико-методологічні аспекти): монографія. – Тернопіль: Економічна
думка, 1999. – 422 с.
2. Білуха М.Т. Територія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: А.С.К., 2000. –
892 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку, - Житомир: ЖІТІ, 2000.
4. Гринів Б.В. Облікова політика суб’єкта господарювання: Торгівля, комерція,
підприємництво. // Збірник наукових праць ЛКА. – Львів: «Укоопспілка» ЛКА,
1998. - С.168-169.
5. Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в Україні: теорія і практика:
автореф.дис. на здобуття наук.ступеня канд.екон.наук/ Т.В. Барановська.-К.,2005.
– 21 с.
6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. №996 – XIV.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 від 31.03.1999р. №87
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0391-99.
8. Кушина О. Про облікову політику підприємства // Баланс № 5 (268)/31.01.2000. –
С. 45-50.
9. Мякота В. Облікова політика підприємства. // Податки і бухгалтерський облік.
Спецвипуск № 2/26.01.2004. – С. 6-28.
10. Облікова політика: навч. посібник. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська
та ін..; за ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – 479 с.
1.

УДК 657
Горовая С.С., магистрант
Научный руководитель: Сапего И.И., к.э.н., доцент
УО «Полоцкий государственный университет»
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ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях глобализации экономики, инфляционных процессов и
кризисных явлений организации подвержены различного рода рискам, в том
числе обязательственным рискам. Под обязательственными рисками следует
понимать
стоимостное
выражение
вероятности
неисполнения
(ненадлежащего исполнения) организацией своих обязательств в части
кредиторской и дебиторской задолженности, которое приведет к
возникновению потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов,
прибыли. Влияние подобных негативных тенденций сказывается на уровне
финансовой безопасности организации.
Финансовая безопасность представляет собой такое состояние
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финансовой системы организации, при котором возможные угрозы нанесения
ущерба его активам, утраты ликвидности, устойчивости и независимости
бизнеса, а также прав собственности снижены до приемлемого
(нормативного) уровня и поддерживаются на этом либо более низком уровне.
[1]. Одним из ключевых инструментов поддержания стабильности
финансовой безопасности является учет обязательств. Поэтому автор считает
целесообразный выделять в учете рисковые обязательства.
Рисковые обязательства – это обязательства организации в части
дебиторской и кредиторской задолженности, риск неисполнения которых
достаточно велик. Такие обязательства представляет собой угрозу для
системы финансовой безопасности организации и поэтому подлежат более
детальному учету, анализу и контролю.
К рисковым обязательствам следует относить:
 сомнительные долговые обязательства (срок существования
которых не превышает одного года, но срок действия договора по ним уже
истек);
 безнадежные долговые обязательства (срок существования которых
находится в интервале от одного до трех лет, т.е. до истечения срока исковой
давности);
 резерв под обязательственные риски (кредитные риски, риски
неуплаты задолженностей, авансовые риски).
Для целей финансовой безопасности организации большое значение
имеет оценка рисковых обязательств, а также их своевременный учет и
контроль. Поэтому в условиях неустойчивости платежеспособности
организации для своевременного контроля за сомнительной и безнадежной
задолженностью, а также для создания условий за управлением ею в учете
организации целесообразно открыть следующие счета:
72 «Расчеты по рисковой кредиторской задолженности»;
74 «Расчеты по рисковой дебиторской задолженности».
При этом необходимо к данным счетам открывать следующие
субсчета:
1 – Сомнительная кредиторская (дебиторская) задолженность;
2 – Безнадежная кредиторская (дебиторская) задолженность.
На этих счетах будет отражаться информация о задолженности,
наступившей в соответствии с договорами, которую необходимо ранжировать
по срокам протекания задолженности в дальнейшем, по статусу клиента и
очередности погашения.
Организованная таким образом информация позволит принять
правильное решение о прекращении работы с потребителями в случае
возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. А
при возникновении рисковой кредиторской задолженности позволит
объективно определить размер задолженности, масштабы несостоятельности
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организации и даст возможность изыскать способы ее погашения.
На уровень финансовой безопасности организации значительное
влияние оказывают обязательственные риски. Для того, чтобы застраховать
свою деятельность от влияния негативных последствий, автор предлагает в
учете организации резервировать обязательственные риски. Для этих целей
следует ввести новый пассивный счет 64 «Резервы под обязательственные
риски». На данном счете будет отражаться информация о сумме резерва под
страхование обязательственных рисков. Это позволит своевременно
предотвращать
отрицательные
явления
финансово-хозяйственной
деятельности (претензии контрагентов, неустойки, штрафы, пени и другие
финансовые санкции), контролировать состояние дебиторской и
кредиторской задолженности, оценить и анализировать обязательства
организации, представляющие угрозу для системы финансовой безопасности.
В момент возникновения обязательств производится оценка
обязательственного риска. В том случае, если риск достаточно велик,
возникает необходимость создания резерва под обязательственные риски.
Величина резерва определяется отдельно по каждому контрагенту и виду
обязательств в зависимости от результатов проведенного анализа. Резерв
формируется за счет прибыли предприятия (счет 91 «Прочие доходы и
расходы»). Сумма резерва пересматривается по итогу отчетного года либо в
случае перевода обязательств в разряд сомнительных и далее, безнадежных.
В том случае, если обязательство переходит в разряд безнадежных, сумма
резерва под обязательственные риски направляется на покрытие этого
обязательства. Если же обязательство исполнено, то сумма резерва под
обязательственные риски присоединяется к прибыли организации
соответствующего года.
Аналитический учет по счету 64 «Рисковые обязательства» следует
вести по каждому контрагенту и созданному резерву.
Корреспонденция счетов по отражению рисковых обязательств на
счетах бухгалтерского учета представлена в таблице 1.
Таблица 1
Предлагаемая корреспонденция счетов по учету рисковых обязательств
Содержание хозяйственной операции
Дт
Кт
Кредиторская задолженность переведена в статус
60
72-1
сомнительной
Сомнительная
кредиторская
задолженность
72-1
72-2
переведена в статус безнадежной
Дебиторская задолженность переведена в статус
74-1
62
сомнительной
Сформирован резерв под обязательственные риски
91-4
64
Сомнительная
дебиторская
задолженность
74-2
74-1
переведена в статус безнадежной
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Продовження табл. 1
Сумма резерва под обязательственные риски
направлена
на
покрытие
безнадежной
задолженности
Присоединена к прибыли неизрасходованная
сумма резерва под обязательственные риски
Отражен финансовый результат

64

74-2

64

91-1

91-5
99

99
91-5

Источник: собственная разработка.
Отметим, что суммы прибыли, направляемые на формирование
резервов под обязательственные риски, не будут освобождаться от
налогообложения.
1. Парфенова Т. Системный подход при обеспечении финансовой безопасности
компании. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// bankrotstvo.do.am/ news/
sistemnyj_podkhod_pri_obespechenii_finansovoj_bezopasnosti_kompanii/ 2011-05-1339. – Дата доступа: 29.11.2011 г.
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УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкової економіки, яка характеризується нестабільністю
цілей підприємства, обумовленою мінливістю попиту і пропозиції, цін на
товари, послуги і фактори виробництва, змінами в конкурентному середовищі
й іншими макро- і мікроекономічними факторами, одним з першочергових
завдань підприємства стає формування й оцінка поточних і перспективних
можливостей підприємства, тобто його потенціалу. Потенціал підприємства
полягає в інтегральному відображенні поточних і майбутніх можливостей
економічної системи трансформувати вхідні ресурси за допомогою
притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага і,
таким чином, максимально задовольняти корпоративні та суспільні інтереси.
Потенціал підприємства визначається: обсягом та якістю наявних
ресурсів; фінансовими можливостями залучення коштів; інформаційними та
інноваційними можливостями підприємства; освітнім, кваліфікаційним
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потенціалом персоналу підприємства тощо.
Властивості потенціалу підприємства: цілісність, взаємозв’язок,
синергічність, складність, комунікативність, ієрархічність, множинність
опису системи, здатність до розвитку, альтернативність, пріоритет інтересів
системи
більш
високого
рівня,
пріоритет
якості,
потужність,
протиентропійність, граничність, мультиплікативність, унікальність.
Основні риси потенціалу підприємства: реальні можливості; наявність
ресурсів і резервів, не залучених у виробництво; використання та реалізація
потенціалу підприємства.
Ефективність використання потенціалу підприємства – це найкращий
результат функціонування суб’єкта господарювання, отриманий за
найменший час і за найменшої кількості ресурсів.
Ефективність використання потенціалу підприємства характеризує
раціональне використання фінансових, матеріальних та інших економічних
ресурсів. Її можна оцінити за допомогою показників: віддача потенціалу
підприємства
(відношення
кінцевого
результату
функціонування
підприємства до фактично досягнутого потенціалу підприємства), коефіцієнт
потенційних можливостей системи підприємства (відношення максимального
рівня потенційних можливостей системи до фактично досягнутого потенціалу
підприємства) тощо.
Ефективність використання потенціалу є комплексним відображенням
кінцевих результатів використання економічних ресурсів за визначений
період часу для забезпечення розвитку як безпосередньо потенціалу
підприємства, так і підприємства в цілому, на основі інвестиційноінноваційної діяльності, що є функціональною частиною структури
потенціалу підприємства, яка забезпечує і характеризує спрямованість до
розвитку.
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Градова О.В., студентка 5-го курсу економічного факультету
Науковий керівник: Фатенок-Ткачук А.О., к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Фінансова криза, що зачепила Україну, поставила під загрозу
повноцінне існування суб’єктів фінансового сектору. На цьому тлі відразу
проявилося, на скільки низька економічна безпека фінансового ринку. Ті
суб’єкти, які на досить високому рівні подбали про стратегію та механізми
проведення економічного аналізу, змогли стійко пройти першу і
найскладнішу фазу кризи.
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Саме тому, використання альтернативних методів фінансування витрат
на оновлення матеріальної бази і реструктуризацію виробництва стало
необхідним. Однією з таких альтернатив може стати лізинг – інструмент,
активне впровадження якого може дати відчутний поштовх структурній
перебудові реального сектора економіки, оновленню основних фондів,
розвиткові малого та середнього бізнесу, індустріалізації виробництва.
Лізинг є однією з найефективніших форм інвестування, що здатний
значно пожвавити процес оновлення виробництва і посприяти входженню
економіки країни до структури світового ринку. Лізинг може дати потужний
поштовх процесам приватизації, конверсії, оновлення технологічного парку
існуючих підприємств і створення нових виробництв, оптимізувати
використання наявного машинного парку і на вигідних умовах отримати
найсучасніше вітчизняне та зарубіжне устаткування [3].
Вивченню і дослідженню цих питань приділяли увагу багато вченихекономістів, зокрема О. Білоусова, Н. Бойцун, С. Брус, Г. Купалова,
О. Ладюк, Я. Онищук, Н. Погорєлова, Н. Стукало, Ю. Сюсюрка, В. Трач та ін.
О.С. Білоусова досліджувала процеси державної підтримки розвитку
промисловості за допомогою лізингу. У працях С.І. Бруса, О.Д. Ладюка,
В. Парнюка, Н.П. Погорєлової вивчається розвиток ринку лізингових послуг
в Україні.
Основними інструментами здійснення стратегій розвитку і підвищення
конкурентоспроможності підприємств являються лізинг та кредит. Кожен
варіант розглядається окремо з точки зору терміну окупності та зображених
на (рис. 1).
Оцінка та економічний аналіз сучасного стану ринку лізингових послуг
показали, що у даний період забезпечення конкурентоспроможності
українських підприємств є особливо важливими та складними.
Про це свідчить те, що темп росту лізингового ринку в Україні не
відповідає потребам промисловості та економіки в цілому: потреба в лізингу
для оновлення основних засобів підприємств країни в 70 разів перевищує
реальний обсяг ринку лізингу; співвідношення річного обсягу лізингових
угод та ВВП в Україні в 20 разів менше, ніж у країнах, що демонструють
швидкі темпи зростання економічного потенціалу. Зокрема, співвідношення
річного обсягу лізингових операцій до ВВП у 2011 році в Україні становив
0,4 %, у Чехії  4,78 %, в Естонії  5,38 % [2].
Для України, яка гостро відчуває потребу в оновленні основних засобів
в усіх галузях економіки, необхідність розвитку ринку лізингових послуг є
особливо актуальною. За експертними оцінками Україна потребує
щонайменше 172 млрд дол. США інвестицій в основні засоби з метою їх
оновлення. Адже рівень зносу основних засобів в Україні нині становить у
середньому 50 %, а в сільському господарстві, промисловості, будівництві,
водному і авіаційному транспорті, соціальній сфері – 60 % та більше відсотків
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(сюди входить як рухоме, так і нерухоме майно) [2].
Власні
кошти
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Рис. 1. Блок-схема проведення економічного аналізу та вибору джерела
інвестицій.
Головними причинами обмеженого використання лізингу є
недосконалість законодавства про лізинг, а також механізмів оподаткування,
кредитування, амортизації та страхування, монопольне становище
лізингодавців на ринку лізингових послуг, слабкий фінансово-економічний
стан багатьох аграрних підприємств, їх неспроможність своєчасно та в
повному обсязі сплачувати лізингові платежі, висока вартість лізингових
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угод, яка пропонується рядом лізингових компаній та інші.
Позитивним фактором розвитку ринку лізингу стало прийняття
наприкінці минулого року змін до Податкового Кодексу щодо здійснення
лізингових операцій, зокрема щодо: виключення з бази оподаткування ПДВ
комісії лізингодавців для фінансового лізингу; повернення права на
податковий кредит при купівлі легкового автомобіля; можливість
фінансового лізингу житлової нерухомості тощо. Це надасть галузі нові
можливості для розвитку та приведе до здешевлення лізингових послуг,
зростання прозорості ринку лізингу.
З метою активізації розвитку лізингу в Україні доцільно провести
комплекс заходів, який передбачатиме:
 урізноманітнення джерел фінансування лізингу (приватний капітал);
 удосконалення системи економічного аналізу для підприємств;
 надання податкових пільг щодо операцій з міжнародного лізингу для
ввезення на територію України високотехнологічного устаткування;
 організацію при обласних лізингових центрах відділів з формування
бази даних про попит та пропозицію на обладнання й устаткування;
 розроблення державної програми підтримки лізингу, яка б
передбачала залучення банківського сектору до розвитку лізингових послуг
та ін.
Завдяки цим впровадженням лізинг стане гнучким економічним
важелем здатним залучити інвестиції, сприяти підйому вітчизняного
виробництва, залучити капітал в життєво важливі галузі економіки країни,
забезпечити реальну підтримку малому бізнесу за рахунок використання
економічного аналізу у діяльності.
1. Закон України «Про лізин» від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://www.sta. gov.ua/documents/newdocs/723-97.htm
2. Купалова Г.І. Розвиток лізингу в Україні: обліково-аналітичні та фінансовоекономічні аспекти // Формування ринкових відносин в Україні.  2011.  № 1. 
С. 120-126.
3. Снігір Л.Я. Посібник з лізингу. – ТОВ «Поліграф Плюс».  2009.  388 с.
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Зобов’язання виступають важливим фактором впливу на здатність
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підприємства здійснювати ефективну діяльність, його ліквідність та
платоспроможність.
Облік поточних зобов’язань розпочинається з факту їх визнання,
оцінки та фіксування в системі рахунків, з подальшим розкриттям у
фінансовій звітності. Тому, саме від оцінки зобов’язань, залежить
достовірність облікових даних підприємства, та їх вплив на прийняття
управлінських рішень.
Основним нормативним документом, в якому визначаються підходи до
відображення поточних зобов’язань в обліку є П(С)БО 11 «Зобов’язання»,
згідно з яким поточні зобов'язання – це ті зобов'язання, які будуть погашені
протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені
протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу [1]. В даному
П(С)БО виділено окремий підпункт «Визнання та оцінка зобов’язання»,
відповідно до якого, в балансі поточні зобов’язання відображаються за сумою
погашення – недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів,
яка буде сплачена для погашення зобов'язання в процесі звичайної діяльності
підприємства [1]. Варто зазначити, що детальна інформація про оцінку
поточних зобов’язань в даному П(С)БО не наводиться. Проте, враховуючи
особливості кожного з видів поточних зобов’язань, підприємство може
застосовувати різні оцінки для їх відображення.
Проблеми оцінки зобов’язань розкриваються в працях багатьох
науковців. Серед них варто виділити погляди Сафарової А. Т., яка визначає
оцінку за однією з чотирьох видів вартості: історичною, поточною, вартістю
реалізації та теперішньою. Нею обгрунтовані пропозиції оцінювати
зобов'язання за короткостроковими кредитами банків за теперішньою
вартістю, заборгованість перед бюджетом – за вартістю реалізації,
заборгованість за товари, роботи, послуги – за поточною вартістю [2, с. 521].
Свій погляд на оцінку поточних зобов’язань подає Тесленко Т. І., яка
вважає доцільним оцінювати їх за справедливою вартістю. При цьому
пропонується відображати поточні зобов’язання за справедливою вартістю
двома методами: нарощування вартості поточних зобов’язань (при
простроченні терміну погашення зобов’язань) та їх дисконтуванням (при
застосуванні знижок постачальником-кредитором або при зниженні
ймовірності погашення зобов’язання) [3, c. 11].
Таким чином, існують різні погляди на методи відображення поточних
зобов’язань в бухгалтерському обліку. Даний факт вказує на необхідність
проведення грунтовних досліджень щодо даної проблеми. Це
підтверджується й відсутністю в П(С)БО конкретних рекомендацій щодо
оцінки різних видів поточних зобов’язань. Вирішення цього питання, шляхом
виокремлення єдиних методів оцінки, надасть можливість отримувати
достовірні облікові дані для прийняття зважених, ефективних управлінських
рішень.
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1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20, із змінами і
доповненнями.
2. Сафарова А. Т. Проблеми оцінки поточних зобов’язань у бухгалтерському обліку. /
А. Т. Сафарова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і
проблеми розвитку. Вісник Національного університету ―Львівська політехніка‖. 2009. - №647. – С. 515-521.
3. Тесленко Т. І. Облік і аналіз поточних зобов’язань: автореферат. Державний вищий
навчальний заклад "Київський національний економічний університет ім. В.
Гетьмана. Київ: : [б.в.], 2009. 20 с.
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ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ВАЛЮТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ
Существенное распространение мирохозяйственных связей создают, с
одной стороны, предпосылки для активизации процессов вхождения Украины
в мировое экономическое пространство, а с другой стороны, мировой
финансово-экономический кризис, который негативно повлиял на состояние
и стабильность национальной экономики Украины, требует разработки мер
по устранению его последствий и защиты национальной валютно-финансовой
системы путем совершенствования и усиления финансового контроля.
Учитывая, что система валютного контроля является одной из наиболее
динамичных составляющих как национальной, так и мировой валютнофинансовой системы, выявление и устранение ее недостатков является очень
актуальным на сегодняшний день.
В течение последнего десятилетия экономический рост Украины
происходил в большей мере благодаря экспорту. Следовательно, любые
препятствия на пути к росту украинской международной торговли могут
негативно сказаться как на экономическом развитии всей страны, так и на
эффективности деятельности национальных компаний. Строгая система
валютного контроля является примером таких препятствий в международной
торговле, а это способно остановить и затормозить развитие многих сфер
международной торговли. Риски, связанные с обменом гривны на
иностранную валюту, являются основными рисками для украинского или
иностранного предприятия, которое осуществляет экспорт из Украины.
Поэтому преодоление этих препятствий должно быть приоритетной задачей
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реформирования украинских правил валютного контроля [5].
Валютный контроль в Украине осуществляется КМУ, НБУ,
уполномоченными банками, ГНСУ, Государственным таможенным
комитетом, Министерством связи.
Целью валютного контроля является обеспечение соблюдения
валютного законодательства при осуществлении валютных операций.
Основными направлениями валютного контроля являются:
а) определение соответствия проводимых валютных операций
действующему законодательству и наличие необходимых для них лицензий и
разрешений;
б) проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной
валюте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной
валюты на внутреннем рынке Украины;
в) проверка обоснованности платежей в иностранной валюте;
г) проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным
операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте Украины [2].
Главным законодательным актом Украины относительно валютного
регулирования является Декрет Кабинета Министров Украины № 15-93 "О
системе валютного регулирования и валютного контроля" от 19 февраля 1993
года. Однако, стоит учитывать тот факт, что со времен 1993 года
экономические условия ведения бизнеса в Украине и во всем мире
значительно изменились. В связи с этим можно считать, что украинские
правила валютного контроля лишь сдерживают рост многих сфер экономики.
На сегодняшний день можно выделить следующие основные проблемы
неэффективного контроля валютного рынка:
1. Лицензирование операций с иностранной валютой. Декретом КМУ
устанавливается исключительный список операций, которые требуют или не
требуют индивидуальной лицензии НБУ для их выполнения. Однако,
существующий перечень не учитывает каждую возможную ситуацию, и,
довольно часто, операции, которые не указаны в Декрете, невозможно
внедрить в Украине.
2. Завышенные ограничения касательно международных платежей в
иностранной валюте. Большое количество всевозможных требований и
ограничений зачастую побуждаю резидентов и нерезидентов просто не иметь
дела с валютными операциями в Украине.
3. Ограничительные правила для некоторых выплат по дивидендам.
Правила относительно иностранной валюты делают невозможным перевод
дивидендов из Украины владельцам депозитарных расписок, которые
представляют акции украинских эмитентов на международных и заграничных
рынках.
4. Украинские деривативы. Украинским законодательством не
предусмотрено возможности для украинского бизнеса заключать любой
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производный контракт, который включает валютные ценности, за
исключением ограниченного заключения фьючерсных контрактов.
Указанные проблемы не составляют исчерпывающий перечень проблем,
вызванных жестким и довольно ограничительным валютным контролем
Украины. Но они остаются достаточно показательными для определения
путей развития валютного законодательства страны [1].
Для решения указанных проблем крайне необходимы комплексные,
структурные изменения, которых требует современное состояние экономики
нашего государства. Среди первоочередных мер нужно выделить:
1. Полный пересмотр правил валютного контроля, отмена любых
валютных ограничений и преобразования гривны в твердую мировую валюту.
Данный вариант, па первый взгляд, выглядит не весьма реалистическим в
ближайшей перспективе, но его следует рассматривать как стратегическую
цель развития валютного регулирования в Украине.
2. Рост доверия населения к гривне, снижение уровня долларизации
экономики и ее регулирование путем денежно-кредитной политики.
3. Постепенное внесение изменений в валютное регулирование
Украины путем принятия закона про валютный контроль, которым, в
частности, предусмотреть решение вышеупомянутых проблем.
4. Эволюционное развитие валютного контроля путем внесения
изменений в регуляторные документы НБУ. Такой подход остается
недостаточно эффективным, поскольку сам регулятор, которым является
НБУ, остается довольно консервативным органом относительно изменения
действующих правил [3].
Таким образом, при осуществлении данных мероприятий должно
произойти снижение валютного контроля как меры ограничения
деятельности участников валютно-финансовых отношений и возрастание его
информационной и предупредительной ролей. Это должно реализоваться в
постепенном, поэтапном переходе от жесткого тотального контроля каждой
операции к выборочному контролю и формированию информационных
массивов, используемых для принятия управленческих решений.
1. Станкевич Г.В. Актуальные проблемы валютного регулирования и валютного
контроля. / Г.В. Станкевич // [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://publ.uchis-online.ru/files/eif4-6.pdf
2. Декрет КМУ Про систему валютного регулювання і валютного контролю /Із
змінами, внесеними 13.03.2012.
3. Валютное регулирование – барьер на пути развития экономики Украины [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://uallfinanz.com/news/
4. Перебейнос М.Г. Валютный контроль в системе экономических отношений /
М.Г. Перебейнос – Донецк, 2010.
5. Пахмотов И.Н. Финансовое право/ И.Н. Пахмотов. - Х.: ООО "Одисей", 2007. 328 с.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Дохід є надзвичайно важливим показником діяльності кожного
підприємства, оскільки надає інформацію про ефективність його роботи та
фінансовий результат. Для всіх суб`єктів господарювання ця тема є завжди
актуальною, адже від правильності організації обліку їх доходів залежить
розмір отриманих прибутків (збитків).
Облік доходів на підприємствах постійно перебуває в процесі
розвитку: з кожним роком з`являються нові технології його ведення,
покращується комунікаційне середовище, удосконалюється методика та
організація. Проте існує низка проблем, на які потрібно звернути увагу при
внесенні змін до нормативно-законодавчих документів щодо регулювання
бухгалтерського обліку в Україні, та при формуванні облікової політики
підприємства.
Основною проблемою обліку доходів підприємств є проблема повноти
та своєчасності їх відображення в системі обліку. На сьогоднішній день
чимала кількість підприємств відображають свої доходи не в повному обсязі.
За статистикою, рівень невідображення доходів в країні коливається від 30 до
70%. З невідображенням доходів, у підприємств насамперед занижується
виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно
звужується база для оподаткування [1]. Це призводить до формування
неправдивої інформації про діяльність суб`єкта господарювання, а, отже, і
надання її користувачам, що в майбутньому призводить до формування
неправильного уявлення про економічний стан підприємства як зокрема, так і
на державному рівні.
Наступною є проблема забезпечення максимальної оперативності та
достатності аналітичності вихідної облікової інформації про доходи
підприємства. Для споживача, при прийнятті управлінських рішень - така
інформація може бути необхідна у повному обсязі в будь-який момент
діяльності. При затримці або взагалі її ненаданні, виникають труднощі як для
користувачів, так і для підприємства - помилкове оцінювання господарської
діяльності, гальмування процесу обробки аналітичної інформації про стан
суб`єкта господарювання, заниження чи завищення фінансових результатів.
Для уникнення цієї проблеми необхідно забезпечити максимальну
відповідність інформації про доходи сучасним вимогам: її достовірність,
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порівняність, однозначність тлумачення та доречність [1].
Однією з проблем обліку доходів є відсутність єдиної інформаційної
бази регулювання їх обліку. Проаналізувавши П(С)БО 15 та П(С)БО 3, можна
відзначити різні формулювання поняття доходу. Згідно П(С)БО 15 «Дохід»[2]
дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що
зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за
рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може
бути достовірно визначена. Відповідно до П(С)БО 3 [3] «Звіт про фінансові
результати» доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходжень
активів або зменшення зобов`язань, які призводять до зростання власного
капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний
період.
Отже, поняття «дохід», з точки зору бухгалтерського обліку, означає
надходження економічних вигод протягом звітного періоду, які виникають в
результаті звичайної діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації
продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. Коли ж
підприємство є збитковим, таке визначення його доходу є неможливим, адже
власний капітал у більшості випадків зменшується, що свідчить про те, що
підприємство не отримувало доходу від реалізації продукції, робіт чи послуг
та від інших видів діяльності.
П(С)БО 15 «Дохід» містить положення, які зумовлені національними
особливостями обліку, зокрема обліку авансів, бартерних операції тощо. Це
положення не поширюється на операції за договорами оренди, страхову
діяльність, операції з реалізації цінних паперів, з отримання дивідендів, що
обліковуються методом участі в капіталі [4, с. 428]. У П(С)БО 3 «Звіт про
фінансові результати», у статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)» відображається загальний дохід від реалізації,
виручка виникає тільки після сплати, а дохід може виникати по факту
відвантаження товарів або надання послуг незалежно від дати сплати. Тому
П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати‖ допускає подвійність у визначенні
доходу (або по факту відвантаження, або по факту оплати), якої немає в
Законі (дохід відображається в момент його виникнення) [3].
Наступною проблемою обліку доходів є проблема невідповідності
класифікації доходів за П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та П(С)БО
15 «Дохід». У зв`язку з цією проблемою в системі управління підприємством
порушується інформаційна функція бухгалтерського обліку, а отже
користувачі інформації підприємства не можуть прийняти своєчасне та
конкретне рішення поточного та стратегічного типу. Згідно з П(С)БО 15
«Дохід», доходи підприємства класифікують за різними ознаками.
Розрізняють дохід від: реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних
з метою продажу; надання послуг, виконання робіт; використання активів
підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом якого
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є отримання відсотків, дивідендів, роялті. У Звіті про фінансові результати
доходи класифікуються за наступними групами: дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи;
інші доходи; надзвичайні доходи. Складові доходів кожної групи встановлено
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати» [5, с. 572-573]. Велике значення в бухгалтерському обліку має
класифікація доходів за видами діяльності. Доходи за кожною
класифікаційною групою встановлюються підприємством, виходячи з:
напрямку його діяльності; галузі, до якої відноситься підприємство; видів
діяльності підприємства; визначеної основної діяльності тощо [6].
Проаналізувавши проблемні аспекти організації обліку доходів на
підприємстві, можна стверджувати, що ці питання є невичерпними і
потребують подальших вирішень, адже мають широкий спектр і ще довго
викликатимуть зацікавлення у вчених-економістів. З прийняттям нового
Податкового кодексу України значно вирішились ряд проблем, зокрема щодо
уникнення розбіжностей в податковому та бухгалтерському обліку доходів.
Решта проблем потребують негайного вирішення, яке можна досягти шляхом
удосконалення чинного законодавства України.
1. Селіверстова І.О., Зозуля І. Перспективні шляхи вирішення проблеми обліку
доходів і витрат підприємництва [Електронний ресурс] / Національна бібліотека
ім. В. І.Вернадського. - Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua.
2. П(С)БО 15 «Дохід»: Затверджено наказом Мін. Фін. України від 29.11.99р. №290 //
http://zakon.rada.gov.ua
3. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено Наказом Мін. Фін. України
від 31.03.99 N 87// http://zakon.rada.gov.ua
4. Бухгалтерський фінансовий облік : теорія та практика : навч. практ. посібник /
Н.I. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, В.I. Кисла. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. –
536 с.
5. Ф.Ф. Бутинець Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник для студентів
спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів; під заг. ред. [і з передм.]
Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. -Житомир: ПП "Рута".-2009.-912 с.
6. Облік доходів: питання облікової політики підприємства [Текст] / Т.М. Сторожук //
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. ТуганБарановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3. [Електронний ресурс] /
Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. - Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua.
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КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ С ЦЕЛЬЮ УПРАЗДНЕНИЯ КОРРУПЦИИ
Коррупция - одна из самых опасных угроз, связанных с ущемлением
прав человека, демократии, честности и социальной справедливости, она
препятствует экономическому росту и подрывает имидж государства на
мировой арене, поэтому очень важно способствовать устранению данной
тенденции.
Среди наиболее распространенных коррупционных рисков в сфере
деятельности государственных учреждений, выделяют:
 непорядочность государственных служащих;
 возникновение конфликтов интересов;
 бесконтрольность со стороны руководства;
 наличие дискреционных полномочий.
Распространение коррупции в государстве причиняет большой вред
всей системе управления и в случае, если не будут приняты соответствующие
меры, коррупция может привести к негативным последствиям:
 падение авторитета государственных структур;
 задержка модернизации и развития национальной экономики;
 нарушение принципа конкуренции;
 рост цен вследствие включения взятки в цену товара;
 потеря государством инвестиционной привлекательности со стороны
иностранных государств [2].
Для того, чтобы ликвидировать сложившуюся в стране ситуацию,
необходимо провести жесткий контроль в сфере государственного
управления для избежания коррумпированности государственной власти. В
связи с этим, были проведены определенные реформы. В частности, для
избежания непорядочности со стороны государственных служащих, принято
решение об обязательном предоставлении ими деклараций, в которых должна
быть отображена информация о внеслужебной деятельности, занятиях,
инвестициях, активах, о существенных подарках или прибыли. Помимо этого,
процесс принятия решений со стороны государственных служащих, должен
быть прозрачным и открытым для тщательного его рассмотрения. Общество
имеет право знать, каким образом государственные институты
распоряжаются предоставленными им бюджетными средствами и
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полномочиями. Информационная прозрачность должна быть подкреплена
системой раскрытия ведомостей и деятельностью адекватных механизмов
подотчетности.
Несмотря на активную деятельность государственной власти по
вопросам устранения коррумпированности служащих, существует большое
количество недостатков в сфере законодательства. Так, одним из них
является законодательный запрет совместной трудовой деятельности близких
особ в условиях непосредственного подчинения, который, тем не менее, не
распространяется на представителей органов управления [4].
На современном этапе развития Украины, остается большое
количество нерешенных вопросов, что способствует дальнейшему
продвижению коррумпированности в сфере государственного управления.
Законодательному урегулированию подлежат такие вопросы:
 привлечение к ответственности уполномоченных лиц за
коррупционные правонарушения;
 усовершенствование института конфискации;
 применение инновационных технологий;
 обеспечение добропорядочности на государственной службе и
службе местного самоуправления;
 усовершенствование проведения внешнего независимого аудита в
части осуществления контроля над использованием средств местных
бюджетов;
 усовершенствование законодательства по вопросам проведения
государственных закупок;
 усовершенствование контроля над использованием государственного
имущества с целью недопущения фактов получения скрытой прибыли со
стороны государственных служащих;
 предотвращение проявления коррупции в правоохранительных
органах [1].
Весомой проблемой в данной сфере является отсутствие органа власти,
который бы осуществлял контроль за деятельностью государственных
служащих. Таким образом, возникает необходимость создания контрольных
подразделений в сфере контролирующих органов, таких как Государственная
Финансовая Инспекция, которые будут заниматься контролем в данной
сфере.
Помимо перечисленных выше положений, контроль за деятельностью
государственных органов должен совершаться:
 систематично, т.е. нести регулярный характер;
 всесторонне, т.е. охватывать все вопросы и направления работы;
 путем проверки не только тех служащих, которые имеют слабые
результаты работы, но и имеющих хорошие результаты;
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 объективно, т.е. исключать предвзятость;
 гласно, т.е. результаты контроля должны быть известны лицам,
подлежащим контролю;
 результативно (действенно), т.е. в зависимости от результатов
контроля должны применяться соответствующие меры [3].
Таким образом, для прозрачной и эффективной деятельности
государственной власти в лице государственных служащий, необходимо
проводить постоянный контроль и мониторинг в сфере государственного
управления.
1. Концепція подолання корупції в Україні ―На шляху до доброчесності‖ //
[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.minjust.gov.ua/0/7094
2. Коррупция с обывателями на все времена? // [Электронный ресурс] – Режим
доступа:http://maxpark.com/user/698696653/content/1285328
3. Скулиш Є. Шляхи подолання корупції в Україні / Є. Скулиш // [Электронный ресурс]
– Режим доступа:http://www.yurincom.com/ua/panoram_of_week/?id=8272
4. Україна на шляху подолання корупції в державі // [Электронный ресурс] – Режим
доступа:http://blog.liga.net/user/berezhnaya/article/6025.aspx
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АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні зміни економічного середовища господарюючих систем
вимагають перегляду форм та методів контролю в управлінні витратами.
Чинні форми і методи контролю є недостатньо досконалими та придатними
для своєчасного виявлення резервів зниження витрат та прийняття
управлінських рішень.
Правильно організований контроль повинен не тільки виявляти
недоліки і порушення, а й запобігати їм, а також сприяти їх своєчасному
усуненню. Ефективність застосування контролю залежить насамперед від
рівня зацікавленості власників, ступеня розуміння ролі, місця і значення
виконання контрольних функцій менеджерами вищих рівнів управління
підприємства.
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ внутрішнього контролю
зробили вчені: Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Л.В. Нападовська, М.С. Пушкарь,
В.В. Сопко , М.Г. Чумаченко і зарубіжні дослідники: К. Друрі, Т.П. Карпова,
Ч. Хорнгрен, Р. Адамс, В.Ф. Палій та інші.
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Відповідно до національних стандартів „Витрати – це зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які
призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу
за рахунок його вилучення або розподілення власниками)‖ [4].
За економічним підходом витрати – це фактичні видатки виробництва
для виготовлення певної кількості продукції. На нашу думку, витрати – це
зменшення обсягу матеріальних цінностей та коштів у процесі свідомої
людської діяльності або зменшення певних ресурсів у фізичних процесах.
Однією з ключових проблем внутрішнього контролю витрат для
прийняття управлінських рішень як у науковому, так і практичному плані є
проблема його методичного забезпечення. Вирішення даної проблеми, на
нашу думку, пов’язане з необхідністю удосконалення чинних на
сьогоднішній день різноманітних методик контролю витрат підприємства.
Це, у свою чергу, потребує розв’язання в науковому плані таких
завдань: вибору доцільних методів контролю витрат підприємства; розробки
методики контролю та аналізу допустимості відхилень витрат від
встановлених стандартів і причин їх виникнення для прийняття
управлінських рішень; обгрунтування методики пооб’єктного контролю та
аналізу непрямих витрат для оцінки ефективності управлінських рішень;
розробки методики контролю резервів зниження витрат та оцінки
відповідності резервування стратегічним і тактичним цілям управління [3].
Методологічною основою внутрішнього контролю витрат у сучасних
умовах мають бути концепції функціонального обліку витрат за видами
діяльності
АВС,
директ-кост
і
стандарт-кост
та
концепція
витратоутворюючих чинників. Використання зазначених концепцій
сприятиме виявленню резервів зниження витрат за елементами господарської
діяльності з урахуванням причинно-наслідкової залежності показників та
подальшим їх узагальненням із урахуванням реальних можливостей
забезпечення прибутковості підприємства.
Удосконалення системи внутрішнього контролю за витратами
потребує комплексного підходу. Тому, окрім вирішення питань методичного
характеру, належна увага повинна бути приділена і організаційним аспектам.
На наш погляд, мета і завдання організації внутрішнього контролю
залежать від розміру, структури підприємства, технічного рівня управління,
організаційної структури управління, розподілу посадових обов’язків, складу
аналітичної служби та потреб керівництва.
До основних обов’язків служби внутрішнього контролю мають
входити: порівняння фактичних показників діяльності підприємства з
плановими та середньогалузевими; перевірка дотримання нормативної бази;
розробка організаційних регламентів; координація діяльності підрозділу
внутрішнього контролю; організація системи підготовки і підвищення
кваліфікації кадрів; узагальнення та використання результатів внутрішнього
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контролю для прийняття управлінських рішень.[3].
Під час проведення контролю працівники служби повинні
застосовувати різноманітні методи, які є сукупністю фінансових,
економічних, організаційних, оперативно-технічних і фактичних способів і
прийомів із перевірки підприємств.
Для документального оформлення результатів проведення контролю за
витратами доцільно використовувати спеціально розроблені робочі
документи. Зокрема, тести внутрішнього контролю облікового процесу
витрат, аналітичні тести перевірки правильності відображення витрат у
статтях калькуляції.
Отже, удосконалення методичного забезпечення і раціональна
організація внутрішнього контролю витрат сприятиме підвищенню його
дієвості та своєчасності прийняття управлінських рішень. Запропонована
система контролю витрат дозволить вилучити дублювання даних, значно
розширить аналітичність обліку, підвищать його контрольні функції та
оперативність інформації про відхилення витрат за всіма технологічними
процесами , що важливо для прийняття управлінських рішень. Така система
надасть змогу вирахувати витрати за кожним видом продукції, визначати
очікувану собівартість продукції за підрозділами, своєчасно і якісно
регулювати процеси виробництва, реагувати на негативні фактори, що
виникають в кожній фазі процесу виробництва продукції.
1. Білоусов А. Внутрішній аудит: Перспективи розвитку і методика організації на
підприємствах України / А. Білоусов - // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. –
№ 2. – 241 с.
2. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник [Текст] / Є.В. Мних. – Житомир, 2002. –
460 с.
3. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навч. посібник. [Текст] / М. Г. Чумаченко,
М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати‖: затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318, зі змінами та
доповненнями:
[Електроний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http:
//
www.buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx
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ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ: СУЩНОСТЬ И КУЛЬТУРА
УПРАВЛЕНИЯ
В современном мире трансакционные издержки играют важную роль в
формировании конечной стоимости выпускаемого продукта (оказываемых
услуг). Поэтому целью данной статьи является изучение трансакционных
издержек и способов управления ими. В соответствии с поставленной целью
основными задачами исследования является:
 раскрытие понятия «трансакционные издержки»;
 рассмотрение классификации трансакционных издержек;
 исследование подходов к формированию культуры управления
трансакционными издержками;
 изучение видов культур управления трансакционными издержками.
В английском слове «трансакция» (transaction) можно выделить две
составные части. «Транс» (trans) в данном контексте означает «между»,
«акция» (action) – «действие». Это означает, что данное иностранное
определение
будет
переводиться
в
качестве
русского
слова
«взаимодействие». Особенностью в данном случаи выступает отличие
трансакции от более широкого понятия – «операция». Отметим, что операция
может совершаться субъектом без прямого контакта с кем-либо, в то время
как трансакция, напротив, совершается «коллективно». Таким образом, под
трансакцией понимается любая операция (действие, акт) субъекта экономики,
в котором участвует хотя бы один контрагент.
В практической деятельности компаний состав трансакционных
издержек меняется в зависит от видов деятельности, рыночных сегментов,
избранной предпринимателем деловой стратегии и других факторов.
Одним из критериев трансакции – с позиции культуры управления –
выступает персонал организации предпринимательского типа, характерной
чертой которого является взаимодействие с внешней средой в процессе
обменных операций на рынке товаров и услуг. Особенностью данных
организаций является активна интеграционная деятельность, осуществление
которой не возможно без формирования и развития культуры управления
трансакционными издержками.
Выделяют три подхода к формированию и развитию культуры
управления трансакционными издержками – культурологический, системный
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и системно-психологический.
Культурологический подход — направлен на поиск способов
формирования и развития социальной ответственности и деловой этики в
рабочей среде организации.
Системный подход — направлен на выявление существенных
факторов системообразования.
Системно–психологический подход — направлен на изучение
взаимодействия профессиональных групп и личностей в процессе
формирования и развития культуры управления трансакционными
издержками предпринимательской деятельности.
Все указанные выше подходы называются экономическими так как их
использование направленно на снижение трансакционных издержек в
процессе осуществления предпринимательской деятельности в рыночных
условиях.
Процессы формирования и развития культуры управления
трансакционными издержками проходят такие этапы как: кристаллизацию,
признание и институционализацию. В результате формируются нормы
поведения по отношению друг к другу и внешней среде, которые базируются
на «быстрой обратной связи» и «большом риске», направленном на снижение
трансакционных издержек.
Согласно учению Р. Рюттенгеру, культуру управления можно
классифицировать в зависимости от степени риска и обратной связи на
следующие виды: демонстрационная, инновационная, административная,
инвестиционная.
Административная культура управления характеризуется слабым
кооперированием, главное внимание уделяется не результату, а форме.
Решения, принимаемые компанией, тщательно продуманы и подстрахованы,
общение и поведение ведется в соответствии с разработанными правилами.
В инновационной культуре управления трансакционными издержками
завершается процесс институционализации, а также проходит процесс
кристаллизации и признания. Данная культура одновременно выступает
одновременно в качестве инвестиционной и демонстративной. Эта культура
направлена на совершенствование организации, в основе которых заложено
организационное культуростроение. В данном случае особое внимание
уделяется активизации предпринимательской деятельности за счет
эффективной кадровой политики и формирования профессиональной
компетентности.
Культура управления трансакционными издержками во многом
зависит от личных целей руководителя организации, желающего достичь
делового успеха. Сущность деятельности руководителя выражается во
взаимодействии с людьми; формировании нового виденья организации;
способствование правильному пониманию нового виденья всеми
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сотрудниками компании; определение способов перехода организации в
новое
состояние;
подбор
высококвалифицированных
кадров,
способствующих развитию компании. Руководитель должен обладать
умением сплотить коллектив как единый организм для достижения
поставленных перед ними целей.
Культура управления является основной категорией, определяющей
успешность предпринимательской деятельности и конкурентоспособность
компании на рынке. Уровень выбранного вида культуры при этом
определяется выбором подходов к еѐ формированию и развитию,
управленческими ролями лидеров и их образом мышления.
УДК 657
Дворник І.В., асистент
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА НАЯВНІСТЮ І РУХОМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
У ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Дотримання балансу взаємних інтересів користувачів інформації
досягається за допомогою різних видів регулювання бухгалтерського обліку:
економічного, правового та морально-етичного.
В Україні державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової
звітності здійснюється згідно зі ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» [4]. Порядок ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторисів
бюджетних установ раніше регулювало Головне управління Державного
казначейства України. Сьогодні ці функції виконує Міністерство фінансів
України. Воно розробляє План рахунків бухгалтерського обліку і порядок його
застосування, інструкції з обліку наявності та використання бюджетних та
позабюджетних коштів, валютних операцій, основних засобів. Така сувора
регламентація методології обліку забезпечує його єдність, порівнюваність
показників установ різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання
зведених показників для контролю за виконанням кошторисів і бюджетів.
Нормативно-правове забезпечення з обліку та контролю основних
засобів у державному секторі досить широке й різноманітне. Однак
дослідження показали, що, порівнюючи й узгоджуючи його з іншими
нормативними документами, варте бути досконалішим.
Інструкцією з обліку необоротних активів бюджетних установ [1]
передбачена самостійна переоцінка необоротних активів бюджетних установ
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постійно діючою комісією, яка призначається наказом керівника установи.
Однак, вона може проводитись лише за умови застосування процедур,
передбачених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні» [5]. Але в Законі зазначається, що
оцінка майна у випадках її обов'язкового проведення повинна бути здійснена
суб'єктами оціночної діяльності. Оскільки норми Закону мають вищу
юридичну силу, в порівнянні з нормами Інструкції, то переоцінка, виконана
суб'єктами, які не є такими, як зазначалося вище, є недійсною відповідно до
Закону [2].
Окрім цього, вважаємо за необхідне відзначити, що форма звітності
«Звіт про рух необоротних активів», яка використовується при організації
складання фінансової звітності бюджетних установ і організацій (форма №5),
відображає лише інформацію про наявність основних засобів таких суб’єктів
на початок та на кінець періоду, не висвітлюючи інформації про
надходження, списання, інші зміни в складі таких активів за групами обліку
(субрахунками), що ускладнює поточний контроль за наявністю, збереженням
та використанням майна. З огляду на таке, на нашу думку, зазначену форму
необхідно вдосконалити, запровадивши звіт, аналогічний за формою до
розділу ІІ «Основні засоби» Приміток до річної фінансової звітності, форма
яких затверджена наказом Міністерства фінансів України для
госпрозрахункових суб’єктів [6].
У 2013 році входять у дію національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку. З метою удосконалення діючої Інструкції з
бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ відповідно до
НП(С)БОДС 121 «Основні засоби» [3] пропонуємо внести до неї такі зміни.
1. Первісна вартість об'єкта основних засобів у разі придбання за
плату повинна крім суми, що сплачують постачальникам активів та
підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт, складатися з таких
витрат:
 реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що
здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних
засобів;
 суми ввізного мита;
 суми непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням)
основних засобів (якщо вони не відшкодовуються суб'єктові бухгалтерського
обліку в державному секторі);
 витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;
 витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження
основних засобів;
 інші витрати, безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів
до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.
2. Включення процедури обміну основних засобів. При цьому
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вартість отриманого об'єкта повинна оцінюватися за його справедливою
вартістю, скоригованою на величину переданого активу чи його еквівалента.
Різниця між залишковою і справедливою вартістю переданого об'єкта
основних засобів включатиметься до складу витрат звітного періоду.
3. Удосконалення процесу переоцінки основних засобів, зокрема
індекс переоцінки визначати діленням справедливої вартості об'єкта, який
переоцінюється, на його залишкову вартість, а не використовуючи індекс
інфляції, як це передбачено Інструкцією з бухгалтерського обліку
необоротних активів бюджетних установ.
4. Застосування величини, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню
залишкової вартості об'єктів основних засобів від їх справедливої вартості,
при визначенні порогу суттєвості для проведення переоцінки об'єктів
основних засобів.
5. Витрати на поліпшення об'єкта основних засобів (реконструкцію
(реставрацію), модернізацію, добудову, дообладнання) повинні збільшувати
його первісну вартість протягом усього строку використання, а не
списуватися на видатки за відповідними кодами економічної класифікації.
6. Здійснення нарахування амортизації на основні засоби протягом
строку їх корисного використання (експлуатації), а не зносу, як це
практикується відповідно до діючого нормативного документу.
7. Включення
процедури
вибуття
основних
засобів,
що
характеризується ліквідацією майна внаслідок продажу, передачі без оплати
або невідповідності критеріям визнання активом.
8. Включення до Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних
активів бюджетних установ розділу, який розкривав інформацію про основні
засоби у примітках до фінансової звітності.
Отже, питання нормативно-правового забезпечення обліку та контролю
за наявністю і рухом основних засобів у державному секторі України є
актуальними в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців, оскільки
існує багато спірних моментів у їх вирішенні як на національному, так і
міжнародному рівнях.
1. Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ,
затверджена Державним казначейством України від 17.07.2000 р. №64 та
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 31 липня 2000 р. за № 459/4680.
2. Кравчук О. Проблеми правового регулювання організації обліку державного і
комунального майна, закріпленого за бюджетними установами [Електронний
ресурс] / О. Кравчук. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
natural/vkpi/Soc/2009_4/Kravchyk.pdf
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторi №
121 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від
12.10.2010 № 1202 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 листопада
2010 р. за № 1017/18312
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Науковий керівник: Шульга В.М., к.е.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ
Перехід економіки України на ринкові шляхи призвів до радикальних
змін в плануванні, обліку та контролю виробничо-господарської діяльності,
трансформації системи управління комерційними організаціями. Зовсім
іншими стали цілі підприємництва, засоби їх досягнення, економічна основа
суспільства. Методи економічного управління та контролю, які
використовувалися в період адміністративно-командної системи управління
нашим суспільством, не можуть вже дати добрих результатів. Першочергово
відтепер необхідно враховувати інтереси власників комерційних організацій,
їх акціонерів, пайовиків, трудового колективу.
За аналізом останніх досліджень на початковому етапі розвитку
вітчизняного аудиту, значення такому виду діяльності ніхто з потенційних
замовників не надавав. Аудит був нав’язаний державними органами під
тиском Світового банку і МВФ. Такі обставини певною мірою уповільнили
розвиток вітчизняного аудиту. Ці питання розглядалися у багатьох працях
вчених: Редько О., Дорош Н.І., Давидов Г.М., Пилипенко І., Шевчук В.,
Бондар В.П. [1, c.16].
Складність, заплутаність обліку, особливо податкового, зміна
фінансового обліку, істотна суперечливість законодавства, реальність
значних фінансових санкцій підштовхують менеджерів, які прагнуть
застрахуватись від відповідальності і можливих фінансових втрат, до рішення
скористатися послугами аудиторської фірми. Таким чином, в суспільстві
виникла об’єктивна необхідність в незалежному професійному контролі за
діяльністю підприємств та її результатами. Однак, не дивлячись на це,
реальної потреби в послугах аудитора як захисника інтересів існуючого чи
потенційного інвестора сьогодні, нажаль не існує. Не дивлячись на
законодавчу вимогу щодо обов’язкового підтвердження незалежним
аудитором показників річної фінансової звітності, інвестори та інші
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користувачі звітності і не відносяться з належною довірою до висновку
аудитора про достовірність показників фінансової звітності.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем, які
мають місце у професійній діяльності аудиторів, аудиторських фірм і роблять
неможливим успішний розвиток аудиту. Одна з таких проблем – це проблема
сучасного аудитора та довіри до нього. Тобто, перед тим як клієнт вирішить
надати інформацію аудитору, він повинен бути впевнений, що в аудитора
вистачить сил і можливостей зберегти її в конфіденційності. Це пов’язано з
професіоналізмом аудитора, юридичним захистом його діяльності. Серйозну
стурбованість також викликає якість роботи більшості українських
аудиторських фірм. Це питання піднімається не лише користувачами
аудиторських послуг і державними органами, але й самими аудиторами, які
зацікавлені в стабільному розвитку ринку аудиторських послуг, підвищенні
престижу аудиторської професії. Критерієм якості при проведенні аудиту
вважається, насамперед, виконання аудиторами вимог національних
нормативів аудиту. Для вирішення такого роду проблем аудиторські фірми
намагаються враховувати рівень професійної компетентності своїх
співробітників у вигляді кваліфікаційних вимог, що висуваються до посад,
передбачених структурою їх управління. Ще одним з основних напрямів
підвищення якості аудиту є розробка внутрішньо-фірмових методик аудиту,
робочої документації тощо, оформлення у вигляді внутрішньо-фірмових
стандартів. На жаль єдиної системи розрахунку вартості послуг аудиторської
фірми в Україні не існує, тому аудитори часто використовують власну
систему формування ціни. Найчастіше така система заснована на визначенні
кількості відпрацьованих людино-годин або обсягу виконаних робіт.
Основною проблемою при проведенні оцінки послуг аудитора є можливість
завищення або заниження їх вартості, а це певною мірою насторожує
замовника, особливо, при його першому зверненні до аудиторської фірми.
Отже, першочергового роз’яснення потребує удосконалення законодавчого
регулювання аудиту в Україні: подальша розробка і впровадження
національних нормативів аудиту; поліпшення методики та організації
аудиторських перевірок, їх якості та розробка оптимальної методики
визначення вартості аудиту, аудиторських послуг, питання аудиторської
етики, підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів та інші. Вирішення
зазначених проблем спрямоване укріпленню позицій та авторитету аудиту,
удосконалення аудиторської діяльності в Україні [2].
Таким чином, можна зробити висновки, що вчорашній аудит – це
невизначеність обов’язковості, невпевненість у майбутньому (чи існуватиме
аудит взагалі), не вирішення питання про віднесення чи заборону віднесення
затрат на аудит на валові витрати підприємства, практично відсутність
регулярного та обов’язкового підвищення кваліфікації аудиторів,
розпорошення аудиторів по різних професійних об’єднаннях. У 2012 р.
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виповнилось 19 років як в Україні було легалізовано аудит. Попри всі
негаразди та спроби його скасувати, зробити додатком до ревізії, зобов’язати
всіх проходити аудит - все це свідчить про те, що аудит склався як
професійна діяльність і в нього є історична перспектива. Український аудит
системно поки що нічим «не гірший» за пересічний аудит у США, Великій
Британії чи Франції. Внаслідок входження України у систему світо
господарських зв’язків посилюється завдання виходу національного аудиту
на міжнародний рівень.
Переклад Міжнародних стандартів аудиту (МСА) державною мовою
здійснено аудиторською палатою України (АПУ) згідно із Меморандумом
про порозуміння з Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ) у 2004 р.
Стандарти аудиту видання 2004 р. призначені для використання в Україні як
посібник для аудиторів, бухгалтерів, керівників фінансових установ та
підрозділів. Закон доповнено статтею 12-1 згідно із Законом N 3332-VI від
12.05.2011 Однак Міжнародні стандарти аудиту дослівно переведені з
англійської мови на українську без урахування нашого національного досвіду
та специфіки ведення бухгалтерського обліку в Україні [1, с. 16., 4 cт. 12-1].
Є зміни і серед складу замовників на аудиторські послуги. Якщо вчора
їх цікавили виняткова перевірка з огляду на її обов’язковість та штрафи за
неподання аудиторського висновку, і лише частково – стан бухгалтерського
обліку, то сьогодні, за спостереженнями контрольно-ревізійного комітету
Аудиторської палати України, аудит звітності відкритих акціонерних
товариств залишається основним замовленням. Є тенденція до зростання
таких замовлень, як оцінка фінансового стану підприємства, консультації з
поліпшення діяльності управлінського персоналу. Проте, все ще
спостерігається ―антифіскальний‖ характер замовлень – усі побоюються
відповідальності за порушення податкового законодавства, це цілком
однозначно визначає сучасний український аудит як винятково
підтверджуючий.
Отже, аудит в Україні перебуває на стадії певного розвитку і далеко не
вмер, як вважають непрофесіонали. Роботи вистачить усім. При цьому якість
роботи повинна відповідати її вартості, а результати – надійності
аудиторських суджень. Основними напрямами розвитку аудиторської
діяльності в Україні можуть стати: 1. Розробка механізму практичного
застосування МСА в Україні, створення до них коментарів у повному обсязі.
2. Поглиблення співпраці професійних аудиторських організацій України з
міжнародними та європейськими професійними організаціями бухгалтерів і
аудиторів. 3. Розробка механізму ціноутворення на аудит та аудиторські
послуги на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання та ін.
1. Бондар В.П.. Удосконалення системи організації аудиторської діяльності в
Україні//Формування ринкових відносин в Україні.-2008.- № 9.- С.16-19
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2. Федик М.О., Круглянко А.В. Інноваційне підприємництво в україні та роль малого
бізнесу в його забезпеченні [Електронний ресурс] – Режим доступу http://intkonf.org/
- заголовок з екрану
3. Електронна енциклопедія. - [Електронний ресурс] – заголовок з екрану- режим
доступу http://www.wiki.ru/encyclopedia/ - заголовок з екрану
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Верховна Рада України;
Закон від 16.07.1999 № 996-XIV поточна редакція - Редакція від 14.01.2012, підстава
4224-17
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14/ - заголовок з екрану.
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ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТІСТІ НЕОБОРОТНИХ
АКТИВІВ У МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ
Необоротні активи займають велику питому вагу на будь-якому
підприємстві, оскільки за їх допомогою здійснюється операційна діяльність.
Також на сучасному етапі розвитку економічних відносин вони є головним
чинником, який впливає на ринкову вартість всього підприємства. Тому
надання правдивої і достовірної інформації про необоротні активи у
фінансовій звітності для прийняття управлінських рішень є дуже важливим.
Для покращення якості такої інформації у зв’язку із наслідками світової
фінансово-економічної кризи 2008-2009 р.р. та постійними загрозами нових
криз Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності опублікувала новий
стандарт МСФЗ 13 ―Оцінка справедливої вартості‖, який набере чинності з 1
січня 2013 року.
МСФЗ 13 ―Оцінка справедливої вартості‖ об’єднує всі підходи щодо
визначення справедливої вартості всіх активів і зобов’язань, а також дає нове
визначення справедливої вартості. Відповідно до п. 2 МСФЗ 13 справедлива
вартість є ціною, яка б була отримана при продажу активу або сплачена при
передачі зобов’язання в умовах операції, здійснюваної на організованому
ринку, між учасниками ринку на дату оцінки [1]. Однак, нове визначення
справедливої вартості лише уточнило умови визначення справедливої
вартості, не змінюючи при цьому принципів її визначення, які існували у
міжнародних стандартах раніше. Також згідно п. 11 МСФЗ 13 при визначенні
справедливої вартості об’єкта необоротних активів підприємство має
враховувати характеристики об’єкта таким чином, якщо б учасники
враховували дані характеристики при визначенні ціни цього активу на дату
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оцінки. Такими характеристиками, наприклад, можуть бути: стан та місце
розташування об’єкта необоротних активів, обмеження щодо продажу або
використання об’єкта тощо.
У МСФЗ 13 задіяна нова концепція ―найкращого та найбільш
ефективного використання‖ для оцінки за справедливою вартістю, відповідно
до якої при оцінці об’єкта необоротних активів потрібно враховувати
здатність учасника ринку генерувати економічні вигоди за допомогою
найкращого та найбільш ефективного використання активу або за допомогою
його продажу іншому учаснику ринку, який використовував би цей актив
найбільш ефективним чином. Так, відповідно до п. 28 МСФЗ 13 найкращим
та найбільш ефективним використанням необоротного активу вважається
використання активу, яке є фізично можливим, юридично доступним та
фінансово виправдним:
 фізично можливе використання передбачає врахування фізичних
характеристик активу, які учасники ринку врахували б при визначенні його
вартості;
 юридично допустиме використання передбачає врахування
юридичних обмежень на використання об’єкта необоротних активів, які
учасники ринку врахували б при визначенні його вартості;
 фінансово виправдане використання передбачає врахування того
факту, чи генерує фізично можливе та юридично допустиме використання
активу дохід [1].
У МСФЗ 13 зазначається, що підприємство повинно використовувати
методи оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися, і для яких
доступна інформація, достатня для визначення справедливої вартості. Метою
використання таких методів є встановлення ціни, за якою здійснювалася б
транзакція на добровільній основі на дату оцінки в поточних ринкових
умовах. Згідно з МСФЗ 13 існує декілька підходів до визначення
справедливої вартості необоротних активів:
 ринковий підхід, при якому використовуються ціни та інша доречна
інформація, що генерується ринковими операціями з ідентичними чи
аналогічними активами;
 витратний підхід, згідно з яким відображається сума, яку покупець
сплатить, щоб придбати або побудувати заміщуючий актив з урахуванням
морального та фізичного зносу;
 дохідний підхід, відповідно до якого справедлива вартість
визначається за допомогою визначення приведеної вартості шляхом
використання методу дисконтування грошових потоків, що генерує об’єкт
необоротних активів [1].
Використання дохідного підходу для визначення справедливої вартості
необоротних активів є неприйнятним для вітчизняної системи
бухгалтерського обліку, оскільки даний підхід повинен враховувати
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відсоткову ставку, за якою буде здійснюватись дисконтування, та премію за
системний ризик, визначення яких в українських економічних реаліях є
майже нездійсненним завданням.
Важливим питанням є внесення змін у використовуваний метод
визначення справедливої вартості об’єкта необоротних активів або в порядок
його застосування, якщо такі зміни призводять до більш точного визначення
справедливої вартості. Факторами такого впливу можуть бути: розвиток
нових ринків; поява нової інформації щодо активу; зміна кон’юнктури ринку
тощо.
Одним з найважливіших нововведень МСФЗ 13 є визначення ієрархії
справедливої вартості для більшої обґрунтованості справедливої вартості.
Дана класифікація розподіляє вихідні дані, які використовуються для
визначення справедливої вартості активу, на три рівні. Так, найбільша
перевага повинна надаватися інформації щодо цін на активних ринках для
ідентичних активів і найменший пріоритет неринкової інформації. Згідно з
МСФЗ 13 такими рівнями для визначення справедливої вартості необоротних
активів є:
 інформація першого рівня − ціни для ідентичних активів на активних
ринках, (потрібно орієнтуватись на ціни основного ринку з найбільшим
об’ємом реалізації);
 інформація другого рівня − ціни для аналогічних активів на інших
ринках за відсутності активного ринку;
 інформація третього рівня − інші джерела даних, для яких ринкові
дані є недоступними (наприклад, теперішня вартість майбутніх грошових
надходжень) [1].
Використання справедливої вартості для оцінки необоротних активів є
досить суб’єктивним, особливо у вітчизняних економічних умовах, оскільки
при застосуванні ієрархії даних щодо оцінки справедливої вартості широко
використовуються власні судження бухгалтера, а це, у свою чергу, підвищує
підприємницький ризик [2, с. 189−190]. Цей ризик різко підвищується при
відсутності інформації про ринкові ціни на необоротні активи, оскільки
потрібно визначити базову ставку дисконтування, якою може бути
безризикова ставка, ставка LIBOR, процентна ставка рефінансування. Крім
того, потрібно визначити майбутні грошові потоки від використання активу
та ймовірність їх появи.
Поява окремого стандарту щодо визначення справедливої вартості
об'єктів обліку є дуже важливим, кроком в удосконаленні Міжнародних
стандартів фінансової звітності оскільки ця інформація використовується
власниками, інвесторами, кредиторами для прийняття рішень щодо таких
об’єктів. Також норми МСФЗ 13 посилили вимоги щодо відображення
активів, які оцінюються за справедливою вартістю, але це не зменшило
суб’єктивності у її визначенні. Тому у подальшому потрібно більше
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приділити уваги саме методичним рекомендаціям щодо використання методів
для визначення справедливої вартості необоротних активів.
1. IFRS 13 ―Fair value measurement‖: [Електронний ресурс] − Режим доступу:
http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx
2. Супрунова І. В. Справедлива вартість інвестиційної нерухомості в бухгалтерському
обліку / І. В. Супрунова // Вісник Житомирського державного технологічного
університету: економічні науки. − 2010. − № 4 (39). − С. 188 − 191.
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕНЯ УНІФІКОВАНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ
УСТАНОВАХ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Бухгалтерський облік в бюджетних установах перебуває на етапі
активного реформування. Власне процеси реформування охоплюють не
тільки облік виконання кошторису, а й весь бюджетний облік. Відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України № 34 від 16.01.07 «Про затвердження
Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі
України на 2007-2015 роки» (далі – Стратегія) підлягають удосконаленню
такі його складові: власне методика та методологія бухгалтерського обліку,
методологія ат методика складання фінансової та бюджетної звітності, а
також інформаційне та організаційне забезпечення системи бухгалтерського
обліку в державному секторі, який, по суті, виступає правонаступником
вітчизняного бюджетного обліку [1].
Важливим напрямом Стратегії виступає напрям створення
уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи. В межах
цього напряму виділено такі завдання: модернізація фінансовобухгалтерських служб; забезпечення казначейського обслуговування усіх
суб'єктів державного сектору; адаптація бюджетної системи, створеної на
засадах програмно-цільового методу, до нових методологічних принципів
системи бухгалтерського обліку; посилення контролю з боку органів
Державної казначейської служби України (далі – ДКСУ) за дотриманням
єдиних правил ведення бухгалтерського обліку і складення звітності;
удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів фінансовобухгалтерських служб; уніфікацію програмного забезпечення, що
використовується суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення
обміну інформацією між Міністерством фінансів України, органами ДКСУ і
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суб'єктами державного сектору з використанням баз даних та інформаційних
систем (таблиця 1).
Таблиця 1
Основні завдання Стратегії зі створення уніфікованої організаційної та
інформаційної облікової системи
Завдання
Терміни
Нормативно-правове врегулювання питання
функціонування фінансово-бухгалтерських
2010–2011
служб суб’єктів державного сектору, в тому
числі головних бухгалтерів
Нормативно-правове врегулювання питання
повноважень органів ДКСУ в процесі
здійснення ними контролю бюджетних
2007–2009
повноважень при зарахуванні надходжень,
прийнятті зобов’язань та проведенні платежів
Створення інформаційно-аналітичної системи
моніторингу виконання бюджетів у режимі
2008–2015
реального часу
Уніфікація програмного забезпечення з
бухгалтерського обліку суб’єктів державного
2008
секторі
Організація навчання та підвищення
кваліфікації фахівців Міністерства фінансів,
органів ДКСУ, працівників фінансово2011–2015
бухгалтерських служб бюджетних установ та
держаних цільових фондів
На виконання цих завдань внесено зміни до Бюджетного кодексу
України (ст. 56) та Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні» (ст. 8), відповідно до яких Кабінет Міністрів України
встановлює завдання та функціональні обов'язки бухгалтерських служб,
повноваження керівників бухгалтерської служби у бюджетних установах та
вимоги до їх професійно-кваліфікаційного рівня [2, 3]. Також, стаття 112
оновленого Бюджетного кодексу України закріплює положення, відповідно
до якого до повноважень Державної казначейської служби України з
контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення
контролю за: веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат
державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням
фінансової і бюджетної звітності; бюджетними повноваженнями при
зарахуванні надходжень бюджету; відповідністю кошторисів розпорядників
бюджетних коштів показникам розпису бюджету; відповідністю взятих
бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів встановленим
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бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі
застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);
відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним
бюджетним асигнуванням [3].
Вивчення
нормативних
документів
з
питань
організації
бухгалтерського обліку вказує на фактичне виконання завдання з
нормативно-правового
регулювання
функціонування
фінансовобухгалтерських служб суб’єктів державного сектору, в тому числі головних
бухгалтерів. Так, у 2011 році затверджено нормативні документи, які
виступають інструментом реалізації вказаного завдання (Постанова Кабінету
Міністрів України № 59 від 26.01.2011р. «Про затвердження Типового
положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», Накази
Міністерства фінансів України № 214 від 21.02.2011р «Про затвердження
Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного
бухгалтера бюджетної установи» і №1537 від 01.12.2011 «Про затвердження
Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної
установи своїх повноважень»).
Отже, відповідно до таблиці 1, фактично невиконаними є завдання зі
створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання
бюджетів у режимі реального часу, а також уніфікації програмного
забезпечення з бухгалтерського обліку суб’єктів державного секторі.
Вочевидь, перше завдання може бути розв’язано виключно за умов виконання
першого – розробки уніфікованого програмного забезпечення з
бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору.
Виконання останнього з завдань потребує чіткої обґрунтованої
постановки завдань зі створення програмного забезпечення бухгалтерського
обліку виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби
України, в бюджетних установах та цільових фондах, які і виступають
суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі. При формуванні
такого завдання мають бути чітко визначені об’єкти бухгалтерського обліку,
порядок узагальнення інформаційних даних за ними та інформаційні потоки
на вході та на виході з системи бухгалтерського обліку в державному секторі.
Зауважимо, що склад об’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі
може бути ідентифіковано за національними положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку в державному секторі, який на сьогодні розроблено та
затверджено Міністерством фінансів України 19 [4]. Втім, порядок
узагальнення інформації про ці об’єкти в межах рахунків бухгалтерського
обліку є невизначеним через відсутність єдиного плану рахунків
бухгалтерського обліку в державному секторі. В зв’язку цим, вбачається
доцільним внесення змін до Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі України в частині визначених термінів
створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання
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бюджетів у режимі реального часу, а також уніфікації програмного
забезпечення з бухгалтерського обліку суб’єктів державного секторі з
перенесення строків виконання вказаних завдань та 2014 рік.
1. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від
16.01.07
р.
N
34
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=888-2007-%F0.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України вiд
16.07.1999 №
996-XIV. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
3. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
4. НП(С)БОДС.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83022
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В сучасному світі, інформаційні технології, стали невід`ємною
частиною життя людини. Тому знайшло своє відображення і в обліку
полегшивши життя бухгалтерам за допомогою таких програм як :«Акцент»,
«Парус», «M.E.Doc», «1С:бухгалтерія» та інших. Інформаційні технології
(надалі ІТ) дають бухгалтерам можливість:
 оперативно обробляти та обмінюватися інформацією з
фіскальними органами;
 якісно і найменшими помилками працювати;
 затрачаючи мінімум часу на заповнення однотипної паперової
документації оскільки існують готові електронні бланки. Тим самим
створивши «віртуальну» бухгалтерію, яка відповідає дійсним операціям.
Але це не означає, що ІТ в системі обліку не потребує більшого
вдосконалення як на технічному, так на інформаційному рівні.
Практичність ІТ є багатосторонньою як для обліку, аналізу, так і для
контролю. Для обліку ця практичність полягає в тому, що бухгалтерська
служба використовуючи відповідні програми виконує таку роботу:
 ведення бухгалтерського та податкового обліку декількох
108

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

організацій в одній інформаційній базі;
 ведення обліку для організацій використовують різні системи
оподаткування (податок на прибуток та ПДВ, єдиний податок) – облік
матеріально-виробничих запасів;
 складський облік;
 облік торгових операцій;
 облік комісійної торгівлі;
 облік операцій з тарою;
 облік банківських і касових операцій;
 облік розрахунків з контрагентами;
 облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів;
 облік основного і допоміжного виробництва;
 облік напівфабрикатів.
Ці програми забезпечують рішення всіх задач, що стоять перед
бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю
відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку
первинних документів, облік продажів і т.д.
Також завдяки мережі, бухгалтерська служба може відправляти звіти в
фіскальні та контролюючі органи: Податкову службу України, Пенсійного
фонду України, Державний комітет статистики України. Крім того,
інформацію про окремі види діяльності, торгових і виробничих операціях,
можуть вводити співробітники суміжних служб підприємства, що не є
бухгалтерами.
В аналізі, ми можемо побудувати певну модель з параметрами
досліджуваного об'єкта. Вводячи нові показники, методології розрахунків і
спостерігати за результатом, процесом діяльності. Також ми можемо
проаналізувати: стан ресурсів підприємства, виробничі витрати, собівартість
продукції переглядаючи й обчислюючи відповідні показники. І на основі
отриманих даних можемо зробити відповідні висновки, для прийняття
управлінських рішень.
Для контролю це полегшення виконання роботи тим, що
комп'ютеризована бухгалтерія включає в себе всі аспекти, тобто,
відображення не тільки операцій, але і документації яка є підтвердженням
виконаних операцій. Набагато легше провести звірку операцій відповідно,
перевірку фінансової звітності або провести зустрічну перевірку.
Для удосконалення з боку держави мають бути розроблені методики,
які повинні ефективність в роботі з електронними обліковими документами,
оскільки саме вона є найбільш зацікавленою стороною в прозорості та
оперативності наданої інформації економічними суб'єктами. А також
розробка нової, сучасної методології аналізу і контролю у вигляді аудиту і
ревізії. Через неправильні дії держави реальний сектор економіки держави в
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тіні, так перше держава повинна повернути собі довіру шляхом виправлення
ситуації, по-друге розробити законодавство з передбаченими інформаційними
технологіями, конфіденційності наданої інформації, захисту авторських прав.
А також стежити і брати активну участь в комп'ютеризації бухгалтерських
служб не тільки на приватному, але й на державних підприємствах
Інформаційні системи полегшують наше життя,сьогодні можна рідко
побачити підприємства де ведеться паперовий, ручний облік, але не потрібно
забувати і про підтримку на інформаційному – законодавчому
рівні,проводити семінари на державному рівні щодо методології щодо
збереження ,контролю за прозорістю та моніторингом операцій, що
проводитимуться в віртуальному обліку.
1. Україна. Закон. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні
на 2007-2015 роки : від 09.11.2007р. №537-V. [Електронний ресурс]. - Інформаційна
система ЛІГА
2. Україна. Закон. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: від
16.07.1999р. №996-ХІV. [Електронний ресурс]. - Інформаційна система ЛІГА.
3. Україна. Закон. Про електронні документи й електронний документообіг: від
22.05.2003р. №851-ІV. [Електронний ресурс]. - Інформаційна система ЛІГА.
4. Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні:
Розпорядження КМУ від 24.10.2007р. № 911-р. [Електронний ресурс]. Інформаційна система ЛІГА.
5. М.Білуха, Т.Микитенко Теоретичні та методологічні засади електронного обліку
господарської діяльності / М. Білуха, Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит.
– 2004. -№12. – С. 15-24.
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УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ
ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Одним
из
важных
факторов
повышения
эффективности
предпринимательской деятельности является управление материальными
запасами. Актуальность оптимизации запасов предприятия обусловлена тем,
что их состояние оказывает определяющее
влияние
на его
конкурентоспособность, финансовое состояние и результаты деятельности.
Необходима разумная специализация и кооперация, соблюдение уровней
иерархии, сочетание единства распорядительства и творческой инициативы,
обусловленной соответствующими мотивами и стимулами. Этим можно
обеспечить необходимые предпосылки для четкого и слаженного управления
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материальными запасами с минимальными затратами, то есть реализовать
принцип эффективности управления [4, с. 125-127].
Процесс образования запасов носит динамический характер, и это
должно учитываться при решении задач управления запасами. С этой целью
применяются специально разработанные методики нормирования запасов. В
настоящее время используются такие методы определения потребности в
материальных ресурсах, как: метод ABC, определение оптимальной партии
заказа, поддержание оптимального уровня запасов, определение момента
размещения заказа, метод прямого нормирования, приблизительная оценка
потребности и другие. Каждый метод имеет свою специфику и сферу
применения, используется на определенных этапах развития организации, что
должно учитываться менеджерами предприятия [3, с. 302-303].
Рассмотрим некоторые методы определения потребности в
материальных запасах.
Определение оптимального размера заказа. Оптимальный размер
заказа есть такое заказанное количество, при котором стоимость всего объема
заказов и хранения запасов будет минимальной. Его можно определить при
помощи таблицы совокупной стоимости заказов различной величины,
графически или при помощи формулы [1, с. 493].
Определение момента размещения заказа. Для того, чтобы определить
момент, когда нужно сделать заказ на получение дополнительных запасов,
необходимо знать, сколько времени пройдет от оформления заказа до
фактической поставки запасов [1, с. 497-498].
Прямой метод нормирования. Норматив оборотных средств по запасам
сырья, основных материалов и покупных полуфабрикатов исчисляется на
основании их среднего однодневного расхода и средней нормы запаса в днях.
Норматив оборотных средств в запасах сырья исчисляется как сумма норм
оборотных средств в текущем, страховом, транспортном, технологическом и
подготовительном запасах [2, с. 305].
Метод ABC. Крупные фирмы могут позволить себе хранить десятки
тысяч единиц различных запасов. Вполне понятно, что невозможно
применить приведенные выше методы к оценке различных групп запасов.
Поэтому важно подразделять запасы на категории, чтобы фирма могла
использовать системы контроля запасов только для наиболее важных статей.
Данный метод целесообразен для крупных предприятий, использующих в
производстве широкую номенклатуру сырья и материалов, имеющих
различную стоимость и потребляемых в разных объемах.
Рассмотрим
особенности
применения
методов
управления
материальными запасами на условном примере крупного горно-химического
предприятия. Для этого важно отметить отраслевые специфические
особенности, которые следует учитывать при систематизации процессов
управления материальными запасами:
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1. Учетная политика в части материальных запасов.
2. Структура предприятия: в транспортной структуре предусмотрено
наличие железнодорожных ответвлений от главной станции назначения; для
обеспечения
производственной
программы
соответствующими
материальными ресурсами на предприятии созданы специализированные
центральные склады для хранения основных и вспомогательных материалов,
топлива, запасных частей и других материалов.
3. Контроль и планирование: функция контроля над расходом
материалов возложена на планово-бюджетные отделы и отделы финансового
учета подразделений; нормирование материалов и их отпуск на основе
установленных лимитов; планирование бюджета материальных запасов;
заявочная кампания; контроль исполнение заявок согласно договору
осуществляет управление материального снабжения; контроль уровня
материальных запасов.
Рассматриваемое горно-химическое предприятие является крупным
предприятием, с большим номенклатурным перечнем материальных запасов.
В результате рассмотренных особенностей горно-химического предприятия
складывается впечатление, что управление запасами находится на стадии
планирования, в процессе которого выявлены определенные недостатки.
Именно по этой причине возникла необходимость в определенных
рекомендациях в части управления материальными запасами на данном
предприятии.
1. Регламентация процесса управления запасами. Это можно
осуществить с помощью разработки и внедрения на предприятии Положения
об управлении материально-техническими ресурсами.
2. Совершенствование учета движения материалов. Исходя из
степени влияния материальных запасов на качество конечного продукта,
стабильности их поставок, стоимостной их составляющей в объеме затрат на
производство продукции необходимо разработать и утвердить Положение о
входном контроле качества.
3. Организация процесса планирования и контроля уровня
материальных запасов. На этапе планирования потребностей в запасах
необходимо совершенствовать существующий регламент заявочной
кампании с использованием автоматизации, чтобы иметь возможность
контролировать каждый уровень этого процесса. Поэтому возникает
необходимость в утверждении инструкций по процедурам планирования, с
разработкой функциональных обязанностей каждого участника процесса.
4. Управление группами материальных запасов. В связи с тем, что на
предприятии планируется создание отдела логистики, представляется
возможным внедрение метода управления материальными запасами – метода
АВС, который является достаточно эффективным инструментом управления
запасами. Проводя такой анализ на предприятии, можно провести
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корректировку тактики управления некоторыми категориями запасов.
5. Создание страхового запаса. В связи с периодическими сбоями
поставок по вине железнодорожного транспорта, для предприятия
целесообразно создание страхового запаса, необходимого для гарантии
непрерывности процесса производства в случаях нарушений условий и
сроков поставок поставщиками или транспортными организациями.
6. Управление неликвидными запасам. После проведения годовой
инвентаризации, необходимо выявлять запасы, которые находятся на складе
без движения больше 12 месяцев. Поэтому необходимо создать склад, на
котором будут храниться подобные запасы, и с которого они будут
перераспределяться, продаваться, списываться.
7. Управленческая отчетность. Необходимо определить перечень и
содержание текущих отчетов для оперативного управления процессом и
перечень отчетов для высшего руководства предприятия в целях принятия
управленческих решений.
В целом перечисленные мероприятия системы управления
материальными запасами, на наш взгляд, смогут повысить информативность
и качество принятия управленческих решений на данном участке работы
горно-химического предприятия.
1. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебное пособие: пер. с англ.
– М.: ЮНИТИ, 2005. – 342 с.
2. Герасимова Л.Н. Управленческий учет: теория и практика: учебник. – Ростов н/Д:
Феникс, 2011. – 508 с.
3. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник для вузов. – М.:
Экономика, 2004. – 638 с.
4. Третьяк С.Н. Коммерческая деятельность. Основы теории и организации. –
Хабаровск: ДВГУПС, 2001.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між
різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті з них, хто найбільш
ефективно використовує всі види наявних ресурсів. Важливою умовою
функціонування суб’єкта господарювання є наявність основних засобів. Це
вимагає постійного контролю за ефективністю використання основних
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засобів для потреб управління виробничою діяльністю.
Одним із основних завдань обліку основних засобів є надання повної,
правдивої та неупередженої інформації щодо них. Однак, інформація, що
міститься у фінансовій звітності відносно основних засобів, не завжди є
такою через недосконалість вітчизняного законодавства та постійні зміни в
ньому. Бухгалтерський облік основних засобів потребує удосконалення
методико-організаційних аспектів, а також узгодженості законодавчонормативних документів.
Серед науковців і практиків ведуться постійні дослідження питань
щодо удосконалення обліку основних засобів. Зокрема, ці питання висвітлено
у працях Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, О.І. Коблянської,
Т.Г. Мельник, В.В. Сопка, Н.М. Ткаченко, В.Г. Швеця та інших. Але ряд
питань у законодавчо-нормативних документах не знайшли однозначного
тлумачення, а саме: методика нарахування амортизації, визначення
справедливої вартості і переоцінки, облік продажу основних засобів тощо.
Нами розглянуті наступні проблеми:
1) класифікацію основних засобів та методику нарахування амортизації
у тому числі у зв’язку з маючими місце різницями у податковому та
фінансовому обліку;
2) відображення в обліку переоцінки основних засобів, з метою
підвищення достовірності оцінки майна підприємства;
3) удосконалення обліку основних засобів на продаж [2];
4) поліпшення обліку ремонтів основних засобів та операцій з їх
оподаткування [3].
З метою покращення обліку основних засобів доцільно провести
комплекс заходів, який передбачатиме:
- слід скасувати податковий метод нарахування амортизації в
фінансовому обліку та відмовитися від податкового підходу до нарахування
амортизації, що надасть можливість привести у відповідність вимоги щодо
встановлення терміну експлуатації об’єктів, згідно з міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку та національними стандартами [4];
- для нарахування амортизації у П(С)БО 7 варто розробити
компетентний підхід, який мав би на меті нарахування амортизації на кожну
частину об’єкта основних засобів окремо, якщо ці окремі частини об’єкта
мають різний термін експлуатації, що впливає на строки їх зношення
наприклад, було б доречним окремо амортизувати двигун та фюзеляж літака
незалежно від того, чи є він власністю підприємства, чи експлуатується ним
на умовах фінансової оренди [1];
- необхідно проводити дооцінку чи уцінку групи основних засобів, до
якої входить об’єкт переоцінки, лише у разі суттєвої зміни вартості групи
об’єкту основних засобів, з урахуванням раціональності цієї операції [5];
- операції дооцінки та уцінки основних засобів варто відображати як
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зміни сальдо рахунків додаткового капіталу: дооцінку треба відображати як
його збільшення, а уцінку − як його зменшення;
- приведення у відповідність обліку активів та використання рахунків
для їх обліку, відповідно до їх сутності, призначення, логіки використання та
класифікації цих рахунків, а вже потім враховувати форму операції. А саме,
необхідно відмовитись від обліку необоротних активів на рахунках 2-го класу
та відображати «Основні засоби на продаж» відповідно до їх визначення у 1му класі рахунків. Тобто, деталізувати в аналітичному обліку рахунки 10
«Основні засоби» та 11 «Інші необоротні активи» [6, 7];
- з метою підвищення інформативності обліку основних засобів
доцільним є ввести до Плану рахунків окремий рахунок 29 «Ремонт основних
засобів» для відображення витрат на ремонт основних засобів. Буде сприяти
покращенню обліку відмова від податкового підходу до розподілу витрат на
поточні та капітальні з метою ремонту основних засобів.
Таким чином, запропоновані напрямки удосконалення обліку основних
засобів дозволять підвищити інформативність обліку про вартість оцінки
основних засобів, у тому числі приведення у відповідність податкового та
фінансового обліку згідно до міжнародних та національних стандартів.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 ―Основні засоби‖, затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зі змінами та
доповненнями.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 27 ―Необоротні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність‖, затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року № 617, зі змінами та
доповненнями.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291, зі змінами і
доповненнями.
4. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 року:
(Відповідає офіц. текстові) – К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.
5. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: Аналіз стану і перспективи розвитку /
Міжнародний ін.-т менеджменту (МІМ-Київ). − К.: Центр учбової літератури, 2007.
− 522 с.
6. Максименко А.В. Проблемні питання обліку основних засобів [Електронний
ресурс] // Фінаси, облік і аудит: Збірник наукових праць / Режим доступу:
www.nbuv.gov.ua / portal / Soc_Gum / Foa / 2009_13 / index. html.
7. Омельченко О.Ю. Облік основних засобів і операцій по їх оподаткуванню: автореф.
дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Державна академія статистики, обліку та аудиту
Держкомстату України. − К., 2006. − 21 с.
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ТОВАРИСТВА
В умовах глобалізації світового господарства, які визначаються
розвитком
міжнародних
економічних
відносин,
створенням
транснаціональних, спільних підприємств, об’єктивним критерієм і
визначення ролі національної економіки України є поява різних форм
власності і господарювання серед яких найбільшого значення для економіки
країни набули акціонерні товариства. Економічною та правовою базою їх
функціонування є власний капітал, який у подальшій діяльності стає
правовим регулятором по зобов’язаннях товариства та його учасників, а
також економічним гарантом його платоспроможності.
У теперішній час коли, коли 80 % підприємств мають недержавну
форму власності, власний капітал набуває важливе економічне значення, так
як показує кількість власних засобів підприємства, які знаходяться в його
розпорядженні, та які представляють собою фонди та резерви.
Акціонерні товариства є головною організаційно-правовою формою
великих підприємств у всіх галузях економіки розвинених країн.
Акціонерна форма товариства набула найбільшого поширення у
фінансовій сфері (серед комерційних банків і фінансових установ України
господарські товариства у формі акціонерних товариств становлять близько
84 %). Дослідження структури обсягів виробництва реалізації у різних
галузях економіки України дозволило визначити, що й у промисловості,
оптовій та роздрібній торгівлі, сфері послуг частка акціонерних товариств є
суттєвою.
Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал)
і позикові кошти (позиковий капітал).
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається
після вирахування його зобов'язань. Власний капітал складається із:
 статутного капіталу;
 резервного капіталу;
 додатковий капітал;
 нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
 неоплаченого капіталу [3, с. 245].
Статутний капітал - сукупність у грошовому вираженні внесків
засновників (учасників) у майно організації при її створенні для забезпечення
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діяльності в розмірах, визначених установчими документами.
Відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства‖ розмір
статутного капіталу відкритого товариства повинен бути не менше суми,
еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, закритого товариства - не
менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи з
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на момент створення
товариства [2].
Резервний капітал — це грошовий фонд акціонерного товариства, що
створюється з відрахувань від прибутку. Він спрямовується на покриття
збитків, а також для погашення зобов’язань за іменними акціями та
облігаціями товариства. Він являє собою зарезервовану частину власного
капіталу акціонерного товариства, призначеного для внутрішнього
страхування його господарської діяльності.
Акціонерне товариство, відповідно до законодавства України, повинно
створити резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 % статутного капіталу.
Резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого
прибутку товариства. До досягнення встановленого статутом розміру
резервного капіталу розмір щорічних відрахувань повинен бути не менше ніж
5 % суми чистого прибутку товариства за рік. Резервний капітал є джерелом
коштів тільки для покриття збитків.
Розмір резервного фонду для підприємств з іноземними інвестиціями
має бути не більш 25% від статутного капіталу.
У процесі господарської діяльності в підприємства може з'явитися нове
майно чи зрости облікова вартість уже наявного, тобто збільшуються розміри
активів. Для обліку джерел такого майна чи приросту його вартості в
бухгалтерському обліку введене поняття додаткового капіталу.
До додаткового капіталу належать:
1) результати переоцінки основних засобів, тобто, їхня дооцінка;
2) емісійний дохід акціонерного товариства (дохід від продажу акцій
більший від їхньої номінальної вартості);
3) безкоштовно отримані грошові й матеріальні цінності на виробничі
цілі;
4) асигнування з бюджету на фінансування капітальних вкладень;
5) асигнування на поповнення обігових коштів.
Нерозподілений прибуток характеризує частину прибутку акціонерного
товариства, отриману в попередньому періоді і не використану на
споживання власниками (акціонерами, пайовиками) і персоналом. Ця частина
прибутку призначена для капіталізації, тобто, для реінвестування в розвиток
виробництва. За своїм економічним змістом вона є однією з форм резерву
власного капіталу акціонерного товариства, що забезпечує його виробничий
розвиток у майбутньому періоді. Як правило, одна частина прибутку
використовується на виплату дивідендів, а друга — на розширення та
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оновлення виробництва, фінансові інвестиції, придбання нерухомості,
створення та поповнення резервних фондів товариства, соціальні програми та
преміювання працівників товариства. Сума нерозподіленого прибутку
зменшується за рахунок нарахованих дивідендів та відрахувань до резервного
капіталу, а сума непокритого збитку зменшує розмір власного капіталу
товариства.
Сума нерозподіленого прибутку поточного року розраховується за
такою формулою:
ПН = ПН1 + ПЧ – ДП – В,
(1)
де ПН — нерозподілений прибуток поточного року;
ПН1 — нерозподілений прибуток за попередній рік;
ПЧ — чистий прибуток поточного року;
ДП — дивіденди за поточний рік;
В — внески на поповнення резервного капіталу.
Сума непокритого збитку вираховується під час визначення суми
власного капіталу.
Неоплачений капітал відображає суму заборгованості власників
(учасників) за внесками до статутного капіталу акціонерного товариства. Ця
сума відображає ту частку статутного капіталу, яка ще не внесена
учасниками, а тому вираховується при визначенні величини власного
капіталу.
У монографії «Управління капіталом підприємства: економічний і
фінансовий інструментарій» І. Й. Яремко відзначає, що в складі власного
капіталу можуть бути виділені дві основні складові: інвестований капітал,
тобто капітал, вкладений власниками в підприємство; і накопичений капітал,
тобто капітал, створений на підприємстві поверх того, що спочатку
авансовано власниками [4, с. 18].
Інвестований капітал включає номінальну вартість простих і
привілейованих акцій, а також додатково оплачений (понад номінальну
вартість акцій) капітал. До даної групи звичайно відносять і безоплатно
отримані цінності. Перша складова інвестованого капіталу представлена в
балансі статутним капіталом. Друга — додатковим капіталом (у частині
отриманого емісійного доходу), третя — додатковим капіталом (у частині
безоплатно отриманого майна) чи фондом соціальної сфери.
Накопичений капітал знаходить своє відображення у вигляді статей, що
виникають у результаті розподілу чистого прибутку (резервний капітал,
нерозподілений прибуток, інші аналогічні статті). Незважаючи на те, що
джерело утворення окремих складових накопиченого капіталу одне —
нерозподілений прибуток, цілі і порядок формування, напрямки і можливості
використання кожної його статті істотно відрізняються.
Визначення джерел формування власного капіталу дає можливість
достовірно розрахувати фінансові можливості акціонерного товариства і
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надає змогу приймати ефективні управлінські рішення.
Політика формування власного капіталу акціонерного підприємства —
це частина загальної його фінансової стратегії, що полягає у забезпеченні
найбільш ефективних форм і умов формування власного капіталу як із
внутрішніх, так і з зовнішніх джерел відповідно до потреб розвитку
товариства.
1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К., 2005. – 692 с.
2. Про акціонерні товариства: Закон України від ( Відомості Верховної Ради України
(ВВР), 2008, N 50-51, ст.384 )// Електронний ресурс. Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/514-17
3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів):
Монографія.– К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
4. Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий
інструментарій : монографія / І.Й. Яремко. – Львів : Вид-во "Каменяр", 2006. –
176 с.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Важливу роль у діяльності підприємства відіграє оцінка та
прогнозування фінансового стану підприємства. На сучасному етапі кожне
підприємство має правильно оцінювати виробничий та економічний
потенціал, стратегію розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і
підприємств-партнерів. Найбільш точне визначення фінансового стану:
фінансовий стан – це рівень забезпеченості підприємства фінансовими
ресурсами, які необхідні йому для функціонування, здійснення своєчасних
розрахунків за зобов’язаннями, а також провадження ефективної
господарської діяльності [2, с. 540].
На фінансовий стан дуже позитивно впливає ефективне виробництво та
реалізація якісної продукції, а також ефективне використання наявних
ресурсів. Потрібно не допускати збоїв у виробничому процесі і погіршення
якості продукції.
Найчастіше оцінку фінансового стану проводять на основі детального
вивчення майна та джерел його утворення підприємства за попередній та
звітний періоди. При цьому, на основі порівняння даних двох періодів,
робляться відповідні висновки щодо зміни конкретних показників та їх
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впливу на розвиток підприємства [3, с. 121].
Вміння передбачити майбутнє і віднайти ефективні рішення в умовах
невизначеності відіграє важливу роль в системі управління підприємством.
Тому, дуже важливо вміти не тільки оцінити фінансовий стан підприємства
на даний час, але й спрогнозувати його стан в майбутньому на основі аналізу
як внутрішніх, так і зовнішніх даних.
Виділяють три основні методи прогнозування фінансового стану
об’єкта господарювання: екстраполяції; метод термінів оборотності; метод
бюджетування. Найбільш розробленим вважається метод екстраполяції, який
заснований на поширенні у майбутнє тенденцій минулого. Використання
екстраполяції у прогнозуванні фінансового стану підприємства ґрунтується
на припущені про існування прямого зв’язку між оборотним капіталом і
обсягом продажів, що може бути виражено за допомогою простого
коефіцієнта (відношення чистого капіталу до обсягів продажу) або з
допомогою рівняння зв’язку:
Y = a *+ b,
(1)
де а – постійна величина чистого оборотного капіталу; b – коефіцієнт
регресії,що відображає ступінь залежності оборотного капіталу від обсягів
продажів, х – оборотний капітал.
Метод термінів оборотності заснований на визначенні тривалості
фінансового циклу за формулою: період оборотності запасів + період
оборотності дебіторської заборгованості – період оборотності кредиторської
заборгованості, помножений на одноденний оборот реалізації. А за
допомогою методу бюджетування здійснюється планування надходження і
витрат коштів від різних видів діяльності підприємства, тобто здійснюється
розрахунок відхилень між надходженням і виплатами, який показує планову
зміну коштів [1, с. 152].
Отже, аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою
ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням
ресурсів підприємства. Оцінивши фінансовий стан за допомогою методів
прогнозування, можна спрогнозувати майбутнє управління підприємством.
Найбільш ефективним є метод екстраполяції, оскільки його перевагою є
можливість найточнішого визначення потреби підприємства у чистому
оборотному капіталі. Для ефективного управління можна використовувати
всі три методи.
1. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник /
Савицька Г.В. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007. - 282 с.
2. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. –
Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2008.-1072 с.
3. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: Підручник / Кіндрацька Г.І.,
Білик М.С., Загородній А.Г.; за ред. проф. А.Г.Загороднього.– 3-тє вид., перероб і
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ПОСТРОЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ПО ЦЕНТРАМ
ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ
С ростом и развитием холдингов, диверсификации дочерних
предприятий, включением в схемы работы методов налогового планирования
и минимизации издержек менеджменту группы компаний необходима точная
и своевременная информация по всем аспектам деятельности. В такой
ситуации управленческий учет становится единственным инструментом,
обеспечивающим потребности руководства в принятии управленческих
решений.
Управленческий учет функционирует в целях обеспечения всех
уровней управления организацией достоверной, фактической и прогнозной
информацией, необходимой для принятия управленческих решений. Таким
образом, особую актуальность приобретает проблема организации
управленческого учета в разрезе центров финансовой ответственности.
Применение центров финансовой ответственности в общей структуре
холдинга позволяет разграничить основные функции, права и обязанности,
полномочия, необходимые для осуществления финансово-хозяйственной
деятельности, определить отклонения фактических результатов деятельности
как по холдингу в целом, так и по отдельным дочерним компаниям, видам
продукции, местам возникновения затрат и ответственным лицам
(подразделениям).
Выделение
центров
финансовой
ответственности
помогает
использовать в аналитике управленческого учета не организационную
структуру, используемую на предприятиях холдинга, а организационнофункциональную, в которой значимость той или иной структурной или
штатной единицы определяется закрепленными за ней функциями.
Зафиксировать и оформить результаты работы по выделению центров
ответственности для группы компаний и их классификацию рекомендуется с
помощью матрицы центров финансовой ответственности. После составления
матрицы для более удобной и полноценной интерпретации данных
управленческого учета в целом по холдингу рекомендуется присваивать
каждому центру финансовой ответственности определенный уровень.
Как правило, первому уровню соответствуют материнская компания и
ее дочерние общества; второму уровню - подразделения, сгруппированные по
функциональным направлениям деятельности группы компаний; третьему
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уровню - отдельные структурные подразделения материнской компании и
дочерних обществ.
В соответствии с определенными уровнями каждому центру
финансовой ответственности присваиваются коды. На наш взгляд для
компаний холдингового типа предпочтительней использование шестизначной
кодировки. Первые две цифры указывают на территориальное подразделение
холдинга (10 - Управляющая компания, 20, 30, … – дочерние общества).
Вторые две цифры указывают на направление деятельности: 01 администрация, 02 – отдел кадров. Последние две цифры указывают на номер
подразделения
в
рамках
функционального
направления
или
территориального подразделения.
После выделение центров финансовой ответственности, определения
границ, уровня, кода и увязки центров ответственности в единую систему
приступают к формированию системы управленческого учета.
Организации управленческого учета в разрезе центров ответственности
в конечном счете обеспечит построение высокопрофессиональной системы
управления группой компаний, приведет к снижению уровня затрат,
увеличению внутренней прозрачности отчетности, обеспечит эффективный
контроль за деятельностью всех участников холдинга.
УДК 657
Иегулова В.С., 402 – ФК
Научный руководитель: Кальчева Т.Ф., старший преподаватель
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
УЧЕТ И ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДПРИЯТИИ
С развитием рыночных отношений операции с ценными бумагами
получили массовое распространение. Ценные бумаги существуют в разных
видах и служат удобным инструментом организации и функционирования
предприятия.
Вложение средств в ценные бумаги следует считать финансовыми
инвестициями.
Согласно Закону Украины «Об инвестиционной деятельности» [1],
инвестициями следует считать все виды имущественных и интеллектуальных
ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской
деятельности и других видов деятельности, в результате которых создается
прибыль (доход) или достигается социальный эффект. Такими ценностями
могут быть и ценные бумаги.
Стоимость финансовых инвестиций, и в частности ценных бумаг, в
процессе деятельности предприятии изменяется, необходима их правильная
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оценка на дату составления баланса. Для этого используют четыре метода
оценки:
1) по справедливой стоимости;
2) по себестоимости с учетом уменьшения полезности инвестиции;
3) по методу участия в капитале;
4) по амортизационной себестоимости финансовых инвестиций.
Оценка по справедливой стоимости заключается в оценке инвестиции
на дату баланса в сумме, по которой может быть осуществлена ее реализация.
Оценка по себестоимости с учетом уменьшения полезности
применяется, если невозможно достоверно определить справедливую
стоимость инвестиции.
При использовании метода участия в капитале балансовая стоимость
инвестиции увеличивается или уменьшается на сумму изменения доли
инвестора в собственном капитале предприятия.
Ценные бумаги, которые содержатся предприятием до их погашения,
отражаются на дату баланса по амортизированной стоимости.
При приобретении все ценные бумаги оцениваются и отражаются в
бухгалтерском учете по справедливой стоимости. Себестоимость состоит из:
цены приобретения, комиссионных вознаграждений, таможенной пошлины,
налогов, сборов, обязательных платежей и сборов, непосредственно
связанных с приобретением [2].
Если приобретение финансовой инвестиции осуществляется путем
обмена на ценные бумаги собственной эмиссии, то себестоимость
финансовой инвестиции определяется по справедливой стоимости
переданных ценных бумаг.
Каждое предприятие может осуществлять финансовые вложения,
которые выражаются в приобретении на финансовом рынке разного рода
ценных бумаг, таких как акции, облигации, с целью получения в будущем
экономических выгод [3, с. 118].
Для учета финансовых инвестиций в бухгалтерском учете
предусмотрено использование счетов 14 «Долгосрочные финансовые
инвестиции», 35 «Текущие финансовые инвестиции».
Счет 14 «Долгосрочные финансовые инвестиции» предназначен для
обобщения информации и наличии и движении долгосрочных вложений в
ценные бумаги других предприятий, облигаций государственного и местного
займов, уставной капитал других предприятий. По дебету данного счета
отражается стоимость долгосрочных инвестиций, по кредиту – их выбытие
или уменьшение стоимости, а также получение дивидендов от объекта
инвестирования, если учет ведется по методу участия в капитале.
На счете 35 «Текущие финансовые инвестиции» ведется учет наличия
и движения текущих финансовых инвестиций и эквивалентов денежных
средств, в том числе депозитных сертификатов. По дебету счета отображается
123

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

приобретение эквивалентов денежных средств и текущих финансовых
инвестиций, по кредиту - уменьшение их стоимости и выбытие.
Дивиденды, проценты, роялти, рента, которые подлежат получению по
ценным бумагам, отображаются как финансовый доход инвестора на счетах
731 «Дивиденды полученные», 732 «Проценты полученные».
Эмиссия акций предприятием будет отражаться на счетах 40
«Уставный капитал», 421 «Эмиссионный доход», 46 «Неоплаченный
капитал». Выкуп акций и операции с выкупленными акциями будут
отражаться на счете 451 «Изъятые акции» [3, с. 124].
В настоящее время в нашей стране всѐ большее развитие получает
рынок ценных бумаг. Практически все субъекты экономических отношений,
ведущие бухгалтерский учет непосредственно сталкиваются с учѐтом
операций с ценными бумагами, их оценкой. С совершенствованием
обращения ценных бумаг всех видов должна совершенствоваться и система
их учета на предприятиях.
1. Закон Украины «Об инвестиционной деятельности» от 18.09.1991 г., N 1560-XII. //
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://odessanedvizhimost.com/publ/zakony_ukrainy/zakon_ukrainy_quot_ob_investicionnoj_dejateln
osti_quot/4-1-0-153
2. П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции», утвержденное приказом МФУ от 26.04..2000
г.,
№91.
//
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.ewaudit.com.ua/ru/directories/laws/35-psbo12
3. Сурнина Е.С. Бухгалтерский учет / Е.С. Сурнина, Т.Ф. Кальчева – Учебнометодическое пособие по дисциплине. – Симферополь, 2010. – 154 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бутинець : Підручник для
студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 416 с.

УДК 657
Илюхина А.С., ст. гр. Эбу-091
Научный руководитель: Самедова Э.Н., ст. преподователь
Волгоградский государственный университет
ФСС БУДУЩИМ МАМАМ
В целях охраны здоровья будущей мамы, а также для создания условий
нормального
протекания
беременности
и
благополучных
родов
законодательно закреплены различные гарантии, направленные на помощь и
поддержку матери и ребенка. Основной льготой для будущих матерей
является предоставление отпуска по беременности и родам, а также выплата
пособия. Это всегда было актуально, так как основным из направлений
социальной политики является защита материнства и детства. В период
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декретного отпуска женщина не работает, поэтому пособие по беременности
и родам - это главный источником еѐ дохода для обеспечения себя и ребенка.
Пособие женщины получают по месту своей работы на момент беременности.
Оно рассчитывается бухгалтерией организации и выплачивается из еѐ
средств, затем возмещается организации из средств Фонда социального
страхования РФ.
Порядок расчета пособий по беременности и родам имеет большое
значение как для будущей мамы, так и для еѐ работодателя. Важно не
запутаться в расчете пособия, правильно определить расчетный период и
размер среднедневного заработка, поэтому необходимо следить за
изменениями законодательства в данной области, которое как раз находится
на стадии изменения. Этот вопрос сейчас стоит особенно остро,
заканчивается год, а с нового уже грядут перемены.
Возможность получать пособие по беременности и родам дает
государственное страхование. Категории женщин, которым оно положено
указаны в законе №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» от 19 мая 1995 г.
Сегодня женщинам предоставлено право выбирать более выгодный
для себя расчѐт, при котором сумма пособия будет больше. Такой порядок
введен с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. (ч. 2 ст. 3 Федерального закона
от 08.12.2010 № 343-ФЗ). Другими словами, пособия могут быть рассчитаны
как по новым правилам, действующим с 2011 г., так и в старом порядке.
Однако, при исчислении пособий по-старому порядку, т.е. исходя из среднего
заработка за последние 12 месяцев, нужно учитывать предельную величину
базы для начисления страховых взносов в ФСС, установленную в
соответствующем году.
Новый порядок расчета будет выгодным, если работник имеет
равномерный доход и не имеет существенных перерывов. Невыгодно
использовать этот расчет, если в течение двух расчетных лет вы:
 не работали, много времени находились на «больничном» или были в
отпуске без содержания;
 заработная плата была меньше, чем перед отпуском по беременности
и родам;
 с заработной платы не платились налоги;
 в расчетном периоде не работали по найму.
В таком случае полезен механизм расчета, используемый в 2010 году.
Расчет пособий по беременности и родам определялся исходя из доходов за
двенадцать календарных месяцев. Для расчета пособия, по правилам 2010
года, необходимо написать заявление, иначе будет принят порядок по
умолчанию, то есть 2011 года.
С 1 января 2013 г. права выбора расчета пособий уже не будет. Однако
средний дневной заработок для исчисления рассматриваемых пособий будет
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определяться путем деления заработка за два календарных года не на 730, а
на число календарных дней в этом периоде. В расчет не будут браться дни,
приходящиеся на следующие периоды:
o временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком;
o дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за
ребенком-инвалидом;
o периоды освобождения работника от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы, если на сохраняемую заработную
плату за этот период не начислялись страховые взносы в Фонд социального
страхования РФ.
Таким образом, с 2013 г. при исчислении среднего заработка будут
учитываться только периоды, когда сотрудник фактически работал и имел
доход. Такие правила определения пособий по беременности и родам более
выгодны для застрахованных лиц.
Начисление пособия организация отражает по дебету счета 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», субсчет 69-1
«Расчеты по социальному страхованию», в корреспонденции с кредитом
счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Бухгалтер делает следующие проводки:
1) Дт 69.1 Кт 70 – начисление пособия по беременности и родам.
2) Дт 70 Кт 50(51) – выплата пособия по беременности и родам.
3) Дт 51 Кт 69.1 – возмещение пособия от ФСС на расчетный счет
организации.
Обычно в организациях в рабочем плане счетов для удобства ведения
расчетов к 69 счету открываются два субсчета 69.1.1 «Расчеты с ФСС по
социальному страхованию» и 69.1.2. «Расчеты с ФСС по страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
В крупных организациях, с большой численностью работников для
контроля за учетом расчетов пособия по беременности и в рамках первого
названного субсчета целесообразно было бы открывать ещѐ один субсчет
69.1.1.1 «Расчеты с ФСС по пособиям по беременности и родам». Это
позволит облегчить учет и избежать возможных ошибок.
Сумму пособия по беременности и родам организация отражает в
Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ).
Таким образом, расчет пособий по беременности и родам является для
бухгалтера трудоемкой задачей. Он важен как для учета расчетов
организации с Фондом социального страхования, так и для будущей мамы.
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Необходимо следить за своевременным изменением законодательства в этой
области, чтобы правильно произвести все расчеты, а затем возместить
организации сумму выплаченного пособия из Фонда социального
страхования.
УДК 657
Іваніцька В.О., Галецька О.В., ст. гр. БОА1-12
Науковий керівник: Шульга В.М., к.е.н., доцент
Київський національний університет технологій і дизайну
ПОТРЕБА В УДОСКОНАЛЕННІ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
У міжнародній практиці принципи бухгалтерського обліку, в цілому,
знайшли своє відображення в уже прийнятих в Україні національних
стандартах бухгалтерського обліку. Проте, практичне застосування
задекларованих принципів обліку вимагає суттєвих змін у чинному
законодавстві.
Значний внесок в розвиток теорії обліку в Україні здійснили такі вчені
як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський,
Н.М. Малюга, М.С. Пушкар та ін., які присвятили значну кількість праць та
дисертаційні дослідження питанням теорії бухгалтерського обліку [1, 2, 3].
Уточнення потреби в удосконаленні теорії бухгалтерського обліку в
умовах глобалізації економіки.
Роль бухгалтерського обліку є дуже важливою. Адже, для управління
будь-яким підприємством потрібна інформація про здійснювані господарські
процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності.
Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського
обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має дуже важливе
значення, тому що вона дає змогу для узагальнення результатів діяльності
підприємства, а також використати ці дані для визначення впливу даного
підприємства на окрему галузь та економіку країни в цілому.
Глобалізація економіки - одна з закономірностей світового розвитку,
яка пов'язана з формуванням економічного простору, де галузева структура,
обмін інформацією та технологіями, географія розміщення продуктивних сил
визначаються з урахуванням світової кон'юнктури, а економічні підйоми і
спади набувають планетарні масштаби. У зв'язку з цим починають
домінувати світові стандарти, які сприймаються все більшою кількістю країн.
Глобалізація ще далека від завершення, а тому сам процес її протікання
можна характеризувати як процес транснаціоналізації економічних явищ.
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Метою глобалізації є рух до більш відкритого та інтегрованого світу.
Глобалізація є системоутворюючим процесом, для якого характерними
рисами є: виникнення національних органів регулювання, що сприяють
спільному вирішенню економічних завдань та уніфікації господарських
механізмів; інтернаціоналізації грошових відносин; формуванню стійкості
взаємозв'язків між державою та транснаціональним капіталом; підвищенню
ролі транснаціональних та наддержавних економічних, політичних, галузевих
інституціональних структур; створенню глобального інформаційного
простору; збільшенню обсягів міжнародної торгівлі товарами та послугами за
умов зменшення торговельних бар'єрів та на базі розвиненої правової системи
міжнародних правил, зокрема СОТ (Світової організації торгівлі). Тобто
глобалізація практично є результатом усіх тих процесів, які відбуваються не
тільки в економіці, але й в інших сферах людської діяльності.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку —
нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством фінансів України, що
визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання
фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (МСФЗ). В
Україні на 1 лютого 2012 року затверджено 35 Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку [4].
Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі
підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є
головною метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.
Виникненню нових підходів до бухгалтерського обліку на державних,
приватних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях
сприяє ринкова економіка. Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно
вхоплювати та систематизувати господарську діяльність виробничокомерційного
підприємства,
об'єднання,
забезпечувати
управління
інформацією, здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.
Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного
засобу за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх
підприємствах. Сучасний бухгалтерський облік в Україні має ряд
особливостей порівняно з традиційною практикою облікових засобів та їх
систематизації.
В наш час з посиленням впливу глобалізації вітчизняна система
бухгалтерського обліку поступово зникає і на її зміну приходить інша
облікова система, яка є новою і не відповідає інтересам і потребам
управління. Результати та наслідки впливу глобалізації економіки на
розвиток бухгалтерського обліку можна сформулювати таким чином:
Перш за все, управління розвитком бухгалтерського обліку перейде з
національного рівня на міжнародний. Результатом цього є те, що
бухгалтерський облік буде змінюватися відповідно до інтересів та потреб
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переважно глобальних користувачів, зокрема інвесторів.
Вплив глобалізації на розвиток національної системи бухгалтерського
обліку дає змогу зробити наступні висновки:
 Глобалізація має значний вплив на розвиток систему бухгалтерського
обліку.
 Під впливом глобалізації розвиток національної системи
бухгалтерського обліку буде відбуватися насамперед на користь задоволення
потреб управління глобального масштабу.
 Неврахування інтересів безпосередніх користувачів бухгалтерської
інформації, якими є управлінців, керівників та спеціалістів підприємств, а
лише врахування інтересів міжнародних інвесторів, учасників міжнародних
ринків капіталу призведе до послаблення виконання всіх функцій управління,
а саме організації, планування, обліку, аналізу та контролю та приведе до
розвитку «внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде відповідати
потребам управління підприємством та мати статус «комерційної таємниці»
[5].
Враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки
країни, так і системи бухгалтерського обліку, потрібно враховувати та
захищати потреби та інтереси національні, в іншому випадку розвиток
національної системи бухгалтерського обліку буде відбуватися в
протилежному напрямі.
1. Ф.Ф. Бутинець, С.Л. Береза. Бухгалтерський податковий облік. - Навчальний
посібник. - Житомир: ЖДТУ: - 2004р. - 608 с.
2. Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку». - Збірник вправ: навч. посібник для
студентів ВНЗ. – Ж.: ПП «Рута». – 2002. -480 с.
3. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник.- Тернопіль: Карт – бланш. – 2002. - 628
с.
4. Вільна енциклопедія. [Електронний ресурс]. – Заголовок з екрану.- Режим доступу
[http://uk.wikipedia.org/wiki// - заголовок з екрану
5. Л.О. Паляниця Удосконалення теорії бухгалтерського обліку в умовах глобалізації
економіки Опубликован: admin - 14/02/2012 - 11:00. - [Електронний ресурс] –
заголовок з екрану.- Режим доступу http://zsas.zhitomir.org/ru/forum- заголовок з
екрану
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Проблеми демонополізації та детінізації давно виносились на порядок
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денний в якості одного з визначальних пріоритетів. Від їх успішного
вирішення значною мірою залежать наші майбутні здобутки, значною мірою
буде залежати те, чи зуміємо ми задовольнити соціальні потреби нашого
населення, чи вдасться нам вирішити програму інноваційно-інвестиційного
розвитку, чи вдасться нам залучити необхідні додаткові кошти для
модернізації нашої економіки. Оцінки обсягів монопольних та тіньових
процесів в Україні надзвичайно вражають. Сьогодні необхідне об'єднання
наукових, експертних та владних зусиль для подолання цих негативних явищ.
Загроза монополії полягає в тому, що там, де панують монополісти,
зникає вільна конкуренція, тобто припиняється суспільний вплив на
виробництво. Монополісти дістають можливість маніпулювати цінами для
власної вигоди і на шкоду суспільству в цілому. Там, де панують монополії,
ціни втрачають ринкову гнучкість, недостатньо реагують на коливання
попиту і пропозиції, характеризуються невисокою еластичністю.
(Самуельсон) [3].
Демонополізація економіки — це здійснюваний державою комплекс
заходів, спрямованих на зниження рівня монополізації ринків.
В Україні демонополізація необхідна для формування і розвитку
конкурентного середовища, яке забезпечувало б ефективне використання
суспільних ресурсів, вільний вступ на ринок для підприємців, свободу
споживачів у виборі товарів широкого асортименту, кращої якості і за
нижчими цінами.
Для захисту конкуренції розроблено антимонопольне законодавство і
створено Антимонопольний комітет України. Захист конкуренції передбачає
передусім демонополізацію економіки і створення конкурентного
середовища.
Залежно від особливостей монополізованих ринків для цілей
демонополізації необхідно застосувати такі способи:
1) децентралізація управління – розмежування функцій між різними
органами державної виконавчої влади; обмеження і регламентування функцій
центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, зменшення
кількості галузевих органів державної виконавчої влади;
2) зниження або зняття бар'єрів, які обмежують вступ господарюючих
суб'єктів на існуючі ринки – скорочення переліків товарів, які у процесі
зовнішньоекономічної діяльності підлягають квотуванню та ліцензуванню;
скорочення переліку видів підприємницької діяльності, які ліцензуються або
є державною монополією; бюджетних дотацій і субсидій, які надаються
монопольним утворенням;
3) стимулювання вступу на монополізовані ринки нових
господарюючих суб'єктів – надання за рішенням Кабінету Міністрів України
господарюючим суб'єктам,що вступають на монополізовані ринки,
податкових пільг, а також пільг в одержанні кредитів, державних замовлень,
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у забезпеченні ресурсами, які централізовано розподіляються державою;
заохочення інвестицій, в тому числі іноземних, спрямованих на зниження
монополізації ринків; створення нових підприємств, здатних конкурувати з
існуючими монопольними утвореннями;
4) поділ державних монопольних утворень – створення самостійно
діючих підприємств на базі структурних підрозділів державних підприємств
або об'єднань, що не привели свій статус у відповідність з чинним
законодавством [2].
Якщо ж проблема з монополізацією в Україні дещо вирішується
згідно із державними законами, то вирішити проблему тінізації економіки не
так і просто.
Тіньова економіка здійснює значний негативний вплив на всі
соціально-економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. За оцінками
експертів, тінізація економіки країни складає 50-60%. Це вкрай негативно
позначається на надходженнях до бюджету, здатності держави здійснювати
масштабні інвестиційні й соціальні проекти, ступені соціального захисту
найманих працівників, а також ефективному використанні природних і
фінансових ресурсів країни.
Розмір тіньової економіки України у 1993-2010 рр., обчислені за
монетарними методами, %

Детінізація економіки - це цілісна система дій, яка спрямована
передусім на подолання і викорінення причин та передумов процесів тінізації.
[1]
З метою подолання негативних наслідків процесу тінізації, необхідно
розробити та реалізувати низку заходів щодо її протидії. Зокрема:
1. Заходи щодо детінізації економіки передбачають: запровадження
податкових стимулів для нагромадження та інвестування коштів в
інноваційний сектор юридичними особами, які пропонується надавати за
фактичними результатами діяльності; реальне і радикальне спрощення
погоджувальних та дозвільних процедур щодо здійснення підприємницької
діяльності; залучення до реалізації стратегії легалізації представників
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міжнародних організацій.
2. Заходи щодо декриміналізації економіки включають: створення
Національного бюро розслідувань; реформування системи звітності
правоохоронних органів відповідно до стандартів розвинених країн;
узгодження повноважень та контрольно-ревізійних функцій Державного
комітету фінансового моніторингу, правоохоронних органів у сфері
легалізації тіньових капіталів.
3. Заходи щодо запобігання непродуктивного відтоку капіталів з
України: забезпечення дієвого захисту та державних гарантій прав власників
та інвесторів; забезпечення стабільності, прозорості та однозначності норм
законодавства у сфері оподаткування та валютного регулювання, покращання
інвестиційного та підприємницького клімату; подолання тіньових явищ у
сфері зовнішньоекономічної діяльності.
4 Заходи щодо детінізації політичного процесу: моніторинг власності
державних службовців і депутатів всіх рівнів; заборону анонімних пожертв,
внесків іноземних компаній та неприбуткових організацій на користь
суб'єктів виборчого процесу; опублікування щорічних фінансових звітів
діяльності політичних партій [2].
Реалізація цих та інших заходів щодо подальшої детінізації економіки
сприятиме не лише формуванню повноцінного ринкового середовища,
розвитку економіки, легалізації капіталу, процесу демократизації економіки і
суспільства в цілому, а й значному підвищенню конкурентоспроможності
економіки та усуненню реальних загроз національній безпеці держави.
Держава зобов'язана прийняти закони, що дозволять підприємцям
впевнено дивитись у майбутнє, і забезпечити їх виконання, аби підприємці
знали: якщо вони дотримуватимуться чинних нормативних актів, то завжди
матимуть можливість нормально працювати в цій країні і ніхто не зазіхатиме
на законно отриманий ними прибуток. Можна багато робити висновків, але
звівши все до одного, можна сказати, що лише активні дії населення, органів
влади, підприємців призведуть до легалізації усіх секторів економіки,
виробництва продукції, товарів, послуг.
1. Попович В. М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: монографія /
В. М. Попович // Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2001.
2. Засанська О. В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою: науковий
журнал / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С.76-84
3. Никитин С. Государство и проблема монополии / С. Никитин, Е. Глазова,
П. Степанов // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 7. – С.
91–103.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИМИ ФІРМАМИ
СУПУТНІХ ПОСЛУГ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Для повнішого задоволення попиту користувачів та в цілях підвищення
конкурентоспроможності, закордонні аудиторські фірми пропонують
широкий перелік послуг, що постійно оновлюється та розширюється. Серед
найновіших необхідно виділити зокрема такі: послуги з ведення
бухгалтерського обліку на професійних засадах (аутсорсинг); комплексна
оцінка діяльності підприємства (Due Diligence) − всебічна перевірка
підприємства перед його придбанням, яка призначена для формування
об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування; послуги інвестиційного
консалтингу − надання інтелектуальних послуг виробникам, покупцям з
різноманітних питань виробничої діяльності, дослідження та прогнозування
ринків товарів і послуг, розробки бізнес-проектів тощо. Надання цих послуг
вже досить довгий час практикується у світовому економічному просторі,
хоча на території України не є поширеними [2, с. 3].
Аудиторські послуги в Україні вже пройшли певний етап становлення
і зараз необхідно акцентувати увагу на питаннях розвитку аудиторської
діяльності та виходу вітчизняного аудиту на міжнародний рівень. Основними
напрямками вирішення цих завдань є удосконалення законодавчої бази,
створення відповідної системи організації та регулювання аудиторської
діяльності, подальша розробка методології та інструментарію аудиту,
виконання на практиці міжнародних стандартів аудиту.
Проблемам надання супутніх аудиторських послуг присвячені праці
значної кількості науковців, зокрема: Ю.Г. Гаргола, О.А Подолянчук,
К.О. Редько, Н.І. Дорош, Ф.Ф. Бутинець, С.Я. Зубілевич, О.А. Петрик,
В.Я. Савченко, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук. І.К. Комарницький,
О.В. Фарат, та інші.
Супутні аудиту послуги − це різні послуги в тому числі й консультації
аудиторської фірми (аудитора), про виконання яких домовилися замовник з
аудитором, і які не вимагають аудиторських висновків про достовірність
бухгалтерської звітності та іншої облікової інформації, а лише рекомендацій
кваліфікованого фахівця. Відповідно до Закону України «Про аудиторську
діяльність» аудитори (аудиторські фірми) можуть надавати інші аудиторські
послуги, пов'язані з їх професійною діяльністю, зокрема, по веденню та
відновленню бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань
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бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки стану
фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко правового
забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання, а також
аудитори (аудиторські фірми) можуть проводити перевірку іпотечного
покриття відповідно до Закону України «Про іпотечні облігації» [5]. Тобто в
Законі немає чіткого визначення послуг супутніх аудиту,але вони в свою
чергу виступають як інші аудиторські послуги. В рішенні Аудиторської
палати України про «Перелік послуг, які можуть надавати аудитори
(аудиторські фірми)» супутні послуги поділяються на дві категорії [4]:
1) Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх
послуг, зокрема вирішення завдань з виконання погоджених процедур
стосовно фінансової інформації і завдання з підготовки фінансової
інформації.
2) Інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю, визначені
Законом України «Про аудиторську діяльність», що включають 13 пунктів
переліку можливих послуг.
Дослідження проблеми визначення переліку аудиторських послуг
виявило відсутність чіткого підходу та розбіжності у нормативних актах
національного та міжнародного рівнів. Неврегульованість питання сумісності
окремих видів послуг з проведенням аудиту фінансової звітності викликає
порушення принципу незалежності аудиторів. Відповідно до цього,
Ф.Ф. Бутинець поділяє супутні послуги за сумісністю з фундаментальними
принципами проведення аудиту:
- послуги, що сумісні з фундаментальними принципами проведення
аудиту та послуги, які не спричиняють суттєвих порушень цих принципів.
Вони, у свою чергу, поділяються на основні супутні аудиту та інші послуги.
До основних супутніх аудиту послуг відносять: оглядові та операційні
перевірки, трансформація бухгалтерської звітності. До інших аудиторських
послуг, зокрема, відносять: консультації, експертизи, представництво
економічних інтересів замовника, оцінювання майна (за наявності
кваліфікації), інформаційне забезпечення замовника в межах компетенції
аудитора;
- послуги, що несумісні з фундаментальними принципами проведення
аудиту, до яких відносять завдання з виконання погоджених процедур
стосовно фінансової інформації, ведення бухгалтерського обліку, складання
фінансових звітів, відновлення бухгалтерського обліку, організація
бухгалтерського обліку, консолідація фінансової звітності, та інші [3, с.11].
Для доведення актуальності дослідження проблеми нормативного
врегулювання надання супутніх аудиторських послуг на рис.1 відображено
структуру послуг, що виконувались суб’єктами аудиторської діяльності
протягом 90-х рр. і до 2011рр.
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роки

Рис. 1. Структура послуг, що виконувались суб’єктами аудиторської
діяльності протягом 1993 – 2011 рр.
На рисунку чітко прослідковуються позитивна динаміка збільшення
кількості супутніх послуг з 18% до 78%, на основі чого можна говорити про
нагальність вирішення проблем пов’язаних з нею, задля уніфікації
проведення аудиту та виходу на міжнародні ринки аудиторських послуг.
1. Міжнародні стандарти супутніх послуг (МССП 4000-4699)// Режим доступу:
http://apu.com.ua/content.php?c=about_apu.php&lang=ukr
2. Н. Дорош : Сучасні тенденції розвитку ринку аудиторських послуг.// Економiка
України 2009.-6 с.
3. Гаргола Ю.Г: Аудиторські послуги в системі економіко-правового забезпечення
господарської діяльності: Автореферат. - Житомир – 2011.- 23 с.
4. Рішення АПУ від 22.12.2011 № 244/14 «Про затвердження Переліку послуг, які
можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» )// Режим доступу: http://spilkaaudit.org.ua
5. ЗаконУкраїни « Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року, N 23,
ст.243.//Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ В
РОССИИ
У бухгалтеров возникают вопросы по учету расходов, которые ранее
учитывались на счете 97 «Расходы будущих периодов» и которые
необходимо учитывать в текущем периоде.
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Расходы есть, они относятся к последующим отчетным периодам, в то
же время отсутствуют специальные правовые акты по бухгалтерскому учету,
содержащие условия признания соответствующего актива и порядок его
списания. Последнее обстоятельство идет в разрез с п. 65 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в актуальной
редакции.
Однако, руководствуясь п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
организация, по нашему мнению, должна разработать обоснованный способ
распределения данных расходов и включать их стоимость в актив баланса
либо признавать текущими расходами и отражать в отчете о прибылях и
убытках [1].
Данный подход соответствует и принципам МСФО, где понятие
«расходы будущих периодов» отсутствует, и при принятии решения об
отнесении затрат к тому или иному объекту учета следует руководствоваться
общими принципами признания активов, обязательств, доходов и расходов.
Отметим, что ни одним нормативным актом не предусмотрен порядок
действий организации в 2011 году в отношении остатков, находящихся на
счете 97 «Расходы будущих периодов». По нашему мнению, организация
должна проанализировать, остатки по каким объектам учитываются на
данном счете, и в том случае, если данные затраты не могут быть прямо
отнесены к расходам будущих периодов (а прямо они могут быть отнесены,
только если объект учета соответствует понятию актива) исходя из
требований измененных нормативных актов, перевести их со счета 97 на
соответствующие счета затрат или расчетов. Данные изменения необходимо
отразить в бухгалтерской справке [2].
По нашему мнению, с этого года в расходы будущих периодов нельзя
включать авансы и предоплаты, то есть суммы, которые по условиям
договора могут быть возвращены (полностью или частично). Такие условия
обычно предусмотрены в договорах страхования, при оформлении подписки
на газеты и журналы и пр.
На основании выше изложенного рекомендуем внести изменения в
учетную политику для целей бухгалтерского учета в части изменения учета
расходов, которые ранее отражались на счете 97 «Расходы будущих
периодов». В учетной политике, рекомендуем указать расходы, которые
подлежат учету на затратных счетах с последующим включением в
себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг, а также расходы,
которые будут признаны в составе текущих расходов и учтены при
формировании финансового результата отчетного периода. Кроме того,
рекомендуем в учетной политике для целей налогового учета раскрыть
информацию о признании произведенных затрат в составе косвенных
расходов: затрат на подписку периодических изданий, на приобретение
лицензий, неисключительных прав и др.
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СЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ
В настоящее время проблема применения управленческого учета в
целях повышения эффективности управления организацией приобретает все
большую актуальность. При этом необходимо отметить особую важность
решения данного вопроса для организаций российской экономики. Это
обусловлено как отсутствием единой методологической базы и рекомендаций
по организации управленческого учета в отдельных отраслях российской
экономики, так и в целом особенностями становления и развития
управленческого учета в России.
В результате аграрной реформы в сельском хозяйстве страны
произошли значительные экономические преобразования, усложнился
процесс управления организацией. В этих условиях главным содержанием и
целевой стратегией данного объективного процесса должны быть и
радикальные изменения содержания и характера отношений собственности,
существенное расширение самостоятельности в принятии и реализации
управленческих решений, значительное разнообразие используемых форм,
внутренних экономических отношений и осуществление интенсивного типа
воспроизводства. Хозяйственная самостоятельность сельскохозяйственного
предприятия одновременно предполагает ответственность за принимаемые
управленческие решения, а неопределѐнность внешней и в ряде случаев
внутренней среды, жесткая конкуренция существенно повышают роль и
значение учѐтно-экономической информации в принятии решений.
В современных условиях поиск путей эффективного использования и
управления ресурсами, контроль за качеством и объѐмом получаемой
продукции, определение и сопоставление финансовых результатов с
затратами по видам производимой продукции и оценка экономической
эффективности
хозяйственной
деятельности
сельскохозяйственного
предприятия в целом возможны только в системе управленческого учѐта.
Поэтому исследования в области совершенствования методики
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управленческого учѐта, становления управленческого информационного
учѐтного пространства представляется весьма своевременным и значимым
как для теории, так и для практики учѐта в сельскохозяйственных
организациях.
Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что для
сельскохозяйственных предприятий внедрение управленческого учета
особенно необходимо. Так как предприятия АПК отличаются сезонностью
производства (применительно к отрасли растениеводства), поэтому
информация о затратах предприятий, структурных подразделений часто
получается не достоверной. Возрастание контроля за затратами и управление
организацией обусловливают актуальность внедрения управленческого учета
и совершенствования управленческого учета затрат. Внедрение на
сельскохозяйственных предприятиях социально-экономических методов
управления производством на принципах самоконтроля, самофинансирования
и самоуправления позволит повысить эффективность контроля за затратами с
целью выявления неиспользованных резервов и их мобилизации в
производство, а также производить более обоснованную оценку деятельности
отдельных структурных подразделений [1]. Система управленческого учета
обеспечит точное проведение детального анализа экономических показателей
структурных
подразделений,
позволит
качественно,
рационально
осуществлять управление подразделениями (сегментами) путем принятия и
реализации научно обоснованных управленческих решений.
1. Кашинская Ю.В., Киркеева Л.И. Роль управленческого учета в экономическом
развитии предприятий АПК / Ю.В. Кашинская // Вестник Алтайского
государственного аграрного университета. – 2007. – № 11.
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ: НЕОБХІДНІСТЬ ВРАХУВАННЯ ВИМОГ
ПРИ ПРИЙНЯТТІ, ЕТАПИ ПРИЙНЯТТЯ
У теперішньому нестабільному зовнішньому середовищі управлінській
системі підприємства необхідно оперативно реагувати на безперервні зміни,
які відбуваються в світовій та вітчизняній економіці та пристосовуватися до
них. За таких умов особливої актуальності набуває вміння керівників
адекватно і в режимі реального часу оцінювати наявні проблемні ситуації та
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приймати обґрунтовані управлінські рішення для успішного їх вирішення.
Формування та прийняття виваженого і водночас ефективного
управлінського рішення в сучасних умовах є складним процесом, що
потребує дослідження теоретико-методологічних аспектів управлінських
рішень з позицій оцінки їхньої якості.
Незважаючи на численну кількість публікацій за досліджуваною
тематикою, однозначною є позиція науковців, стосовно спрямування
управлінських рішень, відповідно до якої рішення, насамперед, направлені на
розв’язання проблем та максимально наближені до реалізації поставленої
мети. У зв’язку з цим М. Виноградський, А. Виноградська, О. Шканова [1]
відзначили, що для забезпечення ефективності управлінських рішень
доцільно дотримуватися таких вимог: вибір головної проблеми,
цілеспрямованість, об’єктивність, компетентність, комплексність, дієвість,
конкретність та своєчасність. Адже, своєчасно прийняте та належним чином
обґрунтоване рішення сприяє отриманню позитивних результатів діяльності
підприємства, а передчасне чи запізніле рішення знижує ефективність
функціонування. Водночас, для забезпечення бажаних результатів прийняття
управлінських рішень важливим є дотримання таких основних вимог при їх
прийнятті: визначення цілі, досягнення якої неможливе без здійснення певних
дій; визначення можливих шляхів досягнення поставленої цілі за існуючих
умов діяльності підприємства та обмежень; систематизація інформації, аналіз
та оцінювання альтернатив досягнення мети; обрання найбільш прийнятного
варіанту реалізації управлінського рішення.
Щоденно керівник приймає велику кількість різноманітних рішень, які
відрізняються між собою цілеспрямованістю і ступенем складності, рівнем
централізації і наслідками впливу, характером і особливістю вирішуваних
завдань, способом обґрунтування і ступенем новизни, тривалістю дії та
сферою охоплення, суб'єктом і рівнем прийняття, частотою повторення.
Тому, при формуванні управлінського рішення керівнику необхідно
враховувати відповідні етапи його прийняття для забезпечення отримання
очікуваних результатів від реалізації того чи іншого рішення.
М. Виноградський, А. Виноградська, О. Шканова стверджують, що процес
прийняття рішення управлінцем відбувається поетапно у такій послідовності
[1]: вивчення обставин, що спричинили виникнення проблеми і формування
мети; збір необхідної інформації і визначення критеріїв оцінки проекту
рішення; розробка проекту рішення; оцінка можливих варіантів рішення і
вибір оптимального з них; правове оформлення рішення; контроль за
виконанням рішення; підбиття підсумків (аналіз результатів) прийняття
рішення.
Крім відзначеного важливою умовою забезпечення ефективності
прийняття управлінських рішень є якість інформаційного забезпечення, яке
призначене для організації безперервного процесу збирання, опрацювання,
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зберігання й пошуку інформації, а також передачі її на різні рівні управління.
В свою чергу інформаційне забезпечення повинно включати комплекс
взаємопов’язаних методів, заходів і засобів, які реалізують основу для
прийняття управлінських рішень. Таким чином, інформаційне забезпечення є
основою послідовного ланцюга етапів підготовки, прийняття та реалізації
управлінського рішення.
1. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці
менеджера: Навч. посібник для студ. економ. вузів. – К.: Кондор, 2003. – 414 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ
ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Сучасний етап розвитку ринкових відносин характеризується
інтенсифікацією міжнародних зв’язків, глобалізацією міжнародної торгівлі,
що зумовлюють підвищення товарообміну між країнами, ріст вантажопотоків
і міжконтинентальних перевезень, зокрема транзитних. Курс України на
інтеграцію в світове господарство та її геостратегічне положення
обумовлюють зростання уваги до неї як до транзитної держави. Одним з
факторів, який впливає на збільшення потоку транзитних вантажів, є рівень
розвитку національного ринку транспортно-логістичних послуг. Варто
зазначити, що найбільші надходження в бюджет України надходять саме від
експорту товарів і послуг на зовнішній ринок, що актуалізує пошук напрямів
розвитку транспортно-логістичних послуг.
Транспортно-логістичні послуги є сформованим комплексом
логістичних операцій, що охоплюють велику кількість напрямків
обслуговування вантажних перевезень, в тому числі й в міжнародному
масштабі.
В Законі України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 1
липня 2004 року №1955-IV транспортно-експедиторська послуга трактується
як робота, що безпосередньо пов’язана з організацією та забезпеченням
перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу за
договором транспортного експедирування [1].
Транспортно-логістичні послуги надаються замовнику під час експорту
з України, імпорту в Україну, транзиту територією України, або іншими
державами, а також при перевезеннях в межах території України. Суб’єктами
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надання транспортно-логістичних послуг є різноманітні транспортні,
транспортно-експедиторські та транспортно-логістичні компанії. Вони, за
своєю суттю, є логістичними посередниками – зазвичай юридичними
особами, що організовують транспортно-логістичне обслуговування, при
цьому можуть самі не приймати безпосередньої участі в процесі перевезення.
Такі посередники є основними учасниками ринку транспортно-логістичних
послуг.
На сьогодні робота сучасного суб’єкта надання транспортнологістичних послуг є складним процесом організації надання комплексної
послуги міжнародного експедирування та притягнення клієнтів в умовах
гострої ринкової конкуренції. Організація таких послуг включає взаємодію на
ринку з багатьма суб’єктами у сфері перевезень вантажів і суміжних видів
економічної діяльності, що потребує від менеджерів цих підприємств знання
сучасних засобів маркетингового забезпечення.
Ринок транспортно-логістичних послуг України знаходиться на стадії
становлення. Темпи його росту невисокі, що зумовлене відсутністю
інвестування і високими ризиками бізнесу. Українські транспортнологістичні підприємства суттєво поступаються як за якістю, так і за
комплексністю послуг. Сьогодні в Україні більш ніж 80% перевезень на усіх
різновидах транспорту здійснюється шляхом безпосередньої участі
міжнародних експедиторів.
Подальший розвиток українського ринку транспортно-логістичних
послуг, зміна конкурентних умов на ринку безпосередньо залежать від
соціально-економічного розвитку країни й обсягів інвестицій в даний вид
економічної діяльності. Також визначальними факторами зростання ринку
вантажоперевезень і попиту на транспортно-логістичні послуги є динаміка
промислового виробництва й торгівлі, а також збільшення обсягів
зовнішньоторговельних операцій.
Комплексне надання транспортно-логістичних послуг в Україні
потребує вдосконалення системи транспортно-логістичного послуг
вітчизняних підприємств при обслуговуванні міжнародних вантажних
перевезень. Більше того, загострення конкуренції на ринку міжнародних
транспортних послуг вимагає нових підходів до розвитку транспортних
відносин, створення нових технологій, підвищення якості транспортнологістичних послуг.
Найбільш перспективним сегментом ринку транспортно-логістичних
послуг в Україні може стати ринок термінової доставки до призначеного часу
(just-in-time delivery) на основі узгодження взаємодій всіх учасників ланцюга
поставок. Цей сегмент активно розвивається у всьому світі, адже при такій
організації транспортно-логістичних послуг виробляється найбільша додана
вартість.
Продуктивність і ефективність транспортно-логістичних послуг
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України суттєво знижується в умовах низького рівня розвитку транспортної і
логістичної
інфраструктури.
Розвиток
транспортно-логістичної
інфраструктури в Україні потребує широкої державної підтримки як за
рахунок прямих асигнувань з бюджету, так і шляхом стимулювання
надходжень вітчизняних та іноземних інвестицій. Іншими формами й
методами участі державних органів влади та управління в розвитку
транспортно-логістичних послуг в Україні повинні стати: 1) удосконалення
нормативно-правової бази щодо уніфікації документообігу і міжнародних
інтермодальних перевезень; 2) розробка заходів щодо створення в оптовопосередницькому ланцюзі спільних із клієнтурою структур для маневреної
організації руху товарів; 3) пряме державне регулювання розвитку ринку
транспортно-логістичних послуг на основі ліцензування з ціллю підвищення
якості таких послуг; 4) економічне стимулювання активних учасників ринків
транспортно-логістичних послуг шляхом пільгового кредитування інвестицій,
пільгового оподаткування, виділення земельних ділянок під будівництво
терміналів та інших об’єктів логістичної інфраструктури;
5)
забезпечення рівних умов учасникам регіональних ринків транспортнологістичних послуг; 6) розробка методичних рекомендацій з координації руху
товаро- і вантажопотоків у регіональному масштабі; 7) інвестиційні видатки
державного та місцевих бюджетів на розвиток транспортних терміналів та
інших складських об’єктів регіонального значення; 8) участь у формуванні
цін на послуги, що надаються.
Також в цілях розвитку транспортно-логістичних послуг в Україні
вбачається необхідним: 1) формувати позитивний імідж українських
постачальників транспортно-логістичних послуг на міжнародному ринку,
використовуючи досвід міжнародних логістичних компаній в сфері
клієнтоорієнтованого маркетингу; 2) розширити комплекс транспортнологістичних послуг (включаючи планування, контроль, менеджмент і
доставку) із використання аутсоргинга логістичних послуг (технології 3PL)
на міжнародному ринку; 3) сформувати систему професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, зокрема в сфері 3PL і
4PL технологій і транспортних послуг, у рамках постійного проведення
семінарів, організації курсів з підготовки й перепідготовки кадрів з логістики,
підготовки фахівців за спеціальністю «Логістика»; 4) впроваджувати нові
логістичні послуги, що розширять загальний спектр послуг, які надаються,
збагатять їх асортимент, підвищать зацікавленість замовників і сприятимуть
поглибленню спеціалізації оптових посередників, розвитку прогресивних
форм обслуговування; 5) поєднувати на ринку транспортно-логістичних
послуг всі види сучасного транспорту та забезпечувати їх координацію у
випадку змішаних поставок; 6) створити в транспортній логістиці єдиний
інформаційний простір; 7) удосконалити систему страхування вантажу і
транспортних засобів; 8) впроваджувати в практику діяльності підприємців і
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менеджерів підприємств сфери транспортно-логістичного обслуговування
нового мислення, що базується на сучасних принципах поведінки в
ринковому середовищі.
Розвиток ринку транспортно-логістичних послуг дозволить Україні
повною мірою використовувати вигідне географічне положення і збільшити
транзит вантажів територією країни, створить нові робочі місця, збільшить
надходження валютної виручки, сприятиме розвитку суміжних видів
економічної діяльності. Більше того, завдяки розвитку транспортнологістичних послуг, в Україні істотно збільшиться можливість для
розширення підприємницької ініціативи, зросте чисельність підприємств, що
обслуговуються, підвищаться обсяги їх діяльності, а також показники
рентабельності оптових посередників.
1. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-IV. [Електронний
ресурс] –Режимдоступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1955-15.
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПІТАЛУ
В сучасних умовах великі труднощі для бухгалтерів, аудиторів та
інших фахівців цього напрямку складає заповнення різних форм фінансової
звітності підприємства. У балансі необхідно визначити конкретні показники
оцінки різних нематеріальних активів, брендів, інтелектуальної власності,
наприклад, інформаційної комп'ютерної системи, хімічної або технологічної
формули продукції. Навіть висококваліфіковані фахівці іноді припускаються
помилок, заповнюючи звіти, в яких присутня вартість цих активів. Це часто
призводить до непоправних наслідків: втрати партнерів, нераціональних
економічних дій, зниження конкурентоспроможності продукції та
підприємства в цілому, і навіть до його банкрутства. У зв'язку з цим
особливої актуальності набуває проблема оцінки вартості інтелектуального
капіталу.
Інтелектуальний капітал вважається важливим активом багатьох
найбільших і найпотужніших світових компаній; він служить основою для
домінування на ринку та забезпечення постійної прибутковості провідних
корпорацій. Тим не менше, роль нематеріальних активів у бізнесі розуміється
ще не в повній мірі. Стандарти бухгалтерського обліку зазвичай не можуть
відобразити вартість прав інтелектуальної власності, часто не в повній мірі
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оцінюються, використовуються і управління ними не завжди знаходиться на
належному рівні. Незважаючи на важливість і складність питань, що
стосуються прав інтелектуальної власності, як правило, відсутня необхідна
координація між різними професійними фахівцями, що займаються
відповідними завданнями [1].
Оцінка являє собою, перш за все, об'єднання економічної концепції
вартості та правової концепції власності. Наявність активів являє собою
функцію їх можливості забезпечувати дохід і визначати дисконтну ставку
цього доходу. Для того, хто проводить оцінку нематеріальних активів,
розрахунок їх вартості зазвичай не складає великої проблеми, якщо вони
отримали офіційну охорону за допомогою товарних знаків, патентів або
авторського права. Однак, це не відноситься до таких нематеріальних активів
як ноу-хау (яке може включати талант, професійні навички і знання робочих
ресурсів), системи і методи підготовки, технічні процеси, списки покупців,
мережі розповсюдження і т.д [2]. Ці активи можуть бути в рівній мірі
цінними, але більш складними для визначення з точки зору забезпечуваних
ними надходжень і прибутку. У відношенні багатьох нематеріальних активів
необхідно проводити дуже ретельний попередній аналіз разом з юристами і
бухгалтерами компанії. Прийнятні методи оцінки нематеріальних активів та
інтелектуальної власності поділяються на три широкі категорії. Це методи,
засновані на ринкових відносинах, на вартості або на оцінці минулих і
майбутніх економічних вигід [3, с. 91].
Капіталізація історичного прибутку дозволяє визначати вартість
нематеріальних активів (НМА) шляхом множення підтримуваної історичної
прибутковості активу на кратне число, яке було визначено після досягнення
НМА запланованого обсягу реалізації. Цей метод майже не враховує
майбутні можливості.
Методи оцінки різниці валового прибутку часто асоціюються з
оцінкою товарних знаків і брендів. Ці методи розглядають розбіжності в
цінах продаж, скориговані на різницю в ринковій вартості, тобто різницю між
межею коливання ціни марочного або патентованого продукту і продукту без
марочної назви або родових назв.
Метод визначення додаткового прибутку розглядає поточну вартість
чистих матеріальних активів, що використовуються в якості бази для
розрахункової норми прибутку. Він використовується для розрахунку
прибутку, яка потрібна для заохочення інвесторів вкладати кошти в ці чисті
матеріальні активи. Будь-які доходи, отримані понад розрахунковий
прибуток, необхідний для заохочення інвестицій, розглядаються як
додатковий прибуток, забезпечуваний НМА.
Метод звільнення враховує, що може дозволити покупець, або, що він
готовий заплатити, за ліцензію на аналогічні НМА. Після цього потоки
капіталізуються, що відображає взаємозв'язок між ризиком і прибутковістю
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інвестування в цей актив.
Аналіз дисконтованого грошового потоку враховує останні три
методології та ймовірно являє собою найбільш всеосяжний метод оцінки.
Необхідно зробити ретельну оцінку потенціального прибутку і грошових
потоків і після цього зіставити їх з існуючою вартістю шляхом використання
дисконтної ставки чи ставок.
Розглянемо прямі методи. Один з них - метод сумарних витрат. Він
полягає в підрахунку всіх витрат по створенню і просуванню бренду: витрат
на дослідження і розробку, художнє рішення і упаковку, юридичну
реєстрацію та захист, вкладень у рекламу, просування і зв'язку з
громадськістю. Метод гарний тим, що доступний кожному виробнику. Його
недоліком є те, що ця оцінка є суто внутрішньою справою компанії.
Оцінка популярності і оцінка франшизи (Franchise Valuation). Брендменеджери, плануючи майбутній обсяг продажів, зазвичай використовують
рівняння, які дозволяють переводити рекламний бюджет у популярність,
популярність в проби, а проби - в кінцевий обсяг споживання. Оціночний
механізм використовує такий же шлях міркувань, але тільки у зворотному
напрямку. Переваги цього методу полягають у тому, що його легко
використовувати, і він вимагає менше досліджень в порівнянні з попереднім.
Непрямі оціночні методи більше «в пошані» у фінансистів, хоча
проблем з такими методами, як правило, більше, ніж з іншими. Метод
надлишкових накопичень визначає наскільки зростає дохід від використання
певного бренду. Спочатку визначається потік грошей, який забезпечує
звичайний товар протягом 10 років (стандартний життєвий цикл товару),
після чого проводиться «Discounted Cash Flow»-аналіз. Цей аналіз полягає в
тому, що для кожного року розраховується потік грошей з розрахунку ризиків
інвестицій в бренд і їх реалізацій на той момент. Сума цих потоків для
кожного року плюс залишкова вартість бренду на сьогоднішній день дають
оцінку вартості бренду за весь проміжок часу [1].
Метод «звільнення від відрахувань» заснований на припущенні, що,
якщо компанія не використовує сама свій бренд, вона може віддати його в
користування іншим фірмам за певну суму. Ці відрахування зазвичай
розраховуються на основі обсягу продажів. За допомогою цього методу
розраховується сума таких відрахувань за рік, яка потім перевіряється на
передбачуваний період життя бренду [3, c. 103].
Найпопулярніший метод носить назву «додатковий дохід».
Передбачається, що брендовий товар можна продати дорожче, ніж
небрендовий. Різниця доходів від реалізації таких товарів і складатиме
вартість бренду [3, c. 107].
Таким чином, оцінка вартості інтелектуального капіталу стає все більш
значущим завданням як для новостворюваних підприємств, так і для тих, які
діють на ринку вже не один рік. Хоча у світі існує декілька різноманітних
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методик підрахунку вартості бренду, вибрати одну універсальну неможливо.
Всі підприємства володіють власним набором відомих їм показників їх
фінансово-економічної діяльності, власною історією та власними
можливостями. На нашу думку, жодна з наведених методик не повинна
використовуватися самостійно. Тільки підрахована за декількома методиками
вартість може дати вірний результат.
1. Бутырский В. В. Оценка стоимостных показателей : [монография] / В.В. Бутырский,
О.И. Нестеренко. – К. : Кондор, 2009. – 320 с.
2. Кожушко О.В. Обоснование критериальных показателей поэлементной оценки
интеллектуального капитала в части его человеческой составляющей //
Бизнесинформ. – 2010. - №10. – С. 201-203.
3. Козырев А. Н., Макаров В. Л. Оценочные методы: некоторые аспекты восприятия /
А.Н. Козырев, В.Л. Макаров. – М.: Мысль, 2008. – 302 с.
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Київський національний університет технологій та дизайну
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний стан економіки України окремі вітчизняні науковці
оцінюють як перехідний, але це визначення не є повним і не дозволяє
оцінювати імідж держави на міжнародному рівні, так як формує уявлення про
нестабільність діяльності суб’єктів господарювання економіки. Важливим
напрямом розвитку стає забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств, що є результатом розробки і впровадження нових продуктів і
технологій їх виготовлення.
Для того, щоб підприємство було успішним в інноваційній діяльності,
необхідна сукупність ресурсів та умов діяльності, які формують готовність і
здатність організації до інноваційного розвитку, тобто, інноваційний
потенціал.
Інноваційний потенціал - сукупність ресурсів та умов діяльності, що
формують готовність і здатність організації до інноваційного розвитку.
До управління інноваційним потенціалом підприємства застосовують
різні методологічні підходи, найбільш поширені системний та процесний
підходи. В основі системного підходу лежить допущення, що будь-яка
система розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів, яка має
вхід, вихід, зв'язок з зовнішнім середовищем і зворотнім зв’язком. Системний
підхід передбачає дослідження конкретного об’єкта управління як системи,
яка включає в себе сукупність взаємопов’язаних елементів.
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Основна відміна процесного підходу до управління інноваційним
потенціалом визначається в тому, що при організації управління
інноваційним потенціалом головною метою виступає не контроль самих
виконавців і технологій, а результатів їх функціонування. Методичні підходи
передбачають аналіз структурних процесів системи управління інноваційним
потенціалом. Для цього необхідно розглянути функції управління, в яких і
розкривається сутність поняття управління інноваційним потенціалом.
Функції управління інноваційним потенціалом пов'язані з виділенням груп
функцій: первинні (базові), оперативні функції. До базових функцій
відносять: планування, контроль, організацію і мотивацію, оперативних
відносять управлінські рішення і комунікації, а також керівництво і лідерство.
Усі групи функцій мають тісний взаємозв’язок між собою і доповнюють одна
одну.
Проведений аналіз підходів управління інноваційним потенціалом і
розгляд функцій управління дає змогу визначити найоптимальніший підхід
управління інноваційним потенціалом суб’єктів господарювання. Процесний
підхід управління інноваційним потенціалом охоплює ефективне
використання в собі усіх функції управління, як базисних, так і другорядних.
Процесний підхід управління інноваційним потенціалом орієнтований
на зниження навантаження на керівника, так як відповідальність
розподіляється безпосередньо між виконавцями інноваційних процесів,
завдяки чому управління буде має дуже гнучку і адаптивну систему, яка
відповідає специфіці інновацій, адже інновації в процесі свого створення
можуть постійно змінюватися і така діяльність має високий рівень ризиків.
При такому підході до управління інноваційним потенціалом діяльність
підприємства матиме переваги в розвитку в інноваційній сфері.

УДК 657
Канцедал Н.А., к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку та прийом
фактичного контролю передбачає перевірку наявності та стану відповідного
об’єкта шляхом спостереження, вимірювання, реєстрації та порівняння
отриманих даних. Оскільки метод бухгалтерського обліку являє собою
систему взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих прийомів, зосередимо увагу
на дослідженні, встановленні й обґрунтуванні взаємозв’язку інвентаризації з
іншими елементами методу.
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1. Взаємозв’язок інвентаризації та документування є аксіоматичним
при зважаючи на існування процедурного підходу до трактування методу
бухгалтерського обліку. Якщо розглядати бухгалтерський облік як
процедуру, його метод включає прийоми первинного спостереження,
складовими яких є документування й інвентаризація. Виявлення фактичного
стану об’єктів та порівняння одержаних даних з документально
зафіксованими визначає тісний взаємозв’язок між документуванням та
інвентаризацією та їх визнання як прийомів первинного спостереження,
оскільки проведення інвентаризації дозволяє підтвердити або спростувати
інформацію бухгалтерських документів, встановити законність, доцільність і
необхідність здійснених господарських операцій.
2. Інвентаризація та оцінка взаємопов’язані, оскільки обліковій
реєстрації підлягають лише ті об’єкти, що можуть бути виміряні: належність
даних первинного спостереження до бухгалтерської системи визначається
наявністю вартісної оцінки факту господарського життя.
3. Взаємозв’язок інвентаризації та калькулювання дозволяє
ідентифікувати складові фактичної собівартості здійсненого господарського
факту на певну дату і встановити їх реальну вартість.
4. Результати інвентаризації відображуються в системі бухгалтерських
рахунків. Поєднання означених методів дозволяє усунути виявлені
відхилення в обліку та забезпечити відображення достовірної інформації про
однорідні об’єкти на відповідних рахунках.
5. Інвентаризація та подвійний запис взаємопов’язані, оскільки
врегулювання інвентаризаційних різниць здійснюється з використанням
основного технічного прийому бухгалтерського обліку – подвійного запису.
6. Зв’язок інвентаризації з балансом і звітністю обумовлений потребою
підтвердження достовірності даних про господарські засоби та їх джерела та
іншої інформації, що висвітлюється у бухгалтерській звітності.
Дослідження ступеню взаємодії методу інвентаризації з іншими
елементами методу бухгалтерського обліку дозволяє сформувати цілісну уяву
відносно механізму їх прояву і реалізації на рівні економічного суб’єкта та
потребує формування відповідного переліку інвентаризаційних об’єктів.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» об’єкти і періодичність проведення інвентаризації
визначаються власником (керівником) підприємства, окрім випадків, коли її
проведення є обов’язковим згідно з законодавством. Формування переліку
інвентаризаційних об’єктів та строків проведення інвентаризації належить до
професійної компетенції бухгалтера і потребує затвердження відповідних
регламентів на рівні господарюючого суб’єкта.
1. Канцедал Н.А. Моделювання варіантів взаємодії елементів методу бухгалтерського
обліку / Н.А. Канцедал // Вісник запорізького національного університету: збірник
наук. праць. Економічні науки – 2011. – № 2 (10). – С. 144-149.
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2. Кірейцев Г.Г. Методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку
Г.Г. Кірейцев / Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2000. – №8. – С. 2-6.
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ЭТАПЫ ТРАНСФОРМАЦИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И
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ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
В целях ускорения перехода на Международные стандарты, принят
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое
применение МСФО». В соответствии с этим стандартом компания, впервые
применяющая МСФО, обязана выполнить каждый МСФО и интерпретацию,
действующие на момент первого применения.
МСФО — это стандарты не по практике бухгалтерского учета, а по
признанию и раскрытию данных финансовой отчетности. Практика учета
сохраняется, но повышается уровень предварительных расчетов, суждений
перед признанием того или иного события или операции. Под признанием
следует воспринимать отражение операции или события на счетах
бухгалтерского учета, т.е. если в учете произведена запись, то это и
считается, что бухгалтер признал эту операцию или событие. Главным
документом бухгалтера должна являться учетная политика, при наличии
которой, при условии, что она создана в точном соответствии с МСФО,
можно быть уверенным, что финансовая отчетность будет составлена
правильно. Поэтому основной работой по переходу на МСФО является
разработка детальной учетной политики. В международной практике аудита,
например, подробному исследованию подвергается учетная политика,
которая и дает представление о профессионализме бухгалтера, правильности
профессионального суждения, а соответственно, и общего предварительного
представления об объективности и достоверности самой финансовой
отчетности.
При первом применении МСФО очень важно грамотно составить
учетную политику. От того, насколько хорошо продумана система учета в
компании, будут зависеть итоговые показатели финансовой отчетности.
Рассматриваемые обстоятельства перехода на МСФО представляют
собой ознакомление с принципами трансформации и раскрытия информации.
Информация дается в пояснительной записке, приложениях к финансовой
отчетности, расчетах, таблицах, графиках с учетом профессионального
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суждения.
МСФО — это не инструкция по ведению учета, а стандартные
рекомендации по составлению финансовой отчетности, поэтому в МСФО
бухгалтеры не найдут корреспонденций счетов. Стандарты следует
рассматривать как рекомендации по раскрытию информации, содержащейся в
финансовой отчетности.
Основная информация, необходимая для составления финансовой
отчетности по МСФО, содержится в аналитических данных по счетам
бухгалтерского учета предприятия. Для получения информации, в целях ее
раскрытия по МСФО, необходимо получение следующих данных, для
удобства группируемых в таблицу. Необходимо рассматривать эту
информацию не как простую формальность, а как сведения, необходимые для
раскрытия финансовой отчетности, без которых такое раскрытие будет
непредставительно для пользователей финансовой отчетности [3, c.52].
Основные методы составления отчетности при переходе на МСФО.
Известны два метода составления отчетности в соответствии с МСФО. Это
метод трансформации финансовой отчетности и конверсия.
Перевод финансовой отчетности в формат Международных стандартов
финансовой отчетности должен начинаться с начального баланса. Компания
обязана подготовить начальный баланс по МСФО, он является отправным
пунктом для ведения учета в соответствии с МСФО. При этом начальный
баланс может не представляться в первой финансовой отчетности по МСФО.
То есть начальное сальдо начального бухгалтерского баланса должно иметь
такие показатели, как если бы предприятие до этого вело учет по МСФО.
Таким образом, начальный бухгалтерский баланс представляет собой,
пользуясь устоявшейся терминологией, «входящие остатки», а баланс за
отчетный год, составленный с учетом начального сальдо, — первой
финансовой отчетностью, составленной по МСФО. При этом начальное
сальдо по ряду показателей пересчитывается так, как если бы учет велся до
этого по МСФО. Компания обязана использовать одну и ту же учетную
политику в начальном балансе и во всех периодах, представленных в первой
финансовой отчетности.
Таким образом, в процессе трансформации бухгалтерского учета при
переходе на МСФО, предприятию необходимо пересмотреть учетную
политику и график документооборота, отражающий движение первичных
документов, поскольку информация о фактах финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, которые могли иметь существенное влияние на
мнение пользователей финансовой отчетности, в соответствие с МСФО
должна быть надежной, нейтральной, осмотрительной, полной и отражать
экономическое содержание событий и операций [4, c. 79].
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Постійні трансформаційні процеси, розвиток ринкових відносин та
науково-технічний прогрес надзвичайно прискорили темпи впровадження у
всі сфери соціально-економічного життя суспільства останніх досягнень
сфери інформатизації. Сьогодні вже важко уявити діяльність навіть
найменшого підприємства без комп’ютерної техніки та програмного
забезпечення. Організація бухгалтерського обліку і складання фінансової
звітності прямо залежить від правильного документального оформлення і
точного відображенням в обліку операцій. У сучасних умовах бухгалтерія –
це не просто підрозділ підприємства, але й місце, де формується величезний
масив управлінської інформації, яка для того, щоб бути корисною, повинна
бути достовірною, точною, повною та оперативною. А це, в свою чергу,
досягається завдяки застосуванню сучасних інформаційних систем.
Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та
впровадження інформаційних технологій в систему обліку, аналізу та
контролю займалися такі вітчизняні вчені як: М.Т. Барановський,
Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, М.М. Бенько, В.О. Осмятченко, М.Г. Чумаченко.
Зарубіжні вчені: Н.В. Водопалова, Л.П. Володько, А.Т. Гершегорін,
Е.К. Гільде, К.Е. Даллас, І.І. Дегтярьова, П.О. Додонов, Н.Н. Масалітіна,
К.Н. Нарібаєв, О.М. Островський, В.Ф. Палій, В.І. Подольський,
А.В. Попков, Т.В. Прохорова, та інші. Однак, важливість і складність даних
питань постійно вимагає їх удосконалення і уточнення.
Метою доповіді є науково-практичне обґрунтування впровадження
комп’ютерних інформаційних технологій в систему обліку, аналізу та
контролю.
Аналіз наукової літератури та дослідження практичного досвіду з даної
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проблематики надав можливість визначити наступні проблеми та
перспективи впровадження інформаційних технологій в систему обліку,
аналізу та контролю:
Нині ринок програмних продуктів автоматизованих систем
бухгалтерського обліку досить насичений: «1С: Бухгалтерія», «Фінанси без
проблем»,
«Галактика»,
«Парус-Підприємство»,
«Міні-бухгалтерія»,
«Бухгалтерія малого підприємства» та інші.
Недивлячись на велику кількість програмних продуктів, їх
запровадження в систему обліку, аналізу та контролю має низку проблем:
 висока вартість, що може призвести до використання неліцензійних
програмних продуктів, і як наслідок – викривлення фінансових результатів;
 тривалий термін впровадження, що може тривати кілька місяців.
Наслідком цього недоліку може бути призупинення діяльності на певний
термін, не відображення в обліку усіх господарських операцій, тобто збій
всієї діяльності;
 необхідність наявності висококваліфікованого працівника для
налагодження програмного продукту, тобто додаткові витрати.
Для вирішення цих проблем використовують різні типи організації
автоматизованих інформаційних систем обліку [4, c. 194]:
 локальні АРМ – призначені для автоматизації окремих завдань
обліку, що значно зменшує фінансові витрати та час;
 програмні інструментальні системи – дають змогу самостійно
конструювати систему оброблення облікових даних описувати потрібні
алгоритми, тому наявність програмного спеціаліста є необов’язковою;
 виготовлені на замовлення системи – створені за вимогами й
умовами конкретного замовника, що забезпечує конфіденційність інформації.
Перспективи впровадження інформаційних технологій в систему
обліку:
1.Сьогодні багато помилок бухгалтерського обліку відбувається через
необачність бухгалтера (арифметичні помилки) або через незнання ним
особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні, тому уникнення таких помилок при веденні ручного
обліку практично неминуче, а наявність автоматизованої системи значно
зменшує ризик таких помилок. Також слід зазначити, що програма здатна
самостійно контролювати правильність введеної інформації, оскільки всі
синтетичні та аналітичні регістри обліку формуються автоматично, що дає
змогу достовірно визначити фінансовий результат.
2. З метою спрощення процедури здачі статистичних та фінансових
звітів з січня 2010 року в органах державної статистики України
запроваджено
приймання
електронної
звітності
засобами
телекомунікаційного зв’язку [3]. Формування звітності в електронній формі
здійснюється відповідно до законів України «Про електронні документи та
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електронний документообіг» [1] і «Про електронний цифровий підпис» [2].
Складання електронної звітності сприяє тому, що бухгалтерам не потрібно
витрачати свій час не тільки на формування звітів на паперових носіях, а ще й
на доставляння цих звітів. Крім того, це дає можливість мінімізувати ризик
фінансових витрат та забезпечити цілісність і конфіденційність документів.
3. Запровадження комп’ютерних інформаційних технологій в систему
обліку, аналізу та контролю сприяє підвищенню якості облікових даних, а
тому і підвищенню ефективності управління підприємством. Виділяють
розрахункову та фактичну ефективність від впровадження комп’ютерних
інформаційних технологій . Розрахункову визначають на стадії проектування
запровадження інформаційних технологій в систему обліку , фактичну – за
результатами впровадження проекту .
Економічну ефективність від впровадження комп'ютерної й
організаційної техніки поділяють на пряму та непряму (похідну). Пряма
економічна ефективність – це економія матеріальних, трудових ресурсів і
грошових коштів, отримана в результаті скорочення чисельності
управлінського персоналу , фонду заробітної плати, витрачання основних і
допоміжних матеріалів внаслідок автоматизації конкретних видів облікових й
аналітичних робіт тощо. Непряма (похідна) може бути пов’язана з економією
робочого часу на прийняття управлінських рішень у результаті оперативного
отримання необхідної інформації, підвищення іміджу підприємства тощо
[5, c. 191].
Отже, наявність добре налагодженої автоматизованої системи обліку
дає можливість грамотно обробити і систематизувати інформацію, що певною
мірою слугує гарантією прийняття ефективного управлінського рішення, а
також сприяє поліпшенню механізму реалізації стратегій. Крім того
впровадження інформаційних технологій в систему обліку дає можливість
складання звітності в електронній формі, що значно економить час та
фінансові витрати. Також використання інформаційних систем у
бухгалтерському обліку призводить до підвищення ефективності кінцевого
продукту управління – прийняття рішень з метою досягнення поставлених
цілей.
1. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон Укаїни від
22.05.2003 № 851-IV.
2. Про електронний цифровий підпис: Закон Укаїни від 22.05.2003 № 852-IV.
3. Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики : Наказ
Держкомстату України від 20.11.2009 №439.
4. Сава А.П. Проблеми і перспективи застосування облікових комп’ютерних
технологій в управлінні аграрними підприємствами // Сталий розвиток економіки. –
2011. – №3. – С. 193-199.
5. Сопко В.В., Бенько М.М. Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку //
Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №12. – С. 186-192.

153

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

УДК 657
Кашкирова М.И., 402 – ФК
Научный руководитель: Кальчева Т.Ф., старший преподаватель
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКГО УЧЕТА В
ВУЗАХ
Под термином управленческий учет подразумевают систему сбора,
регистрации и анализа информации в стоимостном и натуральном
выражении, необходимой для принятия управленческих решений и
эффективного управления бюджетным учреждением в целом, либо отдельной
программой или направлением (видом) деятельности. В современных
условиях введение управленческого учѐта в высших учебных заведениях
становится объективной необходимостью, поскольку позволяет обеспечить
полезной информацией процесс принятия управленческих решений,
направленных на повышение конкурентоспособности образовательных
учреждений на рынке образовательных услуг, а также на рынке труда.
Главным аргументом необходимости управленческого учета в вузе
является экономическая среда, которая привела к совершенно новым
условиям деятельности государственных вузов, у них появилась
относительная свобода принятия решений по следующим позициям:
 дополнительному набору студентов (сверх государственного
задания);
 выбору партнеров по образовательной и иной деятельности;
 ценообразованию образовательных и иных услуг;
 распределению ресурсов и доходов за счет внебюджетных
источников.
Управленческий учет в вузе позволит решить следующие задачи:
 обеспечение контроля над наличием, движением, эффективным
распределением имущества, материальных, денежных и трудовых ресурсов
для достижения заявленных учреждением целей и поставленных задач;
 контроль и оценка эффективности деятельности центров
ответственности и их вклада в достижение заявленных целей и поставленных
задач;
 выявление резервов повышения эффективности деятельности
центров ответственности;
 совершенствование системы оперативного управления учреждением
в целом и центрами ответственности;
 формирование
показателей,
способствующих
принятию
эффективных управленческих решений;
 оптимизация затрат на достижение заявленных результатов
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деятельности;
 формирование информационной базы для управления организацией.
Применяя современные системы управленческого учета, учреждения
получат действенный инструмент повышения качества управленческих
решений. Данная система позволит обеспечить организацию планирования,
сбора и интерпретации информации о деятельности учреждения высшего
профессионального образования, необходимой для принятия руководством
учреждения обоснованных управленческих решений оперативного и
перспективного характера. Внедрение управленческого учета позволит
руководству учреждений выработать эффективную методику распределения
бюджетных и иных финансовых ресурсов между подразделениями и
объектами затрат, отвечающую новым условиям и требованиям.
1. Управленческий учет в секторе государственного управления и его особенности в
системе высшего образования // ООО "ЭКОРИС-НЭИ"; руководитель проекта - О.К.
Ястребова. - М.: 2008. - 14 с.
2. Зайцев Н.Н. Об управленческом учете в управлении вузом / Н.Н. Зайцев // Вестник
Удмурского университета. – 2008. - № 1. – С. 20-29
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Науковий керівник Зеленко С.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ ЛОГІСТИКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Створення раціональної та ефективної системи бухгалтерського обліку
– одне з основних та найбільш складних завдань керівників підприємств,
організацій та установ в даний час. Організація бухгалтерського обліку є
важливим елементом на початковій стадії створення будь-якого бізнесу,
оскільки забезпечує розкриття інформації про діяльність підприємства від
моменту заснування до його ліквідації.
Свої дослідження організації обліку присвятили багато відомих вчених,
серед яких:
Ф. Ф. Бутинець, П. М. Гарасим, А.М.Кузьмінський, В.В.Сопко,
В.М.Пархоменко, А.В.Загородній, П.В.Завгородній та багато інших.
Процес бухгалтерського обліку на підприємствах виконує багато
функцій [1], серед яких: управлінська, координаційна, контролююча,
оцінююча, логістична та інші.
Розглянемо одну з основних функцій організації бухгалтерського
обліку – логістичну. Взагалі поняття «логістика», за словами Б.К.Плоткіна, це
наука про управління потоками в системах.[6]
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Багато науковців наголошують на позитивному ефекті від
впровадження у діяльність підприємств логістичних підходів, методів,
концепцій. Зокрема, І.М. Карп [4 с. 171] вказує на те, що логістика володіє
активним інтегральним потенціалом, який може пов’язати в одне ціле і
поліпшити взаємозв’язок між такими базовими функціональними сферами як
постачання, маркетинг, організація продажу.
Корженівська Н.Л. [5] зазначає, що логістика пропонує підприємству
пошук рішень, які б дозволили з мінімальними сукупними витратами
задовольнити потреби його клієнтів. При цьому критерієм ефективності
роботи підприємства є отримання бажаного прибутку при оптимальних
витратах, коли вплив на матеріальний потік призводить до їх зменшення за
одними статтями і збільшення – за іншими, якщо таке співвідношення
забезпечить якість кінцевого результату.
Логістична діяльність, як і будь-яка інша діяльність має свої завдання,
при виконнанні яких досягається мета. Ось основні з них: товар подається за
потребою, його якість - висока, кількість – достатня, час надходження
найзручніший, місце доставки – куди потрібно, витрати – мінімальні. [3, с18]
Щодо організації обліку, то вона передбачає оптимізацію та
раціоналізацію інформаційного забезпечення через організаційні регламенти,
а обліковою політикою обумовлюється методичні аспекти формування
інформаційних потоків [2] – звідки і випливає логістична функція.
Проаналізувавши вище сказане можна зазначити, що логістика інтегруються
в організаційному процесі щодо руху інформації: інформація передається за
потребами управління, якість – відповідно до встановлених законодавством
та внутрішніми нормативними документами, кількість інформації
обмежується статусом користувача, час надходження – відповідно до потреб
користувачів та встановлених строків, місце надходження – кому потрібно,
витрати – мінімальні.
Виходячи з вищенаведеного матеріалу можна зробити висновок, що
логістика є важливою складовою управлінської інформаційної системи
підприємства, а саме організації бухгалтерського обліку, оскільки полягає у
послідовності дій щодо вибору та обгрунтування методів, способів, процедур
і форм для створення оптимальної системи обліку на підприємстві. Також
необхідно зазначити, що в сьогоденні процес організації бухгалтерського
обліку потребує подальшого дослідження та впровадження нових підходів до
вирішення проблем, які постають перед управлінським персоналом, оскільки
саме він впливає та регулює облік на підприємстві, впливає на достовірність,
оперативність економічної інформації.
1. Зеленко С.В. Логістична функція як об’єктивна необхідність
раціональної
організації системи обліку в сільськогосподарських кооперативах / Збірник
наукових праць. - №577. Львів.-2007р.- С.132-136.
2. Гарасим П.М, Зеленко С.В., Гарасим М.П. Організація бухгалтерського обліку і
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аналізу сільськогосподарських виробничих кооперативах. – Львів,2011.- С. 50.
3. Кальченко А.Г. Логістика: підручник / А.Г. Кальченко. – [2 вид.].- К.: КНЕУ, 2006.
– 284с.
4. Карп І.М. Роль інтегрованої логістики в управлінні підприємством / І.М. Карп //
Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2(32). – С. 166-171.12. КВЕД Вся
Україна Довідник компаній України Бізнес-Гід [Електронний ресурс]. – режим
доступу: http:// www.business-guide.com.ua/enterprises.
5. . Корженівська Н.Л. Логістика як інструмент підвищення ефективності
господарювання // Університетські наукові записи. – Хмельницьк: ХУУ, 2005. – №
4 (16). – С.359-362.
6. Плоткин В.К. Упраление материальними ресурсами: очерк по коммерческой
логистике / В.К. Плоткин. – Л. : Ленинград. Фин.- єкон. ин-та, 1991.
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Волгоградский государственный университет
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО И
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Малый бизнес – основа рыночной экономики, а экономическое
пространство малого бизнеса – это огромная платформа для изучения
всевозможных процессов, связанных, как с учетом, анализом, аудитом, так и
с общими экономическими явлениями.
Развитие малого предпринимательства предполагает переход к
устойчивому экономическому росту. Но, несмотря на большое число малых
предприятий, в большинстве из них присутствуют только отдельные
элементы финансового учета, а еще реже встречается система
управленческого. Расширение масштабов малого бизнеса имеет высокую
значимость для современной экономики России, в связи с этим возникает
необходимость методологической и методической поддержки процесса
организации финансового и управленческого учета. Российская строительная
отрасль всегда занимала значительное место во всей экономической системе
страны. Это относится как крупному, так и малому бизнесу. Малое
предпринимательство строительной отрасли в своем жизненном цикле
сталкивается с множеством проблем и трудностей. В основном эти проблемы
связаны с финансированием объектов строительства и налогообложением,
однако существует ряд других сложностей, затрудняющих эффективное
функционирование строительных организаций малого бизнеса:
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1. В связи с нежеланием крупных организаций работать с малыми
компаниями.
2. Отсутствие гарантии оплаты.
3. Финансовая и технологическая зависимость от генерального
подрядчика приводит к тому, что субподрядные организации недостаточно
верно отражают данные о материальных затратах (возникают изменения в
показателях, связанных с изменением требований заказчика).
Влияние выше изложенных экономических проблем можно
существенно снизить с помощью рациональной организации бухгалтерского
учета, являющегося информационным базисом для принятия гибких и
оперативных управленческих решений:
Во-первых, для решения вопроса с финансированием и распределением
налогового бремени, возможным было бы создание так называемых групп
компаний, или мини-холдингов;
Во-вторых, для того, чтобы предприятия оптимизировали свои затраты,
на наш взгляд, необходимо внедрение собственно разработанной системы
ведения бухгалтерского учета для строительных организаций;
В-третьих,
модернизация
существующей
автоматизации
бухгалтерского учета, предусматривающая информационное взаимодействие
учетных и производственных данных;
В-четвертых, хотелось бы предложить создание собственной системы
внутреннего аудита.
Также, на наш взгляд, было бы целесообразно создать подсистему и
управленческого учета или же первоначально ввести ее некоторые элементы.
1. Расширение элементов системы управления.
2. Разделение обязанностей между бухгалтерией и руководителем
фирмы в области принятия решений о конфигурации системы учета.
3. Применение позаказного способа калькулирования себестоимости.
4. В рамках управленческого учета также целесообразно ввести
бюджетирование.
Таким
образом,
разработанная
программа
модернизации
бухгалтерского учета на малых предприятиях строительной отрасли позволит
добиться увеличения производственных объемов, снижения затрат и,
следовательно, увеличить свой доход.
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ПОНЯТТЯ КОНТРОЛІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ
МЕНЕДЖМЕНТІ
У сучасних умовах низький рівень ведення бізнесу стає однією з
причин кризової ситуації на багатьох вітчизняних підприємствах. Застарілі
методи керівників щодо управління підприємством привели до кризового
стану значну кількість суб’єктів господарювання. І в теперішній час істотним
фактором, який зумовлює прийняття неефективних управлінських рішень, є
відсутність системи, здатної поєднати та надати інформаційну підтримку
таким функціям як планування, організація, керування кадрами, аналіз і
контроль, тобто, системи контролінгу.
Поняття контролінгу потребує дослідження з різних сторін економіки
та управління, однак, насамперед, доцільним є проведення аналізу цього
терміну за його походженням.
Слід відзначити, що слово „контролінг‖ має латинське походження, але
водночас трактується як в англійській, так і в німецькій мовах.
Не зважаючи на те, що поняття контролінгу має англійські лінгвістичні
корені, вперше воно почало використовуватись в межах німецької школи
ділового адміністрування і при своєму народженні найбільшою мірою
відповідало українському слову ―координування‖.
Розглядаючи проблеми термінології, були виявлені розбіжності у
розумінні походження та застосування терміну „контролінг‖. На нашу думку,
це обумовлено національними особливостями країни, яка використовує
контролінг як складову системи управління підприємством.
Слід зазначити, що для прийняття ефективних управлінських рішень
потрібно систематизувати значний обсяг інформації з бухгалтерського обліку,
контролю та аналізу.
Потреба у вирішенні цих завдань привела до появи у світовій
економічній практиці системи контролінгу, яка виявилися здатною поєднати
функції обліку, контролю і аналізу для здійснення ефективного управління
економічною інформацією підприємства.
Інакше кажучи, контролінг, – це спеціальна саморегулююча система
методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку
менеджменту підприємства та включає інформаційне забезпечення,
планування, координацію, контроль та внутрішній консалтинг.
Процес контролінгу передбачає: по-перше, на основі попереднього
аналізу прийняття виконавцем найбільш ефективного співвідношення цілей і
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засобів; по-друге, виявлення й усунення відхилень за допомогою
контролюючих дій, або способів реалізації ідеї, проекту, заходу; по-третє,
трактування отриманого результату щодо його відповідності запланованому.
Ключовим поняттям тут виступає – „раціональність‖.
Сучасний бізнес, незважаючи на те, великий він чи малий, практично
не може обійтися без контролінгу. Адже, у бізнесі найголовніше, - це
кінцевий виграш, а саме: отримання прибутку, достатній рівень
рентабельності, можливість розширення виробництва, сфер впливу тощо. В
умовах дії ринкових відносин зорієнтуватись у цьому, вміти передбачити
наперед досить непросто.
Таким чином, можна визначити, що контролінг є підсистемою
управління підприємством і його метою є надання підтримки та допомоги
керівництву. В такому разі контролінг потрібно класифікувати однозначно як
концепцію управління підприємством, орієнтовану на ефективне і
довгострокове функціонування в сучасному економічному середовищі. В
залежності від комплексу задач поставлених керівництвом перед службою
контролінгу, розрізняють такі його види, як оперативний, стратегічний і
фінансовий.
Концептуально сучасний контролінг заснований на декількох
компонентах: філософії прибутковості, формуванні адекватної стратегії й
тактики компанії, створенні адекватної інформаційної системи, усвідомленні
циклічності контролінгу, тобто планування-контроль-коригувальне рішення.
Контролінг дозволяє створити високоефективну систему управління
підприємством і вирішити завдання її вдосконалення.
Впровадження системи контролінгу на підприємстві вимагає
формування двох його основних завдань, а саме, - завдання-мінімуму та
завдання-максимуму. До завдання-мінімуму входить раціоналізація всієї
управлінської структури підприємства, налаштування її до зростаючих потреб
бізнесу. Завдання-максимум полягає у створенні певного механізму
самоконтролю, що включає всі внутрішні резерви підприємства. Отже,
підбиваючи підсумки, можна сказати, що контролінг представляє собою
систему координат, яка орієнтована на усунення негативних аспектів бізнеспроцесів.
Отже, контролінг, - це якісно нове явище в теорії та практиці
управління підприємством. В економічній діяльності підприємств він відіграє
надзвичайно важливу роль, так як це концепція, що направлена на ліквідацію
«вузьких місць», орієнтована на майбутнє відповідно до поставленої мети і
завдань одержання певних результатів. Основне призначення контролінгу
полягає в орієнтації системи управління підприємством на досягнення
поставлених цілей. Він при цьому забезпечує синтетичний, цілісний погляд
на діяльність підприємства в минулому, сьогоденні і майбутньому,
комплексний підхід до виявлення і вирішення проблем, що постають перед
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підприємством.
На даний час у зв’язку з низкою причин, пов’язаних передусім з
розвитком інформаційних систем, поняття контролінгу все більше
наближається до значень ―керівництво, регулювання, управління‖ і виражає
нову концепцію управління, породжену практикою сучасного менеджменту.
1. Осовська Г. В. Основи менеджменту : [Підручник] / Г.В. Осовська,
О.А. Косовський. - К.: Кондор, 2008. – 664 с.
2. Скрипко Т.О. Менеджмент: [Підручник] / Т.О. Скрипко – К.: Центр навчальної
літератури, 2010. – 176 с.
3. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: [Підручник] / Ф.І. Хміль – К.: Академвидав, 2009.
– 608 с.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
На сьогодні при зростанні масштабів діяльності все частіше постає
питання впровадження системи внутрішнього аудиту на вітчизняних
підприємствах. Внутрішній аудит в Україні впроваджується повільно як на
великих, так і середніх підприємствах, на яких, нерідко, діють відділи
внутрішнього контролю, що часто не в змозі виконувати деякі функції
внутрішнього аудиту, а це відповідно збільшує ризик виникнення помилок і
зловживань персоналу.
Якщо підприємство має географічно відокремлені структурні
підрозділи, керівництво яких приймає самостійні рішення, виникає
необхідність здійснювати контроль і оцінку прийнятих рішень для
підприємства у цілому. Для цього потрібна достовірна та повна інформація,
проте система бухгалтерського обліку не забезпечує надання достатньої
інформації, необхідної для своєчасного прийняття рішень. Керівники
структурних підрозділів і окремі фахівці не завжди володіють відповідними
знаннями та досвідом у сфері прийняття управлінських рішень, які мають
важливе значення для підприємства і можуть не тільки збільшити його
прибутки, але й нанести збитки, або призвести до банкрутства. Бухгалтерія та
керівники не в змозі в повному обсязі здійснювати внутрішньогосподарський
контроль за станом усіх процесів на підприємстві, тому одним із дієвих
інструментів контролю може стати система внутрішнього аудиту.
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Організація внутрішнього аудиту є доцільною здебільшого для
великих та середніх підприємств, для яких характерні:
 складна організаційна структура;
 значна чисельність відокремлених підрозділів;
 різні види діяльності і можливість кооперування;
 бажання органів управління отримувати об'єктивну і незалежну
оцінку дій менеджерів усіх рівнів управління [1].
Внутрішній аудит – це незалежна діяльність відділу внутрішнього
аудиту суб’єкта господарювання для перевірки і оцінки бухгалтерського
обліку та контролю, аналізу фінансової інформації, дослідження ефективності
роботи підприємства [2]. Служба внутрішнього аудиту – окремий
структурний підрозділ підприємства, що здійснює функцію постійного
поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, і
є незалежним від інших структурних підрозділів.
Сутність внутрішнього аудиту розкривається насамперед в його
функціях. Їх наповнення конкретним змістом залежить від особливостей
діяльності підприємства, а деталізація завдань здійснюється тим органом
управління, якому підпорядковується служба внутрішнього аудиту. Як
свідчить досвід розвинутих країн, внутрішній аудит виконує такі основні
функції: контрольна, координаційна, інформаційна, захисна, аналітична,
консультативна [5].
В Україні переважна більшість підприємств, заснованих у формі
товариств з обмеженою відповідальністю, приватних (закритих) акціонерних
товариств тощо, можуть проводити аудит фінансової звітності лише за
власної ініціативи. Враховуючи економічну кризу, відсутність обігових
коштів, більшість цих підприємств з власної ініціативи досить рідко
замовляють аудиторську перевірку [3, с.18].
Насамперед потреба у впровадженні внутрішнього аудиту в Україні
виникає на великих підприємствах. Робота фахівців внутрішнього аудиту
полягає, зокрема, в уніфікації i стандартизації облікових процесів для
правильного формування зведеної чи консолідованої зовнішньої та
внутрішньої звітності. Працівники бухгалтерських служб, територіально
відокремлених структурних пiдроздiлiв, дочірніх i асоційованих підприємств
не завжди дотримуються єдиної методики ведення бухгалтерського обліку та
його підсистеми – управлінського обліку. Внаслідок відсутності єдиного
методологічного підходу однакові операції відображаються по-різному, а це
може стати причиною неправильного складання консолідованої звітності.
Така недостовірність звітності, не дає змоги керівництву оцінити реальне
фінансове становище господарюючого суб’єкта в цілому i правильно
визначити напрями його подальшого розвитку. Крім того, працівники служби
відділу внутрішнього аудиту можуть залучатись на підприємстві, як експерти,
при виникненні розбіжностей між головною компанією i дочірніми
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підприємствами, що входять до її структури. Вони можуть за
розпорядженням вищого керівництва визначати доцільність та ефективність
здійснення окремих операцій, достовірність відображення їх у системі
бухгалтерського обліку та звітності, і надавати цю інформацію відповідним
менеджерам. У разі виявлення під час здійснення контролю невідповідностей
(відхилень, помилок, шахрайства тощо) внутрішній аудитор надає власнику
та менеджерам рекомендації щодо коригування діяльності чи системи
управління, які, можуть знайти своє відображення і в обліку [4].
Основними проблемами впровадження внутрішнього аудиту на
вітчизняних підприємствах є:
 небажання власників підприємств запроваджувати служби
внутрішнього аудиту;
 недостатність на ринку праці високо кваліфікованих внутрішніх
аудиторів;
 відсутність достатньої практики впровадження внутрішнього аудиту
в Україні;
 значні витрати на впровадження служби внутрішнього аудиту;
 неефективне нормативно-правовове забезпечення внутрішнього
аудиту;
 відсутність типових форм документів для системи внутрішнього
аудиту.
Для вирішення вищенаведених проблем необхідно:
 активізувати наукові дослідження щодо питань пов’язаних з розвиток
внутрішнього аудиту;
 підвищити рівень вищої освіти бухгалтерів і аудиторів в Україні,
вдосконалити програми з навчання і перекваліфікації цих фахівців;
 здійснити роз’яснення значення внутрішнього аудиту для
підприємств аудиторськими фірмами (впровадження внутрішнього аудиту не
суттєво збільшить витрати підприємства, а це може сприяти значному
підвищенню ефективності діяльності підприємства);
 забезпечити процес правового врегулювання питань щодо організації
та здійснення внутрішнього аудиту;
 розробити Аудиторською палатою України методичні рекомендації
по створенню системи внутрішнього аудиту на підприємствах.
Внутрішній аудит є видом внутрішньогосподарського контролю, а
тому працівники відділу внутрішнього аудиту перевіряють стан різних
ділянок обліку на підприємстві, ефективність використання ресурсів,
нарахування і сплату податків та інших обов’язкових платежів до бюджету
тощо. Впровадження відділу внутрішнього аудиту на підприємствах
призводить до позитивних наслідків, зокрема виявленню та запобіганню
можливих економічних втрат, підвищенню ефективності управління
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підприємством, в тому
бухгалтерського обліку.
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ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Аналіз дебіторської заборгованості відіграє важливу роль у діяльності
та виробничому процесі підприємства. Він дозволяє оцінювати зміни
фінансового стану підприємства і тим самим дає можливість збільшити
обсяги реалізованих товарів або наданих послуг за рахунок фірм, які не
мають змоги розрахуватися одразу, але можуть зробити це пізніше. Варто
звернути увагу, що наявна дебіторська заборгованість у балансі та її
віднесення до високоліквідних активів не є гарантією надходження грошових
коштів від дебіторів.
Аналіз дебіторської заборгованості дає змогу здійснювати контроль
над її рівнем. Для підприємства збільшення або зменшення дебіторської
заборгованості оцінюють як позитивно, так і негативно. Збільшення
дебіторської заборгованості свідчить про зростання обсягів продажу товарів,
надання послуг або про неплатоспроможність та банкрутство частини
покупців. Якщо зменшується період погашення дебіторської заборгованості,
то це оцінюється позитивно. Але коли дебіторська заборгованість
зменшується через зменшення відвантаженої продукції, то це свідчить про
зниження ділової активності підприємства.
Підходів до аналізу дебіторської заборгованості у сучасній економічній
літературі є чимало. П. Я. Попович рекомендує аналіз дебіторської
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заборгованості розпочинати із загальної оцінки динаміки обсягу загалом та за
статтями. Після оцінки перейти до аналізу стану розрахунків із дебіторами за
термінами утворення дебіторської заборгованості, що дозволяє вчасно
вживати заходів щодо усунення простроченої заборгованості. Пізніше
доцільно розрахувати термін кредиту для підприємства і зіставити його із
середньогалузевим [1, с. 272].
М.Г. Чумаченко вважає, що дебіторську заборгованість за товари,
роботи, послуги слід аналізувати окремо. Також потрібно провести аналіз і
кредиторської заборгованості, а саме, її склад, структуру і в подальшому
здійснити порівняльний аналіз з дебіторською заборгованістю [3, c. 265].
В.О. Мец пропонує спочатку провести аналіз заборгованість у розрізі
окремих покупців, замовників і дат виникнення заборгованості; далі
визначити ряд показників, які характеризують стан дебіторської
заборгованості, а саме: оборотність дебіторської заборгованості, період
погашення дебіторської заборгованості, частку дебіторської заборгованості в
загальному обсязі поточних активів і частку сумнівної дебіторської
заборгованості в загальному обсязі заборгованості. Порівняння цих
показники дебіторської заборгованості вкаже на покращення або погіршення
стану розрахунків з покупцями у порівнянні з минулим роком [2, c. 103].
Р.В. Федорович, крім переліченого, рекомендує ще проаналізувати
якість дебіторської заборгованості, тобто її надійність і ліквідність [4, c. 423].
Отже, напрямів аналізу дебіторської заборгованості є багато, і, в
майбутньому вони будуть удосконалюватися. В процесі аналізу особливу
увагу слід приділяти статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги", яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської
заборгованості. Проведення аналізу дебіторської заборгованості є необхідним
для підприємства, оскільки платежі дебіторів є одним з основних джерел
надходження коштів на підприємство.
1. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: Підручник
/ П. Я. Попович – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365 с.
2. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства: Навч. посібник / В. О. Мец. – К.: КНЕУ, 1999. –132 с.
3. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх,
В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. – К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
4. Федорович Р.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник / В.М. Серединська,
О.М. Загородна, Р.В. Федорович. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010. – 624 с.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ
З прийняттям Податкового кодексу в Україні змінилися підходи і
процедури контролю дотримання суб’єктами господарської діяльності
податкового законодавства. В зв’язку з цим потребують деталізації питання
суб’єктів контролю, порядку здійснення планових перевірок, переліку та
термінів зберігання документів, що підлягають перевірці, права вилучення
оригіналів документів у ході перевірки, форми і змісту підсумкових
документів за результатами перевірки, а також процедурних аспектів
врегулювання спірних питань щодо проведених перевірок.
Відповідно до норм Податкового кодексу податковий контроль – це
система заходів, які застосовуються контролюючими органами з метою
контролю правильності законодавства з питань регулювання обороту готівки,
проведення розрахунково-касових операцій, патентування, ліцензування та
іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на
контролюючі органи. Податковий контроль здійснюється: органами
державної податкової служби, відносно податків, які стягуються в бюджет і
державні цільові фонди, крім тих, які покладені на митні органи, а також
відносно законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на
органи ДПС; митні органи відносно митних зборів, акцизного податку,
податку на додану вартість, інших податків, які відповідно податковому
законодавству стягуються у випадку ввезення (пересилці) товарів і предметів
на митну територію України або територію спеціальної митної зони, або
вивезення (пересилці) товарів і предметів з митної території України або
території спеціальної митної зони. Органи СБУ, внутрішніх справ, податкової
міліції, прокуратури і їх службові (посадові) особине можуть приймати
безпосередню участь в проведенні перевірок, які здійснюються
контролюючими органами, і проводить перевірки суб’єктів господарювання з
питань оподаткування. Податковий контроль здійснюється шляхами: ведення
обліку платників податків, інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності органів ДПС, перевірок і звірок у відповідності з вимогами
Податкового кодексу, а також перевірок відносно дотримання законодавства,
контроль за дотриманням якого покладений на контролюючі органи. В
порядку, встановленому законами України, регулюючу відповідну сферу
правовідносин [3].
Порядок проведення документальних планових перевірок визначений
ст. 77 Податкового кодексу. Такі перевірки проводяться у відповідності з
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планом-графіком перевірок. Їх періодичність залежить від ступеня ризику
діяльності платників, який поділяється на високий, середній і незначний.
Платники з незначним ступенем ризику включаються в план-графік не
частіше одного разу в три календарні роки, із середнім – не частіше одного
разу у два календарні роки, з високим – не частіше одного разу в календарний
рік. Органи ДПС мають право проводити документальну планову перевірку
платника податків при умові, що не пізніше чим за 10 календарних днів до
дня проведення цієї перевірки такому платнику податків вручені під розписку
чи відправлені заказним листом з повідомленням про вручення копії наказу
про проведення документальної планової перевірки і письмове повідомлення
з вказаною датою початку такої перевірки.
Податковим кодексом чітко визначений перелік документів,
необхідних для ведення суб’єктами з метою оподаткування. Так, відповідно
п. 44.1 ст. 44 податкового кодексу в цілях оподаткування платники податків
повинні вести облік доходів, витрат і інших показників, пов’язаних з
визначенням об’єктів оподаткування і/або податкових обов’язків, на основі
первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової
звітності, інших документів пов’язаних з вирахуванням і сплатою податків і
зборів, ведення яких передбачено законодавством. При цьому платникам
забороняється формування показників податкової звітності, митних
декларацій на основі даних, не підтвердженими документами, які визначені
абзацом першим п. 44.1 ст. 44 цього кодексу. У випадку ліквідації платника
податків документи, визначені в п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу, за період
його діяльності не менше 1095 днів, які передували даті його ліквідації, у
встановленому законодавством порядку передаються в архів [2].
Строки зберігання первинних і оброблених документів, регістрів і
звітності визначені п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу. Згідно цього пункту
платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів,
визначених в п. 44.1 ст.44 цього Кодексу, а також документів, пов’язаних з
виконанням вимог законодавства , контроль за виконанням якого покладений
на контролюючі органи, не менше 1095 днів з дня представлення податкової
звітності, для складання якої використовуються вказані документи, а у
випадку її непредставлення – з передбаченим цим Кодексом граничного
строку представлення такої звітності. Строки зберігання первинних
документів, документів податкової звітності і іншої документації також
визначені в Переліку типових документів, утворюваних в діяльності органів
державної власності і місцевого самоврядування, підприємств, закладів і
організацій, з зазначенням строків зберігання документів, затвердженим
наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від
20.07.98 р. № 41. Більшість документів, використовуваних суб’єктом
господарювання в господарській діяльності, мають строк зберігання три роки.
Але є і виключення. Строки зберігання деяких документів складають і п’ять
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років, і 75 років (наприклад це відомість нарахування заробітної плати) [1, с.
6].
Податковим кодексом передбачено, що при проведенні перевірок
посадові особи органів ДПС мають право отримувати у платників податків
належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських,
бухгалтерських і інших документів, які засвідчують приховування
(заниження) об’єктів оподаткування, несплаті податків, зборів (обов’язкових
платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням
якого покладений на органи ДПС. Забороняється вилучення оригіналів
первинних бухгалтерських документів, за виключенням випадків,
передбачених кримінально-процесуальним законодавством. Згідно п. 44.5
ст. 44 Податкового кодексу у випадку втрати, пошкодження або дострокового
знищення документів платник податків повинен в п’ятнадцятиденний строк з
дня такої події письмово повідомити орган ДПС за місцем обліку і відновити
втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, наступаючого за
днем надходження такого повідомлення. У випадку неможливості проведення
перевірки платника податків через втрату (пошкодження) документів строки
її проведення переносяться до дати відновлення і надання документів для
перевірки в межах вищесказаного строку.
У випадку встановлення при перевірці порушень складається акт, а при
відсутності порушень вимог законодавства – довідка (п.86.1 ст.86
Податкового кодексу), вимоги відносно змісту яких визначені Порядком
оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання
податкового, валютного і іншого законодавства, затвердженим наказом ДПА
України від 22.12.2010 р. № 984.
За результатами документальної перевірки в акті зазначаються всі
суттєві обставини фінансово-господарської діяльності платника податків, які
мають відношення до фактів виявлених порушень податкового, валютного і
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладений на органи
ДПС.
Факти виявлених порушень викладаються в акті документальної
перевірки чітко, об’єктивно і в повній мірі, з посиланням на первинні і інші
документи, зафіксовані в бухгалтерському і податковому обліку, які
підтверджують наявність указаних фактів. Акт (довідка) документальної
перевірки повинні бути складені на паперовому носії на державній мові і
мати наскрізну нумерацію сторінок. Цей документ складається з 4 частин:
вступної, загальних положень, описової частини і висновку. До акту
додаються інформаційні додатки.
1. М. Данюк. Налоговый контроль / М. Данюк // Вестник налоговой службы Украины.
– 2012. – №23. – С. 4–7.
2. Податковий Кодекс України № 2755 від 02 груд. 2010 р. [Електронний ресурс] /
Верховна Рада України. – Режим доступу : http//www.rada.gow.ua.
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WPLYW GLOBALIZACJI NA GOSPODARKĘ ŚWIATOWĄ
Ważne jest to, aby określić, jak globalizacja wpływa na globalne procesy
gospodarcze oraz procesy, które mają miejsce w każdym kraju. To wciąż nie jest
jasne, co to jest, co ostatecznie globalizacja przynosi krajom - zagrożenie czy nowa
szansa? Oczywiście oba.
Rzeczywiście, globalizacja działalności gospodarczej jest jednym z
głównych kierunków rozwoju współczesnego świata, ogromny wpływ nie tylko
życia gospodarczego, ale także pociąga za sobą polityczne (krajowe i zagraniczne),
społeczne, a nawet kulturowe konsekwencje tsyvylizatsiyni.
Tymczasem proces globalizacji, który jest ustawiony w swoich
nowoczesnych form, głównie w ostatnich dwóch dekadach i pół mocno obciążone
dość dużą liczbę nieporozumień i sprzeczności, jest przedmiotem gorącej debaty.
Dzisiaj trudno jest znaleźć bardziej modne i tematu dyskusji niż globalizacja. Na
rozmowie i twierdzą naukowcy, politycy, biznesmeni, osoby religijne i
dziennikarze. Przedmiotem ożywionej debaty ma prawie wszystko - co to jest
globalizacja, kiedy to się zaczęło, jak odnosi się do innych procesów życia
społecznego, które będą mieć wpływ jej. Globalizacja gospodarki światowej
kompleks, wieloaspektowy problem, który stale generuje liczne dyskusje naukowe,
a więc w chwili obecnej nie ma prostej i jednoznacznej interpretacji. Zgodnie z tą
koncepcją, ukrywając wiele zjawisk przy przepływie procesów, jak również
problemy, które wpływają na ludzi, a które nazywane są globalne problemy
naszych czasów. Niektórzy uważają, że jest to przydatne proces ma kluczowe
znaczenie dla światowej gospodarki w przyszłości, i że to jest nieuniknione i
nieodwracalne. Inne odnoszą się do niego z wrogością, a nawet strachem, wierząc,
że globalizacja prowadzi do wzrostu nierówności pomiędzy krajami i wewnątrz
niej, stanowi zagrożenie dla wzrostu bezrobocia i spadku poziomu życia.
Globalizacja naprawdę otwiera ogromne możliwości dla globalnego rozwoju, ale
tempo jego dystrybucji nierówna. Proces integracji z gospodarką światową jest w
niektórych krajach, a nie innych.
Jeśli chodzi o przyczyny i siły napędowe globalizacji gospodarki światowej,
podstawą tego zjawiska są różne czynniki związane z wiodących dziedzin
współczesnego życia: gospodarcze, polityczne, międzynarodowe, technicznych,
społecznych i liberalizacji. Nowoczesna globalizacja rozgrywa się przede
wszystkim między krajami uprzemysłowionymi a dopiero wtórnie uchwycić
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krajów rozwijających się.
Więc co to jest, że jest globalizacja? Co to jest kraje świata - zagrożenie czy
nowa szansa? Oczywiście, zwolennicy globalizacji i ich przeciwników na długi
czas się utrzymywać. Ale dziś wszyscy zgadzają się, że jest to obiektywny proces
oraz inne rozwiązania alternatywne nie istnieją. Jest to niezwykle trudne do
przewidywania przyszłości i sposobów rozwiązywania głównych problemów
społeczeństwa jako całości lub którekolwiek państwo szczególnych. Wraz z
rozwojem globalizacji w prawie wszystkich krajach istnieje wyraźna poprawa
warunków życia. Jednak najbardziej imponujący sukces osiągnięty kraj z
rozwiniętą gospodarką i tylko niewielka liczba krajów rozwijających się. Zatem
właściwa odpowiedź powinna być dla nas wszystkich, aby przystosować się do
nowych warunków i podejmowania ryzyka, które gwarantują globalizacji.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Сучасні стан розвитку ділового клімату в Україні, зростаючі надії
різних зацікавлених сторін, які здійснюють вплив на розвиток бізнесу, а
також вихід українських компаній на ІРО (Initial Public Offering), сприяють
зростанню якості процесів управління, підвищенню прозорості діяльності
компаній, розвитку процедур та інструментів, які забезпечують ці процеси.
Одним з таких інструментів, який отримує все більше застосування в
корпоративній практиці як в Україні, так і в світі є нефінансова звітність.
Основні причини, що спонукають підприємства долучитись до процесу
добровільної публічної звітності, можуть бути абсолютно різними. При цьому
важливо відмітити, що серед українських підприємців формуються тенденції,
які характерні для світового ділового товариства, яке поступово приходить до
розуміння того, що нефінансова звітність, включаючи весь процес його
підготовки та розповсюдження, - це важливий елемент системи управління,
підвищення рівня інформаційної відкритості фірм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що звітність про
соціальну відповідальність бізнесу привертає до себе увагу багатьох
науковців та експертів-практиків на пострадянському просторі. Даній
тематиці присвячені праці таких вчених як В. Воробей, І. Журовської,
Д. Ісаєва, Л. Коновалової, М. Корсакові, С. Літовченко. Вивченню
нефінансових звітів присвячено дослідження О. Хамідової, яка звертає велику
увагу на відсутність конкретних рекомендацій щодо методики їх складання
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[2, с. 223]. У наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється
економічним аспектам цієї проблеми, зокрема визначенню місця звітності про
соціальну відповідальність бізнесу в системі звітності підприємства як одного
з елементів методу бухгалтерського обліку.
Нефінансова або соціальна звітність - це звіти компаній, що включають
інформацію не тільки про результати економічної діяльності, але соціальні та
екологічні показники. Вона є публічною і розглядається як інструмент
інформування різних стейкхолдерів компанії (акціонерів, співробітників,
партнерів, клієнтів і суспільства) про те, як і якими темпами компанія
реалізує закладені в своїх стратегічних планах цілі щодо економічної
сталості, соціального добробуту та екологічної стабільності [3].
Історично поняття соціальної звітності з'явилося досить недавно. Якщо
річні фінансові звіти випускаються більше як 150 років, то сама ідея
створення та формування нефінансових звітів виникла в кінці ХХ століття:
великі корпоративні скандали змусили компанії замислитися про те, як
піднести громадськості свій бізнес в «кращому світлі». Наприклад, компанія
«Nike» випустила свій звіт, в якому приділила особливу увагу питанням
охорони праці, після скандалу з використанням нею дитячої праці у
Південно-Східній Азії, а ряд нафтових компаній були змушені відзвітувати
перед населенням і владою після кількох екологічних аварій (аварія в
Мексиканській затоці, квітень 2010 року).
На сьогодні найбільш поширеними є такі види нефінансових звітів:
 звіт з прогресу (про виконання принципів Глобального Договору
ООН), який складається лише підприємствами – членами Глобального
Договору ООН, у звіті відображається стан виконання принципів соціальної
відповідальності та плани на майбутнє (не проходить аудит);
 звіт за GRI-стандартом (звіт зі сталого розвитку), що містить чіткі
індикатори щодо діяльності компанії (можливий аудит);
 звіт за стандартом АА1000, заснований на діалозі із
стейкхолдерами, структурно відповідає їх інформаційним запитам (можливий
аудит).
Дослідження практики опублікування нефінансових звітів в Україні за
2005–2010 рр. дозволило встановити, що основну частку у структурі
нефінансових звітів складають звіти з прогресу - 91.5 %, і лише 8.5 % – звітів
за GRI-стандартом. Тобто перевага надається звітам, які не проходять аудит
[1]. Виходячи з наведених показників можна відзначити, що у переважної
більшості вітчизняних підприємств відсутнє теоретичне обґрунтування і
практичний досвід складання стандартизованих нефінансових звітів. Хоча ще
у 2005 році компанія СКМ (System Capital Management), першою в Україні
підготувала нефінансовий звіт за GRI-стандартом. Вітчизняні підприємства
не розуміють усіх переваг "стандартизованих" звітів. Особливої значимості
таким звітам додає необхідність або можливість проходження аудиту, що в
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свою чергу збільшує довіру до них з боку користувачів, та здійснює прямий
вплив на вартість всього бізнесу, особливо його нематеріальну складову.
Таким чином, на сьогодні вітчизняним підприємствам потрібно
переосмислити основні завдання бізнесу і сформулювати їх у раціональному
ключі, чітко усвідомлювати необхідність виконання соціально значущих дій
та їх висвітлення. Дослідження позитивних тенденцій, ґрунтовне та виважене
вивчення закордонного та вітчизняного досвіду дозволить формувати важливі
для стейкхолдерів нефінансові звіти.
1. ВоробейВ. Нефінансовазвітність:інструмент соціально-відповідального бізнесу/ В. Воробей, І. .Журовська.—
К.,2010.—84 с.—Режимдоступу: http://www.svb.org.ua/publications.
2. Хамідова О. М. Складання соціальної звітності як важливий етап реалізації соціально-відповідального
маркетингу підприємства галузі мінеральних добрив / О. М. Хамідова // Экономика Крыма. — 2010. — № 2
(31).—С.222–226.
3. Центр розвиткуКСВ.—Режимдоступу: http://www.csrinfo.org.ua/uk/csrreports.html.
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РЕГІОНАЛЬНІ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Глобальні та регіональні проблеми виникли й розвиваються в рамках
взаємопов'язаних і взаємовпливаючих систем: "людина - природа" й "людина
- суспільство". Людина стала домінуючою ланкою в комплексі цих проблем.
Саме це й становить головну небезпеку. Оволодівши знаннями та
інформаційно-технологічними ресурсами, людина порушила рівновагу
взаємин з навколишнім світом. Суперечності відносин "людина - природа"
набули катастрофічного характеру. Тому глобальні і регіональні проблеми
мають соціоприродний характер. Саме в цьому полягає суть таких проблем
[1].
Вирішити глобальні проблеми можна тільки об'єднаними зусиллями
всіх держав, а також координацією в масштабах планети (на рівні
міжнародних організацій, зокрема ООН).
У 2000 році на Саміті тисячоліття глави держав і урядів країн-членів
ООН прийняли Декларацію Тисячоліття як програму покращення рівня життя
населення світу до 2015 року. Досягнення довгострокових стратегій розвитку
людства є пріоритетом соціально-економічної політки країн в останнє
десятиліття. За своєю суттю Цілі розвитку стали базовими у згуртованості
країн для виконання ними зобов’язань, взятими під час приєднання до
Декларації Тисячоліття ООН [2].
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Виділяють такі основні групи глобальних проблем:
 соціально-політичного характеру (запобігання ядерних війн;
припинення виробництва зброї масового знищення; зміцнення системи
міжнародної безпеки; вирішення регіональних конфліктів);
 соціально-економічнрго
характеру
(подолання
економічної
відсталості; забезпечення економічного зростання і на його базі подолання
злиднів і голоду);
 оптимізації демографічних проблем;
 комплекс людини: реальне забезпечення прав; ліквідація голоду;
духовний розвиток особистості; соціальні й економічні можливості;
 екологічні проблеми: гармонійне співіснування з навколишнім
середовищем; кардинальна зміна поглядів на природу й можливості
збереження її потенціалу [1].
Досягнення Цілей Розвитку стало невід’ємною складовою політики
більшості країн світу відповідно до прийнятих зобов’язань. Розвиток
глобального партнерства вже сьогодні дає можливість хоча б частково
вирішити проблеми бідності, голоду, освіти, охорони здоров’я та ін., що є
особливо актуальними для країн, що розвиваються, та найменш розвинених,
враховуючи не лише їх вироблену вже десятиліттями залежність від
розвинених країн та зовнішньої допомоги, але й наслідки світових криз,
зокрема, фінансової, продовольчої, екологічної тощо [2].
При аналізі глобальних проблем необхідно врахувати загальні
закономірності історичного процесу; загальні тенденції розвитку виробничих
сил впливу на них НТР; соціальні фактори. За таких умов оптимальне
вирішення глобальних проблем вимагає поєднання науково-технічних та
соціально-політичних факторів у єдиний механізм, основу якого будуть
складати колективні дії всіх держав. Координація зусиль сторін, які беруть
участь у вирішенні глобальних проблем, ґрунтується на визначенні
посильного внеску кожної з країн та вимог участі незалежно від рівня її
розвитку та соціального устрою.
Вирішення глобальних проблем сучасності, забезпечення майбутнього
цивілізації людства вимагають розробки та реалізації колективної програми
економічної, військово-політичної безпеки людства. Фінансові кошти на її
здійснення залежать від проведення процесу роззброєння, конверсії
військового виробництва, а суб’єктами її втілення є зацікавленні країни та
народи світу [3].
Регіональна політика дедалі грунтовніше входить до числа провідних
напрямів програмних дій уряду України. Становлення місцевого
самоврядування і перехід до ринкових відносин посилюють потребу в
регіональних дослідженнях та конструктивному підході до наукового
обгрунтування управління регіональним розвитком [4].
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Основні проблеми, що пов'язані з соціально-економічним розвитком
регіонів, класифікують за такими ознаками:
― генезисом, тобто, за особливостями виникнення чи зародження;
― місцем виникнення чи зародження;
― тривалістю існування до початку пом'якшення чи нейтралізації
(короткотривалі, довготривалі);
― обсягом коштів, які необхідні для їх нейтралізації чи вирішення
(малозатратні, крупнозатратні);
― найважливішими ознаками (суспільно-політичні, соціальноекономічні, організаційно-правові, екологічні);
― диспропорціями, що вони породжують [5].
Питанням вирішення проблем розвитку регіонів присвячена
стратегічна програма соціально-економічного розвитку України "Шляхом
європейської інтеграції", яка розрахована на період до 2015 р. У розділі
"Здійснення активної державної регіональної політики" розглянуто питання
зміцнення потенціалу розвитку регіонів та їхньої конкурентоспроможності,
зокрема:
1. Окреслено
стратегію
подолання
соціально-економічних
диспропорцій у регіональному розвитку;
2. Охарактеризовано
стратегію
вдосконалення
міжбюджетних
відносин;
3. Обгрунтовано розвиток транскордонного й міжрегіонального
економічного співробітництва, відновлення економічної бази таких населених
пунктів;
4. Розкрито основні засоби адміністративно-територіальної реформи
[3].
У стратегії програми зазначається, що державна регіональна політика у
2004-2015
рр.
повинна
забезпечити
формування
оптимальної
високоефективної структури господарства регіонів, яка б сприяла їхньому
комплексному розвитку на основі природно-ресурсного, виробничоекономічного і науково-технічного та людського потенціалів, наявної
інфраструктури, історико-культурних надбань і традицій з використанням
переваг та можливостей геополітичного становища регіонів.
Головними державними механізмами регулювання соціальноекономічного розвитку регіонів мають стати:
― реалізація програмно-стратегічних документів розвитку регіонів;
― удосконалення міжбюджетних відносин з регіонами;
― посилення інвестиційної політики і її диференціації між регіонами;
― розвиток транскордонного і прикордонного співробітництва тощо.
Послідовна підтримка функціонування цих механізмів дасть змогу
зменшити поглиблення соціально-економічних регіональних диспропорцій і
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поетапно розв'язати складні міжрегіональні соціально-економічні проблеми
розвитку суспільства в цілому [5].
Отже, активна державна регіональна соціально-економічна політика
покликана сприяти мобілізації всіх регіональних ресурсів для забезпечення
економічного
зростання
й
поглиблення
структури
економічних
трансформацій у державі, зміцненню демократичних основ розвитку
українського суспільства.
1. Ярош Б. О., Ярош О.Б. Загальна теорія політики: навч. посіб. для студ. спец.
"Політологія" вищ. навч. закладів. – Луцьк: РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки,
2005, – 240 с.
2. Іващук І. О. Глобальні проблеми розвитку людства як загроза досягнення цілей
тисячоліття. – УДК 339.92. – 2009.
3. [Електронний ресурс]: http://pidruchniki.ws.
4. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком, – К.: Вища школа, 2008, –
223 с.
5. Манів З.О. Регіональна економіка : навч. посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький,
С.3. Манів; МОН України, Івано-Франківський університет права ім. короля Данила
Галицького. - Львів : Вид-во "Магнолія 2006", 2009. - 638 с.
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КОШТОРИСНЕ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
В сучасних умовах важливим питанням у діяльності бюджетної
установи, є її фінансування. Тому актуальним напрямком у проведенні
наукових досліджень є визначення особливостей кошторисного фінансування
бюджетних установ. Ефективне функціонування бюджетних установ є дуже
важливим для забезпечення розвитку держави у напрямках соціального,
культурного, освітнього і наукового розвитку. Які, в свою чергу, повинні
забезпечити населення держави суспільними благами.
На основі здійснення кошторисно-бюджетного фінансування
відбувається виділення коштів з бюджету на забезпечення діяльності апарату
законодавчої та виконавчої влади, управління, суду й прокуратури,
обороноздатності країни, на утримання соціально-культурної сфери, а також
державних та комунальних підприємств, установ та організацій, які не мають
своїх доходів (бюджетних установ) 1.
Слід зазначити, що проблема кошторисного фінансування широко
дискутується в наукових працях провідних вчених України та світу. Серед
яких Ю.В. Вороненка, Л.І. Жаліло, В.М. Лехан, В.Ф. Москаленка,
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Н.Р. Нижник, В.М. Князєв, І.В. Розпутенка, В.А. Скуратівського, В.П. Троня
та інших.
Вищезазначені вчені займалися дослідженням процесу здійснення
кошторисного фінансування, а також визначення методів його проведення,
які в свою чергу мають на меті покращити процедуру фінансування
бюджетних установ. Саме тому дослідження в цьому напрямку є досить
актуальними.
Метою дослідження є визначення особливостей кошторисного
фінансування бюджетних установ.
Кошторисно-бюджетне фінансування – це метод безповоротного,
безоплатного відпуску грошових коштів на утримання установ, що
перебувають на повному фінансуванні з бюджету, на основі відповідних
фінансових планів - кошторисів бюджетних установ 2.
Згідно з Бюджетним кодексом України бюджетна установа - це орган,
установа, організація, яка повністю утримується за рахунок відповідного
державного або місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.
Основним призначенням кошторисного фінансування є забезпечення
бюджетних установ грошовими ресурсами. Кошторис бюджетних установ є
основним плановим документом, який надає повноваження бюджетній
установі щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг та
спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та
досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. В
залежності від специфіки визначаються види кошторисів: індивідуальні та
зведені.
Складові кошторису:
 загальний фонд – містить обсяг надходжень із загального фонду
бюджету та розподіл видатків на виконання бюджетною установою основних
функцій;
 спеціальний фонд – містить обсяг надходжень із спеціального
фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл на здійснення відповідних
видатків, згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних
заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.
Складання кошторису бюджетної установи є важливим етапом
фінансового механізму. Адже основою ефективного функціонування
бюджетної сфери є фінансове забезпечення. Так, як бюджетні установи не
мають власних доходів і свою діяльність здійснюють за рахунок коштів
відповідних бюджетів. Отже, основною формою фінансового забезпечення
бюджетних закладів є бюджетне фінансування,тобто безповоротний,
безвідплатний відпуск коштів з державного та місцевого бюджетів на
виконання загальнодержавних функцій, функцій місцевого самоврядування
та забезпечення функціонування бюджетних установ та організацій, яке
здійснюється н основі кошторису.
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На наш погляд, важливе значення для реалізації кошторисного
фінансування, як методу фінансового забезпечення, бюджетних установ є
складення кошторисів установами на основі принципів плановості, цільового
характеру, виділення коштів залежно від фактичних показників. Дотримання
цих вимог забезпечить бюджетним установам фінансування у повному обсязі,
проте кошторисне фінансування передбачає постійний, поточний і до того ж
жорсткий контроль з боку контролюючих органів.
Кошторисне фінансування бюджетних установ, як інструмент
фінансового забезпечення, має на меті забезпечити ефективність
функціонування бюджетних установ, так як за рахунок бюджетних коштів це
дасть можливість їм самостійно та раціонально використовувати фінансової
ресурси, виходячи цим самим на вищий економічний рівень. Але при цьому
здійснювати постійний процес вдосконалення умов та методів кошторисного
фінансування.
1. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07. від 07 липня 2010 року
№2456- VI // Голос України.– 2010. - №143 від 04 липня 2010 року.
2. Єпіфанов А. О. Бюджет України [Текст] : монографія / А.О. Єпіфанов,
І.І. Дяконова, І. В. Сало. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 187 с.
3. Опарін В. М. Фінанси (Загальна терія) [Текст] : навч. посібник / В. М. Опарін. –
К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
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ОКРЕМІ ПЕРЕШКОДИ УДОСКОНАЛЕННЮ
ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
В умовах глобалізації економіки перед інститутом бухгалтерського
обліку постають специфічні складні проблеми, зумовлені комплексною дією
сукупності
чинників,
характерних
для
цього
етапу
розвитку
світогосподарських зв’язків. Будучи соціально обумовленим, облік не може
не відповідати на зміни умов господарювання, нові вимоги користувачів до
якості облікової інформації, форми її представлення. Це зумовлює запуск у
відповідь адаптивних механізмів національної системи бухгалтерського
обліку (НСБО), що виявляється у зміні та коригуванні існуючих методик
облікового відображення.
За цих умов вітчизняна наука бухгалтерський облік виявляється
недостатньо пристосованою для швидкої реакції на зміни потреб практики.
Склалася ситуація, коли практика бухгалтерського обліку створює ситуації,
які вимагають наукового осмислення, а вироблення підходів до їх вирішення
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– наукового обґрунтування та розробки новітніх моделей та концепцій. Перед
наукою бухгалтерський облік постають нові специфічні завдання, що вже не
можуть бути розв’язані старими засобами і методами, оскільки з’являються
нові облікові об’єкти, до яких старі методи не можуть бути застосовані.
Нормативно-правова складова національної системи бухгалтерського
обліку, попри намагання усунути численні недоліки, залишається
недосконалою, і зумовлює численні ситуації відсутності адекватного
регулятивного механізму для ефективного прийняття рішення, що дозволило
б у рамках закону розв’язати практичну проблему.
В якості окремої проблеми варто визнати те, що, не зважаючи на
аргументованість та обґрунтовану доцільність запровадження окремих
пропозицій науковців, вони і досі не знаходять належного застосування на
рівні держави, а це засвідчує низький ступінь уваги на макрорівні до
наукових розробок та невиправданого дистанціювання процесу становлення,
реформування та удосконалення національної системи нормативно-правового
забезпечення бухгалтерського обліку від паралельних процесів наукових
пошуків та результатів наукових досліджень. При цьому чинна нормативна
база, що врегульовує питання бухгалтерського обліку, досі містить значну
кількість неузгодженостей, суперечностей та неврегульованих моментів.
Розвиток наукових положень бухгалтерського обліку має відповідати
інституційним запитам, в чому виявляється сервісний характер
бухгалтерського обліку як науки. Якщо наша економічна система (і інститути
суспільства) мають змінюватися у напрямі побудови ринкової економіки, то
відбуваються відповідні трансформації і в бухгалтерському обліку (як науці
та практичній діяльності).
Удосконалення вітчизняної теорії бухгалтерського обліку має
відбуватися із врахуванням загальносвітових тенденцій у науці
бухгалтерський облік, із критичним оглядом наукових позицій та пропозицій
визнаних зарубіжних вчених задля виділення найкращого позитивного
досвіду.
Вітчизняна наука бухгалтерський облік не позбавлена догматизму
щодо методологічного інструментарію досліджень; увага до між- та трансдисциплінарного пошуку невисока. Необізнаність вітчизняних науковців з
інформацією в електронній мережі має результатом орієнтацію переважної
більшості досліджень виключно на україномовних читачів і знижує якість
наукових досліджень. Міжкультурна наукова комунікація є ускладненою
передусім через причини лінгвістичного характеру, оскільки міжнародні мови
(зокрема, англійська), не використовуються взагалі (або незначною мірою)
для оприлюднення власних досліджень і доступність наукових досягнень
вітчизняних науковців недостатня, а зацікавленість у широкій доступності
власних наукових результатів низька.
Саме узгодження термінології, досягнення конвенційності щодо
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використовуваних термінів і понять у науковому співтоваристві є запорукою
реформування НСБО. При цьому виправлення неузгодженостей та
знаходження оптимальної термінології очевидно визначається особливостями
національної мови. Гармонізація НСБО неможлива без усунення проблем
адекватності перекладу, знищення без еквівалентних термінів тощо, що
вимагає створення відповідних словників та коригування навчальних планів з
викладання іноземної мови професійного спрямування
Наразі проблеми мови науки бухгалтерський облік та української мови
як мови офіційної документації та нормативної бази бухгалтерського обліку
як практичної діяльності, проблеми спеціалізованої лексики бухгалтерського
обліку як сфери практики мають стати об’єктом пильної уваги як з боку
бухгалтерів-науковців, так і лінгвістів. В цьому контексті виняткової
актуальності набуває проведення міждисциплінарних досліджень та
подальша наукова розробка лінгвістичних аспектів бухгалтерського обліку.
Сьогодні бухгалтерському обліку притаманна проблема «вичерпання»
тематик дослідження всередині науки. Однак, у вітчизняній обліковій науці
вчені та дослідники досі приділяють застосуванню міждисциплінарних
підходів недостатньо високу увагу, що зумовлює невелику кількість робіт
міждисциплінарного характеру, звуження кола досліджуваних питань і
невиправдано одноманітний та заангажований погляд на проблеми
бухгалтерського обліку як науки, практичної діяльності й навчальної
дисципліни. Далека від бажаної кількість робіт міждисциплінарного
характеру зумовлюється поки що недостатньо послабленим методологічним
догматизмом, який в ідеалі варто знищити. Це виявляється передусім у
недосконалості паспорту спеціальності.
Отже, класичні теоретико-методологічні підходи до бухгалтерського
обліку потребують суттєвої трансформації з урахуванням макро- і
мікроекономічних
умов
сучасного
функціонування
суб’єктів
господарювання, а також перспектив розвитку ринкових відносин.
Переконані, що в умовах, що склалися, бухгалтерський облік не може і не
повинен залишатися в рамках методології, що існувала досі. Враховуючи
глибокі проблеми, і навіть кризу досліджень у сфері теорії бухгалтерського
обліку, слід визнати, що необхідне корінне переосмислення шляхів
майбутнього розвитку науки бухгалтерський облік.
Оскільки розвиток бухгалтерського обліку, покладених в його основу
теоретичних концепцій і положень відбувається в тісному зв'язку і взаємодії з
іншими науками та науковими дисциплінами (причому цей зв'язок набуває
різноманітних форм), розуміння сутності бухгалтерського обліку немислимо
без пізнання такого зв'язку і відповідних законів інших наук. Подальший його
розвиток зумовлюється можливістю проведення, фактичною реалізацією і
широтою між- та трансдисциплінарних досліджень. Класичні теоретикометодологічні підходи до бухгалтерського обліку потребують суттєвої
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трансформації. Збагачення власного методологічного інструментарію
можливо за рахунок акуратної трансляції, обґрунтованого запозичення та
успішної адаптації до специфіки науки бухгалтерський облік концепцій і
методів інших (в т.ч. суміжних) наук.
УДК 657
Козлова І.А., 43-ОА
Науковий керівник: Здирко Н.Г, асистент
Вінницький національний аграрний університет
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В УКРАЇНІ
В економічно розвинутих державах внутрішньому аудиту приділяється
така ж сама пильна увага, як і зовнішньому. Але, якщо становлення
зовнішнього аудиту в Україні вже відбулось, то вітчизняний внутрішній
аудит і в професіональному, і в законодавчому, і в інституціональному
аспектах сьогодні знаходиться ще в початковому стані розвитку.
Термін «Внутрішній аудит» означає незалежну експертну діяльність
аудиторської служби комерційної організації (банку)для перевірки й оцінки
адекватності та ефективності системи внутрішнього контролю та якості
виконання призначених обов'язків співробітниками комерційної організації.
Можливості і мета діяльності служби внутрішнього аудиту мають дуже
широкий спектр та напрями і залежать від розміру та структури
підприємства, а також потреб керівництва [1, с. 35].
Конкретні завдання і функції незалежних і внутрішніх аудиторів
можуть перетинатися, навіть бути тотожними.
Виникають різні думки щодо впровадження внутрішнього аудиту на
підприємствах. Одні вчені стверджують, що впровадження внутрішнього
аудиту є недоцільним і призводить лише до додаткових трудових та
матеріальних витрат, інші - створення внутрішнього аудиту пояснюється тим,
що
для
досягнення
стратегічних
цілей
підприємства
внутрішньогосподарський контроль, який в основному здійснюється
керівниками структурних підрозділів та функціональних відділів
підприємства вважається недостатнім [3, с. 70].
Потреба у створенні внутрішнього аудиту в Україні виникає на
великих підприємствах з різними видами діяльності, зі складною
розгалуженою структурою i великою кількістю територіально віддалених
філій, дочірніх підпорядкованих підприємств. Робота фахівців внутрішнього
аудиту в цьому напрямі полягає, насамперед, в уніфікації i стандартизації
облікових процесів для правильного формування зведеної чи консолідованої
зовнішньої i, перш за все, внутрішньої звітності.
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Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання
комерційної, технологічної або фінансової угоди, у процесі її проходження і
після завершення. Він дає експертну науково обґрунтовану оцінку
господарським операціям і процесам.
Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від банкрутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку й ефективності нової
технології, вживає заходів, що сприяють фінансовій діяльності підприємства.
Слід відзначити, що український внутрішній аудит значно
відрізняється від внутрішнього аудиту зарубіжних колег.
По-перше, незалежність внутрішнього аудиту умовна.
Відсутні як законодавчі, так і етичні норми, які визначають
незалежність внутрішніх аудиторів від безпосереднього впливу керівництва
економічного суб'єкту і його структурних підрозділів.
По-друге, відсутні професійні стандарти діяльності внутрішніх
аудиторів.
По-третє, відсутні єдині вимоги до професійного та освітнього рівня
внутрішніх аудиторів.
Такий стан речей призводить до прогалин ефективності існування
внутрішнього аудиту та недоліків практичного виконання такою службою
функцій контролю.
Поширення інформаційних технологій в аудиті принесло із собою
масштабні революційні зміни [2, с.124].
До основних проблем розвитку внутрішнього аудиту в Україні слід
віднести насамперед недостатнє нормативне та методологічне забезпечення,
що спричиняє полеміку в самих принципах, методах, методології та
процедурах внутрішнього аудиту. Також не слід забувати про відсутність
внутрішніх розробок щодо організації та методики внутрішнього аудиту на
підприємстві.
На даний момент можна визначити наступні основні напрями
вдосконалення внутрішнього аудиту в Україні:
 створення професії «внутрішній аудитор», розвиток відповідного
інституту;
 формування зацікавленості та необхідності розвитку даної професії
як на рівні держави так і на рівні підприємств різних галузей;
 розробка та вдосконалення нормативно-правового регулювання;
 аудиту;
 формування організаційної структури служб внутрішнього аудиту;
 розробка організаційно-технологічних схем та процедур проведення
внутрішнього аудиту;
 вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту;
 здійснення професійної підготовки фахівців з внутрішнього аудиту;
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 ідентифікація і усунення «слабких» місць в системі управління;
 оцінка ефективності інформаційних систем підприємства;
 контроль за виконанням управлінських рішень та поточної діяльності
окремих структурних підрозділів підприємства;
 попередження шахрайств, помилок недоліків.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення проблем щодо
організації внутрішнього аудиту на підприємствах. На великих підприємствах
варто запровадити систему внутрішнього аудиту з тим, щоб за цю роботу
відповідала конкретна особа, група осіб або спеціальний відділ.
Ефективний внутрішній аудит може знизити витрати компанії на
зовнішній аудит, але не може скасувати його необхідність для компанії.
Також важливо врахувати те, що не рекомендується користуватися послугами
зовнішнього аудитора компанії для проведення внутрішніх аудитів, оскільки
подібне поєднання може призвести до втрати принципу незалежності, що є
одним із першорядних чинників у роботі зовнішнього аудитора.
Окрім завдань контрольного характеру, служба внутрішнього аудиту
має розв’язувати завдання економічної діагностики, розробки фінансової
стратегії, оцінки рентабельності комерційних угод. Діяльність внутрішнього
аудиту необхідно розглядати не лише як перевірку системи бухгалтерського
обліку і звітності, а й як сукупність аудиторських послуг, здійснюваних за
вимогою керівництва підприємства й у зв’язку з потребами управління.
Вирішення таких проблем спрямоване на зміцнення позицій та авторитету
внутрішнього аудиту в Україні.
Незважаючи на проблемні питання, що стосуються проведення
внутрішнього аудиту, саме данному виду контролю властива максимальна
гнучкість, здатність швидкого, виправлення помилок та удосконалення
фінансово-господарської діяльності підприємства на рівні самого суб’єкта
господарювання. Саме завдяки цим властивостям внутрішній аудит має
значний потенціал для подальшого розвитку.
Отже, внутрішній аудит підприємства націлений насамперед на
систему управління ризиками і систему внутрішнього контролю - їх оцінку,
аналіз, пошук шляхів удосконалення, що дозволить ефективно здійснювати
управління фінансово-господарською діяльністю господарюючого суб'єкта та
приймати виважені управлінські рішення.
1. «Економічні науки».- Серія «Облік і фінанси». - Випуск 8 (29). - Ч. 3. - 2011. - С. 3539.
2. Ільїна С.Б. Основи аудиту: Навч.-практич. посіб. /С.Б. Ільїна. - К.:Кондор, 2006. 378 с.
3. Чуєнков А. Необхідність створення внутрішнього аудиту як суб’єкта
внутрішньогосподарського контролю / А.Чуєнков // Інвестиції: практика та досвід. 2010. - № 17. - С. 69-72.
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заслужений діяч науки і техніки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НА ПРАВАХ ПОСТІЙНОГО
КОРИСТУВАННЯ ТА ОРЕНДИ
Відповідно до вимог Земельного кодексу України землями
сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для потреб
сільського господарства або призначені для цих цілей [1]. Це найважливіша із
усіх категорій земель. Головною особливістю її є те, що земля виступає в
якості основного засобу виробництва продовольства та сировини для
промисловості. Тому, саме землі сільськогосподарського призначення мають
бути найважливішим об’єктом бухгалтерського обліку.
Земля здавна була об’єктом кількісного обліку, про методику якого
згадується в трактаті Луки Пачоллі «Про рахівництво і записи». З розвитком
ринкових відносин набули поширення різні види прав користування землею.
Однією з причин цього стало обмеження прав приватної власності
юридичних осіб на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які
залишились незамінним засобом аграрного виробництва. Відтак, виникла
необхідність вартісної оцінки цих прав та відображення їх у системі
бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання.
Аналіз сучасної нормативно-правової бази бухгалтерського обліку
земель, прав користування та оренди вказує на ряд невирішених проблем,
серед яких необхідність удосконалення методичних засад обліку
сільськогосподарських земель, підвищення аналітичності та інформативності
документального забезпечення земельних відносин [2, с. 99].
Сьогодні сільськогосподарські підприємства ведуть облік лише
власних земельних ділянок у складі основних засобів. При цьому майже весь
земельний фонд аграрних формувань становлять орендовані угіддя,
позабалансовий облік яких досить часто відсутній на практиці. Це
пояснюється відсутністю окремої методики бухгалтерського обліку земель
сільськогосподарського призначення, перелік показників землекористування
у фінансовій та статистичній звітності досить обмежений, первинні
документи не відображають усіх аспектів господарських операцій із
земельними ділянками на підприємствах.
Згідно діючому законодавству України, об’єктами бухгалтерського
обліку земельних відносин являються (рис. 1):
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Об’єкт
бухгалтерського обліку

Земельні ділянки

Права користування
земельними ділянками

Капітальні витрати
на поліпшення
земель

Рис. 1. Об’єкти обліку земельних відносин.
Аграрні формування використовують землі сільськогосподарського
призначення як основний засіб виробництва на правах постійного
користування та оренди.
Відповідно до п. 1 ст. 92 Земельного кодексу право постійного
користування земельною ділянкою - це право володіння і користування
земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності,
без встановлення строку користуванні [1].
Як зазначає Замула І.В.: право постійного користування не має
вартості та не може бути достовірно оцінене, що унеможливлює
відображення його в бухгалтерському обліку. Тому в обліку необхідно
відображати не право, а земельну ділянку, яка знаходиться в постійному
користуванні [3, с. 236].
Проте, відповідно до пункту 5 П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" права
користування земельними ділянками визнаються нематеріальним активом,
облік яких ведеться на рахунку 122 "Права користування майном". Мінфіном
України (Наказ № 1327 від 16.11.09) затверджено «Методичні рекомендації з
бухгалтерського обліку нематеріальних активів», якими передбачено порядок
обліку прав користування земельною ділянкою, як окремого об’єкту
бухгалтерського обліку. На нашу думку, в бухгалтерському обліку доцільно
відображати саме право користування як нематеріальний актив, адже
юридично земельна ділянка належить власнику та тимчасово
використовується суб’єктом господарювання на основі права, визначеного
цивільно-правовою угодою між сторонами [4].
Аналізуючи останні зміни законодавства В.М. Жук наголошує: в
Україні створюються правові передумови для масової постанови на баланси
орендарів прав користування земельними ділянками сільськогосподарського
призначення. Облік таких прав зоорганізовується, як облік нематеріальних
активів [5, с. 42].
Як відомо, активи, що не належать підприємству, у тому числі
орендовані земельні ділянки, не відображаються на балансі. Проте, існує
необхідність контролю за їх раціональним використанням та збереженням,
організувати який можна базуючись на інформації позабалансового обліку
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таких об'єктів. При цьому основу правового регулювання земель, що
знаходяться на правах постійного користування та оренди, складають норми
цивільного і земельного законодавства.
Отримані в оренду земельні ділянки відображаються на
позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи». Методологічні
засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду
необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності визначає П(С)БО
14 «Оренда». На основі аналізу положень п. 4 П(С)БО 14 щодо класифікації
видів оренди можна зробити висновок, що оренда земельних ділянок є
операційною орендою.
Щодо відображення показників землекористування у фінансової
звітності, то власні земельні ділянки у вартісному виразі відображаються у
Балансі та Примітках до річної фінансової звітності. Однак, у формі 1
"Баланс" у розділі І «Необоротні активи» земельні ділянки відображається в
складі балансової статті "Основні засоби".
У Примітках до річної фінансової звітності у розділі ІІ «Основні
засоби» виокремлено рядки 100 «Земельні ділянки» та 110 «Капітальні
витрати на поліпшення земель». Однак і у цій формі звітності згорнуто
відображаються залишки на початок року, надходження, переоцінка, вибуття
та залишок на кінець року всіх земельних ділянок (під об’єктами
нерухомості, землі промисловості і землі сільськогосподарського
призначення і інші) утримуваних на правах власності.
Окремий облік земельних ділянок сільськогосподарського призначення
є лише у статистичній звітності. Інформація про наявність земель у фізичних
величинах (га) міститься у формі державного статистичного спостереження
№ 50-сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств»,
зокрема у розділі 4 «Землекористування протягом звітного року». Цей розділ
заповнюють на основі Актів на право користування землею, записів у
земельно-кадастровій книзі, договорів оренди земельних ділянок та даних
державного обліку земель [5,с.43].
Таким чином, сьогодні відсутні окремі методичні підходи до
бухгалтерського обліку земельних ділянок та прав користування ними, через
що останні не поставлені на баланси агроформувань. На нашу думку, це
значно знижує інвестиційну привабливість суб’єктів господарювання.
Інформації, що подається у формах звітності недостатньо для
здійснення контролю за раціональним використанням та збереженням
земельних ресурсів. А тому існує необхідність удосконалення фінансової та
статистичної звітності з врахуванням вимог галузевого управління та
землекористувачів (щодо земель сільськогосподарського призначення).
1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ [Електронний ресурс] –
Режим доступу: Ліга: Закон еліт. – 2001-2012.
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2. Гузар Б.С. «Удосконалення оцінки обліку, та контролю використання земельних
ресурсів у ринкових умовах» / Б.С. Гузар // Міжнародний науково-виробничий
журнал «Економіка АПК». – 2009. – №6. – С.95-103.
3. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого
розвитку економіки: [монографія] / І.В. Замула. - Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 «Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»
[Електронний ресурс] – Режим доступу: Ліга: Закон еліт. – 1999-2012.
5. Жук В.М. Пріоритетність обліково-фінансової складової у залученні земель
сільськогосподарського призначення до економічного обороту / В.М. Жук // Збірник
наукових праць Вінницького національного аграрного університету.. – Вінниця:
ВНАУ, 2012. – Випуск 1(56). – С. 37-47.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ
В современных условиях расчеты с контрагентами представляют сферу
хозяйственной деятельности предприятий подверженную большим
экономическим рискам. От состояния расчетов с контрагентами во многом
зависит устойчивость финансового положения предприятий, эффективность
их функционирования и перспективы дальнейшего развития.
Внутренний контроль как функция управления подразумевает
совокупность методик и процедур, утвержденных руководством
экономического субъекта в качестве средства упорядоченного и
эффективного ведения хозяйственной деятельности. Зачастую на
предприятиях внутренний контроль сводиться надзору и проверке
соблюдений
требований
законодательства,
точности
и
полноты
документирования, своевременной подготовке достоверной бухгалтерской
отчетности. Внутренний контроль расчетов обеспечивается путем выделения
лиц в отделах организации, ответственных за проверку договоров и ведения
учетов договоров, а также созданием ревизионной комиссии в качестве
органа контроля финансово-хозяйственной деятельности. Все это, отчасти,
положительно сказывается на работе хозяйствующего субъекта, однако
наличие больших объемов сомнительных и безнадежных долгов и
нестабильное финансовое положение подтверждает актуальность поиска
путей решения данной проблемы.
Актуальным становится вопрос о том, может ли экономический анализ
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стать главным инструментом повышения качества системы внутреннего
контроля расчетов.
Большой вклад в развитие теории, методологии и практики
экономического анализа (в том числе анализа дебиторской и кредиторской
задолженности) внесли российские ученые: М.И. Баканов, В.И. Бариленко,
В.В. Ковалев, М.В. Мельник. Среди зарубежных авторов отметим труды: Л.А.
Бернстайна, Ж. Ришара, П. Этрилла.
Исследованием теоретических и методических вопросов обеспечения
внутреннего контроля в системе управления предприятий занимались такие
отечественные экономисты, как В.Д. Андреев, В.В. Бурцев, Ф.Б. РипольСарагоси, А.Д. Шеремет и зарубежные авторы: А. Аренс, Дж. Лоббек,
Ж. Ришар.
По достоинству оценивая научный вклад названных ученых, следует
отметить,
что
недостаточно
раскрыты
вопросы
формирования
информационной базы, организации и проведения анализа, проблемы
ориентации результатов анализа на повышение эффективности управления в
сфере расчетов с контрагентами. Остаются без должного внимания вопросы
организации и методики внутреннего контроля расчетов с контрагентами.
Цель работы заключается в исследовании теоретических и
организационно-методических основ проведения экономического анализа
расчетов и методик использования экономического анализа в рамках оценки
платежеспособности и ликвидности хозяйственного субъекта.
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:
- определить место и роль экономического анализа в системе
внутреннего контроля расчетов;
- выделить основные этапы проведения экономического анализ;
определить источники данных о состоянии расчетов и форму представления
результатов анализа;
- исследовать базовые показатели для проведения анализа расчетов, из
значимость;
- исследовать возможность использования экономического анализа для
определения ликвидности и платежеспособности хозяйственного субъекта.
Экономический анализ объективно необходим для организации
системы управления производством и является важным этапом
управленческой деятельности. Особый интерес надо уделять системе
расчетов,
поскольку
денежный
оборот
напрямую
влияет
на
производственный процесс и на работу предприятия. Руководство
хозяйствующего субъекта выстраивает политику управления своими
активами и обязательствами, в рамках которой фокусируется на контроле за
расчетно-платежными операциями. Экономический анализ в данном случае
выступает инструментом оценки и мониторинга, что дает возможность на его
основе внедрять управленческие решения, направленные на устранение
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ошибок и оптимизацию работы. В теории, проведение экономического
анализа расчетно-платежных операций принято разбивать на этапы, каждый
из которых определяется в соответствии с поставленными целями и задачами.
В основе лежит оценка структуры, состава и динамики дебиторской
задолженности, определение объемов сомнительных и безнадежных долгов.
Расчеты в ходе анализа определяют оборачиваемость и ликвидность
оборотных активов. Данные процедуры обобщаются и на основании их
дается оценка финансовому состоянию предприятия.
Подводя итоги, отметим, что финансово-экономический анализ в
системе внутреннего контроля расчетной дисциплины повышает качество
управления, облегчает процесс принятия решений по вопросам эффективного
использования оборотных активов, а также позволяет оперативно вносить
изменения в политику кредитования, предотвращая или снижая риски
невозврата платежей к минимуму.
1. Баканов, М.И., Мельник, М. В., Шеремет, А. Д. Теория экономического анализа:
Учебник / Под ред. М. И. Баканова. — 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и
статистика, 2005. — 536 с.
2. Глущенко А.В. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие/ А. В. Глущенко. –
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 134 с.
3. Риполь-Сарагоси, Ф. Б. Внутренний аудит: организация и планирование /
Ф.Б. Риполь-Сарагоси, В. Ю. Реутов. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 189 с.
4. Шеремет А.Д. Аудит: Учебник/ Шеремет А.Д., Суйц В.П. — 5-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 448 с.
5. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник/ А. Д. Шеремет. – 3-е
издание, доп.- М.: ИНФРА-М, 2011.-352 с.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УКРАИНЕ
С развитием экономики Украины в ней возрастает роль финансовых
институтов, обеспечивающих стабильность и нормальное функционирование
рыночных отношений. Важная роль в этом отводится аудиторам и
аудиторским фирмам. При нелегких экономических условия современности,
проблемы аудиторской деятельности становятся особенно актуальными.
Говоря о необходимости аудита и о предприятиях, которым он
необходим, можно условно выделить две группы. К первой группе относятся
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те компании, которым законодательство регламентирует обязательное
прохождение аудита. Это финансовые учреждения, банки, открытые
акционерные общества, кредитные и страховые организации и др. Ко второй
группе относятся компании, принявшие подобное решение по своей
инициативе и, как правило, аудит в таких компаниях проводится по желанию
акционеров. На сегодняшний день аудит по собственному желанию стал
более частым явлением [2].
По статистическим данным Аудиторской палаты Украины в 2009 году
в целом по Украине количество заказов аудиторских услуг составляло 60229
единиц, в том числе на АРКрым приходилось 2694 единицы. А в 2011 году по
Украине в целом – 53685 единиц, по АРКрым -2239 единиц. В реестре
аудиторских фирм и аудиторов в целом по Украине числится 1700единиц, в
том числе АР Крым -33 единицы [3].
Аудит рассматривается в качестве специфического вида контроля,
наделенного следующими характеристиками:
o цель — проверка соответствия финансовой отчетности требованиям
принципов бухгалтерского учета;
o результат — мнение о финансовых отчетах объекта аудита;
o исполнители— внешние аудиторы (сотрудники независимых
аудиторских фирм);
o пользователи результатов— внешние по отношению к объекту
аудита контрагенты и сам объект аудита.
В Украине аудит всегда занимал меньшую долю, чем консалтинг.
Сегодня на рынке наиболее перспективной и востребованной будет услуга по
сопровождению сделок M&A и Due Diligence (услуга, которая проводится
перед продажей или покупкой компании). Это один из видов консалтинга,
анализ состояния предприятия, его места на рынке, показателей
привлекательности для покупателя или продавца. Доля поступлений
непосредственно от аудиторской деятельности в общих доходах крупных
аудиторских компаний составляет приблизительно 40-50%. Но это в большей
степени касается международных компаний. Небольшие национальные
компании в основном нацелены на налоговый аудит. Доля дохода аудита в
крупных отечественных компаниях составляет приблизительно 50%.
Остальное – консалтинг, юридическое сопровождение и налоговое
консультирование. Сегодня превалируют именно эти услуги [1].
На мой взгляд, основными проблемами аудиторских компаний
Украины являются:
-нехватка методических разработок по аудиторскому контролю;
-пассивное внедрение новейших технологий аудита;
-недостаточный опыт аудиторской деятельности, что влечет за собой
проблему качества предоставляемых услуг.
Не менее актуален и вопрос страхования аудиторских услуг. Такое
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страхование может повысить доверие к аудитору.
Таким образом, очевидно, что правовая база относительно аудита
требует реформирования. Несмотря на то, что Аудиторская палата Украины
предпринимает необходимые действия (например, создана стратегия
деятельности АПУ на 2012-2017 гг., предусматривающая защиту
пользователей финансовой и другой экономической информацией;
удовлетворение внутренних потребностей профессионального рынка аудита
Украины; обеспечение признания важности роли аудиторской профессии в
обществе; улучшение регуляторной деятельности в сфере аудита), но этим
мерам явно не хватает целостности и системности.
По-моему мнению, проблемы повышения качества аудиторских
проверок, внедрения внутрифирменных стандартов являются самыми
важными. От их скорейшей реализации во многом зависит инвестиционный
климат в нашей стране, а также степень доверия к аудиторам со стороны
потребителей их услуг. Так же остается нерешенным вопрос о том, что
Международные Стандарты аудита (МСА) ориентированы в основном на
проверку правильности финансового учета, а в Украине наиболее важной
остается налоговая сторона деятельности клиента. Необходимо и углубление
сотрудничества профессиональных аудиторских организаций Украины с
международными и европейскими профессиональными организациями
бухгалтеров и аудиторов. Следует заимствовать зарубежный опыт и
совершенствоваться.
1. Касьяненко Е.А., Проблемы и перспективы развития рынка аудита в Украине/
Е.А. Касьяненко, Е.А. Закалинская: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.rusnauka.com/13_NPN_2010/Economics/65850.doc.htm
2. Аксѐнов С.В. Аудиторская деятельность в Украине: актуальные проблемы и
возможные пути решения./ С.В. Аксѐнов: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vsntu/2009/econom/98-SevNTU/98-01.pdf
3. Сайт Аудиторской палаты Украины // [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://apu.com.ua/
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Малий та середній бізнес – основа конкурентного середовища. Це
можна пояснити тим, що мале підприємництво охоплює основні аспекти
господарської діяльності, впливаючи на процес економічного росту. Мале
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підприємство вважається найбільш динамічним елементом у структурі
господарської діяльності.
Дослідженням даної проблематики займалися такі відомі зарубіжні та
вітчизняні вчені як А. Сміт, Д. Рікардо, А. Маршал, О. Барановський,
Л. Воротіна, Д. Єхануров, Л. Хмелевська, З. Варналій, В. Гейць, В. Поліков,
С. Мочерний. Кожен з науковців по своєму виділяє основні характеристики
малого підприємства, окреслює проблеми розвитку, а також шлях вирішення
виявлених проблем.
Актуальність даної теми визначена в першу чергу вдосконаленням
форм і методів державної підтримки малого підприємництва в контексті
розвитку ринкових відносин. Мале підприємництво дає ринковій економіці
гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, слугує
серйозним фактором структурної перебудови і забезпечення проривів
науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні
проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток малого
підприємництва (звичайно, в єдності з великим) являє собою стратегічну
задачу реформаційної економічної політики.
На наш погляд, слід виділити ряд проблем, які перешкоджають
розвитку малого бізнесу в Україні:
 недосконала система оподаткування, яка стає надто обтяжливою для
малих виробників;
 високий рівень тінізації у малому бізнесі;
 недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва;
 відсутність державної фінансово-кредитної підтримки.
Тому й виникає необхідність дієвої державної політики підтримки
малого підприємництва. На нашу думку, з боку держави повинна відбуватись
підтримка з ціллю стимулювання розвитку суб’єктів малого підприємництва,
як основу створення середнього класу та розвитку економіки, і в той же час,
обмежене втручання влади в діяльність підприємницьких структур, повинна
існувати виважена податкова політика та прозора і стабільна податкова
система.
На прикінці 2010 року, було прийнято Податковий кодекс, який
вступив в силу з 1 квітня 2011 року. В ньому зазначається тимчасове
існування спрощеної системи оподаткування за єдиним податком, до моменту
прийняття законодавчо-нормативного документу, що буде регулювати
оподаткування малого бізнесу, більш того, ним створюється більше
податкове навантаження на малий бізнес ніж раніше, в наслідок чого багато
підприємств не можуть функціонувати, а деякі, навіть, виходять в тінь. Тому
основними шляхами покращення стану та розвитку малого підприємництва в
Україні є: створення законодавчо нормативної бази зі сприятливими умовами
розвитку малого бізнесу, а також вдосконалення податкової політики та
забезпечення функціонування спрощеної системи оподаткування.
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Отже, пріоритетними напрямками вдосконалення механізму державної
підтримки малого бізнесу, на наш погляд, мають бути:
 зниження рівня оподаткування, уведення додаткових податкових
пільг;
 виважена боротьба із корупцією та бюрократизмом;
 упровадження ефективних механізмів кредитування та страхування
суб’єктів малого бізнесу.
1. Виговська В.В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку //
Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 59 – 63.
2. Кириченко О.А., Ваганов К.Г. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні //
Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №1. – С. 103 -118.
3. Комарницький І., Офік М. Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва.
// Регіональна економіка. – 2010. – №4. – С. 50-58.
4. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч.посіб./ З.С.Варналій. – К.: ЗнанняПрес, 2010. – 239 с.
5. Малий та середній бізнес-основа конкурентного середовища: Офіційний веб-сайт
Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua.
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Львівська комерційна академія
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВНУТРІШНЬОГО
ГУДВІЛУ ЯК АКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні тенденції розвитку економічних відносин все більшою мірою
свідчать про зростання значення нематеріальних активів у господарській
діяльності підприємства, що, у свою чергу, впливає на визначення його
справедливої вартості як суб’єкта господарювання. Світова практика також
показує, що вартість підприємства значно перевищує вартість його чистих
активів. Так, вважають, що близько 75 % ринкової вартості компанії ―СocaCola‖ визначається сукупною вартістю торговельних марок, які їй належать.
Коли ―Ай-Бі-Ем‖ поглинула компанію ―Лотус‖ – постачальника
комп’ютерних програм, ринкова ціна останньої перевищила у 15 разів її
опубліковану балансову вартість [3]. Зазначені факти не є поодинокими і
характеризують наявність певних невідчутних активів, які суттєво впливають
на визначення (збільшення) вартості підприємства. До складових таких
активів, зокрема, відносять наявність стабільних покупців, вигідного
географічного розташування, ділових зв’язків, рівня кваліфікації персоналу,
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технологій виробництва, досвіду управління, ділової репутації, торгових
марок. Усі зазначені фактори практично неможливо відобразити у розрізі
окремих їх елементів, тому їх об’єднують категорією ―гудвіл‖.
Визнання та оцінка внутрішнього гудвілу є об’єктами досліджень
багатьох вчених, зокрема: М.І. Бондару, В. М. Костюченко, Л. Г. Ловінської,
А. Раппопорта, О. Г. Мендрула. При цьому наявність внутрішнього гудвілу як
умовного невідчутного активу не викликає ніякого сумніву, однак питання
визначення вартості такого активу на сьогоднішній день залишається
відкритим.
За економічною сутністю під гудвілом розуміють деякі активи
(кваліфікація персоналу, технології, високий рівень менеджменту тощо), які
відрізняються від звичайних активів тим, що не існує достовірних способів їх
виділення з маси інших активів і оцінки їх вартості. Терміном ―гудвіл‖ ці
активи поєднуються в одну групу, і за допомогою нього виникає можливість
їх ідентифікації і оцінки. Тобто гудвіл - це переваги, які отримує покупець
при купівлі вже існуючого і діючого підприємства порівняно зі створеною
новою самостійною фірмою [1, с. 529]. Вважаємо, що внутрішній гудвіл - це
переваги, які отримує безпосередньо підприємство при ведення бізнесу
порівняно із іншими суб’єктами господарювання.
Оцінюючи українські підприємства, потенціальні інвестори і партнери
дедалі частіше звертають увагу саме на вартість нематеріальних активів. За
даними компанії Ernst & Young, у структурі власності найбільших світових
корпорацій (Disney, Microsoft, Nike) невідчутні активи вже становлять понад
половину загальної вартості компанії [3].
Одні із науковців у якості модифікації оцінки внутрішнього гудвілу
пропонують включати у статтю ―гудвіл‖: витрати на дослідження, витрати на
підготовку та перепідготовку кадрів, витрати на підвищення ділової репутації
підприємства, на створення торгових марок та інше, які відповідно до П(С)БО
8 ―Нематеріальні активи‖ не визнаються активами, хоча витрати на них
збільшують інтелектуальний та інформаційний капітал фірми. При цьому, на
нашу думку, вказане твердження не є вірним, оскільки накопичення
перелічених витрат та визнання їх гудвілом не дає змоги визначити реальної
його вартості як активу.
Визначення вартості гудвілу при придбання не викликає ніяких
труднощів, адже, розраховується як перевищення вартості придбання над
часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів
і зобов’язань.
При оцінці внутрішнього гудвілу у наукових дослідженнях виділяють
наступні методи:
1) доходний метод - гудвіл розраховують через дисконтування
прогнозованих і постпрогнозованих потоків прибутку, генерованих гудвілом;
2) метод надлишкових прибутків - ґрунтується на порівнянні
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рентабельності чистих активів підприємства з середньою рентабельністю
чистих активів на фінансовому ринку або по галузі;
3) альтернативний метод - передбачає розрахунок величини гудвілу
як різниці між вартістю підприємства з припущенням, що воно використовує
у діяльності невідчутні активи, та вартістю підприємства з припущенням, що
воно не є власником тих самих невідчутних активів;
4) за показником ділової активності - до показника середньорічного
обсягу продажу застосовують коефіцієнт, який визначають емпірично,
виходячи з аналізу угод купівлі-продажу за однорідними підприємствами;
5) коефіцієнт Д. Тобіна відображає співвідношення ринкової вартості
компанії та відновлювальної вартості її активів.
При цьому, проблемним залишається визначення вартості
внутрішнього гудвілу як активу і відображення його у звітності підприємства.
На нашу думку, оцінка внутрішнього гудвілу полягає у порівнянні
справедливої вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, тобто
як суб’єкта господарювання в цілому, із чистою вартістю його активів. Слід
зазначити, що оцінка гудвілу для подальшого відображення в обліку є
неоднозначною і залежить від досконалості вартісного оцінювання інших
активів.
Отже, найскладнішим етапом у процесі оцінки гудвілу є визначення
справедливої вартості підприємства в цілому. Для приватних акціонерних
товариств, акції яких котируються на біржах, справедлива вартість
дорівнюватиме ринковій вартості емітованих акцій. Для інших підприємств,
на нашу думку, доцільно використовувати результати комплексного аналізу
визначення справедливої вартості підприємства, методика якого б
враховувала усі фактори, які впливають на таку оцінку. При цьому, на
законодавчому рівні методичні рекомендації щодо оцінки досліджуваного
виду активу не розроблені.
Слушними є твердження М.І. Бондару, відповідно до яких відсутність
методів, способів та прийомів, які б забезпечили оцінку їх фактичної вартості,
не дозволяє їх відображати у фінансовій звітності підприємства, проте як
додаткову інформацію, слід наводити в річній фінансовій звітності дані, які
на погляд менеджменту підприємства підвищують його рейтинг, інвестиційну
привабливість. Для цього можна передбачити позабалансовий рахунок
―невідчутні активи‖, а при розкритті інформації по даному рахунку необхідно
розкривати способи оцінки вартості ―невідчутних активів‖. Застосування
такого підходу дозволить визначати ефективність діяльності менеджменту
підприємства, можливість застосування ресурсів оточуючого середовища [1,
с. 533].
Таким чином, внутрішній гудвіл як актив є чинником який суттєво
впливає на визначення вартості підприємства, яка у своє чергу безпосередньо
впливає на оцінку підприємства як суб’єкта кредитних, інвестиційних та
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інших господарських відносин. Перспективою подальших досліджень
внутрішнього гудвілу є розроблення методики оцінки гудвілу, яка б
забезпечила визначення достовірної його вартості.
1. Бондар М. Визнання гудвілу при придбанні підприємства з метою його
відображення в обліку / М. Бондар // Формування ринкової економіки. - 2010. № 24. - С. 528-537
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 ―Об’єднання підприємств‖: Наказ
Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0499-99
3. Уманців Г. Внутрішній гудвіл підприємства Економічна природа, проблеми оцінки
та обліку / Г. Уманців // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tmlogos.com.ua/stattja_2.html
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОШТОВИХ ПЕРЕКАЗІВ У
ВІДДІЛЕННЯХ УДППЗ «УКРПОШТА»
Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»
(УДППЗ «Укрпошта») – одне з найбільш потужних та динамічних суб’єктів
господарювання державної сфери, яке об’єднує понад 14 тис. поштових
відділень по всій території країни та є місцем роботи для більш ніж 98 тис.
працівників.
Один із видів послуг, які надаються всіма відділеннями для споживачів
є поштові перекази коштів як на території України, так і за її межами. Переказ
коштів (поштовий переказ) – послуга поштового зв’язку щодо виконання
доручення користувача на пересилання та виплату (перерахування на
розрахунковий рахунок) адресатові (одержувачу) визначеної ним суми коштів
При здійсненні переказів відділення дотримуються вимог Законів
України «Про поштовий зв’язок», «Про платіжні системи та переказ коштів
по Україні», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом», Декрету Кабінету Міністрів України «Про
систему валютного регулювання і валютного контролю» та ін. Контроль за
додержанням Укрпоштою правил поштових переказів з урахуванням вимог
законодавства та постанови Правління Національного банку України від
29.12.2007 року № 496 здійснює Міністерство інфраструктури України
(правонаступник Міністерства транспорту та зв’язку України).
На методологію обліку поштових переказів у відділеннях Укрпошти
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чинить вплив порядок їх приймання та обробки (рис. 1).
Центральне місце у наведеному порядку займає Інформаційнорозрахункова дирекція, яка щодня формує картку обліку прийнятих і
виплачених переказів (по балансовому рахунку 682.4), в той час як об’єкт
поштового зв’язку таку картку формує один раз на місяць (до 5-го числа
наступного за звітним місяця).
Картка обліку містить інформацію про: залишок коштів на початок
місяця, суми прийнятих та виплачених переказів, обліково-запитну картку,
фінансування, закриття, оборот за поточний місяць та залишок коштів на
початок наступного місяця.

Рис. 1. Порядок приймання і обробки грошових переказів1
Оператор по контролю передає інформацію про прийняті та виплачені
перекази у бухгалтерію, де проводиться облік прийнятих переказів та доходів
від них через такі бухгалтерські проведення (табл.).

1
Скорочення, використані в рис.1: АРМ – автоматизоване робоче місце; РРО –
реєстратор розрахункових операцій; ІРД – інформаційно-розрахункова дирекція; ППЕП –
приймання та передача електронних переказів.
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Таблиця 1
Кореспонденція рахунків з обліку прийняття та виплату переказів від
фізичних та юридичних осіб відділеннями Укрпошти
Кореспонденція
рахунків
Господарська операція
Дебет Кредит
Прийняття переказів від фізичних осіб
Прийнято переказ – оприбуткування готівки в касу
301.2
685.1
Відображено дохід від здійснення переказу
685.1
703
Відображено вирахування з доходу
703
704
Віднесено вирахування на внутрішні розрахунки по
704
682.4
переказах
Отримано плату за пересилання
301.2
703
Прийняття переказів від юридичних осіб
Прийнято переказ – оприбуткування коштів на
311.3
685.72
спеціальний переказний рахунок в банку
Оформлено прийнятий переказ
685.72
685.1
Відображено дохід від неоформленого переказу з
685.72
703
юридичної особи
Відображено дохід від оформленого переказу
685.1
703
Відображено вирахування з доходу
703
704
Віднесено вирахування на внутрішні розрахунки по
704
682.4
переказах
Виплата переказів
Здійснено виплату переказів фізичних осіб
685.2
301.2
Здійснено виплату переказів юридичних осіб
685.2
311.3
Закрито операції по внутрішніх розрахунках
682.4
685.2
Оплата послуг з поштового переказу здійснюється за тарифами
Укрпошти. Тобто загалом сплачувані споживачем кошти містять
2 складових: перша – сума, яку потрібно переказати юридичній чи фізичній
особі; друга – плата за переказ (дохід об’єкта поштового зв’язку) – відсотки
від суми, яку клієнт бажає переказати. Причому чим більша сума,тим менший
відсоток сплачується відділенню зв’язку.
З 1.01.2012 року НБУ ввів положення, яке передбачає пільговий збір по
електронних переказах по Україні. Також пошта не сплачує ПДВ з доходу,
який вона отримує від надання послуг з приймання поштових переказів, що
збільшує їх привабливість для кінцевого споживача, а також спрощує ведення
бухгалтерського обліку.
Всі операції, пов’язані з прийомом та виплатою поштових переказів,
проводяться у спеціальній поштовій програмі «Фінансове управління». За
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правильність та своєчасність їх відображення у бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності персональну відповідальність несе головний бухгалтер
відділення.
Отже, поштовий переказ – це найзручніший та найефективніший шлях
пересилання коштів у будь-який куточок світу. Саме об’єкти поштового
зв’язку гарантують своїм клієнтам якість, оперативність та надійність
наданих послуг. Специфіка відображення в обліку переказу коштів полягає у
використанні спеціальних рахунків (із відповідною аналітикою другоготретього порядків) для відображення заборгованості, внутрішніх розрахунків
та грошових операцій, а також центральному місці ІРД, як основного
підрозділу Укрпошти з оброблення та контролю внутрішніх та міжнародних
поштових переказів в АС «Електронний переказ».
УДК 657
Кузьміна С.А., старший викладач
Київський національний університет технологій та дизайну
ЕНЕРГОЕКОНОМІЧНА КРИЗА: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ
НАСЛІДКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Сучасний розвиток світової економіки в умовах глобалізації дає
можливість зробити припущення про те, що становлення шостого
технологічного укладу вимагатиме нових підходів до створення енергетичних
стратегій суспільного розвитку. Лідерами інноваційних впроваджень в
енергетиці можуть бути розвинені країни, де з одного боку досягнутий
високий рівень насичення ринку найрізноманітними товарами і послугами, а з
іншого – накопичений потужний науковий та виробничій потенціал для
розробки й практичної реалізації інновацій. Проте, існують певні передумови
до корегування стратегій розвитку енергетичного комплексу, що зумовлені
проявами глобальної енергоекологічної кризи. Деякі з вчених та експертів
стверджують, що енергоекологічна криза вже настала в кінці ХХ сторіччя,
інші прогнозують це глобальне явище в першій половині ХХІ сторіччя. До
проявів кризи можна віднести [1]:
1. Збільшення розриву між зростаючим попитом на енергоресурси та
обмеженими можливостями використання традиційних корисних копалин як
джерела енергії. За даними сучасних дослідників, з 1900 по 2000 рр.
споживання енергії в світі збільшилось майже в 15 разів, а до 2020 р. за
оцінками російських спеціалістів, попит на електроенергію збільшиться ще на
70%. Зростання попиту на енергоресурси спричиняє демографічний фактор
(населення Землі до 2050 р. зросте на 47%, у менш розвинених регіонах від 60
до 160% за оцінками експертів ООН); інтенсивний розвиток економіки
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(експерти вважають, що до 2030 р. майже 70% попиту на первинні
енергоносії припадатиме на Індію, Китай, Бразилію); неефективне
використання енергії (використання енерговитрат них індустріальних
технологій та сучасного образу життя);
2. Фінансово-економічні передумови енергоекологічної кризи.
Відмічається різке коливання цін на нафту, газ, вугілля, уран та ін., яке
негативно впливає на розвиток економіки. Так у 1970 р. середня ціна бареля
нафти складала 2,1 дол., у 1980 р. – 35.5 дол., у 1997 р. – 12 дол., у 2008р. –
135 дол., а у кінці цього ж року 40 дол.; за прогнозами вартість у
2015-2020 рр. складе 108 дол. Ця тенденція зумовлена зростанням труднощів
у видобутку (віддаленість місць видобутку, транспортування, необхідність
переробки тощо);
3. Природоекологічний фактор. Нераціональне використання вуглецю
в якості енергоносіїв за останні 100 років спричинило підвищення
середньорічної температури Землі. За даними ВООЗ майже 30% дитячих
захворювань пов’язані з несприятливими екологічними обставинами. За
оцінками Міжнародної Енергетичної Асоціації, щоб врятувати світ від
енергетичної катастрофи та знизити обсяг викидів вуглецю на 50%, до 2050 р.
світовій економіці необхідно витратити 45 трлн дол.;
4. Геополітичні причини. Джерела та шляхи енергоресурсів з одного
боку становлять стратегічні об’єкти національної та міжнародної безпеки, з
іншого боку – це ймовірна ціль для атак міжнародних терористів.
Таким чином, в умовах наростання енергоекономічної кризи та
глобалізації світової економіки, протидіяти несприятливим зовнішнім
факторам можливо лише ініціюючи перехід до економіки знань, яка
відповідає шостому технологічному укладу.
Нажаль, ситуація, що склалася на початку 2000 років, пов’язана з
втратою України позицій лідера по багатьом ключовим пріоритетам розвитку
науки, особливо інновацій, при збереженні високого рівня досліджень та
розробок в багатьох наукових напрямах вимагає прийняття невідкладних
заходів на державному, регіональному та місцевому рівнях.
На державному рівні необхідне внесення якісних змін та доповнень у
закон про науку і наукову діяльність, причому головна увага повинна бути
сконцентрована на забезпеченні конкурентоздатності вітчизняних наукових
розробок, розвиток системи освіти та підготовці наукових кадрів. Прикладом
до наслідування може бути прийнятий у 2007 р. в США Закон про
конкурентоспроможність Америки. Відповідно до цього закону та зважаючи
на виклики пов’язані з втратою країною в можливому майбутньому лідерства
в сфері науки і інновацій, передбачається збільшення інвестицій в
дослідження, укріплення системи освіти в природничіх дисциплінах,
математиці, галузі технологій та інженерії, розвитку національної
інфраструктури для нововведень.
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Поточні тенденції економічної динаміки в Україні свідчать про
посилення технологічної несумісності української економіки з розвиненими
країнами, що залишає за Україною у міжнародному поділі праці роль
постачальника продукції первинної обробки з низьким вмістом доданої
вартості. Повільність якісних зрушень у динаміці розвитку промисловості
України обмежує структурні та функціональні зміни в національній
економіці, спрямовані на підвищення її конкурентоспроможності на основі
технологічної модернізації, відтак – перехід до нової якості економічного
розвитку країни.
Формування підґрунтя для оволодіння сучасними чинниками
конкурентоспроможності потребує побудови національної інноваційної
системи, спроможної винаходити і використовувати високотехнологічні
інноваційні досягнення. Між тим, інститути національної інноваційної
системи формуються в Україні занадто повільно, а ті, що сформувалися, не
виконують притаманних їм функцій та не забезпечують реалізації головної
мети – прискорення інноваційного розвитку. Залишається невирішеною низка
проблем розвитку інноваційної системи економіки України [2]. Такими
проблемами є сьогодні наступні:
 відсутність засад управління окремими ланками інноваційної
сфери як одним цілим, що спричинює не координованість розвитку цих
ланок, низької результативності заходів інноваційної системи, неналежна
ефективність менеджменту;
 відсутність умов для розвитку венчурних фондів, що спрямовує
їхню діяльність переважно на фінансування секторів, які обслуговують
споживчий ринок, тоді як сектори інноваційного розвитку країни
залишаються поза увагою;
 вкрай слабке використання потенціалу такої організаційної форми
як бізнес-інкубатори, які дотепер не мають чіткого юридичного статусу та
пільгового режиму функціонування;
 відсутність дієвої законодавчої бази, яка стимулювала б розвиток
інноваційних структур: закони, що регламентують наукову і науковотехнічну діяльність, є неузгодженими і суперечать один одному, а темпи
розгляду та затвердження нових нормативних актів, серед яких – проекти
законів України ―Про загальні засади створення і функціонування
інвестиційних парків‖, ―Про державну підтримку розвитку високих
технологій в Україні‖ є занадто низькими.
На регіональному та місцевому рівнях, де безпосередньо здійснюються
інвестиційні проекти, їх розробка та реалізація повинні містити облік і оцінку
ризиків кліматичних змін, а також пов’язаних з ними соціально-економічних
наслідків в бізнес-планах або проектній документації. Крім того, ці ризики
повинні враховуватися в процедурах екологічної експертизи вказаної
документації та екологічного аудиту енергетичних підприємств та інших
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господарських об’єктів – джерел викидів. Особливе значення має державна
підтримка перш за все інноваційних компаній, що реалізують піонерні
проекти в галузі енергозбереження та зниження викидів парникових газів, в
тому числі законодавче забезпечення, участь державного бюджету в
фінансуванні та податкові пільги для їх діяльності.
1. Climate Change 2007: The Physical Science Basis; Summary for Polimakers.
Contribution of the Working Group I to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. – Geneva: IPCC, February 2007;
2. Перспективи інноваційного розвитку України, аналітична доповідь Національного
інститут стратегічних досліджень. – http://niss.gov.ua/

УДК 657
Кулініч М.О., 6.509-2
Науковий керівник: Голуб Ю.Ю., асистент
ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
У конкурентному ринковому середовищі успішне функціонування та
розвиток підприємств значною мірою залежать від рівня їх інноваційної
активності. Впровадження та використання інновацій дозволяє підприємству
підвищувати конкурентоспроможність продукції (робіт, послуг) та
розширювати її асортимент, зберігати традиційні ринки збуту і створювати
нові, вдосконалювати процес виробництва та управління, покращувати умови
праці.
Актуальність дослідження інноваційного розвитку підприємств
обумовлена швидким зростанням впливу науки і нових технологій на
розвиток світової економіки у глобалізованому просторі. Враховуючи рівень
конкуренції і сучасні ринкові умови, інновації в управлінській практиці
стають необхідністю в усьому світі.
Метою даної роботи є дослідження питання оцінки ефективності
інноваційної діяльності на підприємстві.
Вивченню різних аспектів інноваційної діяльності присвячені наукові
праці багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних вчених: Волкова О.І.,
Денисенка М.П., Тивончук С.О., Тивончук С.В., Гречан А.П., Кардаш В.Я.,
Павленка І.А., Шафалюк О.К., Зянько В. В. та інших.
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інноваційну
діяльність як діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок й зумовлює випуск на ринок
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нових конкурентоспроможних товарів та послуг. Посилаючись на ст. 4
зазначеного вище Закону, основними об’єктами інноваційної діяльності є:
- інноваційні програми і проекти;
- нові знання та інтелектуальні продукти;
- виробниче обладнання та процеси;
- інфраструктура виробництва і підприємництва;
- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру, якість
виробництва і (або)соціальної сфери;
- сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
- товарна продукція;
- механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції
[1, с. 226].
Інноваційна діяльність підприємства має на меті певний результат або
ефект. В межах інноваційної теорії розглядають також поняття ефективності,
яке можна визначити як співвідношення між результатами і витратами,
здійсненими для отримання бажаних результатів від здійснення інноваційної
діяльності на підприємстві. У сучасній світовій практиці в межах проблеми
оцінки ефективності інноваційної діяльності переважають якісні емпіричні
підходи, в основу яких покладено уявлення про основні результати
впровадження нововведень та їх проявів. Багатоманітність точок зору
дослідників щодо видів ефектів від інноваційної діяльності та їх вимірювання
свідчить про відсутність системного підходу до розв'язання цього питання,
що приводить до необхідності сформулювати критерії оцінки результатів
інноваційної діяльності [3, с. 86].
Для того, щоб сформувати уявлення про оцінку ефективності
інноваційної діяльності, слід сформувати систему показників, що
представляють співвідношення витрат та результатів, пов'язаних із
здійсненням проекту, а також дають можливість скласти уявлення про
економічну привабливість проекту для його учасників. Такі часткові
показники, як прибутковість інноваційного проекту, показник чистої
прибутковості, бюджетна ефективність проекту, кількість учасників,
виконання плану, можуть бути розглянуті разом для визначення сумарної
ефективності виконання інноваційного проекту [2, с.146]. Значні результати
дає також факторний аналіз витрат і результатів інноваційної діяльності,
виконаний на основі побудови мультиплікативних моделей. Але при
проведенні оцінки ефективності інноваційного проекту необхідно пам'ятати,
що корисний ефект від проведення інноваційної діяльності не завжди можна
оцінити за допомогою вартісних оцінок, тому практики часто застосовують
такі критерії оцінки ефективності інноваційної діяльності, як критерій
мінімуму витрат та інтегральний показник якості інновацій. Крім того, під час
оцінки ефективності потрібно враховувати той факт, що формули, які
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використовуються дослідниками, є лише моделями для оцінювання
ефективності, а моделі не охоплюють усіх аспектів тієї проблемної ситуації,
до якої відносяться. Тому дані, отримані за допомогою використання
моделей, є лише частковими і вимагають подальшого доопрацювання з боку
керівників проекту. Вони дають лише вихідний матеріал для прийняття
рішень, але не замінюють їх [4, с. 115].
Однією з найбільш важливих проблем інноваційної діяльності є те, що
вона є ризиковою і часто приводить до негативних наслідків. На
сьогоднішній день ризик є одним із найважливіших факторів, які стримують
інноваційну активність в Україні, а тому визначення методів оцінки та
заходів щодо мінімізації ризику є актуальним в питаннях планування
інноваційної діяльності. Ризик оцінюється за допомогою кількісних та
якісних (кваліметричних) методів, які допомагають виокремлювати та
аналізувати рушійні сили та сили, що можуть стримувати інноваційний
розвиток.
Таким чином, інноваційні процеси, їх впровадження та розвиток
продиктовані потребами сучасного життя і виявляються основою сталого
економічного розвитку країни.
Формування знань з інноватики дає можливість не тільки активізувати
інноваційний розвиток підприємств України, а й прогнозувати майбутні
потреби споживачів, а також передбачати перспективи довготривалого
техніко-економічного розвитку виробництва, зменшувати періоди криз та
депресій в економіці, сприяти підйому ділової активності підприємств
[5, с. 70].
Таким чином, можна зробити висновок, що роль і значення
інноваційної діяльності повною мірою виявляється у відтворювальному
процесі підприємств. Сучасні умови економічного розвитку вимагають від
підприємств не тільки активізації інноваційної діяльності, але й
удосконалення методів її організації, правильний вибір стратегії й пріоритетів
розвитку інноваційної сфери, зокрема, за рахунок виявлення та використання
ресурсів, спрямованих на підвищення ефективності її проведення. Це можна
зробити за допомогою економічного аналізу інноваційної діяльності, що
дасть можливість керівникам підприємств виявити як сильні, так і слабкі
сторони цієї діяльності, дозволить приймати раціональні управлінські
рішення та ефективно керувати не тільки інноваційною діяльність, але й
підприємством в цілому.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність». – ВВР. – 2002. – № 36. – С. 266.
2. Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. Економіка та організації інноваційної
діяльності. – К.: ЦУЛ, 2007. – С. 131-175.
3. Зянько В. Глобалізація та інноваційний процес: їхній взаємовплив // Економіка
України. – 2006. – № 2. – С. 84-89.
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У зв’язку з науково-технічним прогресом, в умовах глобалізації
економіки, жорсткого конкурентного середовища розвитку, першочерговим
питанням стає необхідність охоплення усіх аспектів та умов розвитку
суб’єктів господарювання. Все більше уваги приділяється визначенню, оцінці
та обліку нематеріальних активів.
Вагоме значення для вирішення проблемних питань, пов’язаних з
нематеріальними активами, внесли вчені: Т. Банасько, Ю.П. Гавриш,
А.Г. Семенов, В. Ягнюк, Н. Грабова, Ф. Бутинець та ін., однак, окремі
питання не отримали однозначного тлумачення.
Розглянемо найбільш суттєві та складні проблеми щодо оцінки та
обліку НМА:
1) відсутність єдиного визначення «нематеріальних активів»;
2) складність оцінки та необхідність удосконалення обліку НМА;
3) необхідність розробки та впровадження нових форм для
документального забезпечення обліку господарських операцій з
нематеріальними активами.
Мета дослідження: уніфікувати визначення «нематеріальних активів»,
задля уникнення розбіжностей та помилок; удосконалити документальне
забезпечення нематеріальних активів, щоб полегшити роботу працівників,
зайнятих складанням документів, надати подальший розвиток, щодо
встановлення критеріїв оцінки НМА, запропонувати методику обліку
організаційних витрат (вартість послуг юридичної фірми, державний збір за
реєстрацію та ін.).
Проаналізувавши твердження різних авторів та нормативно-правові
документи [1, 2, 5, 6, 7], можна зробити висновок, що «Нематеріальний
актив» - це необоротний актив, який не має матеріально — речовинної
форми, використовується протягом тривалого терміну та приносить
прибуток.
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Зрозуміти вітчизняне законодавство досить складно, тому що труднощі
створюють постійні зміни у ньому. Зокрема, відповідно до внесених на
початку 2009 року змін до П(С)БО 8, скасовано норми відносної
обов’язковості використання активу більше року для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях або при наданні в оренду при визначенні
нематеріальних активів. Також виникає ще ряд протиріч [8].
По-перше, згідно Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів
та інших необоротних активів бюджетних установ нематеріальні активи є
засобами довгострокового користування [5]. Виходить, що, наприклад,
комп’ютерна програма, програма забезпечення обчислювальної техніки або
інші нематеріальні об’єкти, які підприємство планує використовувати менше
року, не є нематеріальними активами.
По-друге, П(С)БО 8 вже не визначає очікуваний спосіб використання
нематеріальних активів, а Інструкція конкретно зазначає, що вони мають
отримуватися з метою застосування у діяльності підприємства, в
адміністративних цілях або надання в лізинг (оренду) іншим особам. Але ж
П(С)БО вже не дає обмежень. Тому, мабуть, доцільно вносити зміни не лише
до одного нормативного акту, а одразу до всіх правових документів, що
регулюють облік даного виду активів [8].
До того ж, значна кількість об’єктів не може бути віднесена до складу
нематеріальних активів за національними П(С)БО через неможливість їх
достовірної оцінки. Це пов’язано з тим, що нематеріальні активи є дуже
специфічною категорією, яку досить складно оцінити.
За методологічну підставу оцінки нематеріальних активів доцільно
брати базові принципи ціноутворення [3, c. 149]:
 принцип комплексного обліку трьох груп факторів: витрат,
корисності для споживача, впливу конкуренції;
 принцип обліку тільки релевантних витрат;
 принцип обліку факторів, що визначають сприйнятливість покупця
до ціни інтелектуальної власності;
 принцип використання адекватних методів виділення частки
інтелектуальної власності в загальній вартості чи прибутку від використання
майнового комплексу підприємства.
Є ще один вид нематеріальних активів, які важко оцінити, неможливо
поставити на баланс, але який на думку О. Бєлікова [2, с. 102], впливає на
вартість компанії у випадку її купівлі – продажу. Йдеться про працівників
компанії. Персонал компанії можна розглядати як складову гудвілу – ділової
репутації, зв’язків й іміджу компанії. Адже грамотні фахівці, експерти у своїй
галузі, здатні розвивати навіть безнадійний бізнес.
До проблеми повного обліку усіх наявних нематеріальних активів
додається ще й проблема відсутності відображення організаційних витрат. До
них можуть бути віднесені: вартість послуг юридичної фірми з підготовки
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засновницьких документів; державний збір за реєстрацію; витрати на
виготовлення печатки, штампів, відкриття рахунку в банку, нотаріальне
підтвердження засновницьких документів та інші [4].
Ми вважаємо, що в системі рахунків облік організаційних витрат
доцільно вести на рахунку 127 «Інші нематеріальні активи», а їх частину, яка
має рівномірно списуватись, - на субрахунку 133 «Знос нематеріальних
активів» у кореспонденції з дебетом рахунку 949 «Інші витрати операційної
діяльності».
Важливо зазначити, що в цілях оподаткування амортизація НМА
розглядається не як вид витрат, а як самостійний показник, що безпосередньо
впливає на об’єкт оподаткування, то з урахуванням ставки податку
спостерігатиметься зниження зобов’язань з податку на прибуток [5, c. 52].
Отже, ефект від достовірної оцінки нематеріальних активів проявиться в
тому, що по-перше, у розпорядженні підприємства залишатимуться значно
зрослі кошти амортизаційного фонду, по-друге, зменшаться податкові
зобов’язання [9, c. 51-52].
На сьогодні затверджено типові форми [3] первинного обліку об’єктів
права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, але
зазначені об’єкти є лише частиною прав, які становлять НМА, тому цей
документ не вирішив питання бухгалтерського обліку нематеріальних
цінностей у цілому.
На нашу думку, по-перше, застосування типових форм з обліку
основних засобів для нематеріальних активів робить неможливим всебічне
відображення господарських операцій та не дозволяє повною мірою
охарактеризувати даний об’єкт обліку. По-друге, первинна інформація в
численних запропонованих документах дублюється, що не на користь їх
інформативності та аналітичності. Тому для первинного обліку НМА
необхідно розробляти «Комплексний документ обліку надходження,
наявності та вибуття нематеріальних активів».
Достовірна оцінка та повний облік нематеріальних активів дає
можливість підприємству бути конкурентоспроможним та працювати
ефективно в умовах глобалізації економіки.
1. Бєліков О. Гудвіл як складова частина нематеріальних активів// Господарське право.
– 2009. - №5. – С. 98-102.
2. Гавриш Ю. Оцінка нематеріальних активів ЗАТ «Новокраматорський
машинобудівний завод» у рамках збалансованої системи показників// Актуальні
проблеми економіки. – 2010. - №9. – С. 106-111.
3. Наказ Мінфіна України від 22.11.2004 № 732 «Про затвердження типових форм
первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних
активів» [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://www.rada.gov.ua.
4. Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів та інших необоротних активів
бюджетних установ від 17.07.2000 № 64 [Електронний ресурс]. - Режим доступа:

206

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

http://www.nibu.factor.ua/info/uchet_budget/In64/.
5. Павлюк І. Бухгалтерський облік зменшення та відновлення корисності об’єктів
нематеріальних активів//Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - №10. – С. 19-25.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»
[Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z075099.
7. Ягнюк В. Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для
бухгалтерського та податкового обліку// Економіка України. – 2010. №1 - С. 49-54.
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Куришко А.А., ассистент
ГВУЗ «Украинская академия банковского дела НБУ»
ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СТРАН ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ
Для оценки степени легкости легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма на уровне страны
фактических методик прямого расчета с помощью абсолютных показателей
не разработано, что обусловлено отсутствием достоверных данных о
реальных объемах легализации доходов и тяжестью подбора релевантных
факторов для построения модели.
Для проведения оценки привлекательности стран относительно
легализации доходов выбрано 9 стран-участников Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ) (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) и члена-наблюдателя Украину.
Оценка проведена на основании модели австралийского специалиста Дж.
Уолкера (1999 р.):

Attractivenss  GDP * (3 * BS  GA  SWIFT  3 * CF  CR  15)
де
доходов;

Attractivenss - привлекательность страны для легализации

GDP - отношение валового внутреннего продукта на душу населения
в долларах США к аналогичному показателю страны-базы сравнения;
BS - показатель уровня соблюдения банковской тайны;
GA - показатель уровня лояльности страны к легализации доходов;
SWIFT - показатель участия страны в системе международных
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переводов;

CF - показатель участия страны в военных или социальнополитических конфликтах;
CR - показатель оценки уровня коррупции в стране по методике
Transparency International;
15 – константа, определенная Д. Уолкером эмпирическим путем.
Чем выше оценка по данной модели, тем выше привлекательность
страны для легализации преступных доходов для экономики страны-базы
сравнения, то есть финансовая система страны более привлекательна для
легализации доходов.
Обобщенные оценки привлекательности стран для легализации
доходов, рассчитанные по методике Дж. Уолкера, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Оценка привлекательности стран для легализации доходов, баллов
Страна
2008
2009
2010
Украина
Россия
Беларусь
Индия
Казахстан
Китай
Киргизстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан

10.9
12.0
13.6
2.3
15.3
4.7
1.6
1.5
1.9
8.6

10.0
12.0
15.5
2.7
17.0
5.7
1.7
1.7
2.2
10.1

10.1
12.0
16.3
2.9
17.6
6.2
1.8
1.8
2.3
10.8

Оценка была проведена для базовой страны России. Согласно
обобщенным данным оценки привлекательности стран ЕАГ и Украины для
легализации доходов выявлено, что наиболее привлекательными странами
являются Казахстан и Беларусь, а наименее привлекательными Таджикистан,
Киргизстан и Узбекистан, что объясняется более высокими рисками потери
легализированных доходов в данных странах. Таким образом, для
экономических субъектов России наиболее интересными есть легализация
преступных доходов в Казахстане и Беларуси, в том числе за счет упрощения
таможенных и других процедур в рамках Таможенного Союза, в то же время
существуют риски легализации преступных доходов в России, которые будут
привлекаться с Таджикистана, Киргизстана, Узбекистана, Индии.
Поскольку модель Дж. Уолкера является эмпирической и не имеет
объемного методологического обоснования, с учетом специфики стран ЕАГ
предлагается ввести в модель 2 новых критерия для повышения
релевантности факторов оценки:
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- общий уровень налогового давления в виде общей налоговой ставки;
- уровень инвестиционной активности (2):

Attractivenss  GDP * TTR * In * (3 * BS  GA  SWIFT  3 * CF  CR  15)
де ТТR – показатель отношения общего уровня налогового давления в
виде общей налоговой ставки страны-оценки к стране-базе;
In - показатель отношения инвестиционной активности страны-оценки
к стране-базе.
Усовершенствованные обобщенные оценки привлекательности стран
для легализации доходов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Усовершенствованная оценка привлекательности стран для легализации
доходов, баллов
Страна
2008
2009
2010
Украина
Россия
Беларусь
Индия
Казахстан
Китай
Киргизстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан

14.1
12.0
62.1
4.6
12.3
12.4
1.6
2.1
4.6
х

12.3
12.0
87.5
8.9
23.0
27.0
3.0
3.4
7.6
х

11.4
12.0
69.2
6.9
20.8
19.5
2.7
2.6
7.0
х

Усовершенствованная
оценка
привлекательности
стран
для
легализации доходов для Туркменистана не была рассчитана в связи с
отсутствием данных про общую налоговую ставку в данной стране. По
итогам усовершенствованной оценки привлекательности стран для
легализации доходов прослеживается тенденция к росту привлекательности
Беларуси, Казахстана и Китая для легализации доходов. В то же время
существуют риски использования России для легализации доходов с
Таджикистана, Киргизстана и Индии.
Проведенный анализ указывает наиболее рисковые направления
легализации преступных доходов в странах ЕАГ и может служить
индикатором
корректирования
общей
политики
противодействия
легализации доходов с учетом мировых и региональных трендов легализации
доходов.
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Харківський торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах економічної кризи, яка призводить до спаду обсягу реалізації
на підприємствах роздрібної торгівлі і скорочення чисельності працівників
повинні відбуватися значні зміни в організації праці та контролі за її оплатою.
Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їх
раціональне використання, високий рівень продуктивності праці, правильна
система оплати мають велике значення для збільшення обсягів реалізації
шляхом удосконалення технології контролю за рахунок розширення
використання електронних інформаційних ресурсів і в майбутньому до
формування мережевого бухгалтерського обліку.
Вітчизняні та зарубіжні науковці не залишають дане питання поза
увагою у своїх працях, зокрема проф. Бжезін В. [1], Білуха М.Т., Мних Є.В.,
Пушкар М.С., Бернетайн Л.A., Кастельс M. В., Ситник Р.Ф., Шевчук Л.П.,
Шевчук А.А. [2]. Слід відмітити, що відбувається розвиток інформаційних
ресурсів, хоча не визначено комплексного підходу щодо використання
інформаційних технологій для обліку та контролю заробітної плати на
підприємствах роздрібної торгівлі для прийняття рішень стратегічного
розвитку.
За сучасних умов розвитку, бухгалтерський облік – це мова бізнесу,
яка відображає економічні показники підприємств. Контроль та аналіз мають
велике значення в системі бухгалтерського обліку.
Ефективне управління підприємством стає не можливо організувати
тільки на підставі певним чином впорядкованої системи інформації,
отриманої шляхом інтеграції традиційних методів обліку, аналізу та
контролю і польський проф. В. Бжезін пропонує парадигму ретроспективного
і перспективного характеру бухгалтерського обліку, яка виходить з того, що
ретроспективний облік протягом декількох століть становить парадигму та
визнана науковцями даної дисципліни, а перспективний бухгалтерський облік
розширює інформацію і спрямовує її на майбутнє [1, с. 45].
Запропонована парадигма потребує передбачення майбутнього і сприяє
появі нових напрямів економічної діяльності, що розглядаються в межах
сучасних концепцій управлінського обліку.
При дослідженні контролю заробітної плати слід розглядати
формування нової парадигми управління, як системи, яка складає цілісний
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комплекс взаємопов'язаних елементів, що об'єднані загальною метою. Це
сприятиме ефективному формуванню та раціональному використанню коштів
на оплату праці [2, с. 103]. В перспективі парадигма управлінського характеру
дозволить знизити витрати підприємства за рахунок ефективного управління
ресурсами, дозволить ставати підприємствам конкурентоздатними на ринку,
що сприятиме використанню більше коштів на оплату праці.
Таким чином, використовуючи інформаційні технології контролю
заробітної плати шляхом формування мережевого бухгалтерського обліку
можна буде:
- знайти джерела збільшення коштів на формування та використання
коштів на оплату праці на основі інформації мережевого бухгалтерського
обліку, яка надходитиме із зовнішнього середовища;
- внести обґрунтування рекомендацій щодо зменшення податкового
навантаження на фонд оплати праці, що сприятиме збільшенню офіційної
заробітної плати.
1. Brzezin W. Papadygmaty wspolczesnej rachunkowosci // Zeszyty Teoretyczne Rady
naukowej SKwP. – 1999. – nr 51. – S. 43-61.
2. Шевчук Л. П. Інформаційні технології контролю заробітної плати шляхом
формування мережевого бухгалтерського обліку / Л. П. Шевчук, А. А. Шевчук. //
Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – T. 1. – С. 101106.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Как известно, совершенствование формирования доходов во многом
зависит от государственной политики в области цен, в регулировании
рыночных отношений. Хозяйство должно самостоятельно применять меры по
повышению своих доходов. Одним из важных моментов является то, что в
связи с переходом бухгалтерского учета в Украине на систему
международных стандартов возникает необходимость в усовершенствовании
организации бухгалтерского учета на предприятии.
Для системы рационального ведения учета необходимо применение
прогрессивных форм учета и способов его ведения. Одной из таких форм
учета является внутренняя автоматизация формы учета. Это позволяет более
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рационально использовать рабочее время.
С целью совершенствования учетно-аналитической работы считаем
необходимым:
1. Дополнить приказ об учетной политике предприятиям в части учета
доходов, расходов, распределения прибыли и формирования отчета и
финансовых результатах во всех хозяйствах, где отразить следующие
положения:
- разграничение доходов по каждой классификационной группе;
- условия признания и критерии оценки доходов от предоставления
услуг и выполнения работ на дату составления отчетности;
- способ изучения степени завершенности работ, услуг, доходов от
использования и предоставления которых признается по степени завершения;
- перечень и состав доходов от реализации продукции, товаров;
- перечень и состав прочих операционных доходов;
- перечень и состав доходов финансовой деятельности;
- перечень и состав доходов инвестиционной деятельности;
- перечень и состав чрезвычайных доходов;
- порядок отнесения доходов и расходов на счет 79 «Финансовые
результаты».
2. Разработать должностные инструкции работников учетного
аппарата.
3. Усовершенствовать форму договоров о полной материальной
ответственности.
4. Разработать полный рабочий план счетов.
5. Ввести план-график документооборота.
Введение данных мероприятий позволит организовать более
эффективное ведение бухгалтерского учета на сельскохозяйственном
предприятии на должном уровне и улучшить информационное обеспечение.
Но совершенствовать необходимо не только бухгалтерский учет
предприятия, но и управленческий. Для принятия управленческих решений
на каком-либо уровне руководителю предприятия предоставляется только
стандартная бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая содержит
недостаточный поток информации для принятия решений и не все ответы на
ряд вопросов:
– как уменьшить некоторые параметры, чтобы улучшить результаты
деятельности;
– сколько это будет стоить;
– которых конкретно предприятие имеет дебиторов;
– перед кем предприятие конкретно имеет краткосрочную
задолженность.
– что нужно для обеспечения данного уровня производства и др.
На ряд этих вопросов можно ответить лишь благодаря разработке
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управленческой внутрихозяйственной отчетности.
Создание информационного обеспечения может быть представлено в
виде двух этапов, на каждом из которых решаются специфические задачи.
Первый этап – формирование управленческого решения, которое
представляет собой следующую последовательность действий:
- определить управленческую задачу и ее решение;
- определить, какие данные необходимые для ее решения, системы
их сбора и правила документооборота;
- определить результаты, которые планируется достичь и определить
ответственных за достижение указанных результатов.
На втором этапе необходимо связать принятые решения с уже
существующими (в стандартной отчетности) и предоставить руководителю.
Руководство предприятия отвечает за принятие решений, а
следовательно должен быть движущей силой при разработке будь какой
оперативной отчетности. Первым шагом в этом направлении будет
определять, какая именно информация необходима, как часто она нужна и в
какой форме ее нужно представить. Следующим шагом является определение
ресурсов необходимых для составления запланированных отчетов.
Процесс формирования оперативной отчетности должен охватывать
все уровни от оперативной деятельности к высшему руководству. Иначе
говоря,
данные
будут
собираться
на
оперативном
уровне,
трансформироваться в информацию, а затем предоставляться на
стратегическом уровне. Для сравнительного анализа и оценки эффективности
деятельности предприятия финансовые отчеты должны включать прошлую и
текущую информацию.
Следовательно, для реализации поставленной задачи необходимо
разработать относительно новую управленческую внутрихозяйственную
отчетность.
Для того, чтобы руководство предприятия могло получить
необходимые для принятия управленческих решений данные, необходимо
построить систему отчетности ―сверху вниз‖, формируя потребности
верхнего уровня управления. Такой подход обеспечит получение и фиксацию
на самом низком исполнительном уровне таких первичных данных, которые в
общем виде могут предоставить менеджеру ту информацию, которая ему
нужна.
То есть, важными требованиями к внутрихозяйственней оперативной
отчетности является своевременность, точность и регулярность получения
информации от нее. Эти требования могут быть реализованы в случае
соблюдения ряда простых принципов:
- оперативная информация должна быть ориентирована на первое
лицо;
- отчетность должна строиться ―сверху вниз‖;
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- данные должны регистрироваться там, где они возникли.
Важным фактором при создании новых видов отчетности является их
экономической
эффективности,
рациональность
и
возможность
использования в нужный момент для принятия управленческих решений с
целью повышения производства продукции. Можно предложить
использовать на предприятии „Отчет о дебиторской задолженности‖, что
позволит прослеживать дебиторов во времени; „Отчет о расчетах с
поставщиками‖ и пр.
Считаем, что предложенные мероприятии позволят улучшить
организацию
учета
финансовых
результатов
деятельности
сельскохозяйственных предприятий и позволят более объективно принимать
управленческие решения используя предложенные формы оперативной
отчетности.
УДК 657
Леканова М.В., магістр
Науковий керівник: Смолянська О.Ю., к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК: ІСТОРІЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
Спеціальний
режим
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників у формі фіксованого сільськогосподарського податку
(ФСП) з’явився в порядку експерименту в 1998 році у трьох регіонах
України: Глобинському районі Полтавської області, Старобешівському
районі Донецької області та Ужгородському районі Закарпатської області, а з
1 січня 1999 року його було поширено на всій території країни.
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників із моменту
здобуття Україною незалежності здійснювалося фактично на загальних
підставах. Єдиним привілеєм була пільга щодо податку на прибуток: до
липня 1997 року сільськогосподарські виробники були звільнені від його
сплати
в
частині
прибутку,
отриманого
від
виробництва
сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.
Фіксований сільськогосподарський податок замінив собою 12 податків
і обов’язкових платежів, які, проте, мали неоднаковий вплив на економіку
сільськогосподарських підприємств. Найбільше податкове навантаження
формували нарахування на фонд оплати праці у вигляді внесків до
Пенсійного фонду, Фонду ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
та решти соціальних фондів. З 2005 року було розширене коло платників
фіксованого сільськогосподарського податку - до нього змогли приєднатися
господарства, що займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у
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внутрішніх водоймах. Водночас починаючи з 2004 року, з метою
недопущення
зловживань
у
сфері
справляння
фіксованого
сільськогосподарського податку та зменшення кількості випадків
несанкціонованого користування пільгами, мінімальну одержану від
реалізації сільськогосподарської продукції частку доходу, необхідну для
набуття (підтвердження) статусу платника ФСП, було збільшено з 50 % до 75
%, а з 2005 року стало неможливим зареєструватися платником фіксованого
сільгоспподатку в момент створення підприємства. Відтоді, врешті-решт,
було запроваджено бюджетну компенсацію доходів Пенсійного фонду,
недоодержаних від платників ФСП, і тим самим відновлено право
працівників цих підприємств на матеріальне забезпечення у старості.
Серйозні зміни торкнулися переліку податків, у рахунок яких
сплачувався сільгоспподаток: його скорочено з 12 до 6 податків, серед яких
дійсно обтяжливим для товаровиробників може бути тільки один — податок
на прибуток. З 2005 року внески до державних цільових фондів, які
становили найбільше податкове навантаження на сільгоспвиробників, мають
сплачуватися на загальних підставах. Винятком була тільки тимчасова
пільгова ставка по внесках до Пенсійного фонду: у 2005 - 2006 роках вона
дорівнювала 20 % від базової ставки з подальшим щорічним збільшенням на
20 %. У 2009 році платники фіксованого сільськогосподарського податку
сплачують до фонду уже 80 % від чинної ставки, а з 2010-го не матимуть
будь-яких послаблень у розрахунках за пенсійними внесками.
Сучасне правове регулювання даного податку здійснюється
Податковим кодексом України (далі - ПКУ). Відповідно підпункту 14.1. ст.14
ФСП - це податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках
від її нормативної оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і
зборів згідно підпункту 9.1. ст. 9 ФСП входить до загальнодержавних
податків, а зміст розділу ХІV ПКУ дає підстави стверджувати, що даний
податок належить до складу спеціальних податкових режимів.
Основною метою ФСП є підтримка сільськогосподарських
товаровиробників, яка проявляється через застосування системи заходів з
оподаткування - встановлюються спеціальні правила нарахування і сплати
податків для визначених категорій. Крім того, він становить окрему
підсистему в межах загального режиму оподаткування - базується на
загальній системі оподаткування та не може існувати самостійно від неї.
До цієї системи заходів можна віднести наступне:
1) податок стосується окремої категорії господарюючих суб’єктів –
сільсьгосппідприємств,
у
яких
частка
сільськогосподарського
товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75 відсотків доходу;
2) площа сільськогосподарських угідь, ріллі, сіножатей, пасовищ і
багаторічних насаджень та/або земель водного фонду, внутрішніх водойм,
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озер, ставків, водосховищ, що виступають особливою групою об’єктів
оподаткування,
перебувають
у
власності
сільськогосподарського
товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах
оренди;
3) вид і характеру діяльності (ставки ФСП з одного гектара
сільськогосподарських угідь диференціюються залежно від: категорії земель
(за багаторічні насадження ставки є нижчими); розташування земель (для
гірських зон та поліських територій ставки є нижчими); спеціалізації
товаровиробника (тепличні комбінати сплачуватимуть податок за
підвищеними ставками); окремої галузі економіки - сільського господарства;
4) альтернативне оподаткування, яке заміняє собою сплату податку на
прибуток підприємств, земельного податку, крім земельного податку за
земельні
ділянки,
що
не
використовуються
для
ведення
сільськогосподарського
товаровиробництва,
збору
за
спеціальне
використання води, збору за провадження деяких видів підприємницької
діяльності у частині провадження торговельної діяльності. При цьому
податки і збори, не вказані вище сплачуються на загальних підставах;
5) форма податкового обліку, яка зводить до мінімуму необхідність
його
ведення
порядок
нарахування
податку,
передбачає
що
сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку
щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають
відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням
платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову
декларацію на поточний рік;
6) визначений податковий період, протягом якого застосовується
податок на період, який самостійно обраний платником податків або
обмежується фактом втрати права сплачувати даний податок.
За результатами проведеного дослідження можна зробити такі
висновки.
1. Десятирічний період існування фіксованого сільськогосподарського
податку поряд з його очевидними перевагами дозволив виявити й суттєві
вади: невідповідність системному підходу до побудови податкової системи,
необгрунтований
перерозподіл
податкового
навантаження
серед
товаровиробників, порушення прав членів трудових колективів на соціальний
захист та пенсійне забезпечення.
2. Існуючий на даний час підхід до оподаткування ФСП потребує
реформування, перш за все через врахування критеріїв величини та виду
сільгоспвиробництва, а також ресурсного потенціалу. При цьому сам ФСП
має бути збережено саме у вигляді спеціального податкового режиму, який
використовується саме в такому вигляді у аграрно-розвинутих країнах зі
сформованою та відносно сталою податковою системою. Отримані
результати будуть використані в ході подальших досліджень спеціальних
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податкових режимів.
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2. Податковий Кодекс України вiд № 2755-VI від 02 груд. 2010 р. [Електронний
ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www. zakon.rada.gov.ua
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Лендел В.П., Фм-51
Науковий керівник: Нестерова С.В., к.е.н., доцент
Мукачівський державний університет
ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВПОЗИЧАЛЬНИКІВ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
БАНКУ
Однією з особливостей ринкового механізму є активне використання
запозичених коштів у процесі здійснення господарської діяльності. В такому
випадку перед банками постає завдання об’єктивної оцінки кредитних
можливостей потенційного позичальника. При цьому достовірність і точність
оцінки важлива як для банківської установи, так і для клієнта. З точки зору
банківських інтересів, така оцінка істотно впливає на результати конкретних
кредитних угод і на загальну ефективність кредитної діяльності. З точки зору
позичальника − від неї залежить рішення про надання кредиту та про
можливий його обсяг.
В практиці вітчизняних комерційних банків немає єдиної
загальноприйнятої науково обґрунтованої методики, яка б дозволила
комплексно
і
однозначно
характеризувати
кредитоспроможність
підприємства, достовірно оцінити його фінансовий стан, ділову репутацію,
якість менеджменту. Оцінюючи кредитоспроможність позичальника,
комерційні банки України керуються власними положеннями та методиками,
в основу яких, як правило, покладено методичні рекомендації Національного
банку України. При цьому метою визначення кредитних можливостей
позичальника є виважена комплексна оцінка здатності повернення наданих
кредитних ресурсів, що покликано зменшити кредитні ризики.
У Положенні Національного банку України «Про порядок формування
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та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними
операціями банків» під кредитоспроможністю розуміють наявність у
позичальника (контрагента банку) передумов для отримання кредиту, та його
здатність повернути його і відсотки за ним в повному обсязі та в обумовлені
договором строки.
Аналіз кредитоспроможності проводиться з метою отримання
інформації для прийняття рішення про можливості й умови надання позики.
Основними чинниками, що визначають глибину аналізу є такі: наявність або
відсутність в минулому кредитних відносин банку з конкретним
позичальником, результати його фінансово-господарської діяльності, обсяг та
строки надання кредиту.
Одним із найпоширеніших методів оцінки кредитного ризику в
українських банках, в тому числі в ПАТ КБ «ПриватБанк», виступають
рейтингові моделі оцінки кредитоспроможності.
Рейтингова оцінка визначається на основі розрахунку системи
фінансових коефіцієнтів і переведення їх у бали. Бали обчислюються шляхом
множення значення показника на його вагу в інтегральному показнику
(рейтингу). На підставі суми балів визначається рейтингова група, до якої
належатиме контрагент.
Перевагами бально-рейтингових моделей є простота, можливість
розрахунку оптимальних значень за окремими показниками, здатність
ранжування підприємств за результатами, комплексний підхід до оцінки
кредитоспроможності (використовуються показники, що відображають різні
аспекти діяльності позичальника, в тому числі якісні фактори). Але,
незважаючи на це, методику рейтингової оцінки не можна назвати ідеальною,
фахівці інших банківських установ можуть мати свої погляди на важливість
того чи іншого показника. Тому необхідно надалі вдосконалювати методики,
з урахуванням накопиченого досвіду.
Саме тому, ми, шляхом апробації методики оцінки фінансового стану
позичальника ПАТ КБ «ПриватБанк», спробуємо проаналізувати позитивні та
негативні сторони даного підходу та запропонувати шляхи його
вдосконалення.
ПАТ КБ «ПриватБанк» використовує бально-рейтингову оцінку
кредитоспроможності позичальника з визначенням інтегрального показника.
У процесі фінансового аналізу економічної діяльності позичальника банк
розраховує 18 показників, які віднесено до п’яти груп, чотири з яких 
формалізовані: ліквідності, ділової активності, фінансової незалежності,
рентабельності та інші фінансові показники, а п’ята група  якісні показники,
що їх аналітики банку називають суб’єктивними. За величиною інтегрального
показника та диференціацією його зміни банк визначає рейтинг
кредитоспроможності позичальника.
Проаналізувавши дану методику, можемо стверджувати, що вона має
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свої переваги та недоліки. До переваг належать:
1) вдале поєднання кількісних і якісних показників, що сприяє
комплексному підходу до визначення кредитних можливостей;
2) галузева «основа» методики, яка втілена в матриці визначення
рейтингу фінансових показників, диференційованій за галузями економіки;
3) диференціація
рейтингової
шкали
визначення
класу
кредитоспроможності позичальника залежно від тенденції у фінансовому
стані.
Недоліками методики ПАТ КБ «ПриватБанк» є:
1) методичні розбіжності в розрахунку деяких показників, зокрема
власного оборотного капіталу;
2) незначна питома вага (всього лише 15%) таких показників, як
ринкова позиція, стабільність надходжень на рахунки та ефективність
управління, що не дозволяє належним чином оцінити якісну сторону
діяльності клієнта;
3) відсутність даних про заставу;
4) не враховуються терміни існування підприємства на ринку.
В цілому хочемо відмітити, що методики оцінки фінансового стану
позичальника ПАТ КБ «ПриватБанк» є ефективною і точно характеризує
кредитоспроможність підприємства, так як включає в себе економічні, якісні
та галузеві особливості функціонування підприємства в сучасних ринкових
умовах. Та для того, щоб зробити методику ПАТ КБ «ПриватБанк» більш
досконалою, фахівцями кредитного відділу необхідно:
1) переглянути підходи до розрахунку деяких аналітичних
коефіцієнтів та скласти формули для їх визначення, які будуть більш
економічно обґрунтованими;
2) збільшити частку суб’єктивних показників у загальному
інтегральному рейтингу кредитоспроможності. При цьому бажано
відмовитись від вживання терміну «суб’єктивні показники», замінивши його
на «якісні показники», оскільки основний принцип оцінки  об’єктивність;
3) доповнити методику визначення кредитних можливостей оцінкою
застави та терміну існування підприємства;
4) створити аналітичний відділ банку для постійного контролю за
діяльністю позичальника, який міг би відстежувати проблемні місця в роботі
підприємства.
Але можемо відзначити, що ПАТ КБ «ПриватБанк» не є винятком і
сучасна банківська практика оцінки кредитоспроможності позичальників не
позбавлена недоліків та певних проблемних моментів, основні з яких, на наш
погляд, можна вирішити за допомогою:
 розширення складу показників фінансового аналізу для отримання
інформації, яка б характеризувала усі аспекти діяльності потенційного
клієнта;
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 застосування в комплексі кількісних і якісних показників діяльності
позичальника для повної оцінки кредитних можливостей;
 врахування галузевої приналежності того чи іншого підприємствапозичальника;
 ретельне вивчення кредитної історії клієнта для з’ясування
попереднього досвіду його спілкування з іншими банками і фінансовими
установами;
 проведення аналізу можливих джерел погашення зобов’язань за
кредитом;
 активне використання аналізу грошових потоків підприємства, що
дає можливість оцінити обороти коштів позичальника;
 створення єдиної інформативної бази системи рейтингів надійності
і кредитоспроможності позичальників, яка б регулярно оновлювалась і
оприлюднювалась.
Запропоновані заходи щодо поліпшення оцінки кредитоспроможності
позичальника в процесі кредитування нададуть можливість комерційним
банкам покращити стан кредитного портфелю та мінімізувати дію кредитних
ризиків, що в свою чергу підвищить ефективність здійснення кредитної
діяльності та загальної прибутковості банків.
УДК 657
Лєско І.О., старший викладач
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА НА ПЕРСОНАЛ
Питання управління витратами на персонал підприємств є важливим
тому, що саме від даного процесу в теперішній момент часу залежить той
обсяг грошових коштів, матеріальних, духовних благ, який отримує кожний
робітник для своєї нормальної життєдіяльності. Принципіальні зміни в
процесі управління витратами на персонал обумовлені тим, що персонал не
тільки унікальний ресурс, але і суттєва стаття витрат роботодавця.
Систематизована інформація про ці витрати та їх аналіз необхідні
роботодавцю для розробки ефективної в економічному та соціальному
аспектах політики управління персоналом.
Дослідження існуючих підходів до аналізу витрат на персонал
дозволило визначити, що в сучасній економічній літературі немає чітко
визначеної та науково обґрунтованої єдиної методики такого аналізу, яку
можна було б застосовувати на будь-якому підприємстві. Це обумовлено
багатьма причинами, основними з яких є:
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 масштаб діяльності підприємства, витрати на персонал якого
аналізуються, його форма власності, організаційно-правова форма, режим
роботи тощо;
 специфіка використання персоналу (режим праці, особливі умови
праці, інтенсивність, напруженість, облік і нормування праці, якісні
характеристики персоналу тощо);
 широкий спектр витрат на персонал, одні з яких (наприклад,
основна заробітна плата) здійснюються на будь-якому підприємстві, а інші
(наприклад, ціла низка соціальних виплат з прибутку, витрати на навчання,
премії за результатами роботи за рік) властиві деяким, як правило, великим
підприємствам;
 специфіка виробничого процесу і специфічні особливості
використання персоналу в ньому для підприємства, що аналізується;
 наявність у аналізованого підприємства соціальної інфраструктури,
особливості формування витрат на її утримання та використання персоналом;
 узгодженість інтересів роботодавців і найманих працівників
підприємства з приводу формування трудових витрат, їх обґрунтованість та
особливості відображення у Колективному договорі.
Для оперативності аналізу витрат на персонал необхідно застосовувати
автоматизовані системи, причому вони повинні бути орієнтовані на
перспективний аналіз, використовуючи дані ретроспективного. Особливо це
важливо, коли на підприємстві впроваджена комплексна автоматизована
обліково-аналітична система, з якою будуть працювати й обліковці, й
працівники відділу кадрів, й економісти та інші.
На більшості підприємств ГМК створена сучасна база даних на основі
системи SAP ERP, яка є програмним продуктом для адекватного
інформаційного моделювання підприємства в цілому, разом з виробничим
процесом, постачанням, збутом, кадрами, фінансами і т.д. Відповідно до
логічної побудови локальної мережі, управлінських функцій на
підприємстві можлива і організація процесу аналізу витрат на персонал.
Ефективність аналізу залежить від повноти, оперативності та якості
використовуваної інформації. За ознаками компоненти економічної
інформації для здійснення аналізу витрат підприємства на персонал можна
поділити на такі групи:
 за стадіями управління: нормативна, облікова, звітна, аналітична;
 за місцем утворення: внутрішня, зовнішня;
 за рівнем доступності: відкрита, конфіденціальна;
 за стабільністю:
 періодична та епізодична.
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УДК 657
Лиско Н.А., аспірант
Науковий керівник: Дрозд І.К., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СУТНІСТЬ «ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ» В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
УКРАЇНИ
З метою ефективного та результативного ведення бухгалтерського
обліку та складання усіх видів звітності (бюджетної, фінансової, податкової
та єдиного соціального внеску), бюджетні установи повинні сформувати
облікову політику, основоположні засади якої в результаті нещодавніх
реформаційних інновацій в державному секторі України зазнали суттєвих
змін. Це вимагає від науковців та представників державної влади сформувати
чіткі методичні рекомендації по утворенню облікової політики та
застосуванню її бюджетними установами. Основною причиною необхідності
внесення таких змін викликане оновленням нормативно-правової
документації, яка регулює процеси ведення обліку та звітності. Такі кроки
проводяться державними службовцями з ціллю приведення діючих правил
проведення бухгалтерського обліку та складання і подання звітності
відповідно до вимог, правил та стандартів Європейської моделі регулювання
цих питань. У Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку - 8 «Облікова
політика, зміни в розрахунках оцінки та помилок» облікова політика є
конкретними принципами, основами, домовленістю, правилами і практикою,
що застосовані суб’єктом господарювання державного сектору при складанні
та поданні фінансових звітів.
В Україні, основні правила здійснення бухгалтерського обліку,
звітності для суб’єктів господарювання державного сектору регулюються
Бюджетним кодексом України від 07 жовтня 2010 року № 2592-VI, Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями від 22.12.2011р. №4224VI) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в
державному секторі (далі - НПСБОДС), що затверджені Наказом
Міністерства фінансів України від 25.01.2012р. №52 та наберуть чинності з
01.01.2013 року.
Дослідження сутності «облікової політики», основних якісних
характеристик її формування та застосування відображені в працях наступних
вчених та практиків: Г.П. Голубнича, Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, В.Г. Швець
та інші. Ці вчені при обґрунтуванні сутності облікової політики посилаються
на діючі норми бюджетного законодавства України.
В.Г. Швець у своїй книзі «Теорія бухгалтерського обліку» наводить
визначення терміну «облікова політика» як сукупність принципів, методів і
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процедур, що використовуються бюджетними установами для формування та
подання звітності. Дане визначення наведено в статті 1 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р. №996XIV (зі змінами та доповненнями від 22.12.2011р. №4224-VI), відповідно в
якому подане аналогічне визначення поняттю «облікової політики».
Відповідно до НПСБОДС 101 «Подання фінансової звітності», під
обліковою політикою розуміють сукупність принципів, методів і процедур,
що використовуються суб'єктом державного сектору для складання та
подання фінансової звітності. Суб’єкт державного сектору має послідовно
застосовувати обрану облікову політику, зміст якої наведено у розпорядчому
документі та в якій міститься інформацію про методи оцінки, процедури та
порядок організації бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Це лише частина нормативно-правових актів, в яких формулюється
визначення терміну облікової політики. Утворення ефективної облікової
політики бюджетним установам необхідне для того, щоб описати та
обґрунтувати особливості діяльності бюджетної установи на основі
технологічно-методичних засобів та методів аналізу та оцінки облікової
інформації, правил проведення усіх видів господарських операцій та
відображення їх на відповідних рахунках, організації документообороту,
порядку складання і представлення звітності у встановлені терміни та в
повному обсязі, а також здійснення ефективного контролю за результатами
виконаної роботи працівниками бухгалтерських служб з метою підвищення
якості державного управління.
Висновки. Для державного сектору, найбільш вдалим є наступне
визначення сутності та призначення облікової політики: як комплекс дій,
заходів та правил організаційно-методологічного спрямування, що
сформовані головним бухгалтером бюджетної установи та завізовані
керівництвом і є обов’язковими до виконання всіма працівниками
бухгалтерських служб та спрямовані на визначення основних правил ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності з ціллю забезпечення
динамічної та результативної роботи бюджетної установи.
1. Бюджетний кодекс України від7 жовтня 2010 року№ 2592-VI[Електроннийресурс] // ВерховнаРада України:
[сайт].– Режимдост.:http://www. kodeksy.org.ua.budg/1.htm. -Назваз екрана.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-ХІУ
[Електроннийресурс] //ВерховнаРадаУкраїни:[сайт]. –Режимдост.:http://www. zakon1.rada.gov.ua.htm.
3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, що затверджені
Міністерством фінансів України від 25.01.2012р. №52 [Електронний ресурс] – Режим дост.:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/ main?cat_id=83023.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки» від 16.01.2007р. №34 [Електронний ресурс] – Режим дост.:
http://www.minfin.gov.ua/control /publish/article/main?art_id=293080.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНАСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Господарська діяльність будь-якого підприємства характеризується її
фінансовим результатом – прибутком. Можливий і негативний результат збиток, коли засоби підприємства не тільки не збільшуються на величину
прибутку, а зменшуються на суму збитку. Це означає, що підприємство не
компенсує засоби, затрачені на господарську діяльність, а поступово витрачає
ті, що вкладені в нього. Така тенденція веде до його економічного
самознищення, тому вкрай важливим для підприємства є досягнення
позитивного фінансового результату – прибутку.
Основою для правильного визначення фінансового результату є
науково обґрунтована організація та методика його обліку. В ринкових
умовах господарювання його розмір планується кожним підприємством
самостійно. Таким чином, прибуток – це показник, який був і залишається
об’єктом планування, проте, змінилась його роль: за ринкових відносин
прибуток – це матеріальна основа руху економічних інтересів підприємства
та держави.
Статистичні дані свідчать, що основним джерелом отримання
прибутку більшості підприємств є їхня операційна діяльність, в тому числі
реалізація товарної продукції, що окреслює основні завдання організації
обліку фінансових результатів, а саме:
 визначення фінансових результатів кожного структурного
підрозділу;
 правильне визначення фінансових результатів загалом по
підприємству, ґрунтуючись на достовірній оцінці витрат і доходів;
 надання повної та достовірної інформації про отримані фінансові
результати кожного структурного підрозділу та підприємства в цілому для
потреб управління.
Для виконання поставлених завдань важливим є розмежування
фінансових результатів для різних цілей , а саме:
 фінансовий результат для загального кола зовнішніх користувачів
інформації, що знаходить своє відображення у відкритій звітності;
 фінансовий результат з виведенням його в розрізі виробничих
підрозділів, видів продукції і призначений для цілей управління
підприємством;
 фінансовий результат, визначений для цілей оподаткування.
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Використання методики розподілу фінансових результатів за видами
діяльності дасть змогу отримувати оперативну інформацію про
результативність діяльності підприємства в розрізі її окремих видів. Для
підприємств важливим є розмежування результатів їхньої операційної
діяльності з виділенням результатів основної (виробничо-збутової) діяльності
та результатів іншої операційної діяльності. Адже, основним джерелом
отримання прибутку підприємств є реалізація продукції (товарів, робіт,
послуг) 2.
Результат основної діяльності, визначається як алгебраїчна сума
валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних
витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Операційний фінансовий
результат - це синтетичний показник, який формується шляхом додавання
результату основної діяльності та результату іншої операційної діяльності.
Останній, в свою чергу, визначається як різниця інших операційних доходів і
витрат 3.
Відповідно до методики формування фінансових результатів постає
потреба у розмежованому відображенні фінансових результатів в обліку. Для
полегшення процесу визначення фінансових результатів різних видів
діяльності нами пропонується введення відповідних аналітичних рахунків до
рахунка 791 ―Результат операційної діяльності‖, а саме: 7911 ―Результат
основної діяльності‖ і 7912 ―Результат іншої операційної діяльності‖. це
дозволить без додаткових трудових і часових затрат отримати інформацію
стосовно результатів основної й іншої операційної діяльності, а також
динаміки їх показників для забезпечення потреб ефективного менеджменту.
На дебет рахунка 7911 ―Результат основної діяльності‖ ми пропонуємо
списувати витрати основної діяльності з кредиту рахунків 90 ―Собівартість
реалізації‖, 92 ―Адміністративні витрати‖, 93 ―Витрати на збут‖, а на його
кредит – доходи від основної діяльності з дебету рахунка 70 ―Доходи від
реалізації‖. Порівняння дебетового та кредитового оборотів на рахунку 7911
дає можливість визначити прибуток (якщо сума за кредитом перевищує суму
за дебетом) чи збиток (якщо сума за дебетом перевищує суму за кредитом) в
результаті основної (виробничо-збутової) діяльності. На дебет рахунка 7912
―Результат іншої операційної діяльності‖ нами пропонується списувати
витрати іншої операційної діяльності з кредиту рахунка 94 ―Інші витрати
операційної діяльності‖, а на його кредит – доходи від іншої операційної
діяльності з дебету рахунка 71 ―Інший операційний дохід‖. При перевищенні
суми за кредитом від суми за дебетом на рахунку 7912 підприємство
отримало прибуток від іншої операційної діяльності, у протилежному
випадку – збиток від іншої операційної діяльності. Таким чином, на рахунку
791 "Результат основної діяльності" по конкретному виду діяльності буде
визначено результат діяльності - прибуток або збиток. Арифметичний
підсумок показників рахунків відповідної діяльності (виробничої, надання
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послуг, торгової) дає можливість визначити загальний результат діяльності
підприємства. Якщо до підсумку додати суми, які характеризують доходи або
витрати іншої операційної діяльності, то підсумок буде характеризувати
фінансовий результат від операційної діяльності підприємства в цілому.
Результати операційної діяльності відображають на рахунку 44
―Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)‖, причому прибутки від
основної та іншої операційної діяльності необхідно списувати відповідно з
дебетів рахунків 7911 і 7912 в кредит рахунка 441 ―Прибуток
нерозподілений‖, збитки – з кредитів 7911 і 7912 в дебет рахунка 442
―Непокриті збитки‖. 4
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що з метою
отримання оперативної та точної інформації про фінансові результати
підприємств потрібно чітко розмежовувати їх за видами діяльності.
Правильність розрахунку чистого прибутку (збитку) залежить від науково
обґрунтованої методики ведення обліку витрат і доходів, дослідження якої є
перспективою наших досліджень.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»
затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.1999р. №87, зареєстрованим у
Мінюсті України 21.06.1999р. за №397/3690;
2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:
Підручник для студентів економічної спеціальності вищих навчальних закладів.– 6те видавництво.–К.: А.С.К., 2009 р.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир 2010.
4. Олійник О.В. Податкова система: Навч. Посібник. О.В. Олійник., І.В. Філон. – Київ:
Центр навчальної літератури, 2010. – 456 с.

УДК 657
Литун М.И., 402- ФК
Научный руководитель Майданевич Ю.П., к.э.н., доцент
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
УКРАИНЫ
В настоящее время, когда экономическая система Украины находится в
кризисном состоянии, внутренний контроль на предприятиях приобретает
обязательный характер, но эффективность его обеспечивается не всегда. Так,
малые предприятия наиболее часто не имеют достаточного количества
персонала, материальных ресурсов и уровня знаний руководителей для
организации необходимой системы внутреннего контроля. Большие
предприятия, даже обладая достаточной базой, могут быть плохо
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управляемы, и, как следствие, большие затраты, понесенные на организацию
контроля, не дадут желаемых результатов.
Внутренний контроль – это система мер, определенных руководством
предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее
эффективного использования всеми работниками своих обязанностей по
обеспечению и осуществлению хозяйственных операций. Внутренний
контроль определяет закономерность этих операций и их экономическую
целесообразность для данного предприятия [1, с .23].
Организация внутреннего контроля должна быть целостной единой
системой взаимосвязанных способов, приемов и методов, которые
охватывают весь комплекс контрольных процедур, начиная с формирования
информационной базы, проведение контрольных действий и заканчивая
обобщением результатов контроля. На формирование такой системы влияет
ряд необходимых условий, среди которых:
 создание специального независимого подразделения – отдела
внутреннего аудита;
 разработка и внедрение усовершенствованных способов, приемов и
методов контроля, наиболее адаптированных к задачам контрольной
проверки;
 разработка и внедрение рациональной технологии решения задач
внутреннего контроля, что обеспечит слаженное функционирование его
целостного механизма;
 проверка экономической эффективности и целесообразности
операций на предприятии;
 выбор оптимальной по составу и объему информационной базы,
которая обеспечит реализацию задач, поставленных перед внутренним
контролем.
Поскольку система внутреннего контроля влияет в целом, как на
финансовое состояние, так и на результаты деятельности субъектов
хозяйствования, поэтому для обеспечения объективности, правдивости,
беспристрастности, качестве выводов и предложений, принимаемых по
результатам контрольных проверок, необходимо уменьшить, или совсем
исключить влияние субъективных факторов на участников контрольного
процесса. Для этого необходимо оптимизировать организационное
построение как контрольного процесса в целом, так и каждой из контрольных
процедур.
Внутренний контроль осуществляется персоналом бухгалтерии или
работниками других структурных подразделений, то есть особами, которые
непосредственно подчиняются и зависят от администрации. Они и не
заинтересованы, и не могут не предупредить, не разоблачить вред,
нанесенный предприятию, в том числе за счет неумелого, некомпетентного
управления, поэтому бухгалтерский учет на многих предприятиях вместо
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способа контроля превратился на искусство «лакировки» действительности
[2, с. 112].
Информация внутреннего контроля, предназначенная для нужд
управления, должна строиться с учетом структуры производства и в
соответствии со структурой управления, учитывая потребности должностных
лиц и менеджеров, принимающих стратегические и тактические решения, по
мере делегирования полномочий до ответственных исполнителей.
Построить эффективную систему финансового контроля в Украине,
которая обеспечивала б стабильное состояние финансово-бюджетной
дисциплины в регионах возможно лишь при наличии эффективно
функционирующей системы внутреннего контроля в органах местной власти
на всех уровнях, то есть системы муниципального финансового контроля. С
этой целью необходимо разработать и утвердить на законодательном уровне
обновленную современную модель системы финансового контроля в
Украине.
Следовательно,
умелая
организация
внутреннего
контроля,
обеспечивая сохранность имущества, рациональное использование
материальных и финансовых ресурсов и информационной безопасности при
принятии управленческих решений в рыночных условиях превращается в
определяющий фактор роста эффективности финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, в частности - его успешного развития.
Теоретические и практические основы организации внутреннего контроля
необходимо
совершенствовать
в
направлении
расширения
его
управленческих возможностей, максимальной адаптации к практическим
потребностям субъектов предпринимательской деятельности, возникающих в
процессе принятия управленческих решений.
1. Футоранська Ю.М. Окремі аспекти державного регулювання у сфері внутрішнього
фінансового контролю в Україні / Ю.М. Футоранська // Фінансовий контроль. –
2009. – №2(31). - С. 20-24.
2. Хомин П.Я. Парадигми й контроверзи бухгалтерського обліку та звітності (спроба
консервативного аналізу): монографія / П.Я. Хомин, Г.П. Журавель. – Тернопіль:
Економічна думка, 2007. – 299 с.
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УДК 657
Лихобабин В. Н., БФм-2,
Научный руководитель: Волкова Н. Н., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I»
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Последние годы двадцатого столетия характеризуются интенсивным
оттоком из села трудоспособного населения, обусловленным резким спадом
сельскохозяйственного производства, ухудшением финансового положения
отрасли, значительным отставанием села от города по уровню
жизнедеятельности.
В этой связи представляется актуальным формирование в сельской
местности базовых условий социального комфорта, в т. ч. удовлетворение
потребности человека в жилье. Одним из эффективных рычагов управления,
связанных с инвестициями в человека и повышением качества его жизни,
явилась реализация в России ряда национальных проектов.
Например, Федеральная целевая программа «Социальное развитие села
до 2012 года» приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
включает 2 направления: улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности; обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов на селе.
В соответствии с законодательством [1] Программа базируется на
социальном партнерстве населения, органов власти и хозяйствующих
субъектов АПК или социальной сферы в сельской местности. Программа
также предусматривает формирование финансовых, организационных и
кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья, в
т.ч. ипотечное жилищное кредитование, а также создание механизмов по
привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской
местности.
Оценка эффективности реализации Программы в Воронежской области
свидетельствует о слабом использовании потенциальных возможностей
сельского хозяйства, т.к.:
 работодатели не принимали участия в софинансировании
предусмотренных мероприятий. Безусловно, это не мешает работодателям
участвовать в решении жилищных проблем своих работников
самостоятельно, однако, это означает, что данное направление
государственной поддержки не работает;
 фактически действует направление государственной поддержки по
участию граждан в софинансировании мероприятий по улучшению
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жилищных условий при помощи собственных или заемных средств;
 участие граждан в реализации мероприятий второго направления
является формальным (по возрастному признаку) на условиях
финансирования, аналогичных предыдущему;
 по-настоящему остро нуждающиеся в улучшении жилищных
условий граждане не имеют собственных средств либо уровня доходов,
необходимого
для
привлечения
достаточного
для
участия
в
софинансировании мероприятий Программы количества заемных средств.
Нам представляется, что в сложившихся условиях необходимы
стимулы, активизирующие участие работодателей в софинансировании
рассматриваемых мероприятий. По нашему мнению, это могут быть,
например, временные меры в виде налоговых возмещений или льгот.
В результате создания указанных и других стимулов станет
возможным по достоинству оценить эффективность от участия в социально
значимых проектах, как: привлечение в отрасль квалифицированных кадров;
повышение производительности труда; сокращение издержек производства и
т.д., что в настоящее время смогли сделать лишь самые крупные
хозяйствующие субъекты агропромышленного комплекса Воронежской
области.
1. О внесении изменений в Федеральную целевую программу «Социальное развитие
села до 2012 года»: Постановление Правительства РФ № 83 от 31 января 2009 г.//
Собрание законодательства. – 23.02.2009. - № 8. – С. 966.

УДК 657
Лищишина О. А., ст. гр. 101 ОА
Научный руководитель: Богданова Ж.А., к.э.н., доцент
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Для защиты своих профессиональных интересов, координации и
общественного регулирования бухгалтерского учета, расширения и
углубления знаний, обмена опытом и осуществления других совместных
видов деятельности бухгалтеры и аудиторы объединяются в добровольные
общественные организации и ассоциации, которые в общем смысле можно
назвать Международные бухгалтерские организации.
Международные
бухгалтерские
организации
относятся
к
международным
организациям,
которые
занимаются
вопросами
стандартизации учета и отчетности, поэтому классифицируем данные
организации по характеру участников, по кругу участников, по кругу
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компетенции, по характеру полномочий и по условиям участия [1, с. 13-19].
По характеру участников Международные организации делятся на
межправительственные и неправительственные. К межправительственным
можно отнести Европейское экономическое сообщество, Конфедерацию
бухгалтеров стран Азии и Тихого океана и прочие. К неправительственным
можно отнести Африканский совет по бухгалтерскому учету,
Межамериканскую ассоциацию бухгалтеров, Комитет по международным
стандартам бухгалтерского учета и Международную федерацию бухгалтеров.
По кругу участников МО делятся на региональные экономические
организации и международные экономические организации системы ООН. К
региональным экономическим организациям относится Европейское
экономическое сообществе, Африканский совет по бухгалтерскому учету,
Межамериканская ассоциация бухгалтеров, Конфедерация бухгалтеров стран
Азии и Тихого океана и Федерация бухгалтеров Юго-Восточной Азии. К
международным экономическим организациям системы ООН можно отнести
Комитет
по
международным
стандартам
бухгалтерского
учета,
Международную федерацию бухгалтеров, Межправительственную рабочую
группу экспертов по международным стандартам и отчетности и прочие.
По кругу компетенции МО делятся на организации специальной
компетенции и организации общей компетенции. К организациям общей
компетенции
относят
Комитет
по
международным
Стандартам
бухгалтерского учета. К организациям специальной компетентности можно
отнести Европейское экономическое сообщество, Африканский совет по
бухгалтерскому учету, Межамериканскую ассоциацию бухгалтеров,
Конфедерацию бухгалтеров Азии и Тихого океана, Федерацию бухгалтеров
Юго-Восточной Азии и прочие.
По характеру полномочий МО делятся на межгосударственные и
надгосударственные. К межгосударственным относятся такие МО, как
Европейское экономическое сообщество, Африканский совет по
бухгалтерскому учету, Межамериканскую ассоциацию бухгалтеров и прочие.
По условию участия МО делятся на открытые и закрытые. К закрытым
можно отнести Европейское экономическое сообщество и Организация
экономического сотрудничества и развития. А к открытым относятся
Африканский совет по бухгалтерскому учету, Межамериканская ассоциация
бухгалтеров, Международная федерация бухгалтеров и прочие.
Таким образом, на сегодняшний день профессиональные организации
бухгалтеров существуют для содействия развития экономической науки и
внедрение в практику хозяйственной деятельности предприятий и
организаций новых форм и методов бухгалтерского учета, принципов
организации
экономического
анализа,
отвечающих
требованиям
современного уровня развития производства и управления.
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1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид. перероб. та доп. Навч.
посіб. / За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвінової Н.С. - К.: Центр учбової
літератури, 2011. - 344 с.
2. http://abc.vvsu.ru/Books/u_m_stand/default.asp
3. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=434783

УДК 657
Ліпатова Н.М., ст. гр. 361 «Д»
Науковий керівник: Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ
СУТНІСТЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТА ОБЛІКУ
Нематеріальні активи являють собою частину загального капіталу
підприємства. А тому питання напрямку шляхів удосконалення їх обліку є
важливим для кожного підприємства.
Певний внесок у рішення і розробку теоретичних і практичних
положень бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту нематеріальних активів
внесли відомі вітчизняні та зарубіжні вчені. Проте, питання обліку
нематеріальних активів в цілому та встановлення їх сутності зокрема не є до
кінця вивченим.
Так, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи», нематеріальний актив – це немонетарний актив, який
не має матеріальної форми та може бути ідентифікований [1].
У податковому кодексі нематеріальні активи трактуються, як право
власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової
власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності
(інтелектуальної власності), право користування майном та майновими
правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому
числі набуті в установленому законодавством порядку права користування
природними ресурсами, майном та майновими правами [2].
На думку Гринчуцького В.І нематеріальними активами вважаються
ресурси, використання яких, як очікується, приведе в майбутньому до
отримання економічної вигоди [3, с. 188].
Величко Ю.А. вважає, що нематеріальні активи – це категорія, яка
виникає внаслідок володіння правами на об’єкти інтелектуальної власності
або на обмежені ресурси та їхнього використання в господарській діяльності з
отримання доходу [4, с. 106].
Губачова О.М. трактує нематеріальний актив як немонетарний актив,
який можна ідентифікувати без фізичної субстанції, що утримується для
використання у виробництві чи постачанні товарів або послуг, а також для
передачі в оренду іншим сторонам чи для адміністративних цілей [5, с. 252].
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За іншими джерелами нематеріальні активи - це активи, які не існують
фізично вираженими, але все ж представляють істотну цінність для
підприємства.
Дослідження свідчать, що у літературних джерелах та нормативних
актах не має єдиних підходів щодо трактування нематеріальних активів.
Проте, спільними елементами у визначенні їх сутності є:
1) відсутність матеріально-речовинної (фізичної) структури;
2) корисність в реалізації цілей по виробництву продукції (наданню
послуг, виконанню робіт) і в управлінні самою фірмою (підприємством);
3) перспективність отримання прибутку не тільки в даний момент
часу, але і в майбутніх періодах господарської діяльності.
1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від
18.10.99 № 242.
2. Податковий кодекс України №2755 від 02.12.2010 із змінами від 6 липня 2012 року
№5180-VI
3. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства:
Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.
4. Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій – Харків: ХНАМГ, 2004. 114 с.
5. О.М. Губачова, С.І. Мельник. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Центр
учбової літератури, 2008. – 432 с.

УДК 657
Лубошникова Е.А., соискатель
Волгоградский государственный университет
ИННОВАЦИИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В эпоху глобализации мировой экономики для успешного
функционирования
машиностроительных
предприятий
необходимо
постоянное инновационное обновление, направленное на достижение
максимальной конкурентоспособности. Для функционирования в таких
условиях необходимо наличие эффективной подсистемы управления
инновациями, которая будет обеспечивать формирование и реализацию
варианта развития предприятия, позволяющего достигать наилучшие
результаты его деятельности.
Под управлением инновациями мы понимаем совокупность
взаимоувязанных управленческих процессов: анализ инновационного
окружения и инновационного потенциала предприятия, формулировка
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инновационных целей предприятия, разработка и реализация инноваций,
контроль достижения инновационных целей.
Значительное место в системе управления инновациями на
машиностроительных предприятиях должно отводиться управленческому
учету. Для решения основных задач инновационного развития в обязанности
менеджеров по инновациям входит анализ макроэкономической среды,
изучение маркетинговых, технических новшеств и т.д. Исходя из этого,
формируются их информационные потребности, которые определяют
необходимость становления и развития управленческого учета инноваций на
машиностроительных предприятиях.
Под управленческим учетом инноваций мы понимаем подчиненную
внутреннему регламенту систему наблюдения, сбора, регистрации,
обработки, систематизации информации об инновационном окружении и
инновационном потенциале предприятия, а также передачи этой информации
менеджерам, осуществляющим управление инновациями.
В основу формирования управленческого учета инноваций
машиностроительного предприятия должны быть положены принципы,
определяющие направления его развития:
- рассмотрение инноваций как объекта управленческого учета;
- выделение экономических результатов инновационной деятельности,
внутренних процессов, связанных с инновационной деятельностью,
персонала, занимающегося инновациями, а также взаимоотношений с
заказчиками инновационной продукции в качестве объектов управленческого
учета инноваций;
- формирование в системе управленческого учета инноваций затрат на
производство инновационной продукции по местам их возникновения и
центрам ответственности;
- отражение инноваций на счетах управленческого учета;
- обеспечение формирования информации об инновациях путем ее
аналитической
интерпретации
в
целях
принятия
обоснованных
управленческих решений;
- систематическое
выявление
основных
информационных
потребностей менеджеров на каждом этапе управления инновациями;
- расширение спектра используемых показателей при управлении
инновациями.
Поскольку стратегия машиностроительных предприятий в первую
очередь связана с инновационными решениями, управленческий учет
инноваций должен генерировать информацию, которая позволит
менеджерам определенного уровня управления прогнозировать,
контролировать и анализировать как финансовые и нефинансовые
показатели инновационной деятельности предприятия, характеризующие
степень достижения его инновационных целей, так и отслеживать
234

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

решение инновационных задач предприятия на каждом этапе реализации
инновационных проектов.
Таким образом, успех управления инновационной деятельностью во
многом зависит от качества информации, формируемой в системе
управленческого учета инноваций и эффективности ее обмена. Если от
разработки до продвижения инноваций процесс информационного обмена не
организован,
то
возможно
создание
морально
устаревшей
и
низкокачественной продукции.
УДК 330.341.1
Ляшевський О.В., ст. гр. УІДмз-61
Науковий керівник: Войтович С.Я, к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОЦЕС, ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ ТОВАРНО - ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Процес товарно - інноваційного розвитку підприємства базується на
поняттях і принципах програмно - цільового управління:
 цілеспрямованість – цільова орієнтація програм на досягнення
кінцевих результатів;
 системність – розробка всієї сукупності заходів, необхідних для
реалізації;
 комплексність – відповідність приватних цілей генеральній меті;
 забезпеченість
фінансовими,
інформаційними,
матеріальними,трудовими ресурсами;
 пріоритетність – ранжирування проектів і програм за терміновістю
виконання й забезпечення ресурсами;
 економічна безпека проектів програми;
 погодженість програм різних рівнів;
 своєчасність досягнення необхідного кінцевого результату. [5]
Зміст товарно-інноваційного розвитку промислового підприємства
залежить від того, на яких вихідних теоретичних позиціях стоять ті, хто
приймає стратегічні рішення з приводу його напрямків. Значний впив на
товарно-інноваційний розвиток чинять класичні маркетингові концепції,
стратегії розвитку маркетингу та менеджменту, яким присвячено багато уваги
як зарубіжними, так і вітчизняними вченими.
Товарно-інноваційний розвиток може проходити за трьома аспектами,
які виділив Виноградов О.А. [1, С. 28]:
 кількісний аспект – збільшення масштабу споживання економічних
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ресурсів;
 структурний аспект – зміни у складі елементів та їхніх комбінацій;
 якісний аспект – зрушення у споживацьких характеристиках
елементів та їхньої індивідуальної корисності.
Товарно-інноваційний розвиток за своєю сутністю є процесом
інноваційним, отже до нього можуть бути пристосовані ті твердження, які
відносяться до будь якого інноваційного процесу, а саме [4, С. 33-34]:
1. інновації передбачають суттєвий елемент невизначеності;
2. сучасні промислові інновації у все більшій мірі спираються на
прогрес в наукових знаннях;
3. життєвий цикл інновації є індивідуальним для кожної інновації і
залежить від багатьох чинників, серед яких істотну роль відіграє рівень
розвитку економіки і відповідних галузей, в яких відбувається інноваційний
процес;
4. відповідно до розвитку цивілізації спостерігається скорочення
життєвих циклів інновацій окремих товарів і технологій, а також зародження
чергової генерації продуктів;
5. зростаюча складність досліджень і інновацій ускладнюють діяльність
індивідуальних винахідників.
На нашу думку, для товарно-інноваційного розвитку у зв'язку із
розповсюдженням сучасних інформативних, комунікаційних технологій та
Інтернету потрібно ввести ще одне твердження: в умовах розвитку
інформаційних технологій інноваційний процес неможливий без належного
комп'ютерного програмного забезпечення, яке може бути створене або
індивідуальне, або пристосоване універсальне для певного виду виробництва.
Виділяють основні 3 ознаки за якими, характеризується сучасне
інноваційне підприємство [2, С. 128 ]:
 модульний поділ розвитку;
 управління змінами через використання портфеля інноваційних
товарів;
 "самонавчання" підприємства.
Шканова О. М. виділяє основні принципи інноваційного маркетингу [3,
С. 71]:
 спрямованість на досягнення кінцевого практичного результату
інновації;
 орієнтація на захоплення певної частки ринку нововведень згідно з
довгостроковою метою інноваційного проекту;
 інтеграція дослідницької, виробничої та маркетингової діяльності в
систему менеджменту підприємства;
 орієнтація на довгострокову перспективу, що вимагає проведення
маркетингових досліджень, отримання на їхніх засадах інновацій, які
забезпечують високоефективну господарську діяльність;
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 застосування взаємозалежних, взаємоузгоджених стратегії та
практики активного пристосування до вимог потенційних споживачів
інновації з одночасним цілеспрямованим впливом на їхні інтереси.
На нашу думку, ці принципи мають лягти в основу товарноінноваційного розвитку, тому що вони є вихідними для будь-якої
інноваційної діяльності. Однак потрібно відмітити, що можна доповнити
вищенаведений список для товарно-інноваційного розвитку принципами
орієнтації на сучасні інформаційні технології та принципом стратегічного
управління усього товарно-інноваційного процесу.
Отже, узагальнивши вчених та практиків, можна зробити висновок про
те, що найбільш впливає на товарно-інноваційний розвиток:
 постійне вдосконалення продукції;
 оновлення асортименту підприємства;
 вдосконалення методів реалізації;
 передпродажний і післяпродажний сервіс
1. Азарян О.М., Виноградов О.А. та ін.; Маркетинг: Підручник / Ред.-упор.
2. О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із
3. удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 422 с.
4. Кардаш В.Я., Павленко І.А., Шафалюк О.К. Товарна інноваційна політика:
Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 266с.
5. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003 –
160с.:іл.
6. Котлер Ф., Армстронг Г., Сомдерс Дж., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. англ. – 2-е
европ.изд. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 944 с.: ил.
7. Свободный экономический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://termin.bposd.ru/

УДК 330.341.1
Ляшевський О.В., ст. гр. УІДмз-61
Науковий керівник: Войтович С.Я, к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
У зв’язку з мінливістю попиту та пропозиції підприємствам стає все
важче успішно функціонувати на ринку і забезпечувати споживачів
високоякісною та конкурентоспроможною продукцією. Успішна діяльність
підприємства залежить від уміння керівників раціонально використовувати
наявний інноваційний потенціал. Інноваційний потенціал комплексно
характеризує можливості будь-якого підприємства здійснювати інноваційну
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діяльність. Саме тому управління інноваційним потенціалом є однією з
найважливіших задач для будь-якого підприємства.
Існує багато різних підходів до визначення поняття ―інноваційний
потенціал‖. Інноваційний потенціал розглядається як:
 сукупність різних видів ресурсів, необхідних для здійснення
інноваційної діяльності; [6]
 сукупність окремих видів ресурсів, включаючи матеріальні,
інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для здійснення
інноваційної діяльності; [1]
 сукупність виробничих, трудових, фінансових ресурсів; [2]
 цілеспрямована комбінація інноваційних ресурсів і каталізаторів, які
роблять можливим використання цих ресурсів для досягнення мети
інноваційної діяльності,
підвищення рівня конкурентоспроможності і
стратегічного успіху підприємства; [4]
 характеристика підприємства, яка відображає забезпеченість
підприємства науковими кадрами і висококваліфікованими спеціалістами,
сприйняття інновацій ззовні і можливість реалізації нововведень у
виробництві або організаційній структурі, ринковий потенціал, що влаштовує
власника виробництва; [3]
 сукупність елементів, необхідних для вирішення певних виробничих
проблем, і готовності суб'єкта господарювання до їх вирішення [5].
На нашу думку, інноваційний потенціал − це ступінь забезпеченості
підприємства внутрішніми силами, можливостями до виготовлення та
впровадження інновацій з метою досягнення стратегічного успіху діяльності.
Поняття ―інноваційний потенціал‖ включає в себе сукупність усіх
ресурсів, які здатні забезпечити досягнення конкурентних переваг
підприємства з використанням інновацій. До цих ресурсів можна віднести:
 матеріально- технічні ресурси – техніко-технологічна база, оборотні
активи інноваційної діяльності;
 фінансові ресурси – це кошти, необхідні для виконання інноваційних
процесів;
 організаційні ресурси –– наявна організаційна культура, концепція
управління підприємством форми управління та організації інноваційної
діяльності;
 кадрові ресурси –– сукупність здібностей і можливостей кадрів
забезпечувати ефективне функціонування організації;
 інформаційний потенціал –– характеризує можливості створеної
інформаційної бази гарантувати своєчасне та повне насичення підприємства
достовірною вхідною, вихідною, нормативно-довідковою, оперативною
інформацією для прийняття рішень у процесі господарської діяльності
підприємства та досягнення цілей його розвитку.
Підприємствам для того, щоб забезпечити високі темпи розвитку
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необхідно впроваджувати інновації. При цьому саме інноваційний потенціал
є передумовою успішної діяльності підприємств. Тому інноваційний
потенціал відіграє таку велику роль, адже завдяки ньому можна забезпечити
високий рівень конкурентоспроможності підприємства, а отже і його успішне
функціонування.
Отже, для реалізації інноваційних проектів та посилення своєї ролі на
ринку підприємствам необхідно розвивати та стимулювати усі складові свого
інноваційного потенціалу. Лише за таких умов підприємство матиме змогу
успішно функціонувати на ринку.
1. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент.Учеб. пособ. − СПб.: Питер, 2002. −
208 с.
2. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція,
методологія, стратегічне управління / Гриньов А. В. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 38
с.
3. Кривенко Л.В., Лощина Л.В., Мілашенко В.М. Розвиток інноваційного потенціалу
підприємства у контексті інтелектуальної складової // Економічний простір. – 2008.
– №18. – ст. 281-286.
4. Новікова, Ірина Володимирівна. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та
фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку [Текст]: автореферат дис..к-та ек.
наук:08.06.01/КНЕУ. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://librar.org.uа
5. Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика: толковый терминологический словарь /
информ. / Внедр. Центр "Маркетинг": Под ред. А.П. Дашкова. 4-е изд.— М.:
Маркетинг, 2006.— 102 с
6. Свободный экономический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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Магута Р.М., економіст
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО АУДИТУ КВАЗІФІСКАЛЬНИХ
ОПЕРАЦІЙ
Оцінка квазіфіскальних операцій – обов’язкова умова, яку виставляє
МВФ в контексті забезпечення прозорості бюджетно-податкової сфери. МВФ
видав «Керівництво із забезпечення прозорості у бюджетно-податковій
сфері» [4] і в постійному режимі проводить оцінку прозорості фінансових
систем різних країн. У липні 2011р. до Бюджетного кодексу України було
введено нове поняття «квазіфіскальні операції». У пункті 26.1 статті 2
кодексу визначено його сутність [1]. Квазіфіскальні операції - це операції
органів державної влади і місцевого самоврядування, Національного банку
України, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного
страхування, суб'єктів господарювання державного і комунального секторів
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економіки, що не відображаються у показниках бюджету, але можуть
призвести до зменшення надходжень бюджету та потребувати додаткових
витрат бюджету в поточний час, або в майбутньому. Враховуючи, що в світі
існує практика оцінки квазіфіскальних операцій, необхідно зобов’язати
державні контрольні органи та аудиторські фірми під час контролю
законності, доцільності, ефективності використання коштів суб’єктами
господарювання, органами влади, соціальними фондами давати своє
заключення про обсяги та причини виникнення квазіфіскальних операцій, а
також проводили експертизу як потенційних втрат бюджету, так і
відволікання ресурсів суб’єктів господарювання.
Для впровадження такого аудиту необхідно розробити відповідні
стандарти. Проблематика оцінки квазіфіскальних операцій для науковців та
практиків є достатньо новою. В бюджетному процесі також поки що не
проводяться такі оцінки. Державна фінансова інспекція України та Рахункова
палата здійснюють аудит нецільового, неефективного, незаконного
використання державних коштів, але в їх матеріалах практично не
використовується оцінка квазіфіскальних операцій. На державному рівні поки
що не поставлене питання про необхідність розроблення відповідних
стандартів контролю. В «Концепції розвитку системи управління державними
фінансами», яка була ухвалена розпорядження Уряду [3], вказується лише на
необхідність посилення контролю за квазіфіскальними операціями. Також у
Концепції поставлено завдання визначити повний перелік квазіфіскальних
операцій та органів, які будуть відповідати за проведення оцінки впливу
таких операцій на показники бюджету. Але активна робота в цих напрямах
поки що не розпочата.
Із числа наукових установ проблематика квазіфіскальних операцій
досліджується в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ». Зокрема,
д.е.н. Т. Богдан [2, с. 5, 9] квазіфіскальні операції пов'язує із постачанням
(продажем) певних товарів і послуг за заниженими цінами з одночасним
наданням пільг певним категоріям споживачів. Таким чином, квазіфіскальні
операції відображають фінансово залежні між собою явища і, свідчать про
обмеженість як ресурсів держави, так і доходів громадян. Найбільш
економічно змістовним і значущим в оцінці квазіфіскальних операцій є те, що
відкривається можливість аналізу різнонаправлених явищ і здійснення більш
реалістичної оцінки ефективності державної політики. Квазіфіскальні
операції, з одного боку, відображають процеси виділення ресурсів для
надання бюджетних субсидій, компенсацій, пільгових позик, державних
гарантій, податкових пільг, списання заборгованості, поповнення статутного
капіталу різним суб’єктам. А з іншого – дозволяють оцінити причини, чому
виникає потреба надавати різні бюджетні преференції. Вже тривалий час в
Україні укорінилася практика надання безоплатних, або частково
оплачуваних послуг населенню та виробникам, продажу різних товарів та
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послуг за заниженими цінами, накопичення різних видів заборгованостей.
Але для таких дій є причини – низький рівень добробуту значної кількості
громадян та незадовільне забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів
господарювання.
Згідно з оцінками ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН
України», обсяги квазіфіскальних операцій підприємств, банків України і
НБУ становили 42,6 млрд грн у 2009 р. і 61,0 млрд грн у 2010 р. Відносно
видатків бюджету обсяги квазіфіскальних операцій складають: 17,6%
видатків державного бюджету в 2009 р.; 20,1% видатків - у 2010 р. [2, с. 8,
10]. Переважна частина витрат, пов’язаних із квазіфіскальними операціями,
покладається на Державний бюджет України або місцеві бюджети. До
квазіфіскальних операцій науковці віднесли: продаж природного газу
населенню і теплокомуненерго за заниженими цінами; накопичення
дебіторської заборгованості НАК «Нафтогаз України» за поставлений
природний газ населенню і теплокомуненерго; відпуск електроенергії
населенню за заниженими цінами; поповнення статутного капіталу за
рахунок держави. Крім того, достатньо значні обсяги квазіфіскальних
операцій мають місце у сфері: залізничних перевезень; наданні послуг зв’язку
(вартість пільг з оплати користування квартирним телефоном і встановлення
квартирних телефонів). Але необхідно звернути увагу, що необхідність
надавати такі соціальні преференції випливає із реального незадовільного
стану дохідності та платоспроможності значної кількості населення. Щоб
позбутися практики використання занижених цін, необхідно підвищувати
добробут населення.
У перехідній економіці квазіфіскальні операції мають причини і
існують об’єктивно. Для їх поступового зменшення необхідно проводити
неупереджену оцінку та виробляти дієві механізми впливу на причини їх
утворення. Оскільки значні масштаби квазіфіскальних операцій не дають
уявлення про реальні бюджетні процеси, тому показники бюджету: доходи,
видатки, дефіцит, борги не відображають реальних масштабів потреби в
ресурсах та напрямів їх використання. Перед вченими, практиками,
аудиторами стоїть завдання опрацювати методологію оцінки квазіфіскальних
операцій та розробити структуру спеціальних форм звітності. Показники з
квазіфіскальних операцій повинні широко використовуватися для оцінки
причин і наслідків їх утворення. МВФ сформулював основні вимоги щодо
формування звітності по квазіфіскальним операціям: інформація повинна
відображатись у додаткових аналітичних формах до річного (квартального)
звіту підприємств, Центрального банку, інших відомств з подальшим її
узагальненням і відображенням в бюджетній документації. Аналітична
звітність по квазіфіскальним операціям має містити вичерпну інформацію
щодо цілей, строків, напрямів спрямування ресурсів, а також кола
отримувачів. Усі звіти про квазіфіскальні операції повинні узагальнюватися в
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довідково-аналітичних матеріалах і включатися як до проектів бюджету, так і
звітів про виконання бюджетів усіх рівнів.
В результаті зазначена звітність має забезпечити можливість для
комплексної оцінки вартості квазіфіскальних операцій та реальних масштабів
фіскальних ризиків для бюджету. Аудит квазіфіскальних операцій в
бюджетно-податковій, валютно-кредитній сферах, зовнішній торгівлі, секторі
комерційних організацій та інших сегментах економічних відносин дасть
можливість оцінити фактичний розмір коштів, необхідних для виконання
фінансових та соціальних зобов’язань держави. В результаті аналізу мають
прийматися рішення щодо забезпечення прозорості бюджетного процесу та
удосконалення
механізмів
бюджетно-податкової,
соціальної,
інституціональної, грошово-кредитної політики.
1. Бюджетний кодекс України //http://zakon1.rada.gov.ua.
2. Богдан Т.П. Квазіфіскальні операції та їх роль у формуванні бюджетного дефіциту /
Т.П. Богдан // Фінанси України – № 9. – 2011. – С. 3 – 17.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2012 р. № 633-р «Про
схвалення Концепції розвитку системи управління державними фінансами»
//http://zakon1.rada.gov.ua.
4. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. МВФ –
2007. – 221 с. [Електронний ресурс]: – Доступний з: <http://
www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf>.

УДК 657
Македон Г.М., асистент
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»
СТАНДАРТИЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ
СЕКТОРІ ЯК УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
В Україні триває процес реформування системи бухгалтерського
обліку. У приватному секторі цей процес суттєво випереджає аналогічні
процеси у державному секторі. Так, система бухгалтерського обліку в
приватному секторі уже адаптована до міжнародних стандартів з
урахуванням економіко-правового та ринкового середовища в Україні,
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку визначають
методологічні засади ведення обліку та формування фінансової звітності.
Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає такої організації
обліку, яка б забезпечувала учасників ринку необхідною бухгалтерською
інформацією, дозволяла мати достовірні дані про власний майновий і
фінансовий стан, результати діяльності відповідно до міжнародних стандартів
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[2, 3].
Відповідно до заходів щодо модернізації системи бухгалтерського
обліку у державному секторі на 2007-2015 роки передбачено затвердження
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному
секторі, у тому числі НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності»,
прийнятого на основі МСБОДС 1 «Подання фінансових звітів» та МСБОДС2
«Звіт про рух грошових коштів» [1].
Форми звітності, передбачені НП(С)БОДС 101 відрізняються від форм,
що передбачені Наказом Мінфіну № 44 «Про затвердження Порядку
складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів». Порівняльну характеристику наведено в
табл. 1.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для
прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб’єкта державного
сектору та бюджету. Порядок подання фінансової звітності користувачам
визначається законодавством.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика складу фінансової звітності
НП(С)БОДС 101 «Подання
фінансової звітності»
Баланс (Форма № 1-дс) – відображає
активи, зобов’язання і власний капітал
суб’єкта державного сектору та/або
бюджету на початок року та на кінець
звітного періоду на підставі звірених
даних бухгалтерського обліку
Звіт про фінансові результати (Форма№
2-дс) – відображає операції зі
збільшення або зменшення доходів
та/або витрат суб’єкта державного
сектору та бюджету за звітний період

Звіт про рух грошових коштів (Форма
№ 3-дс) – відображає рух грошових
коштів протягом звітного періоду в
результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності

Наказ Мінфіну № 44 від 24.01.2012 р.
Баланс (форма № 1) містить узагальнені
підсумкові показники, отримані на підставі
звірених даних бухгалтерського обліку,
станом на початок звітного року та на
кінець звітного періоду
Звіт про результати фінансової діяльності
(форма № 9д, N 9м) відображає загальними
сумами операції, наслідками яких є
збільшення або зменшення доходів та/або
видатків розпорядників бюджетних коштів.
Результат переоцінок може впливати як на
збільшення
доходів
розпорядників
бюджетних коштів, так і на збільшення
видатків
Звіт про рух грошових коштів наводиться
інформація про рух грошових коштів за
операціями, проведеними розпорядниками
бюджетних коштів у грошовій формі
відповідно до законодавства України
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Продовження табл. 1
Звіт про власний капітал (Форма № 4дс) розкриває інформацію про зміни у
складі власного капіталу

Примітки до звітів

Звіт про надходження і використання
коштів (Форма № 2д, № 2м, Форма № 4-1д,
№ 4-1м, Форма № 4-2д, 4-2м) складається
розпорядниками
та
одержувачами
бюджетних коштів про отримані і
використані
бюджетні
асигнування
державного або місцевих бюджетів згідно з
кошторисом
Інші форми звітності

У фінансових звітах надається інформація про: активи; зобов’язання;
власний капітал; дохід; витрати; грошові потоки суб’єкта державного сектору
та бюджету.
Нові форми звітності дають змогу порівнювати фінансовий стан
установ державного сектору з госпрозрахунковими підприємствами.
Співставлення складу річної фінансової звітності наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Порівняння складу звітності госпрозрахункових підприємств та
суб’єктів державного сектору
Госпрозрахункові підприємства
Державний сектор (з 2013 року)
Баланс (Форма № 1)
Баланс (Форма № 1-дс)
Звіт про фінансові результати Звіт про фінансові результат (Форма
(Форма № 2)
№ 2-дс)
Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів (Форма
(Форма № 3)
№ 3-дс)
Звіт про власний капітал (Форма № звіту про власний капітал (Форма №
4)
4-дс)
Примітки до річної фінансової Примітки до звітів (Форма № 5-дс)
звітності (Форма № 5)
Як бачимо з таблиці склад фінансової звітності буде абсолютно
ідентичним, що особливо позитивно вплине на суб’єкти державного сектору,
що займаються виготовленням певної продукції. До того ж відмова від
значної кількості довідок полегшить роботу бухгалтерії. Оскільки
інформаційне навантаження більшості діючих форм в державному секторі
мінімальне.
Провівши аналіз таблиці, зрозуміло, що існує проблема невідповідності
форм звітності та непідготовленості бухгалтерського апарату працювати з
новими формами звітності. Отже, необхідно розробити методичні
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рекомендації щодо заповнення форм звітності передбачених НП(С)БОДС 101
«Порядок подання фінансової звітності» [4, 5].
Сьогодні у нормативно-правовому забезпеченні методики складання
фінансової звітності в бюджетних установах стоїть нове завдання: адаптація
законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до
Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства
України до норм законодавства Європейського Союзу». У реформуванні
бухгалтерського обліку важливим методичним підходом є також визначення
сутності та значення управлінського обліку в фінансово-господарському
механізмі бюджетних установ.
Стандартизація фінансової звітності суб’єктів господарювання
державного сектора сприятиме: удосконаленню управління державними
фінансами; впровадженню системи стратегічного бюджетного планування на
середньостроковий та довгостроковий періоди, а також програмно-цільового
методу складання і виконання бюджетів; підвищенню дієвості системи
фінансового контролю за бюджетним процесом, в тому числі складання
фінансової звітності в державному секторі.
1. Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в
державному секторі на 2007-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів від 16 січня
2007
р.,
№34.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/ uk/publish/article/main?art_id =83759&cat_id=83023
2. Стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора. — [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/document/81046/B4.pdf
3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектора. —
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/
publish/article/main?art_id=80965& cat_id=83024
4. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі: Наказ Міністерства фінансів від 24.12.2010 р. №1629. —
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://www.nau.kiev.ua/druk.php?name=354444-24122010-0.txt
5. Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в
державному секторі: Наказ Міністерства фінансів від 12.10.2010 р. №1202. —
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1017-10
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Автоматизированные системы бухгалтерского учета изменялись
параллельно с изменениями информационных технологий, программных и
технических средств обработки информации, методов и средств разработки,
концепцией
построения
информационной
системы.
Изучение
автоматизированных систем целесообразно начать с анализа признаков,
определяющих специфику их применения в условиях объекта
компьютеризации. Существуют стандартные подходы к автоматизации учета
хозяйственных операций:
 непосредственный ввод учетных данных в регистр (журнал, книгу)
хозяйственных операций в виде отдельных проводок с использованием
машинных справочников.
 контроль правильности вводимых бухгалтерских проводок с
помощью заранее подготовленного списка «корректных проводок».
 фильтрация списка бухгалтерских проводок в учетном регистре с
целью их выборки, редактирования, копирования.
 создание типовых хозяйственных операций, содержащих шаблоны
бухгалтерских проводок, которые открыты для настройки. Ведение регистра
(журнала) хозяйственных операций, формируемых на основании типовой
операции. Автоматическое заполнение регистра бухгалтерских проводок,
расчет сумм проводок.
 работа с типовыми первичными документами, создание регистра
(журнала) документов. В отличие от типовых операций первичные
документы на основе типовых форм можно оформлять до совершения
хозяйственной операции. После факта ее совершения выполняется
«проведение» документа. Используется электронный документооборот для
учетных функций системы управления.
Существует зависимость между масштабом предприятия и типом
применяемых в автоматизированных системах бухгалтерского учета
информационных
технологий,
обусловленная
потребностями
в
информационных технологиях для реализации функций этих систем и
возможным уровнем затрат на ее создание и сопровождение. Чем меньше
масштаб предприятия, тем относительно «проще» бухгалтерский учет,
меньше интенсивность информационных потоков. Для этого класса систем
имеется потребность в несложных (а следовательно, недорогих)
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информационных технологиях. Для крупных предприятий компьютерные
системы являются неотъемлемой частью ИС предприятия, поэтому
информационные технологии КСБУ «диктуются» ИС предприятия.
Наибольший простор для выбора информационных технологий существует
при создании автоматизированных систем средних и некоторых крупных
предприятий [1, с. 91].
На тех крупных предприятиях, где сетевая версия бухгалтерского учета
на ПЭВМ ограничена по своим возможностям, могут применятся мини- и
большие ЭВМ. Среди разнообразия предлагаемых программных продуктов
бухгалтеру следует ознакомиться с возможностями большого количества
программ и выбрать ту, которая учитывает специфику учета на данной
фирме. Существует перечень требований, предъявляемых к программному
продукту для компьютеризации бухгалтерского учета:
 прохождение тестирования и сертификации;
 наличие товарного вида и надежного сопровождения;
 право на получение консультаций;
 одновалютное и многовалютное исполнение;
 органическое единство бухгалтерского учета и финансового
анализа;
 модульный принцип построения системы, позволяющий выбирать
ее конфигурацию в зависимости от размеров предприятия;
 необходимый уровень детализации аналитического учета;
 цена и т.д. [2, c. 137].
В развитии бухгалтерских информационных систем наблюдаются
следующие тенденции:
1. Формирование динамично развивающегося рынка бухгалтерских
систем.
2. Постоянное совершенствование программных и аппаратных
решений в связи с высоким уровнем конкуренции.
3. Потребность в создании рынка бухгалтерских программ для
домашнего пользования.
4. В области бухгалтерии представлен весь спектр информационных
услуг.
5. Развитие средств коммуникации и сетей определяют специфику
развития бухгалтерских система в направлении новых технологий с защитой
учетной информации.
Основным фактором, стимулиющим разработки новых бухгалтерских
информационных систем в Украине является частое изменение
законодательства, что ведет к изменению учета отдельных объектов, а
следовательно и к необходимости изменения информационных систем.
Поэтому изучая современные технологии в бухгалтерском учете необходимо
учитывать не только особенности деятельности предприятий, но
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законодательные изменения в части учета и начисления налогов.
1. Информационные технологии бухгалтерского учета / О.П. Ильина. – СПб : Питер
2001. – 688 с.
2. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике : учеб. пособие /
В. Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2008. – 560 с.

УДК 657
Максимюк А.Н., группа 401-ФК
Научный руководитель: Майданевич Ю.П., к.э.н., доцент
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА БРЕНДОВ
Теоретические основы оценки брендов в Украине только начинают
свое развитие. Финансовая оценка бренда – достаточно сложный процесс изза его нематериальности и отсутствия четких правил и методов оценки в этой
области, что связано с сложной природой нематериальных активов и разными
толкованиями сущности бренда.
Бренд – это имя, термин, знак, символ или дизайн, или же их
комбинация, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного
продавца или группы продавцов от аналогичных товаров и услуг
конкурентов.
С точки зрения финансовой оценки бренд рассматривается как
нематериальный актив, имеющий экономическое влияние и требующий
отражения в балансе.
По словам Разовского Ю. В.: «Финансовая оценка бренда – это
попытка оценить бренд как приведенную ценность будущих дополнительных
денежных потоков, которые он принесет своему обладателю» [3, с. 46].
Выделяют ряд причин для осуществления оценки бренда:
 купля-продажа бренда;
 повышение эффективности управления нематериальным активом;
 стратегическое планирование;
 поглощение, слияние или ликвидация бизнеса;
 определение условий передачи лицензий или франчайзинг;
 судебные разбирательства;
 разработка экономически обоснованных программ развития бренда;
 привлечение кредитов, если предметом залога является бренд.
Рассмотрим основные подходы определения стоимости брендов. Геер
Г.В. выделяет следующие методы оценки бренда:
1. Рыночный метод оценки (сравнительный подход) – стоимость
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бренда оценивается на основании информации о сравнительных объемах
продаж брендов на рынке.
2. Затратный метод оценки (затратный подход) – стоимость бренда
определяется как сумма расходов на его создание, рекламу, развитие.
3. Роялти – оценка сумм, которые было бы необходимо уплатить, если
бы права на использование бренда принадлежали другой компании.
4. Экономический метод – оценка вклада бренда в бизнес за
последние несколько лет с учетом рыночной стоимости компании [1, с. 471].
Кендюхов О.В., Шпарева А.М., Файвишенко Д.С. делают акцент на
следующих методах:
1. Метод аккумуляции суммарных расходов – стоимость бренда
оценивается как сумма расходов на создание, дизайн, рекламу бренда.
2. Метод расчета деловой репутации или гудвил – стоимость бренда
рассчитывается как разница между рыночной стоимостью бизнес-единицы и
суммой различных идентифицированных активов (стоимость основных
средств, свободные денежные средства и т.д.).
3. Метод анализа финансовых потоков – стоимость бренда
рассчитывается как разница между свободными денежными потоками и
суммой различных идентифицированных активов [2, с. 129].
Трокоз В.М. и Юркивская Л.И. считают, что при оценке бренда
компании целесообразно учитывать такие показатели:
 индекс развития бренда – соотношение продаж бренда в отдельном
сегменте и на рынке в целом;
 проникновение бренда – часть покупателей в общем количестве
населения;
 часть рынка по доходу – часть дохода от продажи товара под
определенным брендом в совокупном доходе рынка;
 динамика объемов реализации бренда – динамика объемов продаж
брендов за месяц, год; темпы роста бренда [4].
Обычно используются 2-3 метода оценки, а их результаты проверяются
на противоречия. Выбор метода оценки стоимости бренда зависит от того, в
чьих интересах проводится оценка (продавца или покупателя), является ли
стоимость бренда фактором принятия стратегических решений. Каждый из
существующих методов оценки бренда имеет свои достоинства и недостатки.
Выбор метода также зависит от целей, ради которых производится оценка.
Попытки разработки единой методики комплексной оценки брендов
осуществлялись такими консалтинговыми компаниями как Interbrand,V-Ratio
Business Consulting Company, Brand Finance и др.
В ноябре 2010 года был принят международный стандарт оценки
стоимости брендов ISO 10668:2010 [5]. Он определяет основные принципы
оценки бренда: цели, методы, требования, источники информации. Данный
стандарт учитывает оценку стоимости бренда с позиции финансов,
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маркетинга, права и управления. В нем выделяются следующие методы
оценки бренда:
 доходный – бренд оценивается как текущая стоимость
экономических выгод, которые компания ожидает получить в течение
оставшегося срока полезного использования бренда;
 рrice premium – стоимость бренда оценивается как надбавка к цене
товара, которую он генерирует. Для этого сравнивается цена на товары и
услуги, имеющие определенный бренд, с ценой на небрендовые товары и
услуги;
 разделения доходов – бренд оценивается как текущая стоимость
части экономической прибыли, связанной с его использованием;
 инкрементальный метод – оценивает денежный поток,
генерируемый брендом данной компании, в сравнении с сопоставимой
компанией, которая не имеет такого бренда.
При оценке бренда должны быть взяты во внимание особенности
рынков, на которых они позиционируются.
Были рассмотрены несколько методик оценки брендов, но найти одну
универсальную не представляется возможным. Только произведя оценку
бренда по нескольким методикам, можно получить адекватный результат.
Оценка стоимости бренда является важной задачей для получения
адекватной информации для принятия управленческих решений. Необходим
комплексный подход к осуществлению финансовой оценки бренда, который
будет оказывать содействие усовершенствованию стратегии развития бренда,
эффективному распределению ресурсов для его развития и др.
1. Гейер Г.В. Фінансова вартість брендів і методи її оцінки / Г.В. Гейер //
Університетські наукові записки. – 2006. – № 3-4 (19-20). – С. 469-475
2. Кендюхов О.В. Методичні засади оцінки ефективності брендингу / О.В. Кендюхов,
А.М. Шпарьова, Д.С. Файвішенко // Наукові праці ДонНТУ / Серія: Економічні
науки. – Випуск 38-3. – С. 126-132.
3. Разовский Ю. В. Брендинг / Ю.В. Разовский: учеб. пособие - М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2009. -238 с.
4. Трокоз В.М. Комплексний підхід до оцінки брендів підприємства / В.М. Трокоз,
Л.Й.
Юрківська.
//
[Електронний
ресурс]
–
режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_3/87.pdf
5. ISO 10668. Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation. //
[Електронний
ресурс]
–
режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_3/87.pdf
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Луцький національний технічний університет
БАЗОВІ ІНСТИТУТИ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ
Оскільки медичний туризм є специфічним видом туризму, що межує
між двома сферами – охороною здоров’я та туризмом, то базовими
інститутами його розвитку є, окрім медичних закладів, туристичні організації.
Зокрема, заклади охорони здоров’я згідно законодавства України
розглядаються як юридичні особи будь-якої форми власності та
організаційно-правової форми або її відокремленим підрозділом, основним
завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на
основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних
(фармацевтичних) працівників [52]. До таких закладів з позиції розвитку
РРМТ слід віднести: лікувально-профілактичні заклади, в основному,
однопрофільні спеціалізовані (зокрема, дерматовенерологічна, інфекційна,
косметологічна, наркологічна, отоларингологічна лікарня, лікарня відновного
лікування, онкологічний, дерматовенерологічний, ендокринологічний,
шкірно-венерологічний, кардіологічний диспансер, ін.); санаторно-курортні
заклади (бальнеологічна лікарня (у т.ч. дитяча), грязелікарня (у т.ч. дитяча),
дитячий оздоровчий центр, курортна поліклініка, міжнародний дитячий
медичний
центр,
санаторій
(у
т.ч.
дитячий,
однопрофільний,
багатопрофільний, спеціалізований), санаторій для дітей з батьками,
санаторій-профілакторій); амбулаторно-поліклінічні заклади (зокрема,
стоматологічні поліклініки).
Тоді як фактично наданням послуг туризму займаються спеціальні
організації (туристичні фірми, бюро, агентства та ін.), тобто, підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності, фізичні особи, що
зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і
мають ліцензію на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням туристичних
послуг [2]. Базові туристичні інститути слід розглядати, з одного боку, з
позиції туристичних агенцій, з іншого – з позиції туристично-рекреаційних
об’єктів.
Базові медичні та туристичні інститути розвитку РРМТ є
взаємозалежними та взаємодоповнюючими. Хоча заклади охорони здоров’я
можуть частково взяти на себе функції з надання туристичних послуг без
допомоги туристичних агентств, однак у такому випадку вони зобов’язані
створити спеціальний відділ та отримати відповідну ліцензію. Крім того,
оскільки медичний туризм передбачає і додаткові, окрім медичних,
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туристичні послуги, без професійних туристичних агенцій їх надання
унеможливлюється. Тому, у цьому плані можна виокремити різні варіанти
співпраці між базовими інститутами такого ринку, однак усі вони базуються
на поєднанні функцій з надання туристичних та медичних послуг.
1. ОсновизаконодавстваУкраїни про охоронуздоров'я: Закон України № 2801-XII від 19.11.1992 р.[Електронний
ресурс]. –Режимдоступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
2. БоголюбовВ.С.Организация специальных видовтуризма: Конспектлекцій. – Спб.,2010.–116 с.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ І
РОЗВИТКУ
За останні століття антропогенна діяльність вкрай негативно
відображається на стані навколишнього середовища. Питання охорони
довкілля є нагальним для людства, проте, певні кроки до раціоналізації
природокористування на сьогоднішній день здійснили лише деякі
високорозвинуті країни.
З метою запобігання втрат природних ресурсів та забруднення
навколишнього середовища, вплив на довкілля повинен плануватися кожною
інституцією та координуватися на рівні держави. Щоб врахувати при цьому
потреби та інтереси людини, необхідне інформаційне забезпечення такого
планування. Це зумовило виникнення таких галузей економічної науки, як
екологічний менеджмент, екологічна економіка, екологічний облік,
екологічний аудит тощо.
Над
проблемами
обліково-аналітичного
забезпечення
природоохоронної діяльності підприємств працювало багато вітчизняних і
зарубіжних науковців. Серед них: Н.А. Левченко, Н.Є. Василевська,
А.І. Бородін, Л.С. Гринів, Г. Дейлі, Л. Максимів, Л.М. Пелиньо, І.В. Замула,
Ю.О. Івахів та інші. Проте, економічні, організаційно-методичні і
нормативно-аналітичні аспекти екологічного обліку і звітності досі не
розроблені і не врегульовані повністю.
Екологічний облік, як частина бухгалтерського обліку повинен діяти як
система, що включає фінансовий облік, управлінську звітність за
визначеними фахівцями підприємства показниками, екологічний контролінг
та екологічний аудит. До екологічного обліку можна віднести: облік витрат
на природоохоронну діяльність; облік активів, які використовуються у цілях
252

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

охорони навколишнього середовища; облік доходів від раціонального
використання ресурсів та позитивного ефекту від впливу на довкілля; збір
інформації та складання звітів про екологічну діяльність; облік екологічного
податку, рентні платежі за видобуток і транспортування нафти і природного
газу, плати за землю і користування надрами, а також зборів за спеціальне
використання води і лісових ресурсів.
У Європі та США на сформовані течії, які досліджують питання з
охорони довкілля та її взаємодії з бухгалтерським обліком. В Україні стан
довкілля можна охарактеризувати не інакше, як катастрофічний, проте
єдиного стандарту екологічної звітності і досі не розроблено, а питання
організації екологічного обліку, проведення природоохоронних заходів та
контролю за екологічною ситуацією в країні досі відкрите. Це зумовлено
взаємодією таких факторів:
 незацікавленість органів державної влади до запровадження
природоохоронних програм та законодавчого закріплення екологічного
обліку;
 відсутність конкретних рекомендацій щодо ведення екологічного
обліку, а звітність не є обов’язковою;
 виділення окремих груп витрат, доходів, обладнання – додаткове
навантаження у роботі бухгалтерів, яке не є обов’язковим і рідко цікавить
керівництво;
 екстенсивний шлях розвитку національного господарств, податковий
тиск і кризовий стан економіки загалом: керівники підприємств частіше
стурбовані, як закупити дешевшу сировину та обладнання, штучно завищити
собівартість продукції та інші витрати, щоб у підсумку зменшити базу
оподаткування;
 облік екологічних витрат в Україні якщо і ведеться, то – у більшості
випадків – номінативно. Досить часто такі витрати не визнаються
податковими інспекторами і лише додають проблем бухгалтерам під час
перевірок. Або ж навпаки, акціонерні товариства уникають заходів, які
призведуть до зменшення прибутку на акцію, щоб привабити інвесторів.
Як свідчить світова практика, в багатьох країнах триває розробка
моделей екологічної звітності. Складання і подання звітів про понесені
компаніями природоохоронні витрати регламентується на законодавчому
рівні. Впровадження екологічно орієнтованого обліку та звітності на
підприємствах України поки що залишається пропозицією науковців.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
На данном этапе развития бухгалтерской науки остаются до конца не
решенными многие вопросы теории и практики бухгалтерского учета
собственного капитала. Недостаточная проработанность некоторых
методологических и методических проблем учета собственного капитала
оказывает отрицательное влияние на методику бухгалтерского учета, снижает
эффективность управленческих решений в области инвестиционной и
финансовой политики. Следовательно, существует объективная потребность
во всестороннем изучении, анализе и улучшении методологии и организации
бухгалтерского учета собственного капитала на современных предприятиях.
Целью данного исследования является выявления существующих
проблем учета собственного капитала и разработка путей его
совершенствования. Для достижения поставленной цели необходимо решить
следующие задачи:
 раскрыть понятие и сущность собственного капитала;
 осветить состав и структуру собственного капитала;
 изучить проблемы учета собственного капитала;
 разработать пути совершенствования учета собственного капитала.
Капитал представляет собой совокупность материальных ценностей и
денежных средств, финансовых вложений и затрат на приобретение прав и
привилегий, необходимых для осуществления ее хозяйственной деятельности
организации.
По существу, капитал, являясь экономическим ресурсом, представляет
собой совокупность собственного и привлеченного капитала, необходимого
для осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.
В общем случае, собственный капитал определяется стоимостью
имущества, принадлежащего организации. Это так называемые чистые
активы организации, разность между стоимостью имущества (активным
капиталом) и заемным капиталом.
Собственный капитал состоит из уставного капитала, добавочного
капитала, резервного капитала, нераспределенной прибыли и целевого
финансирования.
Анализ российских стандартов бухгалтерского учета свидетельствует о
том, что нет единого определения собственного капитала, отражающего всю
многогранную сущность этого понятия. По-моему мнению, целесообразно
предложить следующее определение собственного капитала: собственный
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капитал – капитал, состоящий из средств, вложенных собственниками
организации при ее учреждении; средств, предназначенных для возмещения
убытков от хозяйственной деятельности; добавочного капитала; чистой
прибыли, не распределенной между акционерами; средств целевого
финансирования, вложенных на безвозвратной основе, необходимый для
осуществления финансово-хозяйственной деятельности организации.
Существуют ряд проблем, связанных с учетом собственного капитала.
Проблема, связанная с государственной регистрацией юридических
лиц, которая заключается в том, как может быть учтено внесение 50%
уставного капитала, если организация еще не создана, а создана
(зарегистрирована) она может быть только после оплаты этих 50%.
Проблема организации учета взносов учредителей в уставный капитал
земельными долями. Она заключается в том, что внесенные учредителями в
уставный капитал земельные доли не находят отражения в учете и отчетности
вследствие ряда причин (нерешенность вопросов их первичного учета,
обоснованной оценки, отсутствие методических рекомендаций и т.п.).
Проблема неинформированности собственника о реальном положении
дел в организации, что создает угрозу финансовой нестабильности,
недополучения ожидаемых выгод или получения прямых убытков, а также
потенциального банкротства.
Проблема раздельного рассмотрения статей собственного капитала,
связанная с тем, что нуждаются в дополнительном раскрытии наиболее
существенные изменения в основных элементах собственного капитала.
Для улучшения учета собственного капитала необходимо:
 повысить долю собственных средств в источниках финансирования,
за счет рационального распределения прибыли;
 рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных
кредитов для усовершенствования производства, а так же сократить отток
собственных средств в дебиторскую задолженность посредством
комплексного подхода изучения заказчика, использования современных схем
и средств расчетов;
 вести учет источников финансирования не по факту оплаты, а по
факту начисления наиболее полного и объективного отражения финансовохозяйственной деятельности организации.
Для улучшения финансового состояния коммерческих предприятий
рекомендуется:
 увеличить уставный капитал общества с целью повышения его
финансовых гарантий;
 создать резервный фонд, а также совершенствовать его учет и
отражения в бухгалтерском балансе;
 совершенствовать бухгалтерскую отчетность общества в целях
возможности ее использования для финансового анализа всеми участниками
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рынка.
 обеспечить минимизацию затрат по формированию капитала из
различных источников.
 обеспечить высокоэффективного использования капитала в процессе
его хозяйственной деятельности. Реализация этого принципа обеспечивается
путем максимизации показателя рентабельности собственного капитала при
приемлемом для предприятия уровне финансового риска.
Разработанные и предложенные мероприятия позволят не только
улучшить качество отчетности, устранить выявленные недостатки учета
собственного капитала на сельскохозяйственных предприятиях, но и
предоставят возможность органам управления организации на основе
детальной бухгалтерской информации принимать грамотные и эффективные
управленческие решения
УДК 657
Мариненко А.А., к.э.н., старший преподаватель
ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный
аграрный университет (Россия)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
Развитие рыночных отношений и экономики в аграрном секторе
предопределяет необходимость формирования эффективной системы
управления деятельностью сельскохозяйственных организаций. Основной
информационной базой управления сельскохозяйственными организациями
является бухгалтерский учет. Как известно, он должен обеспечивать
информационные потребности внутреннего управления организаций и
внешних пользователей финансовой отчетности для принятия экономических
решений. Следует отметить, что сельское хозяйство имеет дело с живыми
организмами, которые все время изменяются. Эти изменения не всегда
подвластны управлению. И в этой сфере МСФО 41 «Сельское хозяйство»
становится особенно значимым для практического применения. Особо
важной следует признать оценку биологических активов по справедливой
стоимости, так как благодаря этому станет возможной реальная оценка
финансового состояния и платежеспособности аграрных предприятий.
Интеграционные процессы обусловили появление в бухгалтерском
учете новой учетной категории – «биологические активы», в связи с чем,
возникла необходимость корректировки российской учетной практики в
соответствии с требованиями международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО). В современных условиях следование указанным
стандартам важно не только для эффективной работы рыночной экономики,
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но и для привлечения инвестиций, стимулирования экономического роста,
справедливых отношений между контрагентами [1].
В рамках концепции развития российского бухгалтерского учета и его
интеграции в среду международных стандартов на передний план
выдвигаются вопросы методологии, среди которых особый интерес
представляет учет биотрансформации активов сельского хозяйства.
В действующей системе нормативного регулирования бухгалтерского
учета в России нет конкретных указаний о том, что такое «биологические
активы» и как вести их учет. Однако в западной практике эти объекты учета
известны давно, да и в России уже не первый год идут разговоры о принятии
ПБУ, посвященного биологическим активам (его проект появлялся на сайте
Минсельхоза еще в конце 2006 года). А между тем многим организациям уже
сейчас приходится решать вопросы, связанные с отражением используемых
ими биологических активов и операций с ними в бухгалтерском учете и
отчетности [2].
Между практикой учета в сельском хозяйстве в РФ и МСФО
существуют принципиальные отличия в признании, оценке и раскрытии
информации
о
сельскохозяйственной
деятельности.
МСФО
41
предусматривает совершенно новые определения сельскохозяйственной
деятельности, биологических активов, вводит понятия биотрансформации и
справедливой стоимости.
Перспективы применения МСФО 41 «Сельское хозяйство» в России
делают необходимым приведение принципов и правил бухгалтерского учета
биологических активов в соответствии с требованиями международных
стандартов. Принятая в нашей стране практика разделения активов только на
внеоборотные и оборотные в контексте МСФО 41 неприменима. Чтобы
адаптировать принципиальные аспекты МСФО к национальным
особенностям должны быть определены новые подходы к основам
бухгалтерского учета, оценки активов, определению финансовых результатов
сельхоздеятельности и раскрытию в финансовой отчетности информации по
биологическим активам.
Биотрансформация приводит к следующим изменениям: изменения
актива в процессе роста (увеличение количества животных и растений или
улучшение их качественных характеристик); дегенерации (уменьшение
количества животных и растений или ухудшение их качественных
характеристик); воспроизводства (производство дополнительных животных
или растений); производство сельскохозяйственной продукции (рисунок 1).
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Рис. 1. Результаты биотрансформации в соответствии с МСФО.
Все эти изменения биотрансформации биологических активов должны
найти отражение в бухгалтерском учете. Такая необходимость обусловлена
тем, что биотрансформация является существенным событием, подлежащим
отражению при расчете чистой прибыли или убытка, так как: без отражения
биотрансформации невозможно разобраться в результатах деятельности
организации; такой порядок учета согласуется с методом (принципом)
начисления [4].
Для эффективного развития аграрного сектора экономики России
необходимо
иметь
адекватную
рыночным
отношениям
систему
представления учетной информации, позволяющую с максимальной отдачей
использовать все имеющиеся ресурсы сельскохозяйственной организации. В
современных условиях развитие системы бухгалтерского учета, направленное
на сближение требований национальных и международных стандартов,
способствует большей самостоятельности организации в вопросах выбора
вариантов и методов ведения учета [3].
Сближение российского бухгалтерского учета и учета по требованиям
международных стандартов является в настоящее время актуальным
вопросом. Иные принципы учета и различие понятий в соответствии с
международными и российскими стандартами учета вызывают не меньший
интерес.
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животноводства: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12: защищена 13.05.08/ Газизъянова
Юлия Юнусовна. – Саратов, 2008. – 175 с.
3. Дзыбова, С.Б. Учет биологических активов в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. Сб. научн. тр. По мат. международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов»
[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://msu-research.ru/
4. Кeчерукова А. Сущность и оценка биологических активов в соответствии с
международными стандартами [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://iias.ru/

УДК 657
Маркевич Д.В., группа ДЭА-1
Научный руководитель: Савицкая Г.В., к.э.н., профессор
УО «Белорусский государственный экономический университет»
БЕНЧМАРКИНГ КАК СИСТЕМА ПОИСКА НОВАЦИЙ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАЗРЕВАЮЩИХ ПРОБЛЕМ В БИЗНЕСЕ
В последние годы бенчмаркинг входит в тройку самых
распространенных методов управления бизнесом в крупных международных
корпорациях.
Бенчмаркинг – это постоянный процесс изучения и оценки товаров,
услуг и опыта производства своих самых серьезных конкурентов, либо тех
компаний, которые являются признанными лидерами в своей области с целью
получения информации, полезной для усовершенствования собственных
продуктов, техники и технологий и бизнес-процессов.
Целью бенчмаркинга является совершенствование бизнеса и
повышение конкурентоспособности. Основные задачи, которые решаются в
процессе проведения эталонного сопоставления - это изучение и применение
лучшего опыта других предприятий.
Бенчмаркинг – это относительно новая техника экономического анализа. Практически как любой новый инструмент бизнеса бенчмаркинг возник
как реакция на экономический кризис. Впервые этот метод был разработан в
1972 году для оценки эффективности бизнеса Институтом стратегического
планирования в Кембридже (США). Позднее бенчмаркинг получил широкое
распространение среди специалистов США, его философия используется во
многих фирмах – «ЗМ», «НР», «Dupont», «Motorola». Опираясь именно на
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бенчмаркинг, смогли удержать свои позиции на рынке такие известные
компании, как Apple и RankXerox. В настоящее время бенчмаркинг считается
самым эффективным направлением консалтинга. Процесс эволюции
бенчмаркинга аналогичен классической модели "перехода от искусства к
науке".
Пока же по ряду причин бенчмаркинг в Беларуси не стал популярным
и распространенным явлением в практике управления предприятиями. Его
использование в Беларуси может стать государственной идеологией
догоняющего развития в области производства конкурентоспособных (по
цене и качеству) товаров, работ, услуг. Незнание и неиспользование
современного инструментария бенчмаркинга приводит сегодня к тому, что
руководители и специалисты не извлекают пользы из того, что находиться
рядом с ними, упускают из виду ценные знания, идеи, передовой опыт,
инновации, которые могли бы быть использованы в повседневной
деятельности. Опыт, знания, компетенции руководителей и специалистов
являются основной составляющей интеллектуального капитала организации,
ценность которого, в современном мире возрастает и, по оценкам
исследователей может в разы превосходить материальный капитал.
Новая модель бизнеса, которая вживляется в компанию с приходом
бенчмаркинга, способствует развитию системного мышления, которого
зачастую так не хватает нашим компаниям. Эталонное сопоставление
помогает лучше понять и внутреннюю среду, вокруг которой построена
компания, и внешнюю, которая воздействует на нее. Будучи мощным
инструментом совершенствования, бенчмаркинг является эффективным
методом изучения не только опыта других, но и своей организации.
Самооценка организации способствует систематизации и структурированию
менеджмента компании, позволяет проследить динамику улучшений и
построить самообучающуюся организацию на принципах постоянного
совершенствования.
Действительно,
без
бенчмаркинга
выживание
организации в условиях агрессивной внешней среды невозможно. В
современной конкурентной среде шансы на длительный успех имеют лишь
предприятия, готовые к совершению прорывов, и проведению постоянных
организационных изменений. Межорганизационное сотрудничество и есть
тот механизм, который обеспечит поддержку инноваций всех типов и
является вечным двигателем непрерывного процесса постоянного улучшения
деятельности компании.
К сожалению, более широкому применению бенчмаркинга в
Республике Беларусь, несмотря на все его преимущества, мешает, помимо
всего
прочего,
излишняя
закрытость
организаций
вследствие
недобросовестного использования конфиденциальной информации. В
белорусском бизнесе должна сформироваться определенная культура,
предполагающая открытость, этичность, честность для наиболее
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эффективного использования данного инструмента в управлении бизнесом.
Однако в Беларуси бенчмаркинг применим и используется, но не в
полном смысле так, как его понимают сегодня. Руководители отечественных
предприятий-партнеров и даже предприятий-конкурентов обмениваются
информацией о лучших достижениях своих компаний в процессе
неформального общения. Полученные при этом сведения часто находят
применение на практике. Что же касается профессионального бенчмаркинга и
его перспектив в отечественном бизнесе, то их омрачает ряд барьеров.
Стандартной причиной отказа от бенчмаркинга является, прежде всего, то,
что руководителям довольно сложно отказываться от старых идей. Ведь
признать новую идею - значит пересмотреть привычные подходы к
управлению. Но «барьер закомплексованности» бизнеса со временем
преодолим. Этому способствуют различные форумы и семинары,
инициаторами которых зачастую выступают государственные органы.
Выделим основные составляющие развития бенчмаркинга в Беларуси:
 экономическая: катализация процессов выхода отечественного
бизнеса (особенно малого и среднего) из тени, повышение качества и
конкурентоспособности менеджмента белорусских компаний;
 информационная: формирование национальной и региональных баз
данных лучшей деловой практики (в том числе на основе премий в области
качества);
 просветительская: обучение современным подходам к управлению
предприятием, изучение и применение лучшей деловой практики.
Сельское хозяйство является одной из прогрессивных отраслей любой
страны, и что самое главное, составляет основу развития здорового общества.
Республике Беларусь необходимо работать в условиях мировых тенденций и
обеспечивать конкурентоспособность отечественной продукции на мировом
рынке, где продовольственная система базируется на устойчивости,
безопасности и качестве продуктов питания. Развитие агропромышленного
комплекса остается одним из приоритетов экономики нашей республики.
Развитие сельского хозяйства любой страны невозможно без внедрения
новых научных разработок, новых современных технологий, машин и
механизмов. Именно поэтому современный аграрный бизнес сложно
представить без мероприятий, позволяющих увидеть и обобщить мировой
опыт аграрной индустрии, определить наиболее перспективные направления
ее развития. Такие мероприятия активизируют продвижение товарной
продукции к потребителю и представляют собой своего рода отраслевой
анализ, который является первой ступенью к разработке стратегии и
проведению бенчмаркинговых исследований.
В такой ситуации бенчмаркинговое исследование представляется
наиболее эффективным, так как его основу составляет изучение успешных
стратегий внешних предприятий-партеров. Так, наиболее распространѐнной
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формой проявления бенчмаркинга в Беларуси является проведение
семинаров, бизнес-форумов, конкурсов, выставок и мероприятий, на которых
представители различных отраслей хозяйства и предприятий различных форм
собственности представляют свои достижения, обсуждают перспективные
направления и стратегии развития, посещают выставки и экспозиции
достижений. Ключевое значение в развитии бенчмаркинга и применении его
в отрасли сельского хозяйства имеют соглашения Республики Беларусь и
других стран ближнего и дальнего зарубежья о сотрудничестве в сфере
агропромышленного комплекса.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что бенчмаркинг
сегодня – это неотъемлемый элемент управления компанией. Особое
значение он имеет в управлении качеством, позволяя постоянно
контролировать уровень качества, отслеживать новейшие тенденции в
производстве товаров и оказании услуг. Основными причинами, по которым
применение бенчмаркинга в Беларуси видится необходимым являются:
глобальная конкуренция, вознаграждение за качество и необходимость
повсеместной адаптации и использования мировых достижений в области
производственных и бизнес-технологий. Использование бенчмаркинга в
Беларуси может стать государственной идеологией догоняющего развития в
области производства конкурентоспособных (по цене и качеству) товаров,
работ, услуг.
1. Маслов, Д.В., Белокоровин, Э.А. Бенчмаркинг – выгодно ли учиться у других?
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.it2b.ru. Дата доступа: 12.08.2012
2. Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент. Прогнозирование. Реинжиринг.
Бенчмаркинг: учеб. пособие - Изд-во Питер, 2001. - 304 с.
3. Рейдер, Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения
прибыли: [пер. с англ. А. Л. Раскина], под науч. ред. Т.В. Даниловой – Москва: РИА
Стандарты и Качество, 2007. – 248 с.
4. Керцнер, Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления
проектами: [пер. с англ.] / Г.Керцнер, под ред. А.Д. Баженова. – Москва: ДМК, 2012.
– 318 с.
5. Богдан, Н.И. Инновационная динамика: глобальные тенденции и перспективы
Беларуси/ Н.И. Богдан. – Минск: Энциклопедикс, 2012. – 195 с.
6. Антонов, Г.Д. Управление конкурентоспособностью организации: учеб. пособие
для студентов, обуч. по спец. «Экономика и управление на предприятии (по
отраслям)» / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. – Москва: Инфра-М, 2012. –
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УДК 657
Маркеєва Т.А., викладач ІІ категорії
Коледж технологій та бізнесу
Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Заробітна плата була і є одним з головних чинників, які забезпечують
ефективну систему матеріального стимулювання працівників і формують
мотиваційний механізм трудової активності. Від її успішного рішення
залежать не лише підвищення ефективності виробництва, а й зростання
добробуту людства. Організація оплати праці складає основу соціальнотрудових відносин в суспільстві, оскільки охоплює інтереси всіх учасників
трудового процесу.
Актуальність теми зумовлена тим, що створення належних умов праці
для працівників, а також їх соціальна захищеність — важлива складова успіху
діяльності будь-якого підприємства. Створення ефективної системи і
методики ведення обліку розрахунків з оплати праці є основним завданням
головного бухгалтера на кожному підприємстві.
Проблеми обліку оплати праці досліджували вчені В.П. Завгородський,
Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Огійчук. Облік праці є досить трудомісткою та
ризиконебезпечною ділянкою ведення обліку, оскільки помилка у
нарахуванні заробітної плати автоматично призводить до ряду помилок і
порушень. Однією з основних проблем обліку оплати праці є недостатньо
розроблений план рахунків бухгалтерського обліку та інструкція про його
застосування.
Важливість проблем розрахунків з працівниками підприємств в
сучасних умовах господарювання потребує державного втручання при
вирішенні питань реформування оплати праці. Для підприємства заробітна
плата – це елемент витрат на виробництво, включених в собівартість
продукції, робіт, послуг, і одночасно основний фактор забезпечення
матеріальної зацікавленості працівників в досягненні високих кінцевих
результатів праці.
Сучасна система загальнодержавного страхування є недосконалою,
характеризується громіздкістю законодавчих актів, постійною зміною ставок
відрахувань у державні фонди, частою зміною форм звітних документів,
порядку їх заповнення та подання.
Після переходу України на систему єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування робота бухгалтера в
деякій мірі спростилася, проте існування ряду недоліків зумовлює потребу
детальнішого опрацювання та нормативного врегулювання проблемних
питань щодо обліку ЄСВ. Запровадження ЄСВ – це, безумовно, позитивний
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крок у реформуванні системи загальнообов’язкового державного
страхування, але необхідно в подальшому коректувати прогалини в
існуючому законодавстві та намагатися здійснити більш масштабні та
раціональні зміни в законодавстві. Крім того, не слід забувати й про штрафні
санкції, що загрожують підприємствам в разі несвоєчасної виплати заробітної
плати, неправильного розрахунку ЄСВ та ПДФО.
Одним з першочергових завдань нашої держави є не лише виведення
заробітної плати з «тіні», але й підвищення життєвого рівня громадян.
Необхідно законодавчо встановити співвідношення між розміром
прожиткового мінімуму, мінімальною зарплатою, та максимальною
зарплатою, яку можуть отримувати державні службовці.
Для вирішення цих проблем необхідно провести комплексну реформу
оплати праці, яка б дозволила встановити співвідношення між заробітною
платою і отриманим прибутком. Також слід провести реформу трудового
законодавства, адже сьогодні в Україні діє ряд нормативних актів, які
суперечать нормам Кодексу законів про працю, а деякі з них дублюють його.
Нове законодавство повинне забезпечувати максимальну реалізацію
трудового потенціалу країни, а також усунути суперечності. Реалізація цих
заходів дозволить удосконалити організацію обліку розрахунків з оплати
праці на підприємствах, внаслідок чого стане можливим забезпечити
достовірність облікової інформації.
1. Мацокін В.В. Окремі аспекти права громадян України на достатній життєвий
рівень у системі основних соціальних прав і свобод людини і громадянина //
Державне будівництво і місцеве самоврядування – Харків, 2007. - № 14. – С. 148157.

УДК 657
Мачигина Е.В., 402-ФК
Научный руководитель: Майданевич Ю.П.., к.э.н., доцент
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
ПОСЛЕДСТВИЯ УСИЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ФОНДОВЫМ РЫНКОМ
УКРАИНЫ
На сегодняшний день активно обсуждаются вопросы относительно
реформирования деятельности фондового рынка Украины, в частности
увеличения контроля над ним.
В июле 2012 года Верховная Рада Украины приняла три закона,
разработанных Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому
рынку, а именно «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Украины относительно усовершенствования законодательства о ценных
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бумагах»,
«О системе депозитарного
учета ценных бумаг» и
усовершенствованный Закон Украины «Об институтах совместного
инвестирования» [1].
Введение данных законов увеличивает контроль над фондовым рынком
Украины. В частности, создается единый центральный депозитарий и единый
расчетный центр, который будет проводить расчеты по ценным бумагам и
деривативам и будет подконтролен государству и НБУ. Это значит, что
сконцентрируется в одном учреждении весь учет по всем ценным бумагам.
Положительными сторонами этого нововведения является то, что с одной
стороны, это создаст дополнительные гарантии соблюдения прав инвесторов,
упростит схемы проведения расчетов и контроля за исполнением операций, что, в
свою очередь, сократит количество махинаций на фондовом рынке. Также
государство получит дополнительный способ заработка за счет остатков
клиентских средств, предназначенным не только для торгов ЦБ, но и
деривативами. Но здесь есть и отрицательная сторона – биржи потеряют эту
возможность заработка, что повлечет сокращение количества бирж. Также есть
риск сбоя системы, если это произойдет, то, рефинансирование из бюджета
может оказаться долгим процессом, вследствие чего инвесторы могут отказаться
от работы на срочном рынке.
Вторым важным изменением является то, что НКЦБФР позволяется
обращаться в суд с иском о ликвидации участников рынка, которые существуют
только на бумаге и являются источником фиктивных ценных бумаг. Это
позволит ликвидировать недобросовестных участников фондового рынка и
обеспечит большее доверие инвесторов. Также законом предусмотрено усиление
контроля над рекламой ценных бумаг и фондового рынка. Перед
распространением рекламы необходимо заранее согласовать ее с НКЦБФР не
менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты ее распространения, в
противном случае, налагается штраф.
Еще одним нововведением стало обязательство публичных акционерных
обществ размещать акции дополнительных эмиссий исключительно на фондовой
бирже. Также предполагается увеличение штрафов за несвоевременное
раскрытие информации на фондовом рынке, т.к таких нарушителей на
украинском фондовом рынке с каждым годом все больше. С нарушением сроков
отчетность за 2011 год предоставили около 400 эмитентов из 8,6 тыс. Увеличение
размера штрафа за несвоевременную подачу данных будет стимулировать
компании предоставлять ее в установленные сроки [2].
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
увеличение контроля над рынком ценных бумаг создаст больше перспектив для
развития и совершенствования фондового рынка в Украине, сократит количество
нарушений и махинаций на нем, повысит дисциплинированность и
ответственность участников рынка, но тотальный контроль неприемлем, иначе
существует угроза бунтов и сокращения бирж, вплоть до сворачивания
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фондового рынка в Украине.
1. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення законодавства про цінні папери» від 04.07.2012 № 5042-VI //
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5042-17
2. «ЮРИСТ & ЗАКОН» от 26.07.2012, № 44. Усовершенствование законодательства или
усиление контроля на фондовом рынке? // [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://jurliga.ligazakon.ua/news/2012/7/27/69264.htm
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ТРИ ДЕРЖАВИ – ОДНЕ ПОЛІССЯ
Природно-заповідні території є тією сферою господарських відносин,
де більш, ніж в інших галузях національної економіки має бути сформовано
досконале фінансово-економічне середовище господарювання, адже саме
природні ресурси та природні умови становлять основу життєдіяльності
населення. В умовах відсутності дієвих та результативних важелів
раціонального природокористування підприємницькі структури в пошуках
рентних доходів у стратегію своєї діяльності аж ніяк не вмонтовують
екологічні імперативи. Проблема полягає в тому, щоб сформувати такі економічні
підвалини
природокористування,
які
сприятимуть
його
раціоналізації,
прискорюватимуть
соціально-економічне
піднесення
Шацького району, забезпечуватимуть соціальну ефективність використання
складових «природного капіталу» у відтворювальному процесі.
Наукові польові дослідження у 2008-2009 рр. проведені згідно
програми моніторингу екосистем Західного Полісся науково-дослідної
частини Львівського національного університету імені Івана Франка
(профінансовані Міністерством науки та освіти України, номери державної
реєстрації).
Програма моніторингу спрямована на розвиток співпраці та
координації роботи наукових відділів Шацького НПП та науково-дослідних
груп ЛНУ. На меті наукової програми є оперативний обмін екологічною
інформацією між науковими підрозділами Львівського національного
університету імені Івана Франка, Волинським державним університетом імені
Лесі Українки, Українським державним лісотехнічним університетом імені
П.С. Погребняка, що мають на території Шацького НПП свої наукові
лабораторії. Здійснення програми моніторингу сприятиме підвищенню
екологічної освіти студентів та аспірантів перелічених вузів, підвищенню
рівня кваліфікації наукових співробітників університетів та Шацького НПП.
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Вичерпність значної кількості природних ресурсів та погіршення
якості довкілля зумовили необхідність пошуку найбільш раціональних форм,
методів та способів природокористування з метою забезпечення екологічної
безпеки соціально-економічного розвитку. Вмонтування нових ланок та
модернізація старих в існуючу конструкцію природокористування потребує
масштабних змін інституціонального середовища. Особлива гострота цієї
проблеми зумовлена стратегічною важливістю та цінністю природноресурсних благ як запоруки сприятливих умов життєдіяльності населення.
Сьогодні пропонуються перспективні напрямки вдосконалення
економічного механізму природокористування, вирішення регіональних
екологічних проблем, ефективнішого залучення природних ресурсів у
господарський оборот, але дуже часто поза увагою залишаються питання
пов'язані із впровадженням перспективних форм комерціалізації природокористування, реформування відносин власності на окремі складові
«природного капіталу», створення дієвого механізму впливу на темпи і
способи використання природних ресурсів територіальних громад,
підвищення соціальної ефективності природоохоронної діяльності,
синхронізації вітчизняної та закордонної практики, особливо в правовій
площині.
Виконання низки наукових тем щодо моніторингу екосистем Західного
Полісся повинно сприяти забезпеченню дотримання державного
природоохоронного законодавства про природно-заповідний фонд,
збереження рідкісних видів, що занесені до Червоної книги, виконання
міжнародних угод, ратифікованих Урядом України в рамках Рамсарської,
Боннської та Бернської конвенцій.
Запроваджена програма екологічного моніторингу у Шацькому НПП
сприятиме розвитку регіональних інформаційних технологій, відтворенню
важливих природних ресурсів та підвищенню рекреаційного потенціалу
регіону. З його допомогою контролюватимуться популяційні тенденції у
важливих видів тварин, що має стратегічне значення для збереження
природних популяцій зникаючих видів. Апробація пріоритетних методик
екологічного моніторингу є важливою для оцінки популяційних тенденцій
фауни та формування екологічної карти антропогенного забруднення
екосистем. Нагромаджені матеріали є основою для підготовки рекомендацій
щодо забезпечення заповідного режиму та розвитку рекреації, раціонального
природокористування на території запланованого міжнародного біосферного
резервату.
Згідно з «Програмою заходів щодо створення мережі заповідних
територій, що охороняються, та ренатуралізації водно-болотних комплексів
Полісся», район Шацьких озер вибрано як перший в Україні полігон по
відновленню водно-болотних угідь. Найпершим проектом ренатуралізації,
який виконувався за фінансової підтримки EECONET Action Fund, був проект
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«Ренатуралізація водно-болотного комплексу оз. Кримно і оточуючих його
боліт та торфовищ» (1998).
Значимість цього регіону для МАБ ЮНЕСКО полягає і в тому, що він
розташований на межі чотирьох держав і перетинається як з півночі на
південь, так і з заходу на схід державними кордонами, завдовжки понад
1300 км і приблизно дорівнює 60 % периметра Полісся.
Шацький національний природний парк, який отримав статус
біосферного резервату ще у 2002 році, нещодавно відповідно до програми
ЮНЕСКО став частиною транскордонного біосферного резервату «Західне
Полісся». Стати частиною транскордонного біосферного резервату – це
звичайно, нові можливості у справі наукової, природоохоронної діяльності,
розвитку місцевих громад.
З економічної точки зору збереження біорізноманіття на
транскордонних територіях західного регіону країни є підставою для
міжнародних інвестицій, спрямованих на охорону первісних європейських
ландшафтів, розвитку екологічного туризму, оздоровлення людей, що слід
розглядати як найбільш практичну пропозицією для сталого розвитку даного
регіону.
Інтенсивні зміни навколишнього природного середовища зумовили
посилення природоохоронної діяльності у суспільстві, зокрема, більше уваги
стали приділяти удосконаленню законодавчої бази — явилося багато
правових актів (концепцій, стратегій, законів, конвенцій), спрямованих на
збереження і покращання стану природних і напівприродних екосистем та
відтворення їх екологічних параметрів. Набули актуальності такі напрямки
охорони природи, як охорона біологічного і ландшафтного різноманіття,
посилення існуючої і відтворення втраченої біологічної активності екосистем,
їх гомеостазу.
Сподіваємося, що запропоновані і прийняті заходи сприятимуть
збереженню унікальних природних цінностей Західного Полісся, його
біологічного та ландшафтного різноманіття, дозволить зберегти природу для
наступних поколінь.
1. Бондарчук С. П. та ін. Озеро Світязь: сучасний природно-господарський стан та
проблеми (за редакцією Мольчака Я. О.). – Луцьк: РРВ ЛДТУ, 2008. – 336 с.
2. Дідух Я.П. Роль українського комітету МАБ ЮНЕСКО у створенні
транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся». – 2007.
3. Матюнін С. Три Полісся. Спільна стратегія охорони і екологічного використання
природної спадщини теренів польсько-білоруського-українського прикордоння.
Брест, 2009р.
4. Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку.
Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). - Львів:
СПОЛОМ, 2009. - 132 с.
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ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ
АКТИВОВ И ИХ УЧЕТ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящих условиях кризисов коммерческая деятельность
организаций сопровождается различными осложнениями, результатом
которых может стать несостоятельность или банкротство. В связи с этим
многие организации стали нуждается в антикризисном управлении, а
некоторые из них уже и в таких процедурах как финансовое оздоровление
(санация).
Санация (финансовое оздоровление) — процедура, направленная на
восстановление платежеспособности предприятия-должника посредством
финансовых вливаний со стороны и проведения целенаправленных
реорганизационных мероприятий [1].
Одной из главных проблем кризисных предприятий является
неэластичность их производства в рыночной экономике, и такой подход
приводит к низкой экономической эффективности контролируемых
предприятием активов. Большинство экономистов и экспертов считают эту
проблему тесно связанной с наличием в организациях значительной доли
непрофильных активов, которые необходимо реструктуризировать.
Финансовый кризис проявляется в нехватке денежных средств, росте
просроченной кредиторской задолженности, падении продаж, недовольстве
персонала и других неблагоприятных факторах. А именно в период
финансового оздоровления, особенно на первых сроках после введения
указанной процедуры, остро встает проблема поиска дополнительных
источников, которые безболезненно для производства можно было бы
направить на погашение задолженности кредиторов.
Таким образом, выявление и оценка избыточных и непрофильных
активов на предприятии весьма эффективны. Это позволяет определить
возможные источники погашения возникшей задолженности предприятия.
Однако, в настоящее время появившаяся в условиях реструктуризации
экономики и реорганизации предприятий относительно новая экономическая
категория — «непрофильные активы» - зачастую не поддается достоверной
идентификации, описанию и учету по причине отсутствия в законодательстве
по бухгалтерскому учету и в действующей учетной практике сложившегося
понятийного аппарата и соответствующего инструментария. В связи с этим
автором были рассмотрены встречающиеся в экономической литературе и
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используемые в управленческой практике определения непрофильных
активов. Опираясь на рассмотренные определения, полагаем, что, понятие
непрофильности актива является субъективным и связано со стратегией
развития организации. Таким образом, в состав непрофильных активов
следует включать, во-первых, производственные активы, от которых не
ожидается экономическая выгода в будущем, и, во-вторых, активы,
используемые в деятельности, существенно отличающейся от основной, не
связанные с ней технологически и не обслуживающие ее.
Данное исследование позволяет сделать вывод, что под
непрофильными активами следует понимать активы производственного и
непроизводственного назначения, используемые в деятельности организации,
от которой в будущем не ожидается экономическая выгода, а также активы,
участвующие в неосновном виде деятельности, которые подлежат
реструктуризации.
Следует отметить, что вывод из бизнеса непрофильных активов и
проведение их реструктуризации продиктовано необходимостью повышения
эффективности
деятельности
предприятий.
Успешное
проведение
реструктуризации позволит сконцентрироваться на основной деятельности
предприятий, повысит прозрачность и эффективность действующего бизнеса
[2].
Реструктуризация непрофильных активов может проходить одним из
следующих основных способов: перевод непрофильных активов в разряд
профильных, передача в аренду или в доверительное управление, вывод в
аутсорсинг непрофильных активов, продажа и ликвидация (списание). Для
каждого непрофильного актива способ реструктуризации выбирается в
зависимости от конкретных условий и системного подхода к подготовке
каждой сделке.
Самым
распространенным
механизмом
реструктуризации
непрофильных активов является выделение и последующая их продажа.
Иными словами, проведение дезинвестиций непрофильных активов. Это
обусловлено тем, что своевременно выявив непрофильные активы,
организация может относительно быстро и без существенных потерь для
производства их продать.
Дезинвестиции непрофильных активов предполагают либо закрытие,
либо продажу ненужных подразделений компании, или отдельных активов,
надобность в которых отпала, таких как устаревшие станки, оборудование,
земля, здания [3].
Организация может избрать в качестве способа реструктуризации
изъятие инвестиций (дезинвестиций) по самым различным причинам, к
которым можно отнести: обеспечение выживания; сосредоточение на
основных видах деятельности; увеличение стоимости организации;
сокращение размеров организации [4].
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Следует отметить, что данная процедура часто затягивается, а
реализация выделенного бизнеса не приносит ожидаемых доходов. Дело в
том, что непрофильные активы редко имеют высокую привлекательность,
поэтому для их эффективной продажи недостаточно просто принять решение
и осуществить минимальные рекламные действия. Здесь требуется выделение
на проект определенного финансового и человеческого ресурса [5].
Еще одной наиболее типичной проблемой при продаже непрофильного
актива является трудность с поиском покупателей из-за низкой
рентабельности или убыточности непрофильных активов. Именно поэтому
одной из составляющих проекта чаще становится предпродажная подготовка
предприятия. Целью проведения определенной предпродажной подготовки
является формирование у потенциального покупателя соответствующих
ожиданий стабильного роста доходности этого актива, наличие которых, в
свою очередь, позволит продать ему этот актив за более высокую цену [5].
Автором разработана методика учета непрофильных активов, так как в
современном бухгалтерском учете и отчетности данная категория не
упоминается. Следует отметить, что непрофильные активы часто
отождествляют с активами вспомогательных производств и активами
обслуживающих производств и хозяйств, затраты по которым отражаются на
одноименных счетах 23 и 29 соответственно. Однако сами активы
вспомогательных и обслуживающих производств сосредоточены на счете 01
«Основные средства». В связи с этим, по мнению автора, целесообразно к
данному счету открыть отдельный субсчет «Непрофильные активы». А
аналитический учет непрофильных активов вести в соответствии со способом
реструктуризации.
1 Авдошина З.А. Антикризисное управление: сущность, диагностика, методики. [Электронный ресурс]. Режим
доступа:http://www.cfin.ru/management/antirecessionary_managment.shtml.- Датадоступа: 04.10.2012 г.
2 Работа
с
непрофильными
активами.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.kubanmakler.ru/novoe_okno/aktiv.htm. -Дата доступа:13.04.2012 г.
3 Разработка инвестиционных предложений [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://consulting.ru/econs_art_2888266.– Дата доступа:21.09.2012 г.
4 Зуб А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика / А.Т. Зуб // учебное пособие по менеджменту
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.smartcat.ru/Referat/Management/StrategyOfMenagementByZub.shtml.-Датадоступа:21.09.2012 г.
5 Сергей Иванович. Работа с непрофильными активами. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.biznesinfo.ru/company-3983/2347.html.– Дата доступа:13.03.2012 г.
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УДК 657
Мигаль Н.І., ст. гр. ОА-32
Науковий керівник: Височан О.С., к.е.н., доцент
Національний університет «Львівська політехніка»
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ
На сьогоднішній день Інтернет став невід’ємною частиною нашого
життя. Розвиток Інтернет-технологій не оминув і господарчу сферу.
Використовуючи їх як засіб комунікації, суб’єкти підприємницької діяльності
мають змогу значно спростити зв'язок як між собою, так і з контролюючими
органами. Однак, як і більшість інновацій, впровадження їх в практику
супроводжується низкою проблем технічного та організаційного характеру. В
аспекті розглядуваної нами тематики, можна зауважити на суперечливості
думок щодо ефективності подання податкової звітності платниками податків
– юридичними особами до органів ДПА засобами електронної передачі
даних.
Нещодавно, а саме 11.02.11 р. вийшовнаказ ДПА України № 85 ―Про
запровадження електронного сервісу для платників податків – юридичних
осіб‖, у якому йдеться про створення електронного сервісу для підприємств, а
також про необхідність розробки програмного забезпечення щодо
автоматизованого формування електронних повідомлень. З 1 січня 2012 року
в Єдиному реєстрі реєструються податкові накладні з сумою ПДВ понад
10 тис. грн, а також – податкові накладні незалежно від суми ПДВ по
кожному ланцюгу реалізації імпортних та підакцизних товарів, що вимагає
наявності відповідного програмного забезпечення. Також існує перспектива
забезпечення платників можливістю перегляду стану своїх розрахунків з
бюджетом без відвідування податкової служби, а лише засобами Інтернет і
здійснення ними платежів електронною карткою, яка наразі створюється у
Державній податковій службі України.
Існує багато полярних думок щодо доцільності подання податкової
звітності через Інтернет. На сьогодні можна навести основні переваги та
недоліки такого подання.
Перевагами, на думку фахівців ДПІ, можна вважати:
- зменшення паперового документообігу;
- спрощення процедури подання звітності до податкових органів –
звітність може бути подана безпосередньо з робочого місця, яке знаходиться
в офісі платника, без черг, без труднощів, що пов’язані з поданням звітності в
останні дні з визначених законодавством. Час, який витрачався на дорогу до
податкової та простоювання у чергах можна використовувати на більш якісне
складання звітності;
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- податкова звітність автоматично перевіряється на наявність у звітних
документах помилок, що дає платнику можливість оперативно виявляти і
виправляти помилки;
- своєчасне відшкодування податку на додану вартість без
необхідності додаткового спілкування з представниками органів фінансового
контролю;
- спрощення процедури підтвердження сум до відшкодування,
зменшення термінів проведення перевірок;
- підвищення рівня обслуговування платників податків.
Однак перші кроки впровадження електронного сервісу для платників
податків продемонстрували й наявність низки проблем:
- перевантаження
серверів
податкових
органів,
що
часто
унеможливлює відправлення податкової звітності вчасно, особливо в дні
масових звернень бухгалтерів до системи;
- ризик виникнення неполадок у глобальній мережі Інтернет, зокрема й
вірусні атаки, інформаційний шпіонаж тощо, які можуть спричинити
проблеми з відправкою;
- додаткові витрати на придбання електронних програм, їх
обслуговування;
- професійна непідготовленість та несприйняття працівниками
бухгалтерії.
Поряд з цим, відмітимо, що означена ініціатива ДПА України діє, і
багато підприємств вже активно користуються програмними засобами для
відправлення звітності через Інтернет. В свою чергу, вдосконалення і
нарощення потужності системи дозволить подолати переважну більшість
труднощів та забезпечити максимальну зручність для податкоплатників.
УДК 330. 341: 316.42 (477.53)
Мирна О. В., к.е.н.
Полтавська державна аграрна академія
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ
Розв’язання
соціальних
проблем
в
Полтавському
районі
розпочинається з розробки та затвердження Програми економічного та
соціального розвитку району на відповідний рік з подальшою її поетапною
реалізацією.
Програмою окреслені головні цілі і пріоритети економічного і
соціального розвитку Полтавського району на відповідний рік, які будуть
спрямовані на інтегрованість та ефективність економіки району, підвищення
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рівня екологічної безпеки життя населення, сприянню інвестиційним
залученням та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, створення
умов сталого економічного розвитку, і головне – підвищення життєвого рівня
мешканців Полтавського району.
Програма може бути застосована суб’єктами господарювання як
орієнтир для розроблення власних програм, планів, прогнозів та намірів
тощо. Показники Програми можуть коригуватись у встановленому порядку у
відповідності до змін законодавства України, економічних і соціальних
чинників та інших показників.
Розділ 3 частини ІІ Програми економічного і соціального розвитку
Полтавського району на 2012 рік «Підвищення соціальних стандартів життя»
має наступні структурні елементи:
1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді.
2. Розвиток трудового потенціалу та формування ринку праці.
3. Соціальний захист.
4. Пенсійне забезпечення та розвиток загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
5. Житлово-комунальне господарство.
6. Розвиток медичного обслуговування.
7. Розвиток системи освіти.
8. Розвиток культури.
9. Розвиток туристичної та рекреаційно-курортної сфери.
10. Розвиток фізичної культури і спорту.
11. Охорона навколишнього природного середовища.
У 2011 році згідно Програми економічного і соціального розвитку [2]
зусилля органів влади Полтавського району в соціально-економічній сфері
було сконцентровано на вирішенні таких основних проблем:
- заборгованість населення за житлово-комунальні послуги;
- заборгованість із виплати заробітної плати як на економічноактивних підприємствах, так і на підприємствах-банкрутах;
- продовження функціонування міського сміттєзвалища у селі
Макухівка Ковалівської сільської ради, стан справ на якому викликає високу
соціальну напругу. Дане сміттєзвалище експлуатується з 1953 року і на
сьогоднішній день значно переповнене.
Знизити заборгованість населення за житлово-комунальні послуги
можливо лише за спільної прозорої роботи райдержадміністрації, сільських
рад та ПАТ «Полтавагаз». Вирішити проблему заборгованості із виплати
заробітної плати доцільно за рахунок підвищення ефективності роботи
районної комісії з питань забезпечення повноти сплати податків та погашення
заборгованості із заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних
виплат та арбітражних керуючих. Знизити соціальну напругу навколо
продовження функціонування міського сміттєзвалища у селі Макухівка
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можливо за умови співпраці міськвиконкому з місцевою територіальною
громадою.
На 2012 рік заплановано поліпшити соціальний захист населення
Полтавського району шляхом розв’язання наступних проблем [3]:
 залишається значний прошарок працівників, зайнятих у галузі
колективних та громадських послуг, сільському господарстві та освіті, з
низьким рівнем заробітної плати;
 залишається проблемним питанням своєчасної виплати заробітної
плати на економічно активних підприємствах;
 детінізація заробітної плати;
 суттєво деформує і підриває фінансову базу пенсійної системи
глибока й затяжна демографічна криза;
 за даними персоніфікованого обліку в районі 20,0 % осіб, працюючих
по найму, заняті неповний робочий день і, відповідно, отримують заробітну
плату нижче мінімального розміру;
 забезпечення тимчасової зайнятості безробітного населення на
громадських оплачуваних роботах;
 забезпечення виконання створення нових робочих місць по сільських
радах;
 низька якість робочих місць, що призводить до їх ліквідації;
 низький рівень укомплектування заброньованих робочих місць для
соціально незахищених верств населення;
 легалізація трудових відносин;
 низький рівень заробітної плати;
 недостатня соціальна захищеність найманих працівників.
Подоланню основних проблем в соціально-економічній сфері
Полтавського району сприятимуть наступні заходи [2]:
 підвищення рівня заробітної плати працівників, зайнятих у галузі
колективних та громадських послуг, сільському господарстві та освіті;
 своєчасна виплата заробітної плати на економічно активних
підприємствах;
 детінізація заробітної плати;
 сплата в повному обсязі підприємцями страхових внесків;
 забезпечення зайнятості на повний робочий день, недопущення
виплати заробітних плат в розмірах нижче мінімального;
 забезпечення тимчасової зайнятості безробітного населення на
громадських оплачуваних роботах;
 вирішення проблеми легалізації продажу алкогольних напоїв в
торгових точках та приватних помешканнях на територіях сільських рад;
 створення нових робочих місць по сільських радах;
 підвищення рівня укомплектування заброньованих робочих місць для
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соціально незахищених верств населення;
 легалізація трудових відносин;
 забезпечення соціальної захищеності найманих працівників.
Рівень економічного розвитку Полтавського району визначає рівень
життя його населення. Тому підвищити рівень життя населення неможливо
без розвитку регіональної економіки. Правильно розроблена й успішно
реалізована Програма економічного і соціального розвитку району дозволить
підвищити рівень розвитку регіональної економіки і завдяки цьому
забезпечити зростання рівня та поліпшення якості життя населення.
1. Державна Програма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та
основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://kr-admin.gov.ua
2. Програма економічного і соціального розвитку Полтавського району на 2011 рік //
Офіційний веб-сайт Полтавської районної державної адміністрації [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.adm-pl.gov.ua
3. Програма економічного і соціального розвитку Полтавського району на 2012 рік //
Офіційний веб-сайт Полтавської районної державної адміністрації [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.adm-pl.gov.ua
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ
ШВЕЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
За сучасних умов господарювання важливого значення набуває
виготовлення швейних виробів, здатних конкурувати на зовнішніх та
внутрішніх ринках збуту. Це передбачає удосконалення технології і
організації швейного виробництва. Важливу роль, в даному випадку, відіграє
чітка організація внутрішньогосподарського контролю для прийняття
важливих управлінських рішень.
Про вагому роль внутрішньогосподарського контролю у системі
управління підприємством зазначає Кужельний М.В., вказуючи на те, що
його функції в рамках підприємств і об’єднань значно розширені, а об’єкти у
порівнянні з іншими ланками системи управління значно збільшені. Це
викликає певні труднощі у здійсненні внутрішньогосподарського контролю,
потребує застосування найбільш раціональних його форм і методів.
Внутрішньогосподарський контроль здійснюється всередині підприємства їх
адміністрацією,
відповідними
посадовими
особами,
працівниками
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економічних і технічних служб, громадськими організаціями [1, с. 16].
На думку Лєвіна В.С. «внутрішньозаводський контроль являє собою
спеціалізовану форму управління всередині підприємства, яка має своїм
змістом усесторонню, систематичну перевірку виробничої і фінансовогосподарської діяльності» [2, с. 3].
Суйц В.П. акцентує увагу на об’єктах внутрішньовиробничого
контролю, зазначаючи, що він охоплює всі сфери виробничо-господарської
діяльності колективу підприємства, всі фази виробництва – постачання,
виробництво, збут готової продукції і всі види діяльності колективу, пов’язані
з цим процесом [3, с. 3].
Бордюк А.В. сутність такого контролю вбачає у зіставленні реальних
результатів господарювання зі сподіваними, аналізі їхніх відхилень,
визначенні причин цих відхилень, формуванні інформації для визначення
активних дій з усунення виявлених похибок [4, с. 194].
Кулаковська Л.П., та Піча Ю.В. зазначають, що внутрішній контроль,
як функція управління, є засобом зворотного зв’язку між об’єктом управління
і органом управління, інформуючи про дійсний стан об’єкта і фактичне
виконання управлінських рішень. Внутрішній контроль, - продовжують вчені,
- це процес, який забезпечує відповідність функціонування конкретного
об’єкта прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне
досягнення поставленої мети [5, с. 170]. А ряд інших вчених визначають
внутрішньогосподарський контроль як систему постійного спостереження за
ефективністю діяльності підприємства, збереженням і ефективністю
використання цінностей, коштів, доцільністю і вірогідністю операцій та
процесів.
Отже, виявляючи недоліки в діяльності швейних підприємств
внутрішньогосподарський контроль сигналізує про недосконалість окремих
ланок його механізму і надає інформацію, необхідну для прийняття
ефективних управлінських рішень.
1. Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции / Н.В. Кужельный
– М.: Финансы и статистика, 1985. – 143 с.
2. Левин В.С. Учет затрат в комплексных производствах / В.С. Левин. – М.: Финансы
и статистика, 1987. - 240 с.
3. Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль / В.П. Суйц. – М.: Финансы и
статистика, 1987. – 127 с.
4. Бордюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту
підприємницької діяльності: Монографія. – К.: Кондор, 2005. – 536 с.
5. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: Навч. посібник для студ. в.н.з. /
Л.П. Кулаковська, Ю.В.Піча – К.: Каравела, 2005. – 560 с.
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ИПОТЕЧНЫЕ АКТИВЫ
Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие
должно располагать определенным имуществом, принадлежащим ему на
правах собственности или владения. Все имущество, которым располагает
предприятие (организация) и которое отражено в его балансе, называется его
активами [1, c. 250].
В Инструкции №50 «Инструкции по применению типового плана
счетов бухгалтерского учета», активы подразделяются на два вида:
1. Долгосрочные активы;
2. Краткосрочные активы [2].
Следует отметить, что понятие долгосрочные активы в Республике
Беларусь вошло в научный оборот с 1 января 2012 года, однако до 2003 года
законодательством использовалось уже понятие «долгосрочные активы»
[3, 4]. В зарубежной практике встречаются и другие понятия активов,
например «внеоборотные активы».
В 2008 году введен в действие Закон Республики Беларусь «Об
ипотеке». Термин «Ипотека» произошел от греческого слова «Hypotheke», и в
переводе означает – залог. Предлагаем под ипотекой понимать сдачу в залог
земли и/или другого недвижимого имущества с целью получения денежной
ссуды - ипотечного кредита (кредита под закладную).
Проведенное исследование позволило доказать необходимость
введения в научный оборот и целесообразное использование в качестве
объекта бухгалтерского учета понятия «ипотечные активы». Под ипотечными
активами следует понимать: недвижимое имущество, используемое в
предпринимательской деятельности и деятельности физических лиц, которое
передается в залог под выдаваемый ипотечный кредит [8].
Следовательно, в составе ипотечных активов следует учитывать:
земельные участки;
предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое
имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие
из одной или нескольких изолированных комнат;
дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского
назначения;
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и
космические объекты [8].
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Поскольку ипотечные активы тесно связаны с закладной, которая
является ипотечной ценной бумагой, необходимо рассмотреть подходы к
сущности понятия « ипотечные ценные бумаги».
Ипотечные
ценные
бумаги –
долговые
ценные
бумаги,
рефинансируемые с помощью обязательств по одному или нескольким
ипотечным кредитам. Процентные выплаты и выплаты по основной сумме
долга по таким ценным бумагам производятся из средств, полученных по
обеспечивающим кредитам [5]. К ипотечным ценным бумагам относятся:
закладная, облигация с ипотечным покрытием и ипотечный сертификат
участия.
В соответствии с законом допускается эмиссия двух основных видов
ипотечных ценных бумаг - закладных листов (включая сквозные закладные
листы), а также ипотечных сертификатов участия [6].
При приобретении ипотечных активов, в организации составляется
сводный реестр, так как ипотечные активы – это ценные бумаги, хранящиеся
в бездокументарной форме. Сводный реестр должен быть утвержден
Национальным Банком Республики Беларусь, согласно постановлению №326.
Согласно определению «ипотечные ценные бумаги» и «ипотечные
активы» равнозначны между собой. Следовательно, ипотечные активы
подразделяются на: закладные, облигации с ипотечным покрытием,
ипотечные сертификаты участия, или ипотечные ценные бумаги.
Закладная является именной ценной бумагой и представляет собой
документ, удостоверяющий права залогодержателя по обязательствам
залогодателя, закрепленным в договоре об ипотеке, является единственной
распространенной ипотечной ценной бумагой в Республике Беларусь [10].
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»
говорит о том, что все хозяйственные операции подлежат регистрации на
счетах бухгалтерского учета [7]. В связи с тем, что в Республике Беларусь
тема ипотечных операций не изучена в полной мере, рассмотрим
бухгалтерский учет ипотечных активов, как формы залога, в соответствии с
действующим Типовым планом счетов [2].
Аналитический учет целесообразно характеризовать по следующим
направлениям:
• по обеспеченности:
• по перспективе непогашения;
• по срокам погашения;
• по доходности;
• по рискам, чем выше риск, тем выше доходность.
Исполненное обязательство для отражения операции является
ипотечным долгом и ипотечным кредитом,для отражения в бухгалтерском
учете открываются счета:
009 «Обеспечения обязательств выданные».
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008 «Обеспечения обязательств полученные» [2].
Закладная и ипотечный кредит обеспечивают обязательства по
долгосрочным кредитам. Согласно Типовому плану счетов, для учета
долгосрочных кредитов необходимо использовать счет 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам». По ипотечному займу откроем субсчет:
66.1.2 (67.1.2) «Закладные выданные».
66.2.1 (67.2.1) «Закладные выданные».
66.3.1 (67.3.1) «Проценты по закладной».
91.1.1 (91.4.1) «Проценты по закладной» [2].
Для отражения операций у залогодержателя необходимо к счетам 58
«Краткосрочные финансовые вложения», и 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» открыть субсчета:
58.3 «Закладные полученные»
76.8 «Проценты по закладной» [2].
В связи с тем, что предстоят определенные риски в части не погашения
кредита, могут включаться 3-тьи лица в виде индоссатов, поэтому к счету 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» необходимо открывать
следующие субсчета:
60.1 «Кредиторская задолженность по контрагентам».
60.2 «Кредиторская задолженность по закладной»[2].
1. Палицын, В.А. Бухгалтерский учет, анализ, аудит / В.А. Палицын. - Минск: Выш.
шк., 2010. – 510 с.
2. Постановление Министерства Финансов Республики Беларусь от 29 июня 2011 г.
N 50 «Об утверждении типового плана счетов бухгалтерского учета и инструкции
по применению типового плана счетов бухгалтерского учета» (в ред. постановлений
Минфина от 13.11.2003 N 153, от 11.12.2008 N 187, от 26.03.2009 N 33, от 06.11.2009
N 136, от 11.01.2010 N 2).
3. О бухгалтерском учете и отчетности. Закон Республики Беларусь, 18 окт.
1994 г.//Бухгалтерский учет и контроль в Республике Беларусь: Сб.норматив. актов.
В 6 т. Т. 1: Организация и ведение учета./ Сост И.Н. Ковалевич. – МН.: Амалфея,
1996. – С.31-46.
4. По применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий: Инструкция: Утв. приказом Мин-ва финансов СССР
01.11.1991. - №56/ План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности предприятий: Приложение к бюллетеню нормативной информации. –
Мн.: Информационно-правовое агенство ―Регистр‖, 1993.-273 с.
5. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ипотечные_ценные_бумаги. – Дата доступа:
14.11.2011.
6. Российская Федерация, Федеральный Закон «Об ипотечных ценных бумагах».
Принят Государственной Думой от 14 октября 2003 года. Одобрен Советом
Федерации 29 октября 2003 года (в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 193ФЗ, от 27.07.2006 N 141-ФЗ, от 09.03.2010 N 22-ФЗ, от 30.11.2011 N 362-ФЗ, с изм.,
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внесенными Федеральным законом от 21.11.2011 N 327-ФЗ).
7. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности».
8. Закон Республики Беларусь «Об ипотеке» от 20 июня 2008 г. № 345-З; Изменения и
дополнения: Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 112-З
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1664).
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СУТНІСТЬ КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ШВЕЙНИМ
ВИРОБНИЦТВОМ
Реформування форм власності та створення нового механізму
господарювання викликали суттєві зміни як в системі господарського
управління в цілому, так і в змісті, організації та методиці проведення
контролю.
Швейне виробництво належить до матеріаломістких, а тому у системі
управління господарською діяльністю значне місце належить управлінню
виробничими запасами. Важливу роль, в даному випадку, відіграє система
бухгалтерського обліку та контролю виробничих запасів, які є основним
джерелом інформації, необхідної для прийняття важливих управлінських
рішень.
Домінуюча позиція матеріальних витрат у складі собівартості
виготовлених швейних виробів, значна та різноманітна кількість виробничих
запасів, які використовуються у виробничому процесі швейних підприємств
спонукають до пошуку нових підходів організації контролю за їх станом,
наявністю та використанням.
Контроль, в перекладі з французької, означає перевірку або
спостереження з метою перевірки.
Суйц В.П. асоціює контроль з системою спостереження і перевірки
чого-небудь [1, с. 3].
Павлюк В.В., Сердюк В.М., Акаєв Ш.М. визначають контроль як
елемент управління, який являє собою складний процес, спрямований на
перевірку відповідності контрольованих об’єктів пропонованим до них
вимогам і заданим параметрам [2, с. 7].
Дікань Л.В. трактує контроль як систему відносин з приводу
систематичного спостереження і перевірки ходу функціонування
відповідного об’єкта деякого суспільного, виробничого або іншого процесу
контролюючими органами, установами, уповноваженими особами з метою
встановлення відхилень об’єкта контролю від заданих параметрів [3, с. 34].
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Однак крім цього, продовжує автор, контроль може розглядатись і як функція
відносин з приводу управління. Тобто, окремо доцільно розглядати контроль
як функцію управління.
Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М., Петренко Н.І. зазначають
про те, що контроль – це систематичне спостереження і перевірка процесу
функціонування відповідного об’єкта з метою встановлення його відхилень
від заданих параметрів [4, с. 10]. Аналогічно трактує контроль Білуха М.Т.,
який, крім того, розглядає його як функцію управління, що забезпечує
зворотний зв’язок між об’єктом і органом управління, інформує про дійсний
стан керованого об’єкта, фактичне виконання управлінських рішень [5, с. 6].
Отже, вчені по-різному трактують сутність контролю визначаючи його
як елемент управління, функцію управління чи систему відносин з приводу
систематичного спостереження чи перевірки. Це свідчить про те, що дане
питання потребує подальшого дослідження з метою уточнення.
1. Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль / В.П. Суйц. – М.: Финансы и
статистика, 1987. – 127 с.
2. Павлюк В.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник для студентів в.н.з. / В.В.Павлюк,
В.М. Сердюк, Ш.М.Акаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 196 с.
3. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник для студ. в.н.з. / Л.В. Дікань. –
К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 246 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: Підручник – вид. – 2-ге, доповн. і перер. /
Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко. – Житомир ПП ―Рута‖,
2000. - 509 с.
5. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підр. для студ.
в.н.з. / М.Т. Білуха. - К.: Манускрипт Влад і Влада, 1996. – 656 с.

УДК 657
Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Питання класифікації контролю завжди викликало значну кількість
дискусій. Аналіз літературних джерел свідчить, що основною
класифікаційною ознакою внутрішньогосподарського контролю є час його
проведення, у відповідності до якого вчені виділяють попередній, поточний
(оперативний) та наступний вид контролю.
Так, стадія попереднього контролю на швейних підприємствах
охоплює відпуск матеріалів до моменту їх безпосереднього використання.
Такий контроль здійснюють, як правло, посадові особи в момент підписання
документів на відпуск товарно-матеріальних цінностей, що дає змогу
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попередити прояви зловживань та інших порушень. «В цьому полягає
сутність попереднього контролю, ціль якого – попередити порушення і
недоліки в діяльності підприємства», - зазначає Кужельний М.В. [1, с. 17].
На швейних підприємствах об’єктами попереднього контролю є
комерційні
угоди
на
поставку
товарно-матеріальних
цінностей,
зовнішньоекономічні (толінгові) контракти на переробку давальницької
сировини, договірні зобов’язання та операції з руху виробничих запасів.
Не менш важливим є здійснення контролю, який забезпечує зворотний
зв’язок між суб’єктом та об’єктом контролю, що дає можливість вчасно
реагувати на негативні операції з метою їх усунення. Саме такий зворотний
зв’язок виникає завдяки здійсненню поточного контролю, який здійснюється
на стадії звершення фінансових чи господарських операцій з руху
виробничих запасів.
Особливістю поточного контролю є його безперервність. «Поточний
контроль здійснюється в процесі виробничо-господарської діяльності по
всьому ланцюжку ієрархії управління та спрямований на попередження
можливих відхилень у виробничому процесі і можливих труднощів», зазначає Дікань Л.В. [2, с. 46].
В літературних джерелах поточний контроль досить часто
ототожнюється з оперативним. Проте, Суйц В.П. [3, с. 9], Бутинець Ф.Ф.,
Олійник О.В., Шигун М.М., Шулепова С.М. [4, с. 137] виділяють
оперативний контроль у окрему класифікаційну групу. «Оперативний
контроль наближений до тих подій, які контролюються, що істотно підвищує
надійність і достовірність одержаної інформації», - зазначають вчені.
Що ж до наступного контролю, то ефективність від його проведення, у
порівнянні з попереднім та поточним видом контролю, є, звичайно, нижчою,
так як він здійснюється уже після звершення господарської операції. Проте,
особливістю даного контролю є поглиблене та кваліфіковане вивчення і
дослідження всіх операцій і процесів виробничо-фінансової діяльності
підприємства, що допомагає виявити і мобілізувати резерви для подальшого
покращення всі виробничих та економічних показників підприємства.
Отже, для підвищення ефективності використання виробничих запасів
важливо чітко визначити напрямки здійснення внутрішньогосподарського
контролю за його видами.
1. Кужельный Н.В. Бухгалтерский учет и его контрольные функции. /
Н.В. Кужельный. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 143 с.
2. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навч. посібник для студ. в.н.з./ Л.В. Дікань. –
К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 246 с.
3. Суйц В.П. Внутрипроизводственный контроль. / В.П. Суйц. – М.: Финансы и
статистика, 1987. – 127 с.
4. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник для студ. в.н.з. /
Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова. – 2-ге вид., перероб. і
допов. – Житомир: Рута, 2003. – 574 с.
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УДК 338.1
Михальчинець Г.Т., старший викладач
Мукачівський державний університет
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФОРМУВАННЯ ТА КОМПЛЕКСНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Одним із найбільш перспективних напрямків досліджень в галузі теорії
і методології економічної науки є проблеми галузевих ринкових структур, що
знаходяться в тісному взаємозв’язку з регіональною економічною політикою.
Неефективність управлінських рішень пов’язана з присутньою
недосконалістю методологічного та методичного інструментарію щодо
вирішення проблем стратегічного розвитку регіонального комплексу
Особливо це наглядно простежується у сфері регіонального
економічного дослідження щодо лісоресурсного потенціалу та можливості
його ефективного використання, де останнє успішно замінялося проблемою
вирівнювання регіонального розвитку.
Значення регіонального підходу до формування регіональних програм
розвитку лісового господарства посилюється і через прийняття Лісового
кодексу (21.01.1994 № 3853-ХІІ), Земельного кодексу (25.10.2001р. № 2768ІІІ) та Податкового кодексу (02.12.2010 № 2755-VI), удосконаленням
законодавчої бази у сфері державного управління лісовим господарством,
коли функції розпорядження лісовим фондом передаються регіональним
суб’єктам. Тому і постає актуальність наукових досліджень щодо
теоретичних основ та методичних рекомендацій при формуванні великих
корпоративних структур (регіональних лісових комплексів) з врахуванням
економічних інтересів галузі.
Позитивним є прийняття Законів України «Про загальнодержавну
програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015
роки» та «Про природно-заповідний фонд України», які визначають вимоги
щодо формування екологічної мережі України з метою збереження,
відтворення та охорони природних комплексів, територій із природним
станом ландшафтів, проте необхідним є створення законодавчих актів які б
давали можливість збалансування рішення соціально-економічних завдань і
проблем збереження навколишнього середовища, а також лісоресурсного
потенціалу в цілях задоволення потреб сьогоднішнього та майбутнього
покоління людей.
Кожен з таких дослідників як В. Бондар, І. Грунянський, В. Поляков, С.
Сініцин, І. Синякевич, Д. Телішевський, Ю. Туниця та ін., пропонували
власні шляхи вирішення проблем забезпечення комплексного використання
лісоресурсного потенціалу, у відповідності до сучасності часу висування
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власних теорій і пропозицій.
Проте, питання законодавчого забезпечення формування та
комплексного використання лісо ресурсного потенціалу регіону вивчено
недостатньо, цьому і буде присвячене дане дослідження.
Основним законом України про ліси й ведення господарства в них є її
Лісовий кодекс (21.01.1994 р. № 3852-ХІІ). Правові аспекти лісового
господарства як суб’єкта землекористування визначено Земельним кодексом
(25.10.2001 р. № 2768-ІІІ), питання особливостей податкового обліку –
Податковим Кодексом України (02.12.2010 № 2755-VI). Відповідні норми
щодо збереження й відтворення лісів регулюються законами України «Про
охорону навколишнього природного середовища» (25.06.1991 р. № 1264-ХІІ),
«Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицевобукових лісах Карпатського регіону» (10.02.2000 р № 1436-ІІІ), «Про
загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі
України на 2000–2015 роки» (21.09.2000 р. № 1989-ІІІ), «Про природнозаповідний фонд України» (16.06.1992 р. № 2456-ХІІ) та інші.
Основним регуляторним актом щодо діяльності лісового господарства
Закарпатської області є положення «Про Закарпатське обласне управління
лісового та мисливського господарства», затверджене Наказом Державного
комітету лісового господарства України 09.07.2007 №231, відповідно до
якого обласне управління лісового та мисливського господарства, що
підпорядковується
Державному
комітету
лісового
господарства
(Держкомлісгосп) сприяє забезпеченню формування і реалізації державної
політики в сфері лісових відносин та ведення лісового і мисливського
господарства та полювання на території області. Дане положення визначає
основні завдання Управління щодо участі у сприянні формування та
реалізації державної політики в сфері лісових відносин та ведення лісового і
мисливського господарства та полювання на території області, здійснення
державного управління та контролю, міжгалузевої координації і
функціонального регулювання в галузі ведення лісового і мисливського
господарства та полювання, участі в організації ведення державного лісового
кадастру та державного кадастру мисливських тварин; організації здійснення
лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь, моніторингу лісів і
мисливських тварин; участі у розробленні та організації виконання,
державних і регіональних (місцевих) програм у сфері охорони, використання,
відтворення лісів та тваринного світу, побічного користування та розвитку
мережі лісових доріг, туризму, заповідності територій.
При розробці обласної стратегії розвитку лісового господарства
враховано побажання представників закарпатських громад, в яких висвітлено
нові підходи в лісовпорядкуванні та веденні лісового господарства, зокрема,
господарювання на принципах наближеного до природи лісівництва,
застосування ГІС-технологій, та сучасні вимоги щодо залучення громад до
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ведення лісового господарства з врахуванням сертифікації лісів за
міжнародними стандартами.
У відповідності до основних показників економічного та соціального
розвитку Закарпатської області на 2012 рік та прогнозу на 2013 і 2014 роки,
що визначені у Програмі економічного і соціального розвитку Закарпатської
області на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки від
27.01.2012р. виділено економічні показники ведення лісового господарства у
2012р та планових 2013-2014рр., зокрема щодо заготівлі деревини та
відтворення лісів. У даній програмі чітко простежується тенденція сталого
використання деревини у заготівлю із відновленням у пропорції приросту
заготівлі.
Цікавим є факт невикористання фінансування відтворення лісів за
рахунок коштів сум податку на додану вартість, що акумулюються лісовими
підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків в
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України у відповідності до ст.
209 «Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та
лісового господарства, а також рибальства», п.209.2. Податкового кодексу
України, а лише за рахунок цільового фінансування.
Враховуючи послідовну тенденцію розвитку лісового господарства у
регіоні значно збільшилися площі деревостанів із обмеженим режимом
лісокористування та площі, де повністю заборонені рубки головного
користування. В цілому зменшені обсяги рубок.
Аналізуючи сучасний стан лісового господарства Закарпатського
регіону можна сміливо констатувати, що лісова галузь системно
вдосконалюється та розвивається. В І-ому півріччі 2012 року
Держлісагентство забезпечило зростання основних виробничих та соціальноекономічних показників діяльності лісової галузі країни в цілому.
Позитивних показників підприємствам Держлісагентства вдалося
досягнути в питанні протидії виникненню та ліквідації лісових пожеж. Така
позитивна динаміка пов’язана з тим, що до пожежонебезпечного періоду 2012
року лісівники України ретельно підготувалися. Здійснюється комплекс
профілактичних та попереджувальних протипожежних заходів.
Важливим є питання електронного обліку деревини, що позбавить
можливості існування злочинних пилорам та унеможливить обіг незаконно
придбаної деревини. Електронний облік деревини повністю ліквідує тіньове
деревообробне виробництво та виведе його в прозоре правове поле.
Запровадження електронного обліку та реалізація деревини на
відкритих аукціонах позитивно відображаються на основних соціальноекономічних показних діяльності лісової галузі.
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Науковий керівник: Дацюк А.А.
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національного технічного університету
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОСТІ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
В ринкових умовах господарювання важливим чинником ефективного
управління господарською діяльністю промислових підприємств є контроль.
Згідно з П(С)БО 19 «Об'єднання підприємств» контроль – це
вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику
підприємства з метою одержання вигод від його діяльності [1].
Залежно від органів, що здійснюють перевірку фінансовогосподарської діяльності підприємства, контроль поділяється на зовнішній та
внутрішній.
Зовнішній контроль здійснюється суб’єктами контролю, які не входять
до складу структурних підрозділів підприємства, що контролюється. В
процесі зовнішнього контролю встановлюється законність, достовірність та
економічна доцільність здійснених господарських операцій, перевіряється
стан обліку, його відповідність обліковим та звітним даним. Однак,
особливістю такого контролю є його ретроспективний характер, який
дозволяє виявити недоліки та зловживання у господарській діяльності після
завершення виконаної роботи.
В сучасних економічних умовах суб’єкти господарювання зацікавлені у
виробництві конкурентноспроможної продукції і збільшенні своїх доходів.
Це змушує фінансово-господарський контроль наближатися до виробництва і
спонукає до організації на підприємствах саме внутрішньогосподарського
контролю з метою раціонального використання фінансово-матеріальних
ресурсів.
Внутрішньогосподарський контроль – це система заходів відповідності
діяльності підприємства поставленим завданням, надання керівництву
інформації про стан об’єктів, що перевіряються, а також рекомендації
стосовно цих об’єктів, які сприятимуть прийняттю правильних управлінських
рішень [2, с. 107].
Особливістю внутрішньогосподарського контролю є те, що він діє в
момент здійснення і оформлення господарських операцій, що дає можливість
вчасно виявити недоліки й ужити заходів до їх усунення.
Завданням
внутрішньогосподарського
контролю
є
перевірка
господарських операцій у виробничих одиницях із метою недопущення
перевитрат матеріальних і фінансових ресурсів, виконання виробничих і
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фінансових планів, раціонального використання робочої сили, впровадження
нових методів праці і прогресивної технології в бригадах, дільницях, цехах та
інших виробничих підрозділах, забезпечення збереження коштів і товарно –
матеріальних цінностей, економного витрачання сировини і паливно –
енергетичних ресурсів, випуску продукції високої якості, яка має попит на
ринку [3, с. 25].
Отже, саме завдяки внутрішньому контролю з'являється можливість
щоденно контролювати використання ресурсів підприємства, своєчасне
виконання зобов’язань, правильність ведення обліку та формування звітності
тощо. Саме внутрішній контроль забезпечує отримання достовірної
інформації, яка є основою для прийняття ефективних управлінських рішень
на промислових підприємствах.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999р. № 163 // Все
про бухгалтерський облік. – 2009. - №15. – С. 11-14.
2. Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П., Виговська Н.Г., Петренко Н.І. Контроль і ревізія:
Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит» /
За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП «Рута»,
2006. – 560 с.
3. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 574 с.
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Натуркач Н.Є. аспірант
Науковий керівник: Жук В.М., д.е.н., професор,
Член-кореспондент НААН, заслужений діяч науки і техніки України
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ЗРОСТАННЯ РОЛІ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Діяльність в ринкових умовах зумовлює велику кількість
взаємозв’язків між суб’єктами господарювання. Зокрема, існує залежність
між підприємством, його працівниками, державою та контрагентами. Всі ці
відносини підпорядковуються певним законам, а учасники повинні
дотримуватися відповідних правил. Держава створює та забезпечує умови для
функціонування економічних відносин, власники підприємств бажають
отримати прибуток, працівники та засновники прагнуть отримати доходи у
вигляді заробітної плати та дивідендів.
Проте, під час цієї взаємодії деякі з учасників господарських відносин
не дотримуються «правил гри», чим порушують права інших. Це провокує
виникнення спорів, для вирішення яких сторони звертаються до судів та
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правоохоронних органів.
Такі дії наносять шкоду не тільки окремим особам, проти яких вони
вчинені, але й суспільству в цілому. Це зумовлює необхідність виявлення
правопорушень, їх вивчення, усунення наслідків та запобігання в
майбутньому. Але визнання винними конкретних осіб вимагає проведення
слідчих дій. Особливістю цього процесу при розгляді економічних злочинів є
застосування не тільки юридичних, а й економічних знань. Важливою
умовою дотримання принципу законності на попередньому слідстві і
судовому розгляді та підвищення якості винесених судом рішень з
економічних справ є залучення досвідчених фахівців в області економіки. В
процесі збору доказів з економічних справ у правоохоронній діяльності часто
використовується
судово-бухгалтерська
експертиза,
яка
досліджує
виробничу, фінансово-господарську діяльність та інші явища, відображені в
бухгалтерському обліку і звітності, що стали об'єктом розслідування.
Судово-бухгалтерська експертиза виступає формою контролю
обґрунтованості проведених раніше ревізій, перевірок, аудиту, а так само
підтвердження даних іншої інформації представленої сторонами для
встановлення фактичних відомостей наявності або відсутності фактів
господарської діяльності.
Експертиза, що проводиться в процесі розслідування цивільної чи
кримінальної справи, коли встановлення їх обставин потребує спеціальних
знань, набуває процесуальних ознак і означає фактично слідчу дію.
У зв'язку з тим, що судово-бухгалтерська експертиза є
процесуальною дією, то вона може призначатися та проводитися лише в
процесі розслідування слідчим або суддею кримінальної або цивільної
справи.
В сучасних економічних умовах господарювання виникає потреба
комплексного використання правових та економічних знань для успішного
вирішення економічних спорів та розкриття злочинів економічного
характеру.
Шляхов А.Р. зазначає, що загальна теорія судової експертизи стоїть на межі
між правовою (юридичною) наукою і багатьма неюридичними науками і це не
позбавляє її самостійності [1].
В історії розвитку судово-бухгалтерської експертизи її предмет розумівся
науковцями по-різному. Одні розглядали її в складі науки про бухгалтерський
облік, інші як розділ криміналістики [2], треті як конгломерат знань з галузі
бухгалтерського обліку і кримінально-процесуального та цивільно-процесуального
права [3].
Судово-бухгалтерська експертиза призначається слідчим чи судом за
необхідності застосування у судовому процесі спеціальних знань експертабухгалтера з питань бухгалтерського обліку, господарського контролю,
економічного аналізу. Вважаємо, що саме потреба використання в ході
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проведення експертизи економічних знань, якими не володіє слідчий чи суддя,
та її зв’язок з судовим процесом ставить судово-бухгалтерську експертизу на межу
юридичної та економічної наук .
Зв’язок судово-бухгалтерської експертизи з економічною та
юридичною науками обумовлює те, що судово-бухгалтерська експертиза є
процесуально-правовою за формою та економічною за змістом.
Процесуально-правова форма судово-бухгалтерської експертизи
полягає в тому, що діяльність експерта-бухгалтера, порядок призначення та
проведення судово-бухгалтерської експертизи чітко регламентується
нормативно-правовими актами. Їх положення встановлюють не лише права й
обов’язки експерта, слідчого (суду) тощо, але й порядок призначення судовобухгалтерської експертизи, проведення експертного дослідження для надання
відповідей на поставлені питання, підготовки висновку та захисту чи
роз’яснення наданих експертом-бухгалтером відповідей на допиті слідчого чи
в судовому засіданні. Процесуально-правова форма судово-бухгалтерської
експертизи забезпечує об’єктивність проведення експертизи, належний
(об’єктивний) підбір експертів, наукову обґрунтованість їх висновків.
Економічний зміст судово-бухгалтерської експертизи полягає в застосуванні
експертом-бухгалтером знань з бухгалтерського обліку, аналізу господарської
діяльності, методики господарського контролю, які включаються в дослідницький
апарат економіки для встановлення фактичних обставин цивільної чи кримінальної
справи та надання об’єктивних і обґрунтованих відповідей на питання слідчого чи
суду. З цього приводу к.е.н. Ю.М. Лачинов зазначав, що бухгалтерський облік
спостерігає явища економічної сфери в основному в рамках господарського життя
підприємства, організовуючи їх глибоке пізнання і широке узагальнене уявлення.
Наслідком такого пізнання, вивчення є надання визначеності тим економічним
категоріям, які фігурують в економічній теорії без виміру [4].
Специфіка судово-бухгалтерської експертизи проявляється, по-перше,
в тому, що для її проведення необхідні спеціальні знання в галузі науки про
бухгалтерський облік і суміжних економічних дисциплін (економічний аналіз
фінансово-господарської діяльності, оподаткування, фінанси, аудит,
статистика тощо), правових дисциплін (фінансове право, бюджетне право,
податкове право, комерційне право, криміналістика, кримінальне право і
кримінальний процес, цивільне право і цивільний процес). По-друге, об’єктом
розслідування і судового розгляду є господарські операції, які отримали
відображення в бухгалтерських документах, облікових регістрах, балансах і
звітності, дискетах, комп’ютерних програмах тощо. По-третє, об’єктом
дослідження є факти і явища фінансово-господарської діяльності юридичної
чи фізичної особи [5].
Отже, судово-бухгалтерська експертиза знаходиться на межі
економічної та юридичної наук і має місце лише в рамках судового процесу.
Враховуючи, що під час експертизи досліджуються дані бухгалтерського
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обліку та результати господарського контролю, що в свою чергу також
базуються на даних обліку - вона є практичним видом діяльності в галузі
бухгалтерського обліку.
1. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. – М.: Юрид. лит., 1979.
– 168 с.
2. Фортинський С.П. Проблемы судебной бухгалтерии // Вопросы советской
криминалистики. М., 1951. - С. 144-150
3. Дубоносов Е.С. Судебная бухгалтерия: Учебно-практическое пособие. – М.: Книжный
мир, 2005. – 252 с. – с. 203
4. Лачинов Юрий Николаевич Понять экономику. Путь к надежному освоению
экономики как науки: Метод, практические рекомендации и новейшие открытия. –
М.: КомКнига, 2005. – 96 с.
5. Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М.: Книжный мир,
2003. – 608 с.
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СУТЬ ВИТРАТ
Основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку.
Величину прибутку формують одержані доходи та понесені витрати
підприємства. А тому пошук шляхів зменшення витрат є одним з основних
напрямків удосконалення економічної діяльності кожного підприємства.
Сутність витрат як об’єкта обліку досліджували значна кількість як
вітчизняних так і зарубіжних вчених. Так, Гринчуцький В.І. під витратами
розуміє грошову оцінку вартості матеріальних, трудових, фінансових,
природних, інформаційних та інших видів ресурсів на виробництво та
реалізацію продукції за певний період [1, с. 261]. Як видно з такого
визначення, витрати характеризуються:
1) грошовою оцінкою ресурсів, забезпечуючи принцип вимірювання
різних видів ресурсів;
2) цільовою установкою (пов'язаною з виробництвом і збутом
продукції в цілому або з якоюсь із стадій цього процесу);
3) певним періодом, тобто віднесенням на продукцію за даний період
часу.
Ткаченко Н.М. визначає витрати як спожиті в процесі виробництва
засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировина, матеріали,
паливо тощо), й витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів у межах
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суми, що не перевищує 5% сукупної балансової вартості груп основних
засобів на початок звітного року та суми перевищення балансової вартості
основних засобів та нематеріальних активів над вартістю їх реалізації
[2, с. 480].
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» визначає витрати
як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком
зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) за
звітний період, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Таке
ж трактування наведено і у П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» та
П(С)БО 16 «Витрати» [3, 4, 5].
За Податковим кодексом України досліджувана категорія трактується
як сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської
діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань,
внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу
за рахунок його вилучення або розподілу власником) [6, п. 14.1.27.].
За іншими джерелами витрати – це пожертва грішми або грошовими
еквівалентами за товари та послуги, від яких очікується, що вони принесуть
поточну чи майбутню вигоду для підприємства; це грошова міра ресурсів,
використаних для досягнення певної вигоди.
Отже, в трактуванні поняття витрат немає єдності і серед вчених, і в
чинному законодавстві. Тому питання, пов’язані з суттю витрат, є не
повністю вивченими і потребують подальшого дослідження.
1. Гринчуцький
В.І.
Економіка
підприємства:
навчальний
посібник
/
В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К.: Центр учбової літератури,
2010.
2. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами
власності / Н.М. Ткаченко. – К.: А.С.К., 1997.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р.
№ 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.
6. Податковий кодекс України №2755 – VI від 02.12.2010 р.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ДОКУМЕНТУВАННЯ»
Документування є першим етапом бухгалтерського обліку, тому від
його якості, достовірності, повноти та оперативності залежить наступний
процес обліку. В умовах використання комп’ютерної техніки та мережі
Інтернет значно змінились вимоги до документів, а більшість нормативноправових актів, що регулюють документування господарських операцій та
документообіг, були складені в умовах переходу до ринкових умов (перша
половина 90 х років ХХ ст.), тому їх потрібно доповнити з урахуванням
вимог сучасності.
Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за
встановленими правилами на паперовому або магнітному носіях
управлінських дій, тобто у створенні документів. Сукупність дій,
здійснюваних органами управління по створенню і використанню документів
називається документуванням управлінської діяльності.
Порядок документального оформлення господарських операцій
(документування) регламентується пунктом «Первинні облікові документи та
регістри бухгалтерського обліку» Закону України «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність Україні» від 16 липня 1999р. №996-14 [4], Положенням
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24
травня 1995р. №88 [8] та іншими документами нормативно-правового змісту.
Питання документування за окремими об’єктами бухгалтерського
обліку розглядаються у багатьох наукових працях, проте в цілому проблемі
організації процесу документування на підприємстві значної уваги не
приділялося. В результаті аналізу захищених дисертаційних робіт у базі
бібліотеки ім. В.І. Вернадського встановлено, що в Україні захищена лише
одна дисертація, яка повністю присвячена проблемам документування в
системі бухгалтерського обліку, написана та захищена у 2001 представником
Житомирської наукової бухгалтерської школи Т.А. Бутинець [1].
Вітчизняні та зарубіжні науковці та практики зауважують на
неоднозначність трактування поняття документування. Оскільки нормативнозаконодавчі акти не дають визначення поняття «документування»,
необхідним є дослідження його сутності.
Для кращого розуміння поняття документування пропонуємо табл. 1, в
якій розкриті визначення з різних джерел інформації.
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Таблиця 1
Визначення поняття «документування»
№
з/п
1

Джерело інформації

Зміст поняття «документування»

Бутинець Т.А. [1]

2

Гурне Б. [2]

3

Документознавство:
основні терміни та
поняття [3]
Канцедал Н.А. [5]

Документування
–
оформлення
операцій
документами
Документування – система дій, спрямована на
пошук, збирання і розповсюдження інтелектуальної
інформації,
яка
необхідна
персоналові
адміністративної установи для виконання своїх
обов’язків
Документування – це створення документа з
використанням різних методів, способів і засобів
фіксації інформації на матеріальному носії
Документування – процес реєстрації інформації у
документах
Документування – це процес створення документів
шляхом фіксації інформації на матеріальних носіях
Документування – це діяльність, спрямована на
зберігання всієї документації, що стосується
основних напрямків і процедур роботи органу
державного управління та прийнятих рішень,
протягом такого часу, допоки ця документація
становить цінність
Документування – це процес створення документів
Документування – це відображення господарських
операцій на певних носіях інформації: на паперових
бланках або технічних носіях
Документування – це письмова реєстрація
господарської операції, що надає юридичної сили
даним бухгалтерського обліку

4

6

Левицька С.О., Осадча
О.О. [6]
Малиновський В.Я. [7]

7
8

Скібіцька Л.І. [9]
Шара Є.Ю. [10]

5

Отже, документування – це процес реєстрації інформації певної
господарської дії з метою подальшого використання цих даних. Ця
інформація зберігається
протягом
певного
періоду,
визначеного
законодавством або керівниками підприємства.
Розглянувши і проаналізувавши статті зрозуміло, що однієї згоди на
рахунок визначень термінів і понять науковці не дійдуть, з кожною новою
публікацією буде інше визначення, але на нашу думку саме важливе про
документування вже є відомим, а те що буде появлятися, буде більш
сучаснішим.
На даний момент часу потрібно зробити, щоб документи, які
використовуються в бухгалтерському обліку відповідали міжнародним
стандартам. Потрібно використовувати для документування комп’ютерні
програми, якими користуються більшість країн світу. Тоді ми будемо
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відповідати іншим, більш розвинутим країнам. Це дасть змогу привернути
увагу зарубіжних інвесторів, адже не прийдеться перероблювати документи
для них. І з часом, Україна вийде на кращий рівень серед держав.
Бутинець Т.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і
методологія. /Т.А. Бутинець/ Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.
наук. – Київ, 2001. – 21 с.
2. Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне [пер. з фр. В. Шовкуна]. – К.: Основи,
1993. – 165 с.
3. Документознавство: Основні терміни та поняття [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/ Dokumentoznavstvo/4.html
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //
zakon.rada.gov.ua
5. Канцедал Н.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: юридичний
аспект / Н.А. Канцедал // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник
наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (33). – Ч.
2. – Луцьк, 2012. – С. 43-53
6. Левицька С.О. Концептуальні поняття складових документообігу навітчизняних
підприємствах / С.О. Левицька, О.О. Осадча // Вісник Житомирського державного
технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 3
(57). – 484 с.
7. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. / В.Я. Малиновський –
Луцьк: РВВ «Вежа» ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.
8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua
9. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера: навч. посіб. / Л.І. Скібіцька – К.:
Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.
10. Шара Є.Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях: навч.
посіб. / Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, Л.І. Жидаєва. – К.: ЦУЛ, 2011. – 440 с.
1.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕМОНТУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АТП
Автомобільний транспорт є матеріальною основою виробничого
процесу, в якому переміщення вантажів є одночасно і виробничим процесом і
продукцією. Зростанню ефективності роботи автотранспортних підприємств
(АТП) сприяють впровадження в них сучасних технологічних засобів, що
підвищують продуктивність праці та дають змогу досягти високих прибутків.
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Практика показує, що на АТП, де застосовуються сучасні технологічні
засоби технічного обслуговування, та новітні технології, роботи виконуються
у стислі терміни та з високою якістю. Це сприяє зрештою підвищенню
продуктивності АТП та отримання додаткового прибутку.
Основним способом підвищення продуктивності праці АТП є технічне
обслуговування під яким розуміють операцію або комплекс операцій із
підтримання працездатності автотранспортного засобу,та його удосконалення
(модифікацію) в період його використання за призначенням, зберігання й
транспортування. Мета технічного обслуговування й ремонту — утримання
автотранспортних засобів у технічно справному стані та належному
зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху
й екологічної безпеки. До технічного обслуговування автомобіля, зокрема,
належать: операції із заміною шин і акумуляторних батарей, санітарна
обробка
автотранспортного
засобу,
роботи
щодо
заправки
експлуатаційними рідинами.
Згідно з чинними нормативами до складу витрат поточного періоду
належать вартість витрат на експлуатацію й технічне обслуговування об’єктів
основних засобів, зокрема й автомобілів. Вартість ремонтів відносять до
складу витрат поточного періоду, якщо їх виконання не приводить до
поліпшення об’єктів ремонту (до збільшення майбутніх економічних вигод,
початково очікуваних від використання об’єкта). Якщо проведення
ремонтних робіт сприяє поліпшенню об’єктів — їхній модернізації
(наприклад, заміна двигуна на потужніший), що зумовлює збільшення
майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта,
вартість таких робіт відносять до збільшення первинної вартості об’єктів
ремонту.
На підприємстві, на підставі чинних технічних нормативів,
розробляють перелік операцій, що належать до технічного обслуговування,
поточного ремонту, капітального ремонту без поліпшення об’єкта,
капітального ремонту із поліпшенням об’єкта — модернізацією
автотранспортних засобів.
Ремонт і технічне обслуговування автомобілів можуть виконувати
ремонтні майстерні, станції технічного обслуговування або інші сторонні
організації.
Завданням бухгалтерського обліку в даній ситуації є саме визначення
доцільності ремонту чи модифікації. Якщо при здійснені даної операції
підприємство не буде мати економічних вигод, чи понесе збитки, то ремонт
чи модифікація вважається недоцільною.
При цьому також необхідно визначити вартість понесених витрат та
способи їх списання, адже в залежності від виду виконаних робіт витрати
обліковують на різних рахунках, при невірному віднесені також можуть бути
виявленні збитки, через що можуть бути неправильно визначені нормативна,
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планова і звітна собівартість.
Тому, необхідна розробка чіткої схеми, щодо типів модифікацій, які
можуть бути застосовані на АТП з відповідними рахунками витрат, які при
цьому застосовуються. Це в свою чергу значно спростить роботу не тільки
бухгалтера, але керівника, який зможе зекономити за рахунок того, що буде
знати доцільність ремонту чи модифікації.
Разом з тим, в обліку на АТП виникає безліч незначних на перший
погляд питань, таких як віднесення шин до основних засобів чи
нематеріальних активів, метод їх списання та ремонту, облік при ремонті
деяких незначних частин, які займають переважну більшість часу бухгалтера
на АТП, та перешкоджають достовірному висвітлені при поданні звітності.
Отже, на мікрорівні необхідна розробка відповідних положень щодо
точності віднесення конкретних об’єктів до певних категорій, що не тільки
зменшить витрачений час, але й дозволить чітко визначати та обліковувати
всі об’єкти на АТП.
УДК 657
Нечипорук Н.В., аспірант
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
ПЛАНУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
На певному проміжку часу та економічного розвитку традиційний
бухгалтерський облік вже не задовольняє ускладнені вимоги керівництва.
Керівництво будь якої бюджетної установи добре знайоме с бухгалтерським
обліком який дає їм дуже важливу інформацію і дозволяє відзвітувати перед
вищестоящими інстанціями. Однак всієї інформації, яку дають ці види обліку,
абсолютно недостатньо для управління бюджетною установою в умовах
дефіциту ресурсів. З часом виник новий напрям діяльності обліковців, який
являв собою синтезрахівництва, калькулювання, аналізу, прогнозування,
економіко – математичних методів, де бухгалтер стає повноправним членом
управлінської команди. До того ж розвиток ринкових відносин обумовлює
ріст потреби в інформації, необхідної для планування, контролю та прийняття
управлінських рішень. Зберігаючи пріоритетність державної політики,
спрямованої на результат діяльності бюджетних установ, враховуючи
специфіку функціонування бюджетних установ необхідно створення такого
механізму, який сприяв би отриманню не тільки позитивного ефекту від
вкладених бюджетних коштів, а й збереженню соціальних орієнтирів
функціонування установи. Досвід країн, що розвиваються підприємств
промисловості, торгівлі, установ бюджетної сфери показує, що всі процеси
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зміни системи управління повинні проходити системно. У бюджетної
установи, як суб'єкта сектора державного управління, планування
бюджетного обліку, з одного боку, і суб'єкта ринкових відносин, з іншого
боку, виникає необхідність у розробці своєї власної концепції переходу від
управління видатками до управління результатами та здійснення
бюджетування, орієнтованого на результат, шляхом зміни організації та
методики управлінського обліку. Як всякий ресурс, інформація потребує
відповідного забезпечення. ЇЇ слід розглядати як один з найважливіших
засобів ефективного управління установою. Процес управління передбачає
своєчасне отримання достовірної інформації для прийняття оптимальних
рішень. Адже " Хто володіє інформацією, той володіє світом" - ця аксіома має
особливе значення для управління, бо інформаційне забезпечення є
фундаментом, на якому будується вся управлінська діяльність установи.
Суттєві зміни повинні відбутися в бухгалтерському обліку як найбільш
традиційній з існуючих інформаційних систем. За словами П. Друкера:
"Найрадикальніше ми можемо змінити найбільш традиційну з наших
інформаційних систем - бухгалтерський облік" [1, 137]. За словами одного з
відомих економістів сучасності, нині відбувається "...справжня інформаційна
революція, на чолі якої стануть не спеціалісти з інформаційних технологій, а
бухгалтери..."[1,138]. Особливо це стосується спеціалістів у сфері
управлінського обліку - інформаційної системи, що включає збір, обробку,
інтерпретацію, зберігання та передачу інформації для прийняття
управлінських рішень. Формування та надання інформації є головною
задачею управлінського обліку, виникнення та розвиток якого пов’язані саме
потребами керівництвом установи. Управлінський облік дає розуміння суті
інформаційно
–
фінансової
складової
управлінської
діяльності.
Управлінський облік є складовою частиною процесу управління, що дозволяє
отримувати інформацію для таких цілей, як:
 визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації;
 контролювання її поточної діяльності;
 оптимізація використання ресурсів;
 оцінка ефективності діяльності.
Під інформацією управлінського обліку слід розуміти сукупність
даних, показників, відомостей історичного та прогнозного характеру про
діяльність окремих структурних підрозділів та бюджетної установи в цілому,
яка виступає основою процесу прийняття стратегічних та поточних
управлінських рішень внутрішнім апаратом управління бюджетної установи.
Поняття "інформація" (від лат. informatio - роз'яснення, пояснення) у
теорії визначено як відомості, що передаються різними методами, внаслідок
чого зменшується або зникає невизначеність щодо характеру і змісту
одержаного повідомлення. Розрізняють поняття "інформація" і "дані". Не всі
дані містять корисну для прийняття рішень інформацію, тому до складу
298

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

інформації можна віднести лише ті дані, які зменшують невизначеність і
генерують нові знання. Саме інформація є джерелом наших знань та
одночасно приводить до виникнення нових знань. Тому будь-яка інформація,
яка формується у системі обліку, повинна оцінюватися з точки зору її
корисності для прийняття рішень.
Поняття "інформація" може бути також визначено як сукупність даних,
які характеризують ступінь наших (не)знань про ті чи інші події (процеси,
факти), що розкривають багатогранність змісту інформації, яка проявляється
в найрізноманітніших природних, а особливо соціальних явищах. Стосовно
діяльності організації, інформацію можна розглядати як відповідним чином
опрацьовані дані про факти, які становлять інтерес для організації
(підрозділу) і є основою прийняття рішень
В.Ф. Палій запропонував ще в 1988 р. Будь-яка інформація несе в собі
відомості про керований об'єкт (тобто дані про нього), але не всі відомості
вимагають управлінських впливів (тобто вони не обов'язково містять новизну
- інформацію) [2].
Згідно процесного підходу в теорії управління, інформація являє собою
істотний (базовий) компонент сполучною функції управління - «комунікація»
і класифікується за функціями управління. Результатами досліджень
зарубіжних і вітчизняних вчених: Л. Берталанфі, С. Віра, Н. Вінера,
К. Шенноча, У.Р. Ешбі, А.Н. Колмогорова та інших, що займаються
проблемами теоретичної і прикладної частин загальної теорії систем, стали
фундаментальні положення про поняття терміна «інформація».
Виходячи з цього:
1. Інформація завжди породжується (виникає: і формується) системою,
міститься в системі і, в кінцевому підсумку, є не що інше, як повне або
часткове опис (модель) цієї системи.
2. Істотною властивістю системи вважається наявність в ній
інформаційного ресурсу, який може:
 По-перше, визначати структуру системи і забезпечувати її
стабільність (безпека та стійкість) щодо зовнішніх і внутрішніх збурюючих
впливів;
 По-друге, виконувати функції управління, тобто визначати характер
процесів, що протікають в системі, при цьому інформаційний ресурс часто
називають власною інформацією системи.
Отже, в процесі вироблення обліково-аналітичної інформації можна
виділити три рівні:
1) оперативний облік; 2) бухгалтерський (управлінський) облік;
3) управлінський аналіз і синтез.
Основні елементи планування доходів і видатків спеціального фонду
бюджетних установ є:
Прогнозування та підготовка поточних програм, підготовка
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альтернативних планів з дохідної і видаткової частини спеціально фонду ;
обгрунтування і вибір оптимального варіанту поточного плану.
Процес планування зорієнтований на визначення перспективних
напрямів роботи установи, обґрунтування стратегічної мети її діяльності,
вироблення шляхів досягнення обраної мети, прогнозування видів та
кількості ресурсів, що є необхідними для виконання завдань бюджетної
установи та прийняття управлінських рішень.
Планування в підсистемі управлінського обліку бюджетних установ
являє собою безперервний циклічний процес, спрямований на приведення у
відповідність можливостей бюджетних установ до вимог держави (як
правовласника) та соціально-економічних потреб суспільства (як сукупності
користувачів послуг бюджетних установ). Воно пов’язане з рішенням завдань
на майбутнє та використовує методи вибору альтернативних рішень,
спрямування яких має як загальний так і конкретний характер. Його
ефективність залежить від обґрунтованості нормативів діяльності і
достовірності аналізу результатів діяльності бюджетних установ, який
проводиться на підставі сформованої та згрупованої відповідно до цілей
управлінського обліку інформації.
1. Л. Нападовська Управлінський облік як інформаційна система ефективного
управління підприємством. Вісник ТАНГ № 4.- 2004. - С. 137
2. Князев С.Н. Управление: искусство,наука,практика: Учеб.пособие Минск:
Армита,2002.-512с.

УДК 338.242.
Никифорчин І.В., к.е.н., доцент
Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника
НЕЧІТКІ ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОГО
ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ
Для ефективного керування підприємствами оптової і роздрібної
торгівлі важливо оцінити залежність обсягів продажу від ширини і глибини
асортименту. Звичайно, для окремих дрібних підприємств вартість
масштабного дослідження може виявитись більшою, ніж отримана від
оптимізації вигода, але для великих закладів торгівлі і особливо для мереж
подібна оцінка є цілком доречною і рентабельною.
Побудовано модель прогнозування ймовірності придбання товару з

X = {x1 , x 2 , , x n }

деякої товарної групи
відносно однорідної частини

клієнтури.
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p , p ,…, p

n
дозволяють досить легко встановити розподіл ймовірностей 1 2
придбання окремих товарів. Якщо кожен товар унікальний і не має

замінників, то при наявності у закладі товарів

{xi , xi ,, xi }
1

2

k

pi + pi + + pi

ймовірність

1
2
k . Однак, потрібно
успішного здійнення покупки рівна
врахувати, що деякі товари можуть бути з більшим чи меншим успіхом
замінені подібними. Ми пропонуємо використовувати відношення нечіткої

переваги на

X . Це тернарне відношення, позначене x >α y для x, y  X ,

α  0,1 , з властивостями:

1. якщо x >α y , то x > β y для всіх
2. x >0 y для всіх

0 β α;

x, y  X ;

x >1 x для всіх x  X ;
4. якщо x >α y і y > β z , то x >αβ z .
3.

Ми трактуємо x >α y як ― x може замінити

y з рівнем придатності

α ‖. Одна з можливих семантик рівня — ймовірність того, що
x може бути придбано замість y . У такому випадку ймовірність успішного
придбання
при
наявності
товарів
{xi , xi ,, xi } зростає до
принаймні

1

n

p

j

2

k

 max{α  0,1,i  {i1 , ,ik }, xi >α x j } . Отже, можна розв'язувати

j=1

задачу багатокритеріальної оптимізації, враховуючи можливі обсяги продажу,
потрібні торгові площі, витрати на доставку, втрати через списання
протермінованого товару тощо.
Можливе й інше трактування рівня — як вірогідність, тоді ймовірності
і математичні сподівання замінюються на очікувані корисності у сенсі Шоке.
Такий неадитивний підхід дозволяє врахувати ставлення особи, що приймає
рішення, до ризику.
1. Nykyforchyn, O. Nykyforchyn, Idempotent convexity and L-fuzzy preferences, Proc.
Intern. Geom. Center. – 2010. − №3(4) − P. 25-34.
2. І.В. Никифорчин, Нечіткі переваги в задачах
прийняття рішень в умовах
невизначеності. Прикарпатський вісник НТШ, серія ―Число‖ − 2009. − №2 (12). −
С.61-66.
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Ніколаєва А.М., к.е.н., доцент
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БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Тенденції загальноекономічної стабілізації, насичення вітчизняних
ринків товарами, інтеграція економіки України до вимог СОТ і, як наслідок,
загострення конкуренції обумовлюють необхідність впровадження
комплексного стратегічного управління і, у першу чергу, його головної
складової – формування і реалізації стратегії досягнення конкурентних
переваг підприємства. Аналіз досвіду господарювання вітчизняних
підприємств дозволяє говорити лише про застосування окремих елементів
стратегічного управління на практиці, а саме: встановлення цілей (не завжди
обґрунтованих); розробка окремих стратегій (насамперед, маркетингових та
інвестиційних), формування планів стратегічного типу (переважно у формі
бізнес-планів), розробка та впровадження нових децентралізованих об’єктів
стратегічного управління, впровадження окремих інформаційних технологій.
Таким чином, формування процесів, що забезпечують конкурентні переваги
підприємства в довгостроковій перспективі, викликає необхідність розробки
моделі формування та реалізації стратегії досягнення конкурентних переваг,
яка має комплексний, скоординований підхід до розробки стратегій з
урахуванням умов бізнес-середовища і індивідуальності кожного учасника
господарської діяльності.
Як інструмент визначення перспективних напрямків розвитку
підприємства в умовах конкурентного середовища пропонуємо застосовувати
модель формування і реалізації стратегії досягнення конкурентних переваг.
Бізнес-моделювання має бути націлене на вибір оптимальної стратегії з
набору альтернативних стратегій за кожною стратегічною зоною
господарювання з урахуванням конкурентних переваг підприємства.
Практичне застосування цього механізму, на нашу думку, дозволить
підприємству уникнути негативних наслідків змін якої-небудь сфери
функціонування, своєчасно коректувати генеральну стратегію. Процес
розробки і реалізації стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства
повинен відбуватися з дотриманням певної послідовності, і може включати
три взаємопов’язані етапи, що логічно виходять один з одного. Крім того,
існує зворотний зв’язок і, відповідно, зворотний вплив кожного етапу на інші
та на весь процес. У цьому полягає важлива особливість механізму
формування стратегії досягнення конкурентних переваг.
Перший етап – це стратегічний моніторинг і прогнозування. Процес
формування стратегії доцільно починати з визначення місії та стратегічних
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конкурентних цілей підприємства. Ця стадія передбачає формулювання місії
підприємства, тобто змісту та ролі його існування в суспільстві, визначення
довгострокових і короткострокових цілей – забезпечення стійких
конкурентних переваг підприємства на ринку. Формулювання місії та цілей
здійснюють після збору і обробки вихідної інформації та з врахуванням
амбіцій менеджменту підприємства. Стратегічний моніторинг нами
визначається як система повторних спостережень елементів зовнішнього і
внутрішнього середовища в просторі і в часі, процес збору стратегічної
інформації з певною метою відповідно до наперед підготовленої програми.
Пропонується здійснювати моніторинг чинників конкурентних переваг з
врахуванням рівня конкурентного поля (макро-, мезо- та мікрорівня) в кожній
зоні стратегічного господарювання, які в подальшому визначать стратегію
досягнення конкурентних переваг підприємства. Під зоною стратегічного
господарювання розуміють окремий сегмент оточення (певний сегмент
ринку), на який підприємство має (чи хоче отримати) вихід [1, с. 76; 3, с. 109].
Моніторинг макросередовища (на макрорівні) передбачає вивчення
впливу стану економіки, її правового регулювання та управління, політичних
процесів, стану природного середовища і ресурсів, соціальної і культурної
складової суспільства, науково-технічного і технологічного розвитку
суспільства. Моніторинг мікросередовища (на мезорівні) орієнтовано на
аналіз таких складових елементів: покупці, постачальники, конкуренти,
контактні аудиторії, ринок праці тощо. Моніторинг внутрішнього середовища
(на мікрорівні) необхідно орієнтувати на вивчення можливостей потенціалу,
на який може розраховувати підприємство в умовах конкуренції в процесі
досягнення своїх цілей. Внутрішнє середовище аналізується за такими
головними напрямками: кадри, їхній потенціал, кваліфікація, мотиви, тощо;
організація правління; виробництво з науковими дослідженнями і
розробками; фінанси, маркетинг, організаційна культура [2, с. 25].
Моніторинг зон стратегічного господарювання, на нашу думку, дозволить
визначити алгоритм підтримки і формування конкурентних переваг
підприємства.
Розробка стратегії передбачає визначення конкурентної позиції
підприємства на ринку. У сучасних умовах вимоги споживачів до якості
товарів (послуг) зростають швидкими темпами, а конкурентоспроможність
має властивість залежати і поширюватися на найближче оточення
підприємства. Тому формування генеральної стратегії підприємству
необхідно здійснювати через координацію його цілей зі стратегіями розвитку
регіону, постачальників і партнерів, що дасть можливість забезпечити
конкурентні переваги підприємства.
Формування набору альтернативних стратегій – це центральна частина
стратегічного управління. На цьому етапі приймається рішення з приводу
того, як і якими засобами підприємство досягне цілей. За результатами оцінки
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стратегічних позицій, формується набір стратегій за такими напрямками:
використання можливостей зовнішнього середовища; усунення загроз
зовнішнього середовища; збереження і використання сильних сторін
підприємства; усунення слабких сторін підприємства. Це дозволить
визначити оптимальну траєкторію розвитку, яка забезпечить використання
потенціалу підприємства.
Основне завдання етапу виконання стратегії полягає в тому, щоб
створити необхідні передумови для успішної реалізації стратегії. На цьому
етапі формується концептуальна модель стратегічного плану, що включає три
блоки: „генеральна стратегія‖, „стратегія досягнення конкурентних переваг‖,
„функціональні стратегії і плани‖. Перші два блоки містять загальну
інформацію про поточний стан і перспективи підприємства, а наступний за
ними - деталізує цю інформацію у розрізі основних напрямків діяльності
(маркетинг, виробництво, управління, персонал, фінанси тощо). Незважаючи
на самостійність кожного блоку, усі вони взаємозв’язані зі стратегічним
бюджетом, що є результатом прогнозу показників виробничо-комерційної
діяльності підприємства в довгостроковій перспективі. Даний блок додає
кількісну визначеність стратегії підприємства, сприяє своєчасній розробці і
коригуванню планів і програм. Ефективність стратегії в цілому оцінюється
виходячи з того, що конкурентні переваги формуються за сукупністю
кінцевих результатів і ефективності процесів, що є засобами їх досягнення.
Таким чином, відмінною рисою запропонованої моделі формування і
реалізації стратегії досягнення конкурентних переваг є комплексний,
скоординований підхід до розробки стратегій на усіх рівнях управління,
прогнозування і планування діяльності підприємства з урахуванням стратегії
розвитку регіону, постачальників, партнерів, наявність зворотного зв’язку і,
відповідно, зворотного впливу кожного етапу на інші та на весь процес.
Застосування даної моделі у практичній діяльності дозволить вітчизняним
підприємствам обґрунтовано підходити до процесу розробки стратегії
досягнення конкурентних переваг, що дасть їм можливість зміцнювати
конкурентні позиції як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку.
1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. [пер. с англ.]. - М.: Экономика,
1989. – 519 с.
2. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: [навч. посіб. для студ.
екон. спец.] / Л.Д. Забродська. – Харків: Консул, 2004. – 208 с.
3. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: навч. посіб. / Г.І. Кіндрацька. –
Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.
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Науковий керівник: Семчишин Є.В., викладач вищої категорії.
Технічний коледж Тернопільського національного університету
імені Івана Пулюя
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ
Для сьогоднішнього стану економіки активна інвестиційна діяльність –
це один з небагатьох варіантів виходу України з кризи. Цей шлях доволі
непростий та ресурсозатратний і потребує значних зусиль і точного контролю
за обігом інвестицій на державному і регіональному рівнях.
Дану проблему досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені як:
Бубенко П., Гальчинський А., Ілляшенко С., Кузик Б., Задорожний Г.,
Лепа Р., Лепейко Т., Рейн М., Семиноженко В., Крістенсен К., Яковець Ю.
Тернопільська область – це регіон з багатим ресурсним та рекреаційно
– туристичним потенціалом, що відіграє важливу роль в перспективі розвитку
міжнародних відносин та залучення іноземних інвестицій. Тернопільщина
має надзвичайно вигідне геополітичне розташування - близьке до країн
Центральної Європи, зокрема, Польщі, Румунії, Угорщини, та Словаччини. В
області розвинуте транспортне сполучення з цими країнами, налагоджені
культурні та економічні зв’язки.
На початку поточного року обсяг інвестицій, залучених в економіку
Тернопільського регіону, становив 61,5 млн доларів. Інвестиційні вклади
надійшли із 40 країн світу. Найбільше інвестицій поступило із країн-членів
ЄС - 91,1% , з країн СНД - 3,1%, частка вкладень інших країн світу становить
5,8%. Основними іноземними інвесторами Тернопільщини є: «Фомлайн
Галичина» (Кіпр), «Мікоген Україна» (Польща), ТОВ «Єврофарм» (Бельгія),
ПрАТ «Добра вода» (Чехія), «Кнауф» (Бельгія), «Мрія» (Німеччина).
Цього року було здійснені заходи щодо забезпечення довіри інвесторів.
В результаті цього, обсяг залучених інвестицій за результатами І половини
2012 року зріс на 41%. Виробництво продукції сільськогосподарської сфери
збільшилось на 19,8%, обсяг роздрібної торгівлі - на 15%, вантажооборот – у
2,5 рази, обсяги будівництва - на 5,1%. Загалом операції
зовнішньоекономічної політики проводились з партнерами із 67 країн світу,
обсяги зовнішньої торгівлі зросли на 8,8% порівняно з 2011 р. А за січень липень приріст промислового виробництва склав 1,1%. Загалом було
залучено прямих іноземних інвестицій у 88 підприємствах області.
Проте
необхідно
підвищувати
конкурентоспроможність
Тернопільського регіону, розширювати ринки збуту продукції, краще
використовувати виробничі потужності, що якісно покращить економічну
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ситуацію в області.
За результатами досліджень попиту інвесторів, можна виділити такі
переваги області:
1. Вигідне економіко - географічне положення - близькість з кордоном
Західної Європи та межування з Львівською, Івано-Франківською,
Хмельницькою, Рівненською, та Чернівецькою областями.
2. Значний природний та ресурсний потенціал - включає
високопродуктивний земельний та лісовий фонд, значні запаси корисних
копалин та мінеральних вод. На території області знаходиться близько 300
нерудних родовищ корисних копалин. Серед яких: мергель, вапняк,
будівельний камінь, пісковик, будівельний пісок, доломіт, крейда, гіпс, торф,
фосфорит.
3. Тернопільщина є одним з провідних освітніх центрів України. В
області працює 27 вищих навчальних закладів, де навчається біля 57,5 тис.
студентів, працює 230 докторів і 1445 кандидатів наук. ВУЗи Тернопільської
області здійснюють підготовку багатьох іноземних студентів, найчастіше з
регіонів Африки, Азії та Близького Сходу.
4. Туристично-рекреаційна галузь є однією з найважливіших в області.
Її потенціал нараховує: 308 пам’яток природи, 18 парків – пам’яток садового
мистецтва, 89 заказників, понад 4000 пам’яток історії, археології та
архітектури, 2 державні та 1 національний історико-архітектурні заповідники,
200 тис. га ландшафтних територій. Область розташована на перехресті
важливих транспортних шляхів практично в центрі Західної України, тому
досить перспективним є облаштування транспортних потоків закладами
сервісного обслуговування туристів. В області діють 63 готелі, мотелі і
кемпінги на 2100 місць, 22 оздоровчі заклади (бази відпочинку, табори,
санаторії), 5 санаторіїв на 1100 місць.
На Тернопіллі нараховується більше сотні об’єктів спелеології. До
послуг туристів-спелеологів: печери «Млинки», «Озерна», «Уринь»,
«Оптимістична». Близько 15% площі області мають рекреаційне значення.
Основними об’єктами туризму є Товтровий кряж, Кременецькі гори,
Дністровський каньйон, Карстові печери. У Збаразькому районі здійснюється
реалізація проекту туристично - розважального комплексу «Збараж», а у
Лановецькому районі - історико- культурного комплексу «Волинь», які
стануть одними з найбільш привабливих об’єктів туристичного призначення
в області.
Зважаючи на структуру економіки та конкурентні переваги області,
можна виділити такі основні напрямки соціально-економічного розвитку
регіону:
1. Активне залучення обсягів інвестицій у найбільш перспективні
галузі економіки:
 промисловий комплекс – впровадження та розвиток нових
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технологій, випуск нових імпортозамінних та конкурентоспроможних видів
власної продукції, будівництво нових підприємств;
 транспортна логістика – швидке відновлення діяльності
Тернопільського аеропорту, будівництво транспортно-логістичних центрів та
об’єктів придорожньої інфраструктури.
2. Впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій:
 виробництво новітніх видів енергії із відновлюваних джерел:
сонячних, вітрових;
 виробництво біодизелю та біоетанолу, відновлення діяльності міні ГЕС.
3. Розвиток виробничої інфраструктури:
 освоєння мінерально-сировинної бази – переробка мінеральної
сировини області;
 аграрний комплекс – виробництво сільськогосподарської продукції
для товарної реалізації, створення сільськогосподарських кооперативів,
переоснащення агропідприємств.
4. Активний розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури:
 розбудова багатої туристичної інфраструктури, створення нових
туристичних об’єктів у сфері пізнавального та пригодницького туризму;
 реставрація та оновлення об’єктів історичної та культурної
спадщини, підтримка звичаїв і традицій, збереження мистецького та
культурного потенціалу.
5. Розвиток людських ресурсів та системи надання соціальних послуг:
 розбудова системи охорони навколишнього середовища;
 будівництво і реконструкція доріг, розбудова міжнародних
коридорів;
 реформування житлово-комунального господарства;
 створення інвестиційних ділянок під промислові парки;
 облаштування Інтернет-пунктів на об’єктах поштового зв’язку;
 створення нових об’єктів ринкової інфраструктури.
Таким чином, за результатами досліджень можна стверджувати, що
Українська концепція розвитку інвестиційної діяльності вимагає точного
наукового підходу і знаходиться на етапі становлення, як на державному, так
і на регіональному рівнях. Тому питання маркетингового забезпечення
інвестиційної діяльності бізнесу є досить важливим, що й зумовлює
перспективи подальших досліджень. Для ефективного інвестування
економіки Тернопільської області потрібно першочергово розвивати
найперспективніші галузі, а саме: туристично – рекреаційну та природно ресурсну сфери, сільське господарство.
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ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Для забезпечення економічної безпеки регіону важливе значення має
своєчасне виявлення, а в більш сприятливих умовах - попередження прояву
загроз, які призводять до порушення соціально-економічної рівноваги у
суспільстві. У зв’язку з цим, проблема визначення загроз економічній безпеці
регіону досить актуальна і має практичне значення.
Економічна безпека – це такий стан національної економіки, за якого
забезпечуються захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і
зовнішніх загроз, здатність до розвитку та захищеність життєво важливих
інтересів людей, суспільства, держави.
Під загрозами економічній безпеці розуміють явні чи потенційні дії,
що ускладнюють або унеможливлюють реалізацію національних економічних
інтересів і створюють небезпеку для соціально-економічної та політичної
системи, національних цінностей, життєзабезпечення нації та окремої особи
[2, с. 64]. Стосовно регіонального рівня, загрози економічній безпеці регіону
потрібно розглядати, з одного боку, як загальноекономічну категорію –
небезпеку дисбалансу соціально-економічного стану регіону, а з іншого боку,
як чинники зниження прийнятного рівня економічної безпеки на
регіональному рівні.
Таким чином, загрози є ключовими у системі категорій економічної
безпеки регіону і можуть розглядатися, як чинники, що протистоять реалізації
економічної стратегії та спонукають забезпечити її адаптивність до умов, що
змінюються [3, с. 75]. По своїй суті, загроза не є первинною, а являється
виявом того, що породжує виникнення і розвиток небезпеки і самої загрози.
Також потрібно відзначити нестабільність системи загроз в умовах
ринкової економіки. Різні загрози економічній безпеці регіону в різні періоди
часу можуть бути більш, або менш важливими для економіки регіону. Окремо
виділяють загрози, які зароджуються з метою попередження негативних змін
соціально-економічного стану регіону. Визначення загроз економічної
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безпеки сприятиме не тільки забезпеченню дієвості організаційноекономічного механізму забезпечення економічної безпеки регіону, а і
безпосередньо для розвитку економіки регіону.
Загрози економічній безпеці регіону класифіковано в такі групи:
зовнішні (зовнішньополітичні і зовнішньоекономічні) та внутрішні (загрози в
реальному секторі економіки, в соціальній, інноваційно-інвестиційній сфері й
ін.) [2].
До зовнішніх загроз економічної безпеки регіону відносять:
неефективне
регулювання
зовнішньоекономічної
діяльності
та
оподаткування; порушення ефективної взаємодії по лініях «центр – регіони»
та «регіон – регіон»; нестабільність валюти; банківської системи і ринку
цінних паперів; імпортна залежність; криміналізація економіки; значна
диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку та якістю життя
людей; загострення міжрегіонального відчуження; некерований відтік
інтелектуальних та трудових ресурсів.
Внутрішніми загрозами економічної безпеки регіону являються:
нераціональна структура регіонального бюджету; висока вартість фінансових
ресурсів; зниження рівня інвестиційної активності; спад виробництва;
зниження конкурентоспроможності продукції; втрата науково-технічного
потенціалу продукції; низький розвиток інфраструктури; погіршення
демографічної ситуації; зниження рівня життя населення [6].
Загрози в економічній безпеці мінливі і здебільшого диверсифіковані, а
також не завжди передбачувані. На регіональному рівні серйозну небезпеку
являють собою внутрішні загрози, що демонструють нездатність економіки
регіону до саморозвитку, самостійно виходити з кризи, слабкість
інноваційного чинника й неефективність системи державного регулювання
економіки. Тривале збереження внутрішніх загроз у регіоні без проведення
ефективної економічної політики робить його вразливим перед зовнішніми
загрозами.
Законодавчо признаними загрозами національній безпеці України в
економічній сфері на регіональному рівні є такі: скорочення внутрішнього
регіонального продукту; зниження інвестиційної активності і науковотехнічного потенціалу; ослаблення системи державного регулювання і
контролю у сфері економіки; недосконалість та нестабільність правового
регулювання відносин у сфері регіональної економіки; критичний стан
основних виробничих фондів у всіх галузях економіки регіону; недостатні
темпи відтворювальних процесів в економіці регіону; низькі темпи
розширення внутрішнього ринку; нераціональна структура експорту з
переважно сировинним характером; критичний стан з продовольчим
забезпеченням населення; неефективність використання матеріальних
ресурсів, зокрема паливно-енергетичних ресурсів, відсутність активної
політики енергозбереження, що створює загрозу енергетичній безпеці
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регіону; «тінізація» регіональної економіки; низький рівень конкуренції та
монополізація всіх галузей тощо [1; 5].
Забезпечення прийнятного рівня економічної безпеки на рівні регіону
неможливе без здійснення структурної перебудови регіонального управління.
Найбільш раціональним є прогнозувати та попереджати загрози економічній
безпеці, а не аналізувати їхні негативні наслідки. Економічну політику слід
спрямувати на зміцнення фінансового стану регіональних суб'єктів
господарювання та збільшення їхньої автономності. Одними із
найважливіших загальних чинників у даному контексті є реформування
податкової системи, поліпшення інвестиційного клімату у регіонах країни,
зокрема, шляхом забезпечення дієвого захисту права власності,
удосконалення регуляторного і корпоративного законодавства, обмеження
монополізму, розвитку фінансового і фондового ринків.
Ключовим аспектом мінімізації загроз економічної безпеки регіону
повинен стати інвестиційно-інноваційний розвиток. У цьому напрямку
об'єктом пріоритетної уваги слід визначити активізацію інноваційних
процесів в освітній, науково-технологічній та інформаційно-комунікаційній
галузях, які в сукупності формують інфраструктуру економіки знань - основу
майбутньої безпеки та конкурентоспроможності регіону.
Для подолання загроз регіональної політики в області економічної
безпеки варто віднести такі завдання: реорганізацію економіки регіонів з
урахуванням переваг галузей спеціалізації; відновлення і раціональне
використання власних джерел розвитку агропромислових регіонів; подолання
депресивного стану в регіонах з екстремальними умовами; формування
територіально-виробничих комплексів нового типу, зорієнтованих на
виробництво й реалізацію продукції, що відповідає вимогам ринку, за
рахунок
нецентралізованих
інвестицій;
розвиток
міжрегіональних
інфраструктурних систем (транспорту, зв'язку, інформатики) [4].
Отже, для формування ефективної державної політики і скорочення
відмінностей в соціально-економічному розвитку, необхідно забезпечити
економічну безпеку регіонів, що дозволить ефективно користуватись
потенціалом кожного із них. А це, в свою чергу, дасть можливість створити
сприятливе середовище для розвитку підприємницької діяльності та
поліпшення інвестиційного клімату, а також збалансувати державну політику
вцілому.
1. Закон України «Про основи національної безпеки України» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030964.html
2. Економічна безпека: навч. посіб. / П.В. Мельник, Л.Л.Трангул, Е.М. Лібанова та ін.;
за ред. З. С. Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с.
3. Жаліло Я.Л. Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика:
монографія / Я.А. Жаліло. - К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 2003. - 368 с.
4. Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки : навч.-метод. посібн. [для самост.
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Режим
доступу:
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ
У сучасних умовах трансформаційної економіки, при частій зміні
законодавства, яке регулює відносини між суб’єктами господарювання, облік
розрахункових взаємовідносин у сфері зовнішньоекономічних відносин
ускладнюється необхідністю враховувати методологічні засади фінансового
обліку та законодавчо-нормативні приписи, що регламентують оподаткування.
Особливо актуальною ця тема стала після введення в дію Податкового кодексу
України, оскільки це призвело до загострення питань узгодженості фінансової та
податкової звітності щодо методики відображення курсових різниць та їх
врахування при формуванні оподатковуваного прибутку, нарахування податку на
додану вартість під час здійснення операцій з імпорту товарів і послуг. Зважаючи
на це, потреба у систематизації теоретико-методичних основ обліку імпортних
операцій, як однієї зі складових господарської діяльності підприємства, зумовлює
актуальність теми дослідження та визначає її мету.
Метою публікації є систематизація методичних засад та регламентацій
обліку імпортних розрахунків задля забезпечення повного та достовірного
відображення зазначених зовнішньоекономічних операцій в обліку та
звітності.
Головною відмінністю операцій з імпорту товарів від операцій з
придбання товарів в Україні є те, що такі товари придбаваються, переважно, у
нерезидентів за іноземну валюту і проходять митне оформлення. Ввезення
товарів через митницю передбачає необхідність відображення на рахунках
бухгалтерського обліку додаткових платежів (митні збори, ввізне мито,
податок на додану вартість). Методологічні принципи формування в
бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах
визначає П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». З метою застосування
зазначеного стандарту як для цілей бухгалтерського обліку, так і задля
повноти та достовірності визначення оподатковуваного прибутку, слід
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орієнтуватися на те, яка з подій відбулася першою:
– оплата імпортованих товарів до їх отримання;
– отримання імпортованих товарів, що передує їх оплаті.
Якщо перша подія − оплата імпортованих товарів, друга подія − їх
оприбуткування, то виникає дебіторська заборгованість за оплаченими, але не
отриманими товарами. Перерахування авансу відображається за дебетом
субрахунку 371 «Розрахунки за виданими авансами» в гривневому
еквіваленті, який розраховують виходячи з офіційного курсу валют,
встановленого Національним банком України (НБУ), що діє на дату
перерахування авансу. Дебіторська заборгованість, яка виникла внаслідок
перерахування авансу за товари відповідно до норм П(С)БО 21 «Вплив змін
валютних курсів», вважається немонетарною статтею балансу і не підлягає
перерахунку в гривні при зміні курсу НБУ на дату балансу.
Згідно із нормою пункту 6 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів»
товари, отримані на умовах попередньої оплати, при їх оприбуткуванні на
баланс, враховуються в гривнях, виходячи з курсу НБУ, який діяв на дату такої
оплати. Надалі при зміні курсу їх вартість не перераховують. При здійсненні
передоплати в іноземній валюті частинами й отриманні від нерезидента товарів
частинами, вартість отриманих товарів визнається в сумі авансових платежів із
застосуванням курсів НБУ виходячи з послідовності здійснення авансових
платежів.
Якщо перша подія – оприбуткування імпортованих товарів, друга подія
− їх оплата, то вартість товарів при оприбуткуванні визначається за валютним
курсом НБУ, що діє на дату такого оприбуткування. Надалі вартість товарів не
переглядається. Одночасно за цим курсом визначається гривневий еквівалент
суми кредиторської заборгованості підприємства перед нерезидентом за отримані, але неоплачені товари. Така кредиторська заборгованість перед
нерезидентом згідно із нормами пункту 4 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних
курсів» вважається монетарною статтею балансу. Кредиторська заборгованість
перед нерезидентом за отримані, але не оплачені товари підлягає перерахунку
на дату балансу як монетарна стаття з використанням валютного курсу НБУ. У
випадку, коли валютний курс НБУ на дату виникнення кредиторської
заборгованості й валютний курс НБУ на дату балансу відрізняються, виникає
курсова різниця. Курсову різницю включають до складу операційних доходів
(або витрат) і відображають на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової
різниці» (або субрахунку 945 «Витрати від операційної курсової різниці»). При
здійсненні оплати товарів кредиторська заборгованість перед нерезидентом, як
монетарна стаття балансу, також підлягає перерахунку за курсом НБУ. В цьому
випадку також може виникнути курсова різниця.
Щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту
товарів, робіт, послуг від нерезидентів, то на відміну від операцій з
придбання товарів на території України, сума податку на додану вартість
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сплачується не постачальнику в складі договірної вартості, а безпосередньо
до бюджету під час митного оформлення. У такому випадку відповідно до
норм Податкового кодексу України платником податку на додану вартість є
суб’єкт господарювання, в якого виникає об’єкт оподаткування (операції з
постачання товарів на митну територію України в митному режимі імпорту
або реімпорту).
У разі ввезення товарів в Україну, згідно з нормами статті 187
Податкового кодексу, податкові зобов’язання з податку на додану вартість
нараховуються на дату подання митної декларації для митного оформлення.
База оподаткування визначається виходячи з контрактної вартості, але не
нижче за митну вартість, з урахуванням мита й акцизного податку. При цьому
перерахунок в гривні здійснюється за курсом НБУ, що діє на день визначення
податкових зобов’язань (стаття 190 Податкового кодексу України). Оскільки
сума нарахованого під час імпорту податку на додану вартість перераховується безпосередньо до бюджету, вона не відображається у складі
податкових зобов’язань податкової декларації, що подається до органів
державної податкової служби.
Під час здійснення операцій із ввезення товарів на митну територію
України в імпортера виникає право на податковий кредит, підтвердженням
якого є вантажно-митна декларація. Згідно з нормами пункту 198.2 статті 198
Податкового кодексу України датою виникнення права на податковий кредит
при імпорті є дата списання з поточного рахунку сум податку на додану
вартість, сплаченого під час імпорту та зазначеного у вантажно-митній
декларації.
Щодо правил оподаткування податком на прибуток операцій з імпорту,
то їх сформульовано в підпункті 153.1 статті 153 Податкового кодексу
України, відповідно до якого «витрати, здійснені (нараховані) платником
податку в іноземній валюті у зв’язку з придбанням у звітному податковому
періоді товарів у встановленому порядку включаються до витрат такого
звітного податкового періоду». При цьому визначено, що ту частину вартості,
яка не була раніше оплачена, слід перераховувати в національну валюту «за
офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату
здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати
— за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати».
З аналізу наведених вище норм можна зробити такі висновки:
1) вартість придбаних за іноземну валюту товарів відображають у складі
витрат з метою розрахунку оподатковуваного прибутку аналогічно до вартості
товарів, придбаних за гривні;
2) сума витрат на придбання товарів, виражена в гривневому
еквіваленті, залежить від того, яка подія відбулася першою (оприбуткування
товарів чи їх оплата). Причому методика розрахунку оподатковуваного
прибутку аналогічна тій, що застосовується у бухгалтерському обліку під час
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визначення фінансового результату;
3) з метою розрахунку суми оподатковуваного прибутку визначають
курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті. Витрати від курсових
різниць враховують у складі інших операційних витрат згідно з прямою нормою статті 138 Податкового кодексу України. Доходи від курсових різниць
підлягають відображенню у складі інших доходів відповідно до статті 135
зазначеного кодексу.
За результатами дослідження систематизовано норми чинної
законодавчо-нормативної бази, що регламентують порядок бухгалтерського
обліку імпортних операцій та охарактеризовано порядок їх впливу на
розрахунки суб’єктів господарювання з бюджетом за податком на додану
вартість та податком на прибуток.
УДК 657
Пахомова А.О., магистр
Волгоградский государственный университет
Научный руководитель: Глущенко А.В., д.э.н., профессор,
ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Эффективная работа современного предприятия невозможна без
хорошо налаженной системы управленческого учета и отчетности на всех
уровнях управления. Актуальность грамотного ведения и составления
управленческой отчетности на современном этапе продиктована объективно
назревшей необходимостью повышения эффективности управления
предприятием и принимаемых им управленческих решений.
Цель
внутренней
управленческой
отчетности,
включающей
детализированные
сведения
о
предприятии,
удовлетворение
информационных потребностей менеджеров и руководителей для анализа и
принятия решений в сфере оценки и контроля, прогнозирования и
планирования.
Задачей бухгалтерского управленческого учета является составление
аналитических справок и отчетов для целей периодического планирования,
анализа и контроля и принятия решений в нестандартных ситуациях.
Внутренняя отчетность, составленная по данным управленческого
учета, позволяет оценить вклад каждого направления предпринимательской
деятельности в этот результат. Таким образом, управленческий учет является
важным элементом современной системы управления организацией и
функционирует параллельно с системой финансового учета.
Основываясь на результатах широкого круга учебно-методической
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литературы, публикаций и исследований, были выявлены некоторые
характерные
для
российских
предприятий
недостатки
систем
управленческого учета и отчетности: действующая на российских
предприятиях система справок и отчетов крайне фрагментарна и не отвечает
требованиям, предъявляемым к информационному обеспечению управления
производством в настоящих условиях; отсутствует ряд конкретных форм
аналитических отчетов; отсутствует иерархия форм отчетов для разных
уровней управления; отсутствует подробный регламент периодичности
составления аналитических отчетов для различных пользователей.
Внедрение на российских предприятиях системы управленческой
отчетности происходит достаточно затянуто и трудоемко, с одной стороны
это связано с нежеланием персонала, так как увеличивается объем работы,
появляется необходимость обучаться, с другой, с отсутствием теоретических
положений и рекомендаций в данной области, но вместе с тем в дальнейшем
управленческая отчетность позволяет субъектам экономики оперативно
реагировать и устранять негативные последствия деятельности предприятия.
Положительные моменты при внедрении на российских предприятиях
системы управленческой отчетности:
 увеличение дохода, т.к. достоверные отчеты позволяют более
корректно подходить к формированию ассортиментной и ценовой политики
предприятия, что в конечном счете выражается в повышении прибыли;
 увеличивается заинтересованность сотрудников в выполнении
планов и программ, повышается мотивации работников;
 снижается себестоимость за счет снижения расходов через
планирование и выявление затрат, которые не имеют ценность для
предприятия;
 анализ управленческой отчетности помогает выявить необходимые
структурные изменения на предприятии;
 позволяет сократить затраты на капитал за счет тщательного
планирования использования кредитных ресурсов;
 привлечение инвесторов путем создания необходимого для
инвестора пакета отчетности;
 наличие управленческой отчетности свидетельствует о высокой
культуре финансового менеджмента;
 система управленческого учета и отчетности является важной
информационной системой управления.
Управленческая отчетность способствует реализации всех функций
управления,
а
именно:
обоснованию
управленческих
решений;
осуществлению экономического анализа; контролю за затратами и
результатами; планированию производственной деятельности, а также
мотивации и стимулированию исполнителей.
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Научный руководитель: Кальчева Т.Ф., старший преподаватель
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
На современном этапе сохранность собственности в бюджетных
учреждениях является актуальной проблемой в Украине.
Под сохранностью собственности в широком смысле слова следует
понимать борьбу за еѐ эффективность, что означает сбережение имущества,
рациональное использование сырья, усиление режима экономии.
Сохранность собственности в узком смысле слова предполагает борьбу с
потерями ценностей вследствие недостач, хищении, неправильного хранения,
что также имеет большое значение. Всѐ это выдвигает проблему сохранности
средств в новых условиях хозяйствования в число актуальных [1].
Основным способом бухгалтерского наблюдения за состоянием и
движением хозяйственных средств является документация, что, однако, не
исключает возможности расхождения учетных записей с фактическими
остатками средств организации. Чтобы обеспечить контроль за сохранностью
хозяйственных средств и имущества, для полного соответствия данных учета
фактическим остаткам, для обеспечения реальности показателей
бухгалтерского учета используется элемент метода бухгалтерского учета —
инвентаризация.
Инвентаризация - это процедура периодической проверки и
документального подтверждения наличия, состояния и оценки имущества и
обязательств, производимая для подтверждения достоверности данных
бухгалтерского учета и отчетности.
Инвентаризация проводится в целях обеспечения достоверности
данных бухгалтерского учета. Подтверждается же достоверность путем
сверки фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета.
Инвентаризации подлежат все виды финансовых обязательств и все
имущество (в том числе арендованное, на ответственном хранении и т.п.) по
его местонахождению и по материально ответственным лицам.
Инвентаризация по своей сути является одним из методов контроля.
Следуя ее основным задачам, можно определить имущество, которое не
используется или используется не по назначению, проверить реальную
стоимость материальных ценностей (физический и моральный износ),
установить соблюдение условий использования и сохранности материальных
ценностей, а также установить реальные суммы обязательств (задолженность,
которая просрочена и с истекшим сроком исковой давности) [5, с. 22].
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Учет в бюджетных учреждениях имеет значительные отличия от учета
в коммерческих организациях. Такие отличия, прежде всего, возникают из
тех особенностей, которые имеются в бюджетном учете: все имущество,
активы и обязательства бюджетного учреждения являются государственной
собственностью, и право на собственность отделено от права распоряжаться
этой собственностью. Поэтому государство с особой тщательностью следит
за наличием своего имущества и его состоянием, прибегая к оперативному и
последующему
контролю
бюджетных
учреждений
посредством
контролирующих органов [3].
Таким образом, бюджетные учреждения должны проводить
инвентаризацию с особой тщательностью, соблюдая все нормативные
требования, так как имущество, активы и обязательства находятся у них в
оперативном управлении и являются строго контролируемыми.
Обеспечение достоверности данных бюджетного учета и контроль за
имуществом, активами и обязательствами в бюджетных учреждениях – это не
только одна из основных задач бухгалтерии бюджетного учреждения.
Инвентаризация имущества, активов и обязательств бюджетных
учреждений – еще и средство информирования государства об
эффективности инвестиций в такие значимые сферы государственного
влияния, как здравоохранение, образование, культура, управление, которые
выполняют социально-значимые для государства функции – защиту и
обеспечение прав населения.
1. Беляев А.В. Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной
деятельности / А.В. Беляев // Бюджетные организации: акты и комментарии для
бухгалтера, N 11 декабрь 2008 г. // [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://finansi.in.ua/inventarizaciya-i-reviziya/
2. Гридина Н. А. Порядок проведения годовой инвентаризации в бюджетном
учреждении / Н. А. Гридина // [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.lawmix.ru/bux/40673/
3. Бюджетные
учреждения
здравоохранения:
бухгалтерский
учет
и
налогообложение,2008,N 10 [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://skatb.ru/publikaci/byudzhetnaja-otchetnost/porjadok-provedenija-godovoiinventarizaci-v-byudzhetnom-uchrezhdeni.html
4. Козлова Е.П. Бухгалтерский учет в организациях. / Е.П. Козлова, Т.Н. Бабченко,
Е.Н. Галанина. - М.: Финансы и статистика, 2003.-800с.
5. Феоктисов И.А. Надо ли проводить инвентаризацию перед составлением годовой
бухгалтерской отчетностью? / И.А. Феоктисов // Главбух. – 2003 №1. – С. 21-28.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
В умовах ринкової економіки, підвищення ефективності виробництва
потрібна дійсна і достовірна інформація на підприємстві про витрати на
оплату праці за кожним бізнес-процесом, про ефективність заходів щодо
вдосконалення організації праці, використання робочого часу, непродуктивні
витрати часу і раціонального використання фонду оплати праці.
Метою бухгалтерського обліку є дотримання нормативно правової
бази необхідної для обліку і контролю оплати праці і заробітної плати,
удосконалення форм розрахунків з робітниками і службовцями, розрахунки з
державою по різним видам податків, що особливо важливо для ефективної
роботи підприємства.
Дуже важливо відображати економічно достовірну та обґрунтовану
інформацію про виконання нормативів та динаміку показників про працю,
нагляд за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та
заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних
збитків робочого часу, стимулювання праці на підприємстві. На основі цієї
інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на
підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням
правильного співвідношення між ростом продуктивності праці» та заробітної
плати.
Роботи бухгалтерської служби, яка пов'язана з обліком витрат на
оплату праці, найбільш складна та трудомістка. Помилка у нарахуванні
заробітної плати автоматично призводить до цілої серії помилок і порушень,
які є найважчими за своїми наслідками.
Останнім часом законодавчі і нормативні документи, що
регламентують оподатковування витрат на оплату праці, змінювалися досить
часто і кардинально. Яскравим прикладом служить Закон України «Про збір
на обов'язкове державне пенсійне страхування» від 26 06 97 р № 400/97 ВР, із
змінами і доповненнями. У цей документ дев'ять разів вносилися зміни і
доповнення відповідними законами України. Два з них стосувалися
безпосередньо зміни бази оподатковування збором у Пенсійний фонд на
підприємстві, а один — ставки збору для робітників підприємства. Тому
бухгалтеру важливо знати, як здійснювати оподаткування тієї або іншої
виплати в даний час.
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Одним з можливих напрямів вдосконалення оплати праці працівників є
підвищення матеріальної зацікавленості працівників. Так, доцільніше
перевести оплату керівників, службовців і фахівців на контрактну форму.
Контракт – особливий вид трудового договору, в якому термін дії, права,
обов'язки і відповідальність сторін, умови оплати і організації праці, лад і
умови розірвання контракту окрім передбачених законодавством про працю,
встановлюються сторонами угоди самостійно.
Система контрактної позики дозволяє привабити і утримати найбільш
кваліфікованих і творчо активних фахівців, гнучко регулювати чисельність і
склад управлінського персоналу, підвищити відповідальність і творче
відношення до роботи найманого фахівця на вказаних в контракті умовах.
Оплата за контрактом встановлюється з врахуванням складності і
відповідальності праці, кваліфікаційного рівня і ділових якостей працівника.
Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох: підприємства,
працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих сторін оцінює значення
заробітної плати як найважливіших.
Основою ефективної діяльності будь-якого суб'єкта господарювання
виступає чітко налагоджена система обліку і контролю. Незалежно від форми
власності фірмі необхідний бухгалтерський облік як основа, що підтверджує
юридичну і фінансову обґрунтованість дій фірми, її взаємодії з органами
державного керування і правопорядку і дотримання встановлених норм і
правил.
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СУТНІСТЬ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ТА ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Загальносвітова тенденція інтеграції локальних економічних систем в
єдину світову економічну систему відбувається на основі концепції сталого
розвитку. Сьогодні під цією категорією розуміють не лише економічне
зростання, а й систему справедливого розподілу результатів цього процесу.
В економічній літературі під сталим розвитком розуміють такий тип
господарювання, який задовольняє соціальні, економічні та екологічні
потреби нинішнього та майбутніх поколінь.
Сталий розвиток у формулюванні Світового банку – управління
сукупним капіталом суспільства в інтересах збереження і збільшення
людських можливостей [7].
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Сталий економічний розвиток – процес структурної перебудови
економіки відповідно до потреб збалансованого розвитку виробництва,
соціальної сфери, населення і навколишнього природного середовища,
технологічного і соціального прогресу.
Б. Данилишин визначає сталий розвиток як систему відносин
суспільного виробництва, при якій досягається оптимальне співвідношення
між економічним ростом, нормалізацією якісного стану природного
середовища, ростом матеріальних і духовних потреб населення [1, 7].
На думку С. Дорогунцова, О. Ральчука, сталий розвиток – це певна
траєкторія довготермінового збільшення загального блага людства, яка
поділяється на такі складові: соціально-економічну та техногенно-екологічну
безпеки [2].
О. Шубравська, на основі аналізу існуючих у літературі визначень,
робить висновок, що сталий розвиток – це узгоджений розвиток економічних
і соціальних процесів, а також навколишнього природного середовища [6].
В. Трегобчук сталий розвиток визначає як економічне зростання, за
якого ефективно розв’язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення
суспільства без виснаження, деградації і забруднення довкілля [5].
Як бачимо із наведених визначень, спільною ознакою сталого розвитку
є збалансування, врівноваження потреб з ресурсними й екологічними
можливостями територій, а також такий розвиток людства та характер
використання ним ресурсів планети, який дає змогу задовольняти потреби
сьогодення та не підриває потенційні можливості забезпечення потреб
наступних поколінь.
Найточніший, на нашу думку, підхід до систематизації вищенаведених
термінів, навела З. Герасимчук, яка визначила сталий розвиток як процес
забезпечення функціонування територіальної системи із заданими
параметрами в певних умовах, протягом необхідного проміжку часу, що веде
до гармонізації факторів виробництва та підвищення якості життя сучасних і
наступних поколінь за умови збереження і поетапного відтворення цілісності
навколишнього середовища.
Соціально-економічний розвиток та зростання обсягів ВВП
відбуваються завдяки використанню ресурсів, тобто факторів виробництва.
Усі виробничі ресурси кожної країни у певний період часу обмежені, вони
мають кількісну і якісну визначеність.
До основних факторів виробництва та економічного розвитку в
класичній економічній науці відносять капітал, працю та землю, тобто
трудові ресурси, засоби виробництва у товарній та грошовій формі та
природні ресурси [4].
В контексті ефективного перерозподілу матеріальних, духовних,
соціальних благ постає необхідність розгляду податків, яким природно
притаманна регулятивна функція. Податки є ефективним інструментом
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економічної політики уряду в системі регулювання виробничого та
відтворювального процесів. Однак, тривалий час податки розглядалися
виключно як фіскальний інструмент, тому нехтувалася їх здатність впливати
на перерозподіл обмежених матеріальних та фінансових ресурсів. Такий
підхід призвів до певних структурних диспропорцій в економічній системі
України, які стали причиною багатьох соціально-економічних проблем.
Інструментарієм, на базі якого можна будувати податкову систему за
критерієм часової Парето-оптимальності є модель П. Самуельсона. На нашу
думку, на основі цієї моделі можна вивчати процеси перерозподілу
податкового тягаря.
Умова Парето-оптимальності стосовно податків означає, що приріст
податкового тягаря (умовно можна вважати за n за припущень, що x1 =
x2→max, а приріст населення нульовий) повинен дорівнювати ставці
дисконту фінансових потоків в майбутньому періоді (r –ставка дисконту
грошових потоків).
У будь-якому іншому випадку зростання податкового тягаря більшими
темпами ніж ставка дисконту (n > r), наприклад шляхом завищених
довгострокових державних позик, майбутні покоління повинні сплачувати
податків більше за теперішнє покоління. У випадку зростання меншими
темпами (r > n) податковий тягар перерозподіляється у більшому ступені на
теперішні покоління. Таким чином, податкова система, що відповідає цілям
сталого розвитку, повинна формуватися також на основі критерію часової
Парето-оптимальності. Тільки при дотриманні цієї умови регулятивний
механізм податків працює на засадах соціальної справедливості та
економічної ефективності [3].
Податкова політика має бути жорсткою, але справедливою, стабільною
та зрозумілою платникам податків. Вона повинна впливати на економічну
діяльність через якісно нові та ефективні важелі. Виважене вирішення
зазначених проблем сприятиме створенню необхідних умов для роботи
підприємств, поліпшенню їх фінансового стану, а отже, і збільшенню
податкових надходжень.
Важливий напрям розвитку системи податків – це усунення існуючих
суперечностей між фіскальною та регулятивною функціями податків, що
можливо, на нашу думку, на засадах зміцнення податкової дисципліни,
підвищення рівня свідомості платників податків.
На сьогодні податкова реформа в Україні повинна здійснюватися
згідно з визначеними критеріями відповідності сталому розвитку, усунути
причини, які гальмують розвиток діяльності суб’єктів господарювання усіх
форм власності. Вона повинна регулювати економічну діяльність через якісно
нові, а головне - стимулюючі важелі.
Підсумовуючи наведене дослідження, нами дано власне тлумачення
категорії «сталий розвиток», що це є керований системний підхід, за
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допомогою якого з використанням інформаційних технологій та методу
економіко-математичного моделювання, можна швидко змоделювати різні
варіанти напрямків розвитку економічного зростання, справедливий розподіл
отриманих матеріальних благ, і з високою точністю прогнозувати їхні
результати та вибрати найбільш оптимальний.
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РИНОК ПЛАТІЖНИХ КАРТОК УКРАЇНИ
ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НСМЕП
Платіжна система є важливою складовою економіки України, яка
забезпечує ефективне функціонування фінансової сфери. Ефективні та
безпечні платіжні системи мають вирішальне значення для функціонування
економіки та забезпечення фінансової стабільності. Важливим аспектом
розвитку платіжних інструментів у сучасних умовах є вплив технічного
прогресу на форми і способи здійснення платежів. Збільшення обсягів
безготівкових платежів з використанням різних технологій демонструє
широкі можливості науково-технічного прогресу в цій сфері. Тому,
незважаючи на свою коротку історію, такі платіжні інструменти, як платіжні
картки, смарт-картки та електронні гроші, на сьогодні вже займають значний
сегмент ринку.
За станом на 01.07.2012 р. українськими банками емітовано 62 млн
платіжних карток, з яких 32,2 млн активно використовувалися під час
здійснення платіжних операцій. Для отримання готівки використовується
мережа з 33 тис. банкоматів. Приймання безготівкових платежів здійснюється
322

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

в мережі з 139 тис. платіжних терміналів. За перше півріччя 2012 року
держателями карток здійснено 508 млн операцій, з яких безготівкові операції
становлять 150 млн (29,53%), а готівкові – 358 млн (70,47%). Загальна сума
цих операцій перевищила 328 млрд грн, з яких 36,45 млрд грн (11,1%)
складають безготівкові платежі та майже 291,87 млрд грн (88,9%) – готівка.
Це означає, що користувачі платіжних карток знімають готівку у банкоматах,
а потім використовують її у розрахунках за товари та послуги. У Швеції –
країни-лідера за обсягом безготівкових роздрібних платежів частка
безготівкових платежів із використанням платіжних карток становить
близько 73%. Основні показники розвитку карткового ринку України
наведені на рис. 1.
НСМЕП
3,4%

VISA
60,7%

Одноемітентні
2,9%

УкрКарт
0,2%

НСМЕП
9,0%
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Одноемітентні
2,9%

УкрКарт
0,2%

MasterCard
32,8%
MasterCard
33,3%
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01.07.2012 р.

Станом на
01.01.2012 р.

Рис. 1. Основні показники розвитку карткового ринку України
Розвиток безготівкових роздрібних платежів в Україні стримує
відсутність конкуренції між провайдерами платіжних послуг – картковими
системами (платіжні системи Visa та MasterCard контролюють більше ніж
90% ринку карткових операцій в країні); непередбачувана тарифна політика
міжнародних платіжних систем, що суттєво впливає на окупність інвестицій
банків в інфраструктуру; висока ставка міжбанківської комісії, у зв’язку з чим
українські банки несуть значні витрати на придбання та утримання
додаткового термінального обладнання для дублювання такого самого
обладнання інших банків, розташованого в популярних місцях з метою
зменшення своїх витрат на оброблення міжбанківських трансакцій.
Тому основним напрямом розвитку безготівкових роздрібних платежів
в Україні має стати створення привабливих умов для масового використання
спеціальних платіжних засобів суб’єктами розрахунків під час здійснення
безготівкових роздрібних платежів і розрахунків на території України. А
саме: модернізації НСМЕП шляхом суміщення технологічної платформи
НСМЕП із загальноприйнятими в платіжних системах технологіями,
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протоколами, інтерфейсами на базі відкритих міжнародних стандартів
(переведення НСМЕП на EMV-платформу, що дозволяє використовувати
картки системи у всіх POS-терміналах і банкоматах країни, які
використовують і Visa і MasterCard), що забезпечить інтеграцію НСМЕП з
наявною інфраструктурою без значних матеріальних та організаційних витрат
з боку учасників платіжних систем; створення привабливих умов для
ефективної роботи членів/учасників платіжних систем та користувачів для
використання сучасних банківських інструментів і технологій (здійснення
платежів через мережу Інтернет, мобільних, безконтактних тощо) для
посилення в населення України довіри до банківської системи; реалізації на
базі технологій Національного банку України державних/корпоративних
проектів в основних сферах суспільної життєдіяльності (зокрема фінансовокредитній системі, у сферах соціального захисту населення, освіти, охорони
здоров’я, торгівлі тощо) з метою гармонізації відносин органів влади і
громадян країни; забезпечення прозорої тарифної політики, спрямованої на
зменшення витрат банків та клієнтів; створення справедливих умов для
конкурентної
діяльності
членів/учасників
НСМЕП;
оптимального
використання ресурсної бази банків завдяки використанню для розрахунків за
результатами клірингу коштів на їх кореспондентських рахунках у
Національному банку України; постійного вдосконалення платіжних та
інформаційних технологій; упровадження ефективних засобів управління та
мінімізації ризиків під час кризових явищ тощо. Що дасть змогу збільшити
частку НСМЕП на ринку від загальної емісії платіжних карток та від
еквайрингової мережі, і можливість конкурувати на ринку з іншими
платіжними системами.
УДК 304+316.6
Писарчик О.О., Харченко О.В., магістри
Науковий керівник: Вертель В.В., к.е.н., доцент
Державний економіко-технологічний університет транспорту
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ КОЛЕКТИВУ
ТРАНСПОРТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
Особливий внесок у розвиток комплексної Соціальний розвиток
підприємства пов’язаний з необхідністю створення сприятливих умов для
діяльності працівників. Соціальний розвиток – це процес якісного
удосконалення соціальної складової життєдіяльності персоналу, що
забезпечується його власними зусиллями та діями керівництва підприємств,
яке функціонує з дотриманням законодавства на принципах соціальноорієнтованого господарювання. Колектив підприємства є найближчим
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соціальним середовищем для кожного працівника, і саме він забезпечує його
постійний розвиток.
Соціальний розвиток колективу – це процес удосконалення форм,
способів і умов життєдіяльності працівників на основі змін у їх розвитку,
соціальній сфері, оплаті праці. Для забезпечення прогресивного соціального
розвитку колективів транспортних організацій необхідно організувати
зростання величини показників, що його визначають. Характеристика
зазначених показників прогресивного соціального розвитку наведена у
табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика показників прогресивного соціального розвитку колективу
Показники
Характеристики
- розвиток соціального партнерства;
Зростання
- участь в управлінні підприємством;
соціальної
- зростання демократії;
активності
- активна участь у суспільних заходах;
персоналу
- підвищення відповідальності працівників за
результати колективної праці.
- зростання продуктивності праці;
- розвиток наукової організації праці;
- зростання якості і конкурентоспроможності товарів,
Зростання
що реалізуються;
ефективності
- удосконалення підготовки кадрів;
діяльності
- стабілізація трудових ресурсів;
підприємства
- зростання рівня технічної оснащеності;
- удосконалення систем управління персоналом;
- зменшення втрат робочого часу;
- зростання конкурентоспроможності підприємства.
- підвищення кваліфікації;
- зростання доходів;
Зростання рівня
- забезпечення гарантій зайнятості;
матеріального
- зростання загальноосвітнього та культурного рівня;
добробуту
- розширення кола та якості потреб, що
персоналу
задовольняються;
- соціальний захист та страхування.
Ефективність
управління
соціальним
розвитком
колективу
підприємства залежить також від якості його організації. На жаль, у жодному
з підприємств транспортної галузі України не існує єдиної служби, яка б
займалася здійсненням соціальних функцій. Окремі функції щодо соціального
розвитку розпорошені між окремими підрозділами, що виключає можливість
цілеспрямованого управління цим процесом. Виявлені в ході аналізу
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організаційні недоліки вказують на необхідність створення єдиної соціальної
служби на підприємствах транспорту.
УДК 657
Полійчук О.П., ст. гр. ОА-31
Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ В АПТЕКАХ
Основним напрямом господарської діяльності аптек є оптова та
роздрібна торгівля лікарськими засобами. Це комерційні підприємства зі
складною структурою обліку та звітності, які здійснюють контроль такого
специфічного товару як лікарські засоби.
Важливим питанням діяльності даних закладів є необхідність
вдосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби, застосування
прозорих алгоритмів формування цін, що сприятиме підвищенню рівня
доступності препаратів для населення.
У вiдповiдностi з Законом України «Про ціни» в Українi від 21.06.2012
р. № 5007-VI застосовуються наступнi цiни:
1. державнi фiксованi цiни i тарифи;
2. державнi регульованi цiни i тарифи;
3. вiльнi цiни i тарифи;
4. контрактнi- зовнiшньоторговi цiни.
Фiксованi цiни вводяться на перехiдний перiод. Передбачалось, що
Міністерство охорони здоров’я з згоди Мiнекономiки компенсує рiзницю за
життєвонеобхiднi препарати (анальгiн 0,20-0,52). Можливе часткове
повернення коштів для пiльговикiв у ветеранських аптеках пiд опiкою фондiв
за наявності у пред’явника рецепта.
Регульованi цiни встановлюються державою (Постанова КМУ від
25.03.2009 р. № 333) – це компенсацiя обґрунтованих витрат на виробництво i
реалiзацiю. Гуртова цiна i даному випадку визначається рiвнем
рентабельностi виробництва, а для аптек - рiвнем граничної торгової нацiнки.
Вiльнi цiни встановлюються підприємством - виробником щодо
узгодження з партнерами-покупцями продукцiї. Тут враховують попит,
пропозицiї i якiсть товарів на ринку. Вiдносне право на вiльнi цiни мають новi
оригiнальнi препарати (пiльги з податкiв, митна скидка). Держава в
регулюваннi цiн не приймає участь, вона здiйснює функцiї контролю. Рiвень
цих цiн повинен забезпечуватись ефективною податковою полiтикою.
Контрактнi - зовнiшньоторговi цiни встановлюються при проведеннi
завнiшньоекономiчних операцiй.
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Характерною особливістю аптек як підприємств торгівлі є те, що вони
ведуть облік товарів у продажних цінах, тобто в тих цінах, за якими товари
будуть реалізовані покупцям – кінцевим споживачам. Продажні ціни - це
вартість товару на прилавках магазинів, що складається із суми закупівельної
ціни і торгових надбавок. При оприбуткуванні товару, що надійшов, аптека
відразу відображає і суму торгової націнки, яка призначена для покриття
витрат та одержання прибутку та являє собою різницю між продажною та
купівельною вартістю товарів.
Товари аптечного асортименту (парафармацевтики), які обкладаються
20 % податком на додану вартість (ПДВ) звільняються від оподаткування
операцій з продажу лікарських засобів і виробів медичного призначення, які
зареєстровані в Україні в установленому порядку. Проте решта асортименту
аптеки – косметичні та парфумерні засоби, харчові добавки, фіточаї, що не
зареєстровані як лікарські засоби, оподатковуються ПДВ, який сплачує
кінцевий споживач.
Особливістю комерційної діяльності аптечних закладів є пільгова та
безоплатна реалізація лікарських засобів, які здійснюють спеціалізовані
аптеки. Підставою для продажу лікарських засобів на пільгових умовах або
безоплатно є рецепт, оформлений на бланку ф. № 2 і завірений печаткою
«Для рецептів». Виправлення у таких рецептах не допускаються. Безоплатно і
на пільгових умовах можна продавати тільки ті ліки, які включено до
Переліку, затвердженого відповідною постановою КМУ ( № 1071 від 05.09.96
р.). Витрати, пов’язані з відпуском ліків безоплатно або на пільгових умовах,
компенсуються за рахунок загальних асигнувань, перед-бачених
відповідними бюджетами на охорону здоров’я, а також за рахунок коштів
Чорнобильського фонду.
Для одержання компенсації за реалізовані на пільгових умовах або
безоплатно ліки необхідно суворо контролювати правильність оформлення
«пільгових» рецептів. Рецепт, який виписано з порушенням встановлених
вимог або вміщує непоєднувані лікарські засоби, вважається недійсним і ліки
за таким рецептом не відпускаються, його погашають спеціальним штампом
«Рецепт недійсний» і повертають хворому.
На підставі «пільгових» рецептів аптека складає зведений реєстр у двох
примірниках, один з яких призначено для одержання компенсації з
відповідного бюджету або від установи охорони здоров’я. Другий примірник
цього реєстру з доданими до нього рецептами залишається у бухгалтерії
аптеки.
Крім реалізації готових лікарських форм та виробів медичного
призначення, аптеки здійснюють продаж лікарських засобів власного
виготовлення. Лікарські засоби, виготовлені в аптеках за рецептами лікарів
або на замовлення лікувально-профілактичних установ із дозволених до
використання діючих та допоміжних речовин, не потребують обов’язкової
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державної реєст-рації. Витрати на виготовлення таких засобів відображають
(як і звичайні виробничі витрати) на рахунку 23 «Виробництво». Виготовлені
лікарські засоби оприбутковують на рахунках 26 «Готова продукція» або 28
«Товари» з подальшою реалізацією та обліком, як і готових лікарських форм.
Якщо витрати на власне виготовлення лікарських засобів носять
епізодичний характер, їх доцільно обліковувати на окремому аналітичному
рахунку у складі рахунку 28 «Товари». До таких витрат відносять тільки
вартість використаної сировини і тари, а решту виробничих витрат
обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут». Це спрощує і полегшує
ведення обліку реалізації медичних засобів власного виготовлення.
Аптекам заборонено реалізувати населенню неякісні лікарські засоби
та засоби з вичерпаним терміном придатності. Такі лікарські засоби, як
правило, підлягають утилізації та знищенню. В обліку їх вартість на підставі
відповідних документів відносять на фінансові результати поточної
діяльності (субрахунок 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» або 949
«Інші витрати операційної діяльності»).
1. Закон України «Про ціни» в Українi від 21.06.2012 р. № 5007-VI.
2. Постанова КМУ від 25.03.2009 р. № 333.
3. Постанова КМУ від 05.09.96 р. № 1071.
4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учѐт на предприятиях Украини.:
Учебник для вузов.- К.: А.С.К., 2002.-864с.
5. Терещук С.І., Новикевич А.М., Чухрай І.Л. Система бухгалтерського обліку в
аптеках: Навчальний посібник.-Вінниця: Нова книга, 2003.-с.26.

УДК 657
Поліщук І.В., ст. гр. ОА-51
Науковий керівник: Сафарова А. Т., асистент
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні ринкові відносини в Україні сприяють активізації фінансової
діяльності підприємств, пошуку додаткових джерел фінансування з
обґрунтуванням розміру та структури залучених коштів. Водночас,
фінансовий стан багатьох підприємств нестабільний, виникають проблеми
щодо невпевненості у ділових партнерах, у законодавчій базі, фінансовоекономічній політиці держави, а, отже, і у перспективах діяльності суб’єкта
господарювання.
З метою отримання кваліфікованої оцінки господарської діяльності
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власники та керівники підприємств дедалі частіше звертаються до
аналітичних розрахунків, зокрема, до діагностики фінансового стану суб’єкта
господарювання, адже на основі виявлених можливих загроз чи сформованих
кризових проявів розробляються економічні заходи для мінімізації збитків і
покращення фінансового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питанню
визначення діагностики банкрутства підприємства приділяється значна увага
з боку як зарубіжних так і вітчизняних вчених, насамперед Е. Альтмана,
У. Бівера, К. Беєрманна, О. Зайцевої, Р. Сайфуліна, О. Терещенка,
А. Матвійчука, О. Б. Андрушка, М. Б. Горбачовської, О. В. Гука та інших.
Етапи діагностики банкрутства підприємства

1

Загальна характеристика підприємства

2

Аналіз майнового стану

3

Аналіз ліквідності та платоспроможності

4

Аналіз фінансової стійкості підприємства

5

Аналіз ділової активності та рентабельності

6

Дискримінантний аналіз

Рис. 1. Етапи проведення діагностики банкрутства*
* - Розроблено автором на основі аналізу джерел [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 10;
11]
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Незважаючи на велику кількість праць присвячених діагностиці
банкрутства суб’єктів господарювання, слід відмітити, що немає єдиної точки
зору щодо послідовності її здійснення. Зокрема, потребують подальших
досліджень питання формування інформаційного забезпечення системи
запобігання банкрутству та методи його діагностики.
Діагностика (у перекладі з грецької мови) означає ―точно розпізнати,
досліджувати, скласти думку‖. Вперше даний термін зустрічається в
медицині, і означає метод спеціального дослідження людини з метою
встановлення медичного висновку про стан її здоров’я і, в разі виявлення
відхилень, визначення виду хвороби та причин її появи. Діагностування там є
частиною циклу лікувального процесу.
У сучасних умовах господарювання діагностичні процедури широко
застосовуються також в економіці. Як у медицині й техніці, так і в економіці
важливе значення має раннє виявлення ознак економічної ―хвороби‖ та
розпізнавання причин, які її викликали. Чим точніше буде встановлений
―діагноз‖, тим ефективнішим буде і ―лікування‖ [6, 11].
Діагностика банкрутства підприємства має на меті дослідження
потенційної загрози банкрутства для своєчасного формування системи
заходів із нейтралізації негативних тенденцій розвитку фінансової ситуації на
підприємстві [9, 66].
Ефективність діагностики банкрутства залежить від правильності
здійснення, тобто від визначення змісту та етапності її проведення.
У наукових та методичних виданнях на сьогоднішній день є безліч
підходів до кількості та послідовності етапів проведення діагностики
банкрутства підприємства, а також до конкретизації їх змісту. Так,
Р. Федорович, О. Загородна, В. Серединська [11] М. Жежера [3] виділяють
7 етапів проведення діагностики, які передбачають лише аналіз фінансового
стану підприємства за різними групами показників. А такі вчені як
Л. Лахтіонова [7], Л. Лігоненко [8], Р. Квасницька та І. Кордонець [4] хоча і
пропонують різну кількість етапів (від 4 до 11), проте, крім аналізу
фінансового стану досліджують ще ринкову ситуацію, потенціал виживання
підприємства, здійснюють стратегічний аналіз фінансового ризику.
Слід відмітити, що запропоновані вченими власні підходи щодо змісту
та послідовності діагностики банкрутства є відмінними від загальнодержавної
методики діагностики кризового стану [1], яка пропонує лише 3 етапи.
Після детального аналізу наукових джерел, пропонуємо проводити
діагностику банкрутства підприємства у послідовності наведеній на рис. 1,
яка допоможе передбачити можливість кризового стану суб’єкта
господарювання.
Таким чином, бачимо, що діагностика ймовірності банкрутства
підприємства включає ряд етапів, які логічно продовжують один одного та
дозволяють зробити висновок про існування загроз в діяльності суб’єкта
330

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

господарювання та визначити можливість його банкрутства.
Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства
чи доведення до банкрутства, затв. наказом Міністерства економіки України від
19.01.2006 № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prou4ot.info/index.php?section=browse &CatID=154&ArtID=1103
2. Василенко В. А. Система диагностики устойчивого развития предприятий /
В.А. Василенко // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 66. – С. 7
3. Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу
фінансового стану підприємств в Україні та закордоном / М. Жежера //
Економіка, фінанси, право. – 2007. – № 5. – С. 5–8.
4. Квасницька Р.С. Етапність проведення діагностики кризового стану та
ймовірності банкрутства підприємства / Р.С. Квасницька, І.М. Кордонець
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/.../130-135.pdf
5. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності (2-ге вид.) / О. Кононенко,
О. Маханько. – Х. : Фактор, 2009. – 224 с.
6. Косянчук Т. Ф. Економічна діагностика : навч. посібник / Т. Ф. Косянчук, В. В.
Лук’янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид. – Львів : ―Новий Світ-2000‖, 2007. –
456 c.
7. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : [монографія] /
Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2001. – 387 с.
8. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник /
Л.О. Лігоненко – К. : Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2005. – 824 с.
9. Мержа Н. В. Аналіз ймовірності банкрутства підприємств в економіці України /
Н. В. Мержа // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 9 (51). – С. 65-69.
10. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану
підприємства : навч. посіб. / В. О. Мец – К. : Вища школа, 2003. – 280 с.
11. Федорович Р. В. Фінансовий аналіз : [навч.-метод. посібник] / Р. В. Федорович, О.
М. Загородна, В. М. Серединська. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 149 с.
1.

УДК 657
Пономаренко О.Г., к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Відмітною
рисою
організації
інвентаризаційної
роботи
в
сільськогосподарських підприємствах є те, що самі власники-селяни можуть
виступати носіями прав контролю за господарською діяльністю, що
проводиться на зданих нами в оренду землях та з використанням їх майна.
Суб’єктами інвентаризації виступають носії прав контролю за
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фінансово-господарською діяльністю конкретного підприємства, що на
основі
розпорядчого
доку-мента
делегують
свої
повноваження
інвентаризаційній комісії. Провадження дій виконавчим колегіальним
органом і є однією з визначальних господарсько-правових ознак
інвентаризації.
Строки
проведення
інвентаризації
у
сільсько-господарських
підприємствах також визначаються з урахуванням нюансів технологічного
циклу робіт. Так, для фермерських господарств з чисельністю працюючих до
10 осіб та обсягом виручки за рік до 500 тис. грн нормативно рекомендовано
проводити повну інвентаризацію два рази на рік: перед початком веснянопольових робіт та перед складанням річної звітності.
Крім того, Міністерством аграрної політики та продовольства України
затверджено ряд специфічних форм інвентаризаційних описів саме для
сільськогосподарських підприємств.
Специфіка кола об’єктів інвентаризації визначена передусім наявністю
у галузі процесу біологічних перетворень, у результатів яких змін зазнають
об’єкти майна – поточні та довгострокові біологічні активи, а також
продукція і додаткові біологічні активи.
Серйозні труднощі викликає проведення інвентаризації основної
складової майнового потенціалу аграрних підприємств – землі.
Інформаційна база щодо земель сільськогосподарського призначення,
сформована системою бухгалтерського обліку, не містить даних для
проведення повноцінної інвентаризації. Така ситуація зумовлена відсутністю
адекватного відображення земельних паїв як об’єктів обліку.
Потребує окремого дослідження належність земельних паїв до об’єктів
інвентаризації. Кількісну характеристику земельних паїв через їх не
виділення в натурі для потреб обліку забезпечують умовно-натуральні
вимірники – умовні кадастрові гектари, тобто для їх ідентифікації не можна
застосувати органолептичні прийоми дослідження у класичному розумінні.
Це актуалізує проблему визначення показників фактичної наявності
земельних ділянок, сформованих на основі права на земельну частку (пай).
Значення оцінки земельних паїв, як об’єктів обліку, у грошовому
вимірнику також дещо нівельовано. Оцінка земель сільськогосподарського
призначення у грошовому вимірнику, як елемент методу бухгалтерського
обліку, не виконує функцій квантифікації (кількісного виразу якісних
характеристик об’єкта) зважаючи на стан організації обліку показників
якості.
Отже, незважаючи на те, що розробка єдиних методологічних вимог до
проведення інвентаризації в сільськогосподарських підприємствах з
урахуванням усіх особливостей даної галузі ще не завершена, кожен
керівник, спираючись на чинну нормативну базу, може зорганізувати
інвентаризацію майна підприємства з урахуванням усіх аспектів його
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діяльності, що дозволить запобігти негативним наслідкам діяльності та
забезпечити схоронність активів й відшкодування збитків за їх наявності.

УДК 657
Попівняк Ю.М., асистент
Науковий керівник: Струк Н.С., к.е.н., доцент
Львівський національний університет імені Івана Франка
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Запровадження на підприємстві інновацій та ефективне управління
витратами на них зумовлює зниження собівартості продукції, підвищення
ефективності використання основних засобів виробничого та невиробничого
призначення, зростання продуктивності праці, збільшення обсягів реалізації
продукції тощо. Крім того, розвиток інновацій спричиняє безперервні
динамічні зміни, підвищення прибутковості діяльності підприємства, набуття
додаткових конкурентних переваг, що є особливо актуальним для
промислових підприємств у сучасних умовах господарювання.
Розглядом проблем інноваційної діяльності промислових підприємств
займалися Х. Барнет, О. Кантаєва, В. Томпсон, О. Чубкова, Й. Шумпетер та
ін. Однак, малодослідженими залишаються прикладні аспекти здійснення
інновацій і стимулювання їх запровадження, зокрема з врахуванням
особливостей видів діяльності цих підприємств.
Загалом, згідно з ст. 1 Закону України ―Про інноваційну діяльність‖,
―інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні
технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери‖ [1]. Сьогодні стан інноваційної діяльності в Україні характеризується:
низьким рівнем інноваційної активності підприємств; недостатніми обсягами
реалізованої інноваційної продукції; низькими обсягами фінансування
інноваційної діяльності; низьким рівнем підприємницької активності в
інноваційній сфері малого та середнього бізнесу. Основними причинами такої
ситуації є незорієнтованість підприємств на здійснення інноваційної
діяльності, недостатність власних фінансових ресурсів, вузькість
внутрішнього попиту на вітчизняну інноваційну продукцію, недосконалість
інституційного забезпечення трансферу технологій, неналежний рівень
організації інформаційного забезпечення тощо [4, с. 41-42]. Саме тому питома
вага витрат вітчизняних підприємств на інновації та інтерес до управління їх
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величиною – дуже низькі, незважаючи на зростання величини цих витрат
загалом по Україні у 2011 р. на 78,1% (порівняно з попереднім роком), яке,
проте, відбулося на фоні різкого зниження обсягів реалізації інноваційної
продукції в цьому ж році (на 87,3%) у порівнянні з 2010 р.
[5, с. 187-188,
229-231].
Для сприяння підвищенню гнучкості системи управління витратами,
стимулювання створення і впровадження нововведень на підприємствах за
умови наявності зворотного інформаційного зв’язку між ними і споживачами
їх продукції, важливим є обґрунтоване та раціональне групування витрат на
інновації, дослідженню підходів до формування якого сьогодні приділяється
недостатньо уваги у працях науковців. Погоджуємося з поглядом
О.В. Кантаєвої, яка ґрунтовно досліджує інноваційну діяльність підприємств,
зокрема витрати на її здійснення. Дослідниця подає їх класифікацію за:
окремими сферами діяльності, етапами інноваційного процесу, учасниками
створення інноваційного продукту, економічними елементами, характером,
порівнянням нового виробу з аналогами. При цьому витрати на розробку і
освоєння виробництва інноваційної продукції автор поділяє на витрати на
дослідження і розробки, придбання нових технологій, набуття нового
(удосконаленого) і традиційного вигляду техніки, машин, устаткування тощо
та введення їх в експлуатацію, виробничі проектно-конструкторські роботи,
освоєння нового виробництва, впровадження на ринку інноваційних видів
продукції [2, с. 216-218].
На сучасному етапі промислові підприємства витрачають ресурси
переважно на здійснення таких інновацій, як придбання машин, обладнання
та програмного забезпечення, навчання та перепідготовка персоналу, ринкове
запровадження інновацій (організаційні і маркетингові інновації). При цьому
інноваційними процесами на підприємстві є нові (вдосконалені) методи
обробки (виробництва) продукції та нова (вдосконалена) діяльність з
підтримки операцій матеріально-технічного обслуговування (операцій щодо
закупівель). Менше уваги приділяється оновленню та вдосконаленню
процесів логістики, доставки та розповсюдження продукції.
Загалом серед досягнутих позитивних результатів інноваційної
діяльності вітчизняних промислових підприємств, зокрема, підприємств
ювелірної промисловості, виокремимо такі: заміна знятої з виробництва
застарілої продукції; розширення існуючого асортименту; збереження та
розширення традиційних ринків збуту, вихід на нові (в т.ч. за кордоном);
забезпечення відповідності виробів сучасним вимогам і стандартам;
підвищення гнучкості та ефективності використання виробничих
потужностей; економія виробничих ресурсів, зниження викидів, що
забруднюють навколишнє середовище, покращення умов праці тощо.
Попри позитивні зрушення в інноваційній діяльності підприємств,
проведений аналіз її показників виявив ряд проблем (обмежуючих чинників),
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що не дозволяють фінансовим характеристикам такої діяльності досягти
оптимуму, та потребують якнайшвидшого їх вирішення (усунення).
Передусім до них віднесемо: недостатню фінансову підтримку держави;
нестачу власних коштів; відсутність фінансових ресурсів у покупців
(замовників); низький платоспроможний попит на нову продукцію;
необхідність значних витрат на окремі нововведення; низьку спроможність до
кооперації з іншими підприємствами та науковими організаціями;
недосконалість нормативно-правового забезпечення тощо.
Крім зазначених, на загальнодержавному рівні існують ще й такі
причини труднощів впровадження інновацій на промислових підприємствах:
відсутність ефективної програми інноваційного розвитку, державної та
регіональної інноваційної політики, незацікавленість зарубіжних інвесторів у
впровадженні інновацій та ін. Проте, серед усіх проблем найвагомішою є
відсутність фінансової підтримки з боку держави. Так, у 2011 р. лише 1,04%
усіх інновацій в країні фінансувалися за рахунок державного бюджету [3].
Основна ж частина витратного навантаження припала на власні кошти
суб’єктів господарювання, яких не завжди вистарчає на потреби здійснення
інноваційної діяльності. Тому, ключовими пріоритетами подальшого
розвитку промислових підприємств на інноваційних засадах повинні стати:
забезпечення імпортозаміщуючого виробництва, впровадження механізму
фінансової підтримки експорту, фіскальних стимулів, інструментів
довгострокового кредитування, прямого бюджетного фінансування,
інвестицій в оновлення необоротних активів й ін.
На теперішньому етапі розвитку світової економіки суттєво змінилися
погляди на конкурентні переваги, тому вітчизняні підприємства повинні
адаптовуватися до нових вимог національної економіки, яка інтегрується у
світову. З цієї причини визначальним є подолання існуючих проблем та
ефективне запровадження інновацій на промислових підприємствах, що
дозволить збільшити їх конкурентоспроможність та забезпечити високу
якість продукції в умовах постійно зростаючої конкуренції за ринки її збуту.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D1%96%
D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.
2. Кантаєва О.В. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств:
організація і методологія [Текст]: монографія / О.В. Кантаєва. – Житомир: ФОП
Кузьмін Дн.Л., 2010. – 424 с.
3. Наукова та інноваційна діяльність (1990-2011 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії та модернізації. – К.:
НІСД, 2011. – 66 с.
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5. Статистичний збірник «Наукова та інноваційна діяльність в Україні». – К.: ДП
«Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України», 2012. – 305 с.
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ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
Складність зовнішнього середовища, мінливість ринкової ситуації
вимагають від підприємства оптимізації організаційної структури з чітким
виділенням підрозділів (центрів відповідальності), що будуть забезпечувати
організацію ефективної діяльності підприємства, розподілом функцій між
ними та відповідальності за їх виконання.
Перша спроба створення прототипу системи обліку за центрами
відповідальності датується кінцем XVI ст., коли італійський купець
Анжело ді Пієгро, розвиваючи ідеї виробничого обліку, вимагав, щоб на всіх
виробничих ділянках відповідальні особи обов'язково вели спеціальні
прибутково-видаткові книги, які по закінченню місяця повинні були
передаватися в бухгалтерію [4, c. 157].
Передумовою виникнення центрів відповідальності постали економічні
умови, що склалися на світовому ринку у 20-30 роках ХХ століття. Із
розширенням ринкових відносин та швидким розвитком обсягів діяльності
підприємств функціонування традиційних систем управління (централізоване
керівництво) не забезпечувало ефективної співпраці між адміністрацією та
підлеглими, що призводило до зниження прибутковості. Наприкінці 20-х
років в межах компанії «Дженерал-моторс» було виділено центри прибутку
(окремі підрозділи), що самостійно розробляли плани прибутковості та
забезпечували втілення їх у практичній діяльності. [2, c.25].
Концепція центрів відповідальності вперше була сформована Джоном
А. Хіггінсом, яка трансформує організацію таким чином, що витрати
акумулюються і відображаються у звітах на певних рівнях управління.
Джоном А. Хіггінсом писав, що «звітність необхідна для ефективного
використання виконавцями ресурсів і нормативів як засіб контролю за своєю
діяльністю і за витрачанням засобів на будь-якому рівні управління». З
іменем Дж. Хиггинса пов’язане його відоме правило: «кожну структурну
одиницю підприємства обтяжують ті, і лише ті витрати і доходи, за які вона
може відповідати і які вона контролює» [6, с. 438].
Продовжив розвиток концепції обліку за центрами відповідальності
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американський економіст Спенсер А. Такер, який розробив метод «тарифмашина-година». Суть методу полягала у тому, що за кожним центром
відповідальності закріплюють машину і заздалегідь визначають планову
собівартість однієї години її роботи. Знаючи час роботи кожної машини та
вартість однієї години такої роботи, визначають суму прямих витрат на
обробку. Зрештою, калькулювання зосереджується на певній ділянці
технологічного процесу, а не на готовій продукції [1, с. 349].
Принципи центрів відповідальності, використані у дусі інформаційної і
психологічної шкіл, зробили вплив на організацію бухгалтерського обліку,
його майбутнє. Органічним розвитком стандарт-костс і методів Responsibility
Costs з'явився метод «SIT» — «System-in-time», (точно вчасно), описаний і
пропагований такими авторами, як Р.Д. Мак-Ілхаттан, Р.А. Хауелл,
С.Р. Соуси. На відміну від традиційних аналітичних прийомів аналізу,
пов'язаних з численням коефіцієнтів використання робочого часу,
устаткування, продуктивності праці, тут в основу покладені відсотки
відхилень від графіка робіт і стандартів (норм). Перша група відхилень
пов'язана з ідеями Джоном А. Хіггінсом, друга, — Гаррісона [6, с. 438].
Поняття «центр відповідальності» для вітчизняної науки не є новим і
пов’язане з науковим обґрунтуванням системи внутрішньогосподарського
розрахунку. Неможливість калькуляції окремих видів продукції була
очевидна багатьом вітчизняним вченим. Ще наприкінці 1940-х років на
багатьох підприємствах стали відкривати особові рахунки економії, які були
певним передбаченням майбутніх центрів відповідальності.
Метою організації госпрозрахунку було зниження витрат та
збільшення прибутків. Як зазначає Сопко В.В., основними завданнями
організації внутрішньогосподарського управління були забезпечення високої
ефективності роботи будь-якого структурного підрозділу та організація
достовірного обліку і контролю витрат виробництва, визначення витрат за
місцями виникнення та центрами відповідальності, одержання достовірних
результатів виробничої діяльності керованої ланки [7, с. 24].
Принципи госпрозрахунку стосувались планування та нормування
економічних показників діяльності підприємств за окремими структурними
підрозділами та контролю й аналізу відхилень фактичних значень показників
від планових. Основним методом реалізації внутрішньогосподарського
розрахунку був метод розробки системи планових показників і нормативів, за
допомогою яких здійснювалось централізоване економічне управління
діяльністю підрозділів, переведених на госпрозрахунок [5, с.178].
На початку 70-х років В.Б. Івашкевич сформулював ідею обліку витрат
за центрами відповідальності. Вона виникла з необхідності покращання
внутрішньозаводського
(внутрішньофірмового)
управління.
Центр
відповідальності, за В.Б. Івашкевичем, представляє собою область діяльності
наділену правами і обов'язками керівника певного рівня управління. В
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розпорядження цього керівника виділяються матеріальні, грошові і трудові
ресурси, за ефективне використання яких він несе персональну
відповідальність. Всередині центрів відповідальності облік витрат
диференціюється за місцями їх формування.
Система внутрішньогосподарського розрахунку створила умови
комплексного використання планування, нормування, обліку і аналізу у
внутрішньому управлінні виробничими витратами та стимулювало підрозділи
працювати в умовах економії.
Основною проблемою, що нівелювала ефект впровадження управління
на основі внутрішньогосподарського розрахунку, була директивна
керованість та централізоване встановлення нормативів, що ніяк не
поєднувалось із економічною незалежністю підрозділів. Тому в середині
80-років зацікавленість госпрозрахунком стала набагато нижчою. Як
відзначає С.А. Стуков, «на жаль, локалізація витрат по місцях їхнього
виникнення і контроль рівня витрат не тільки в окремих виробничих
підрозділах підприємства, але й в управлінських службах і відділах, надалі
були згорнуті. Головною причиною відмовлення від подібного обліку в
системі господарського розрахунку була велика трудомісткість розрахунків в
умовах ручної праці працівників бухгалтерії, кваліфікація яких також не
відповідала вимогам настільки розвинутої і досить складної системи обліку і
контролю витрат на виробництво» [8, с. 41].
За умов централізованого планування виробництва впровадження
госпрозрахунку було обмеженим, але облік показників значно поглиблював
інформацію щодо формування собівартості та рентабельності продукції,
тобто в якійсь мірі, нехай в незначній, реалізовувалась ідея управлінського
обліку. Минулий досвід організації госпрозрахунку, може бути використаний
при впровадженні центрів відповідальності на підприємствах України.
1. Атамас П. Й. Управлінський облік: 2-ге вид.: навчальний посібник — К.: Центр
учбової літератури, 2009. — 440 с.
2. Бідняк М.Н. Організація управління: Навч. посібн. – К.: А.С.К. – 2003. – 176 с.
3. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.
4. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці:
Монографія. – Д.: Наука і освіта, 2000. – 224 с.
5. Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія: Монографія. –
Тернопіль, Карт-бланш, 2007. – 357 с.
6. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для
вузов. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. - 638 с.
7. Сопко В.В. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку витрат і доходів діяльності (контролінг) // Бухгалтерський
облік і аудит. – 1996. – №10. – С. 22-27.
8. Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. – М.: Финансы и
статистика, 1988. – 223 с.

338

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

УДК 657
Присяжнюк К.М., группа Эбу-091
Научный руководитель: Горшкова Н.В., д.э.н., доцент
Волгоградский государственный университет
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВЫРУЧКЕ В СООТВЕТСВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Развитие современной мировой экономики связано с прогрессирующей
глобализацией экономических отношений разных стран. Тесное
международное экономическое сотрудничество различных национальных
корпораций и компаний послужила решающим толчком к формированию
единых финансовых и учетных инструментов, с помощью которых
организации могли бы осуществлять свою деятельность с иностранными
компаниями.
Актуальность данной темы для дальнейшего развития учетной
системы Российской Федерации очевидна. В настоящее время российские
организации все чаще применяют международные стандарты финансовой
отчетности (МСФО), в качестве источника получения более прозрачной и
признаваемой на международном уровне финансовой отчетности, которая
также востребована финансовыми институтами и международными
инвесторами. В поиске скорейшего сближения международных и российских
стандартов, в первую очередь, заинтересованы корпорации банковские
учреждения, страховые организации и организации, ценные бумаги которых
допущены к торгам.
В данной работе будет приведена сравнительная характеристика, в
которой будут выделены основные разногласия и сходства, касающиеся учета
выручки, являющаяся важным показателем финансовой деятельности
предприятия и на основе это характеристики сформирован и разработан
комплекс мероприятий, способных решить актуальную проблему для
российских компаний.
Согласно МСФО 18 «Выручка», под выручкой понимается валовой
приток экономических выгод, поступивших за отчетный период от обычной
деятельности организации, когда их результатом является прирост капитала,
исключая случаи, кода прирост капитала возник за счет взносов акционеров.
Данное определение соответствует понятию дохода, установленного в ПБУ
9/99 «Доходы организации». Касательно, состава выручки обе системы учета
едины: российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) предполагают
разделение выручки от продажи продукции и товаров, работ и услуг.
Различия в учете выручки согласно МСФО и РСБУ касаються следующих
предметов учета: момент признания, оценка выручки, оценка при отсрочках и
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рассрочках платежей, признание выручки от услуг, обмен товарами и
услугами, учет сопутствующих услуг, раскрытие информации о выручке.
Одной из причин существования отличий в учете выручки является
расхождение в моменте признания выручки. В РСБУ при признании выручки
рассматривается вопрос перехода права собственности, а в МСФО – рисков и
выгод. Таким образом, выручка признается компаниями-производителями
раньше предусмотренного бухгалтерскими стандартами срока. Такие
искажения позволяют несколько «приукрасить» финансовый результат
компании за счет искусственного завышения выручки. Единственный способ
избежать отличий – это прописать в российской учетной политике компании,
что признание выручки в момент переноса рисков и выгод позволяет более
достоверно представить показатели финансовой отчетности.
В МСФО 18 «Выручка» при оценке величины выручки используется
понятие справедливой стоимости, но в ПБУ 9/99 это понятие не указано, так
как величина выручки, согласно российским стандартам, равна стоимости,
указанной в договоре купли-продажи. Случаи обмена активами и услугами в
МСФО и РСБУ имеют отличия. Согласно МСФО, если товары или услуги
обмениваются на другие аналогичные по стоимости и характеру товары или
услуги, такая сделка не признается реализацией. В российской системе
бухгалтерского учета бартерные операции всегда рассматриваются как
реализация и оцениваются по стоимости полученных ценностей. Если в ПБУ
9/99 утвердят корректировочное замечание о том, чтобы учет бартерных
операций происходит по аналогии с учетом согласно международным
стандартам, в этом случаи двойственности при учете можно будет избежать.
К значительным отличиям в учете обычно приводит признание
выручки по предоставленным услугам, требующим длительного срока
исполнения (например, по договорам на строительство). МСФО в таких
случаях предполагают определение стадии завершенности сделки на каждую
отчетную дату и на ее основе – признание части выручки по контракту. В
ПБУ 2/08 «Учет договоров строительного подряда» описаны два метода
признания выручки по договорам на строительство: поэтапный метод и метод
завершенного договора. Применение поэтапного метода допускается, если
сумма расходов и объем выполненных работ поддаются обоснованной
оценке. В противном случае компания применяет метод завершенного
договора.
Следующим пунктом в сравнительном анализе МСФО и РСБУ
является раскрытие информации о выручке с помощью финансовой
отчетности. Требования РСБУ и МСФО к составу обязательных для
раскрытия в «Отчете о прибылях и убытках» показателей различны, однако и
МСФО, и РСБУ предусматривают возможность включения в состав
показателей «Отчета о прибылях и убытках» любых дополнительных
показателей, если это позволит сделать его более понятным и полезным для
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понимания пользователями информации.
В скором времени Совет по МСФО и ССФУ США намереваются
предложить новый вариант модели признания выручки. При применении
новой модели компаниям будет необходимо в большей степени обратить
внимание на идентификацию отдельных обязательств исполнения. Таким
образом, теперь при определении исполнения отдельных, на первый взгляд,
обязательств компании должны будут учитываться в составе с несколькими
товарами и услугами как одно обязательство исполнения, если риски,
приняты компанией в связи с представлением данных товаров и услуг тесно
связаны между собой. Изменения коснуться и финансовой отчетности. Резерв
по сомнительным задолженностям, который компании могли включать в
состав операционных расходов, теперь будет необходимо представлять виде
отдельной статьи расположенной сразу же под статьей выручки. Так же
изменения будут направлены на повышение прозрачности раскрываемой
информации и как следствие, будет выявлен ряд требований к раскрытию
информации. Согласно новой модели произойдет распределение цены сделки
на основе индивидуальных цен. Это нововведение, в первую очередь,
касается компаний, которые оказывают сопутствующие услугу. Согласно
действующим стандартам, выручка, на предоставление такого оборудования
и услуг, либо не относятся к выручке, либо относятся лишь в небольшое
сумме. Согласно, новой модели компании должны будут распределять цену
сделки на каждое отдельное обязательство исполнения (в том числе и
предоставление оборудования, бесплатно или со значительной скидкой),
принимая во внимание их индивидуальные цены продажи.
Совет по МСФО и ССФУ США предлагают, чтобы дата вступления в
силу окончательной редакции стандарта была не раньше 1 января 2015 г.,
однако важно, чтобы все компании уже сейчас изучили последствия
предложенных изменений, так как новая модель, по всей вероятности, окажет
значительное влияние на многие компании. Изменения коснулись также
таких категорий учета как учет лицензий и прав на использование, права на
возврат и гарантия на продукцию и т.д.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются российские
предприятия при переходе на МСФО, можно разделить на несколько
условных категорий: методологические, технологические, «человеческий
фактор» и сложности перевода. В свою очередь, трансформация
национальной учетной систему, соответствующая международным
принципам ведения учета, открывает перед организациями новые
возможности и перспективы по привлечению крупных иностранных
инвесторов и приведет к усилению международного сотрудничества. Однако
не стоит отдавать абсолютное предпочтение только правилам учета согласно
МСФО и при этом не учитывать специфику ведения бухгалтерского учета на
национальных предприятиях.
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ПРОБЛЕМИ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУРОРТНОРЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Серед важливих соціальних проблем розвитку економіки на сучасному
етапі — підвищення рівня життєзабезпечення та задоволення постійно
зростаючих лікувальних, культурних, розважальних і інших потреб
населення. Цю функцію здатні виконувати курортно-рекреаційні комплекси.
Україна має всі необхідні умови для розвитку курортно-рекреаційного
комплексу. Курортний комплекс нашої держави представлений величезнами
запасами різноманітних природних лікувальних ресурсів, мережею
санаторно-оздоровчих закладів і резервом досвідченого кадрового
потенціалу. Природні курортно-рекреаційні комплекси українського
узбережжя Чорного і Азовського морів, Карпатського регіону, Полісся та
інших районів України мають велике регіональне національне і міжнародне
значення як для системи масового оздоровлення населення України, так і
зарубіжних країн, для стабілізації економіки і соціально-економічному
прогресу, інтеграції України у світову економічну систему.
На нашу думку, для забезпечення комплексних досліджень
різноманітних природних лікувальних ресурсів, оцінки їх сучасного стану,
що обумовлюють розвиток курортів різного профілю, необхідно:
 проведення медико-біологічного оцінювання якості природних
лікувальних ресурсів;
 провести економічне оцінювання якості природних лікувальних
ресурсів;
 порівняти
ефективність
рекреаційного
та
нерекреаційного
використання території курорту;
 перейти від часткових і розрізнених досліджень окремих проблем
розвитку рекреаційної інфраструктури та використання рекреаційних
ресурсів за відомчою ознакою до комплексних досліджень і опрацьовування
відповідних програм в масштабі окремих областей;
 провести паспортизацію рекреативних ресурсів України;
 забезпечення повноцінного фінансування науково-дослідних робіт з
вищезазначених питань [1].
Збереження природних лікувальних ресурсів повинно бути засновано,
насамперед, на охороні курортно-рекреацйних зон. Незважаючи на очевидну
економічну і потребу в розвитку оздоровчо-рекреаційного комплексу, на
сьогодні в Україні, за незначними винятками, не встановлені межі охоронних
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зон усіх видів (зон санітарної охорони курортів, прибережних захисних смуг
вздовж морів тощо), майже не визначені показники резервних територій для
розвитку курортів навіть на найближчу перспективу. Тому особливої уваги
потребує комплекс питань з санітарної охорони курортів та родовищ
природних лікувальних ресурсів.
Ми вважаємо, що першочерговими завданнями формування політики у
сфері діяльності курортів має бути забезпечення курортного комплексу
розвиненою інфраструктурою, яка б відповідала світовим стандартам,
сприяла підвищенню його конкурентоспроможності. Це потребує розв'язання
територіальних, соціально-економічних, екологічних проблем і завдань, які
пов'язані з розподілом і визначенням пріоритетних напрямів використання
природних лікувальних ресурсів і пошуками способів збалансування
міжгалузевих інтересів, вирішенням питань розміщення курортного,
житлового, соціального, інженерно-транспортного, комунального та інших
видів будівництва, відтворення культурно-історичної спадщини, охорони та
збагачення природного середовища курортів.
Отже, наявність унікальних природних лікувальних ресурсів,
відомостей що до їх сучасного стану, розвинутої інфраструктури, санаторнолікувальних закладів становлять той базовий потенціал, на основі якого має
формуватись державне ставлення до раціонального використання
рекреаційних можливостей курортних територій, що обумовить подальший
розвиток курортної галузі України.
1. Курортні ресурси України. / Під ред.проф. М.В. Лободи. – К.: Укрпрофоздоровниця,
Тамед, 1999. – 334 с.
2. Москаленко В.Ф., Омецинський Б.Ф., Омельянець С.М., Бабаєв К.Д. Курортна
галузь та перспективи її розвитку // Укр.бальнеол.журнал. – 2001.-№4. – С.5-14.
3. Харічков С.К. Реформування економічних та організаційних зв’язків у рекреаційнотуристичному комплексі регіону // Проблеми розвитку курортної справи і туризму в
Одеському регіоні: – матер. наук.конф. 29-30 березня 2000 р. – Одеса, 2000.-С.17-19.
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Таврический Национальный Университет Им. В.И. Вернадского
ПРОФЕССИЯ БУХГАЛТЕРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ УКРАИНЫ
Слово Бухгалтер происходит от немецкого «Buchhalter», «Buch»—
книга, «Halter» — держатель — специалист в области бухгалтерии. В
настоящее время профессия является важной, без неѐ не обходится ни одно
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предприятие.
В настоящее время, в условиях перехода к рыночной экономике,
профессия бухгалтера стала довольно престижной и сравнительно
высокооплачиваемой.
Бухгалтер – это высокообразованный специалист, который должен
обладать такими профессиональными качествами, как внимательность,
точность, вдумчивость, трудолюбие, выдержу.
На современном этапе бухгалтер решает следующие задачи:
 вовремя и правильно выполнять все расчет;
 организовывает работу с партнерами и клиентами;
 своевременно
отчитаться
перед
своим
руководством
и
государственными органами;
 своевременно рассчитывать и перечислять налоги и налоговые
платежи;
 следить за финансовым состоянием предприятия;
 владеть ПК и уметь работать с пакетами прикладных.
Кроме общепринятых вышесказанных перечисленных задач,
современными тенденциями развития экономики требуют от бухгалтера
уметь использовать экономико-математические методы, модели и
современные технические средства управления; проводить научные
исследования по профилю специальности; обрабатывать и анализировать
полученные результаты; владеть рациональными приемами поиска и
использования экономической информации.
Таким образом, можно говорить о таких вещах, как:
 Первая – бухгалтерия стала совершенно другой с появлением
компьютеров и специализированного программного обеспечения; можно
сказать, что первая продажа 1с в ее бухгалтерском варианте просто
перевернула отрасль. Сегодня бухгалтеры с удовольствием пользуются
современными технологиями, будь то программа, которая может
обрабатывать огромные массивы данных почти без участия человека, или
средства связи, сокращающие время документооборота.
 Вторая - услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета все
чаще отделяются от такого понятия как постоянное рабочее место. Иначе
говоря, бухгалтеру теперь далеко не обязательно сидеть в кабинете – более
того, ему не обязательно числиться сотрудником какой-то фирмы, чтобы
вести ее дела. Удаленная работа – стоимость 1с в специальных «домашних»
вариантах делает ее доступной – позволяет экономить на офисных площадях
и оборудовании, тем более что бухгалтер, кроме современного ноутбука, по
сути, в оборудовании и не нуждается.
Следовательно, современный бухгалтер занимается не только ведением
счетов, но и осуществляет обширную деятельность, включающую
планирование и принятие решений, контроль, обзор деятельности
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предприятия, ее оценку, информирование руководства о потенциальных
опасностях и резервах, внутреннее аудирование. Он обязан удовлетворять
потребности тех, кто использует учетную информацию, независимо от того,
являются ли они внутренними или внешними потребителями этой
информации.
Одной из разновидностей видов деятельности бухгалтера стал
аутсорсинг. Аутсорсинг – это передача традиционных не ключевых функций
организации (таких, например, как бухгалтерский учет или рекламная
деятельность для машиностроительной компании) внешним исполнителям —
аутсорсерам, субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам
сторонней фирмы.
Исход из вышеизложенного можно сказать, что на современном этапе
бухгалтеру необходим аналитический склад ума, знание законодательства,
способность быстро обучаться и вникать в профессиональные нововведения;
в современных условиях деятельность бухгалтера не может ограничиваться
только учетной работой.
Именно способность соответствовать современным требованиям
определяют ценность профессии бухгалтера для общества.
1. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
2. Н.А. Бреславцева, О.В. Медведева, Г.Г. Нор-Аревян Бухгалтерское дело: учебное
пособие. – М.: Приор-издат, 2005.
3. Н.П. Кондаков Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учебник. – М.
ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
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Науковий керівник: Дрозд І.К. д.е.н., професор
Київський національний університет ім.. Т.Г. Шевченка
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
УСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ
Інтеграція до міжнародного простору забезпечила необхідність
розробки нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
в державному секторі, та обумовила потребу в гармонізації до міжнародних
стандартів фінансової звітності. В результаті чого було введено нові поняття
та терміни, які потребують розгляду, класифікації, відображення їх в
бухгалтерському обліку установ сектору державного управління.
Для забезпечення доцільного, коректного, ефективного, прозорого та
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зручного відображення в бюджетному обліку такого об’єкту, як нефінансові
активи, перш за все необхідно чітко визначити їх сутність, склад та порядок
відображення в бухгалтерському обліку установи, оскільки термінологічно
таке відображення активів є новим для бюджетного обліку.
Проблеми розробки теоретичних основ бюджетного обліку за умов
стрімкого розвитку економічних процесів у своїх працях висвітлили такі
вчені, як П.Й. Атамас, М.Т. Білуха, І.К. Дрозд, С.В. Свірко О.О. Чечуліна.
Питання ефективного формування системи обліку установ сектору
державного управління в наукових роботах зазначених вчених займає
головну роль.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку постійно адаптуються
до ринкових реалій економіки Міністерством фінансів України, але при
цьому зберігається національна основа та не змінюється традиційні облікові
засади. Згідно П(С)БО 2 ―Баланс‖ [1] активи поділяють на необоротні й
оборотні, та відображають у балансі у відповідних розділах. Класифікація
економічних активів за національним положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку в державному секторі (далі НП(С)БОДС) 101
―Подання фінансової звітності‖ [2] здійснена з виділенням нових для
вітчизняних обліковців понять: фінансові та нефінансові активи. Нефінансові
активи це ресурси, які знаходяться у власності інституційних одиниць і
залежно від походження розподіляються на вироблені і невироблені. До
складу цих активів відносять: виробничі активи, які виникають в процесі
виробництва і складаються з основного капіталу, запасів матеріальних
оборотних засобів, цінностей; та невиробничі - ті що є умовами для
виробництва, та включають: землю, надра, водні ресурси, біологічні ресурси.
При порівнянні складання звітності в теперішньому часі, що
регламентує «Порядок складання фінансової та бюджетної звітності
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» [3] з відображенням
звітної інформації у перспективі, НП(С)БОДС 101 ―Подання фінансової
звітності‖, простежується трансформація необоротних активів до
нефінансових. Класифікація активів у розрізі статей нового балансу складає:
І. Нефінансові активи: основні засоби; нематеріальні активи;
незавершене будівництво; запаси; малоцінні та швидкозношувані предмети;
готова продукція; інвестиції в нефінансові активи; інші нефінансові активи.
ІІ. Фінансові активи: дебіторська заборгованість; грошові кошти та їх
еквіваленти; фінансові інвестиції; інші фінансові активи.
В той час визначення необоротних активів нерозривно пов’язане з
оборотними, тому що згідно П(С)БО 2 ―Баланс‖, необоротні активи
призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані
для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання
протягом одного року, а це всі активи, що не є оборотними. В свою чергу
оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у
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використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання
протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
У складі необоротних активів обліковуються: основні засоби, капітальні
витрати, природні ресурси, матеріальні та нематеріальні активи
довготривалого використання.
Суттєві відмінності в відображенні звітної інформації між державним
та комерційним сектором економіки полягають в поняттях та складових
елементах статей балансу. Класифікація активу щодо П(С)БО 2 ―Баланс‖
враховує:
І. Необоротні активи: нематеріальні активи; незавершені капітальні
інвестиції; основні засоби; довгострокові біологічні активи; довгострокові
фінансові інвестиції; інші фінансові інвестиції; довгострокова дебіторська
заборгованість; відстрочені податкові активи; інші необоротні активи.
ІІ. Оборотні активи: виробничі запаси; поточні біологічні активи;
незавершене виробництво; готова продукція; товари; векселі одержані;
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; чиста реалізаційна
вартість; резерв сумнівних боргів; дебіторська заборгованість за
розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, із внутрішніх
розрахунків); інша поточна дебіторська заборгованість; поточні фінансові
інвестиції; грошові кошти ті їх еквіваленти; інші оборотні активи.
Основою для прийняття НП(С)БОДС 101 ―Подання фінансової
звітності‖ та П(С)БО 2 ―Баланс‖ виступили міжнародні стандарти фінансової
звітності (далі МСФЗ), але не зважаючи на це існують суттєві розбіжності в
складових елементах статей розділу активу балансу щодо зазначених
нормативних документів. Так, спільні риси присутні тільки у відображенні
основних засобів та нематеріальних активів, що обліковуються у складі
нефінансових активів – державний сектор, та необоротних активів –
комерційний сектор.
Застосування МСФЗ дозволяє зробити бухгалтерську звітність
максимально достовірною та зрозумілою і зручною кожному зацікавленому
користувачу. Тому НП(С)БОДС 101 ―Подання фінансової звітності‖
максимально адаптоване до МСФЗ.
Отже, досліджено сутність нової, для вітчизняних обліковців, категорії
- ―нефінансові активи‖. Класифікація нефінансових активів має спільні риси з
класифікацією необоротних активів. Існують значні відмінності у
відображенні звітної інформації згідно НП(С)БОДС 101 ―Подання фінансової
звітності‖ та П(С)БО 2 ―Баланс‖, не зважаючи на те, що розробку зазначених
нормативних документів проводили на основі МСФЗ.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": (z0391-99)[Затверджені
Наказом Міністерства фінансів України 12.10.2010 No 1202] [Електронний ресурс] //
Міністерство
фінансів
України:
[сайт].
–
Режим
доступу:
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99. - Назва з екрана.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання
фінансової звітності": [Затверджені Наказом Міністерства фінансів України
28.12.2009 № 1541] [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України: [сайт]. –
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293082&cat_id=83023
–
Назва з екрану.
3. Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів: [Затверджено Наказом Міністерства фінансів
України 24.01.2012 № 44] ] [Електронний ресурс]// Міністерство Фінансів України:
[сайт]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 - Назва з
екрану.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
В настоящее время у предприятий существует большой выбор
способов организации системы управленческого учета. Необходимость в
управленческом учете неразрывно связана с потребностями устойчивого
развития
каждого
хозяйствующего
субъекта.
Осуществляемые
преобразования, связанные с формированием рыночных отношений,
актуализируют вопросы реформирования системы информационного
обеспечения процессов принятия управленческих решений, а также
совершенствования инструментов и методов систем управления.
Именно управленческий учет, направленный на внутреннего
пользователя, позволяет стратегически правильно применять накопленный
отечественный и зарубежный опыт в решении различных задач организации.
Можно выделить основные факторы, определяющие развитие системы
управленческого учета:
 поддержка стратегического развития и планирования;
 поддержка принятия решений в таких областях, как инвестиционные
проекты, приобретение нового бизнеса и запуск новой продукции;
 принятие решений по ценообразованию;
 необходимость отвечать все увеличивающимся потребностям рынка
на предмет информации о результатах деятельности, как фактических, так и
прогнозируемых;
 необходимость понимать сравнительные результаты деятельности
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различных частей бизнеса, чтобы принимать взвешенные и обоснованные
решения в отношении будущего направления развития каждого отдельного
бизнеса.
Исходя из данных факторов, развитие инструментов и методов
управленческого учета в настоящее время имеет два направления
дальнейшего развития:
1. стратегический учет;
2. управленческий анализ.
Стратегический учет предоставляет информацию о рыночных
перспективах существующих продуктов, их портфеле, о цикле долговечности
продукта. Его содержание включает подготовку сведений, как для разработки
стратегии, так и для оценки ее реализации организацией. В связи с этим
появились новые методы и инструменты: калькулирование по операциям, по
стадиям жизненного цикла, целевое калькулирование и другие.
Стратегический управленческий учет, с одной стороны, является
логическим продолжением бюджетирования и текущего управленческого
учета, с другой стороны, на их основе, исходя из принципа непрерывности
деятельности организации, формируется информация о его реализации.
Таким образом, можно отметить выполнение функции обратной связи между
всеми составляющими управленческого учета в заданных периодах. Именно
стратегический учет является связующим звеном между налоговым,
бухгалтерским финансовым и традиционным управленческим учетом. В
современных
условиях
хозяйственной
деятельности
организаций
необходимость стратегического учета диктуется важной проблемой не только
«выживаемости», но и перспективы развития с учетом новых инвестиций.
Другой важной составляющей управленческого учета и перспективным
направлением развития его инструментов и методов считается
управленческий анализ. Первостепенной его целью является изучение
прошлой, текущей, а главное, будущей деятельности структурных
подразделений организации, основанное на прогнозировании их доходов,
расходов и финансовых результатов при выборе той или иной хозяйственной
тактики. Управленческий анализ интегрирует три вида внутреннего анализа:
ретроспективный, оперативный и перспективный, каждому из которых
свойственно решение собственных задач.
Развитие и внедрение новых инструментов и методов управленческого
учета привело к возникновению в зарубежной практике (США)
интегрированной
системы
управления
результатами
деятельности
организации (I-PMS). Согласно стандарту США по управленческому учету
4DD «Инструменты и методы внедрения интегрированных систем
управления эффективностью деятельности» задачами этой системы являются:
● измерение результатов деятельности в отношении удовлетворения
ключевых потребностей клиентов;
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● обеспечение ясности стратегических задач;
● фокусирование внимания на ключевых процессах и критических
показателях, сигнализирование об улучшении показателей деятельности;
● идентификация критических факторов, требующих внимание.
Эффективная интегрированная система управления результатами
деятельности помогает организации получить конкурентные преимущества
путем концентрации внимания всех и каждого (на любой задаче) на
достижении и поддержании высокой компетентности.
Управленческий учет имеет широкие перспективы развития своих
инструментов и методов в будущем. Можно отметить несколько
наметившихся направлений дальнейшего изучения:
1.Переориентирование отечественной теории и накопленного
практического опыта на решение новых задач, стоящих перед управлением
предприятием в условиях рынка.
2.Создание и освоение на практике новых нетрадиционных систем
получения информации о затратах, применение новых подходов к
калькулированию себестоимости, подсчету финансовых результатов, а также
методов анализа, контроля и принятия на этой основе управленческих
решений.
Развитие управленческого учета постоянно продолжается. Однако
существует несколько проблем, замедляющих его ход. Главными из них
являются следующие:
1.национальные особенности развития экономики;
2.трудности в определении теоретических основ управленческого
учета в России;
3.изменчивость внешней и внутренней среды;
4.отсутствие профессиональной сертификации специалистов;
5.слабая учебно-методическая база;
6.недостаток специального программного обеспечения.
Проблемы становления и развития учета нашли отражение как в
научных трудах зарубежных, так и отечественных ученых и специалистовпрактиков: И.В. Аверчева, Э. Аткинсона, А.С. Бакаева, Р. Банкера,
П.С. Безруких, М.А. Вахрушиной К. Друри, В.Б. Ивашкевича, У. Кит,
О.Д. Кавериной, Р. Каплана, Т.П. Карповой, М.И. Куттера, А.Д. Ларионова,
В.В. Леонтьева, М. Мэтьюза, Б. Нидлза, О.Е. Николаевой, С.А. Николаевой,
В.Ф. Палия, Ж. Ришара, Я.В. Соколова, Д. Хан, Ч.Т. Хорнгена,
А.Д. Шеремета, Л.З. Шнейдмана, М. Янга и др.
В нашей стране существует много проблем, связанных с развитием
инструментов и методов управленческого учета. Некоторые из них вытекают
из особенностей национальной экономики и изменчивости внешней и
внутренней среды хозяйствующих субъектов. Другие проблемы возникают
из-за неопределенности теоретических аспектов и неразработанности
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методологической базы и т.д. Перенимая зарубежный опыт, прежде всего,
следует учитывать особенности и историю развития именно российской
теории и практики управленческого учета.
1. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. —
М.: Вершина, 2008.
2. Бургуев К.А. Практика постановки управленческого учета на российских
предприятиях. – М.: – 2006.
3. Волкова О.Н. Управленческий учет: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
4. Друри К. Управленческий и производственный учет: Учеб. / Пер. с англ.
В.Н. Егорова. — М.: ЮНИТИ-Диана, 2002.
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Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ХЕДХАЙТИНГУ ДЛЯ ЯКІСНОГО
ПІДБОРУ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Розвиток ринкових відносин вітчизняної економіки зумовлює
необхідність розширення методичного інструментарію підбору персоналу.
Відповідно прийнятої в розвинених країнах класифікації виділяють два типи
агентств підбору персоналу – рекрутингові і хедхантингові. рекрутери
збирають формальні резюме та анкети, а потім на їх базі здійснюють підбір
персоналу для компаній-замовників. Хедхантери на спецзамовлення
здійснюють цілеспрямований пошук і переманювання фахівців з необхідними
характеристиками.
Поняття «хедхайтинг» є новим для нашого розуміння тому існує ряд
проблем з дослідження даного терміну. Вивченням хедхайтингу, або інша
назва executive search, що дослівно переводиться як «пошук керівників»,
займаються зарубіжні і вітчизняні науковці: С. Камал, Д. Перкінс,
П.В. Беленко, Д.В. Денисова, І.М Хохлова. та інші.
Батьківщиною Executive search можна вважати США, а приблизним
часом виникнення - початок 50-х. У Європі рекрутські послуги з'явилися
(точніше, виділилися в окремий вид підприємництва) дещо пізніше - в 60-ті
роки, багато в чому під впливом пануючих тоді у всій світовій економіці
американських транснаціональних корпорацій. З 1995 року хедхайтинг
успішно функціонує і на пострадянському просторі. На сьогодні послуга
executive search з специфічної переходить у ряд стандартних.
Загалом, хедхайтинг – це досить перспективний спосіб підбору
особливо цінних фахівців. Його головна ціль – знайти обізнаного топ
351

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

менеджера, практичні навички та знання якого відповідають головним цілям
підприємства.
Взявши до уваги зарубіжний досвід ми виділили декілька етапів
хедхайтингу:
1 етап – підписання контракту. Замовник та хедхайтер (виконавець)
підписують угоду, в якій зазначаються вимоги, опис посади та ціна наданих
послуг.
2 етап – пошук кандидатів. Створення списків підприємств та
ідентифікація кандидатів.
3 етап – оцінка кандидатів. Проводиться збір інформації про
потенційних працівників та можливості їх переманювання.
4 етап – мотивація кандидата. Виконується пошук мотивів та стимулів,
які стануть причиною переходу спеціаліста з одного підприємства на інше.
5 етап – перехід кандидата. Компанія – замовник підписує договір, де
чітко описані його задачі та функції та система оплати праці.
6 етап – інтеграція кандидата. Кандидат стає повноправним
працівником підприємства. Якщо хедхайтер вірно підібрав фахівця, то
«влиття» в роботу проходить досить швидко.
Якість підбору персоналу, особливо високооплачуваного є
надзвичайно важливим при використанні хедхайтингу. Якість підбору
складається з таких складових:
- кандидат відповідає вимогам замовника;
- кандидат здатен виконувати поставлені задачі;
- кандидат вписується в корпоративну культуру замовника;
- кандидат сумісний з психотипом та стилем управління керівника.
Отже, на основі дослідження ми дійшли висновку, що посилення
конкуренції на ринку праці в найближчий час потребує нових, нестандартних
способів пошуку роботи вузьким спеціалістам та топ-менеджерам. Для
співробітників це один з шляхів просування, кар'єрного зростання. Для
роботодавця це забезпечує шлях знайти потрібного фахівця, та стимул
піклуватися про збереження своїх кадрів, підвищуючи їх лояльність і
вмотивованість. Все це свідчить про те, що у хедхантингу є велике і стабільне
майбутнє.
1. Хохлова Т. Технология подбора суперкадров //Управление персоналом. 2007. - №17.
2. Денисова Д. Охота на профессионалов // Commercial.- 2006.- №8. - С.17 - 24.
3. Беленко П.В. Хедхантинг: принципы и технологии. М.: "Инфра-М", 2005. -140 с.

352

IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

УДК 657
Романішин І.В., ст. гр. ОА-31
Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
Головною метою діяльності підприємства є максимізація прибутку. Для
реалізації цієї мети в сучасних ринкових умовах необхідним є забезпечення
ефективного функціонування підприємства, яке неможливе без своєчасного
виконання зобов’язань та врахування можливих фактів їх зміни. Для
здійснення цього необхідно використовувати дієві прийоми і способи
внутрішньогосподарського контролю. Достовірне проведення якого дозволяє
виявляти відхилення в роботі та приймати ефективні управлінські рішення
щодо їх усунення в подальшому. Ефективне здійснення контрольного
процесу в частині виконання зобов’язань підприємства та фактів їх зміни
залежить від його раціональної організації на підприємстві, яка визначається
наявністю в повному обсязі та достовірністю систематизованих
інформаційних джерел, певним коло суб’єктів здійснення контролю та
підконтрольних об’єктів, постановкою завдань перевірки, проведенням
планування, виділенням методів та прийомів контролю.
Теоретичним основам організації внутрішнього контролю присвячені
праці вчених І.А. Белобжецького, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва,
Н.Г. Виговської, Є.В. Калюги, Є.О. Кочеріна, В.Ф. Максімової,
В.М. Митрофанова, В.М. Мурашка, Л.В. Нападовської, В.П. Пантелєєва,
Г.О. Соловйова, Л.В. Сотнікової, В.П. Суйца, В.О. Шевчука, А.А. Шпіга та
інших. Організаційні засади проведення контролю виникнення та погашення
зобов’язань
підприємства
досліджуються
такими
вченими,
як
Н.І. Гордієнком, В.А. Єрофєєвою, Ю.Ю. Кочинєвим, І.А. Налєтовою,
В.Я. Савченком, В.В. Скобарою та іншими.
Метою
дослідження
є
визначення
елементів
організації
внутрішньогосподарського контролю операцій по забезпеченню виконання
зобов’язань та фактів їх зміни з метою подальшого застосування у практиці
вітчизняних підприємств задля забезпечення максимальної ефективності
реалізації методики контролю.
Необхідність здійснення організації внутрішньогосподарського
контролю обумовлена адекватним та повним визначенням методів, прийомів і
процедур, які використовуються суб’єктами внутрішнього контролю для
своєчасного виявлення недоліків у процесі здійснення господарської
діяльності, усунення причин і наслідків їх виникнення, а також попередження
їх у майбутньому.
Основними елементами контролю операцій із забезпечення виконання
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зобов’язань підприємства та фактів їх зміни є:
 об’єкти – договори, укладені підприємством; розрахункові операції;
записи в первинних документах, облікових регістрах та звітності;
 суб’єкти – підрозділи суб’єкта господарювання, які виконують
контрольні функції за виконанням зобов’язанням.
Відповідальність за своєчасну і якісну підготовку необхідних
матеріалів та оформлення договірних відносин, а також облік, реєстрацію,
зберігання договорів рекомендується покласти на основну службу,
відповідальну за підготовку і оформлення договірних відносин відповідно до
покладених на неї функцій (матеріально- технічного забезпечення, збуту,
комерційну, маркетингу, менеджменту, технічного контролю, фінансів) тощо.
Одним з найважливіших завдань ефективної організації системи
внутрішнього контролю операцій по забезпеченню виконання договірних
зобов’язань на підприємствах є регламентування його здійснення, тобто
закріплення відповідного порядку виконання контролю у відповідних наказах
або положеннях та формування системи внутрішніх розпорядчих документів.
Підхід
до
послідовності
здійснення
організаційної
стадії
внутрішньогосподарського контролю операцій із забезпечення виконання
зобов’язань та фактів їх зміни на підприємстві, що складається з п’яти етапів
(формування сукупності внутрішніх розпорядчих документів, визначення
суб’єктного складу внутрішньогосподарського контролю операцій із
забезпечення виконання та зміни зобов’язань, формування пакету робочих
документів контролера, систематизація інформаційного забезпечення
здійснення внутрішнього контролю операцій із забезпечення виконання
зобов’язань та фактів їх зміни з урахуванням інтересів користувачів, розробка
моделей дієвих управлінських рішень з урахуванням недоліків та проблем,
виявлених у ході перевірки стану відображення в обліку операцій із
забезпечення виконання та зміни зобов’язань
Класифікація інформаційного забезпечення внутрішньогосподарського
контролю забезпечення виконання та зміни зобов’язань підприємства
спрямована на всебічне інформування працівників, зайнятих у контрольному
процесі, про стан і зміни у функціонуванні обраного об’єкта перевірки.
З метою отримання якісних та адекватних аудиторських доказів у ході
перевірки операцій із забезпечення виконання зобов’язань та фактів їх зміни
використовуються такі основні методи та прийоми контролю: прийоми
документального контролю, прийоми фактичного контролю, розрахунковоаналітичні методи контролю .
Використання визначеного наповнення елементів організації
внутрішньогосподарського контролю операцій із забезпечення виконання
зобов’язань та фактів їх зміни забезпечить належний рівень його проведення
стосовно доцільності укладання господарських договорів та своєчасності їх
погашення відповідно до обраної стратегії розвитку підприємства.
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УДК 657
Росіна М.Е., група Ф-03
Науковий керівник: Дехтяр Н.А., к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ
ШЛЯХОМ І МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НЕЮ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день, боротьба з легалізацією доходів отриманих
злочинним шляхом є актуальною проблемою глобалізації фінансового ринку.
Це пов’язано з критичним ростом об’ємів тіньового сектору економіки за
останні роки.
Поняття «легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом»
(«відмивання грошей»), полягає в приховуванні реального джерела доходу
перед державними законодавчими органами і органами фінансового
контролю з ціллю отримання прибутку від скоєння протизаконного діяння,
що карається Кримінальним кодексом України. Слід зазначити, що
безпосереднім джерелом одержання «брудних» коштів є тіньова економіка
яка складається з таких сегментів: неофіційна економіка (неформальна, сіра);
підпільна (кримінальна або чорна); фіктивна.
Процес легалізації доходів є досить довгим і складним та полягає в
тому, щоб скрити походження доходів і надати їм вигляду таких, що були
отримані законним шляхом. Загалом «відмивання грошей» складається з
таких основних етапів: розміщення (фізичне розміщення грошових коштів у
фінансові інструменти); розшарування (відділення незаконних доходів від
джерела їх утворення шляхом створення складної послідовності фінансових
операцій); інтеграція (надання «брудним» коштам вигляду таких, що нібито
отримані легально).
Якщо на перших двох етапах існує можливість виявити «відмивання»
грошей, то на третьому відокремити законні гроші від незаконних досить
важко. Боротьба з "відмиванням грошей" протягом вже більш ніж десяти
років є ключовою складовою загальної боротьби з нелегальною торгівлею
наркотиками і діяльністю організованої злочинності.
У боротьби з «відмиванням» грошей в Україні створений
спеціалізований фінансовий орган – Державний комітет фінансового
моніторингу України.
На нашу думку, основними завданнями Держкомфінмоніторингу
України є: участь у реалізації державної політики в сфері запобігання та
протидії легалізації доходів; збирання, оброблення та аналіз інформації про
фінансові операції; створення та забезпечення функціонування єдиної
державної інформаційної системи; співробітництво, взаємодії та
інформаційний обмін з іншими органами державної влади з цього питання;
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забезпечення в установленому порядку представництва України в
міжнародних організаціях.
За даними Державної служби фінансового моніторингу України 60 %
вітчизняного ВВП виробляється в тіні, при цьому гроші через бюджет не
спрямовуються на соціальні потреби. Так за 2011 рік, в Україні, було
легалізовано близько 38 млрд грн, що на 11 млрд грн перевищує показник
2010 року. Виходячи з даних можемо зробити висновок, що ситуація в
Україні тільки погіршується і прогнози спеціалістів співпадають у
подальшому зростанні обсягів легалізації доходів.
До основних методів боротьби з легалізацією доходів отриманих
злочинним шляхом належать: фінансова й податкова звітність юридичних і
фізичних осіб; виїзні перевірки компаній і банків органами регулювання;
зовнішні аудиторські перевірки; внутрішній аудит; контроль у рамках
професійних асоціацій і саморегульованих організацій; оперативні операції
місцевих і міжнародних правоохоронних органів; добровільне (чи за
винагороду) надання інформації фізичними особами.
На нашу думку, для створення більш ефективної системи протидії
«відмиванню» грошей необхідно досягти компромісного співвідношення між,
по-перше, витратами на державному рівні та обмеженнями свободи дії
економічних суб’єктів; по-друге, між ефективністю функціонування системи
й жорсткістю контролю за виконанням пропонованих державою вимог.
У ході протидії відмиванню грошей особливу роль відіграє судова
система, оскільки деякі правові особливості також можуть ускладнювати
судові розгляди, законодавство має відрізнятися певною гнучкістю й
передбачати можливість швидко реагувати на використання з метою
відмивання грошей нових фінансових інструментів, інститутів і коштів
комунікації. Розглянуті проблеми необхідно врахувати під час розроблення і
побудови концепції фінансового розвитку України. На державному рівні
мають бути розроблені заходи щодо нейтралізації загроз фінансово-кредитній
безпеці; вдосконалення існуючих систем захисту від легалізації доходів;
оптимізації українських структурних підрозділів, які ведуть боротьбу з
«відмиванням» грошей в різних галузях економіки, з урахуванням нових
тенденцій у розвитку легалізації доходів.
1. Колісник М.К. Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом[Еклектронний ресурс.]/Колісник
М.К.. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/15_5/345_Kolisnyk_15_5.pdf
2. Гриневич А.Г. Легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом: сучасні реалії
[Електронний
ресурс]/
Гриневич
А.Г.
–
Режим
доступу:
http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=179%3A2011-12-16-09-0745&catid=33%3A-5&Itemid=41&lang=ru
3. Державна служба фінансового моніторингу України: статистика[Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=83&lang=uk – Назва з домашньої сторінки
Інтернету.
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4. Закон України: про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансування тероризму [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15 – Назва з домашньої сторінки Інтернету.
5. Литвиненко А.Н. Приемы отмывания денег и легализации доходов [Електронний
ресурс]/Литвиненко А.Н. – Режим доступу: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=001353
6. Коментарии: Правительство помиожет омыванию [Електронний ресурс] – режим доступу:
http://comments.ua/archive/2012/06/20/ - Назва з домашньої сторінки Інтернету.

УДК 657
Рубінська Ю.І., ст. гр. ОА-31
Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ
Останні роки позначені посиленням уваги до проблеми міжнародної
уніфікації бухгалтерського обліку. В Україні процес переходу на міжнародні
стандарти супроводжується гострими дискусіями та різними підходами до
вирішення цього питання. Проблема ведення обліку і звітності за МСФЗ стає
дедалі актуальнішою для вітчизняних організацій.
Питання застосування міжнародних стандартів і покладення їх в основу
реформованої національної системи бухгалтерського обліку завжди було
дискусійним. Найбільш ґрунтовно свої позиції щодо міжнародних стандартів
висвітлювали у своїх працях Г.Г. Кірейцев, Ф.Ф. Бутинець,
В.М. Жук,
С.Ф. Голов, В.М. Пархоменко, С.Я. Зубілевич, І.А. Белоусова.
В Україні реформування бухгалтерського обліку відповідно до вимог
міжнародних стандартів із їх адаптацією до економіко-правового середовища
і ринкових відносин розпочалось із прийняття Кабінетом Міністрів України
Постанови від 28.10.1998 року № 1706 «Програма реформування
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової
звітності». Згідно зпрограмою реформування бухгалтерського обліку головне
завдання – увідповіднення національної системи обліку і звітності до реалій
ринкової економіки та міжнародних стандартів фінансової звітності [1].
Починаючи з 1 січня 2012 року набрали чинності норми Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" від 12.05.2011 р. № 3332-VI (далі – Закон
№ 3332) [2] щодо складання фінансової звітності та консолідованої
фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, банками,
страховиками, а також підприємствами, які провадять господарську
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України,
за міжнародними стандартами. Відповідно до цього ж Закону, "міжнародні
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стандарти фінансової звітності – це прийняті Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання
фінансової звітності". Решта суб’єктів господарювання також на власний
розсуд зможуть застосовувати або національні стандарти, або ж міжнародні.
Найбільш розповсюдженими причинами, через які підприємство
складає звітність за МСФЗ є наступні:
1. Застосування стандартів публічними акціонерними товариствами
відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Подання звітності за міжнародними стандартами іноземним
інвесторам за їх вимогою.
3. Представлення інформації про фінансовий стан відповідно до МСФЗ
для покращення інвестиційної привабливості підприємства для залучення
нових інвестицій або ведення діяльності закордоном.
4. За власною ініціативою керівництва підприємства, коли виникає
потреба для цілей управління отримувати інформацію якісно нового рівня
про фінансове положення підприємства, яку не дає національна система.
Складаючи фінансову звітність за міжнародними стандартами вперше,
керівники підприємств та бухгалтерські служби можуть стикнутися з рядом
проблем основними з яких є наступні:
 відсутність кваліфікованих фахівців, які можуть розуміти і
застосовувати
МСФЗ. Причому мова йде не лише про підготовку звітності, а й про
використання і розуміння її. Найбільш результативним методом навчання
МСФЗ є навчання у процесі впровадження стандартів в конкретній компанії:
 виникнення додаткових витрат внаслідок потреби у придбанні нового
програмного забезпечення, за допомогою якого складання звітності значно
полегшило роботу персоналу та зменшило можливість допущення помилок;
 необхідність у зборі додаткової інформації, яку вимагають МСФЗ,
включення до посадових обов’язків працівників підрозділів додаткових
функцій;
 складність окремих стандартів. Найбільш важкі для сприйняття на
сьогодні елементи МСФЗ – стандарти, присвячені відображенню у звітності
фінансових інструментів, зокрема вкладень у цінні папери, похідних
інструментів, дебіторської та кредиторської заборгованості. Складність також
полягає ще й у тому, що активи і зобов'язання мають бути оцінені за
справедливою вартістю, що є складним завданням для вітчизняних фахівців.
Крім того, власнику або керівнику підприємства необхідно виробити
правильну стратегію впровадження МСФЗ. Існує два основних підходи до
вирішення питання про переведення фінансової звітності на міжнародні
стандарти:
 трансформація бухгалтерської звітності, складеної відповідно до
національних стандартів на звітність в стандартах МСФЗ.
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 конверсія або ведення паралельно з національними стандартами
управлінського обліку відповідно до МСФЗ.
Оскільки важливим є саме результат, підприємство має право на свій
розсуд обрати найбільш зручний для себе метод. Одні підприємства обирають
перший шлях, у тому випадку, коли потрібно періодично, раз на квартал або
раз у рік отримувати звітність відповідно до МСФЗ. Інші, йдуть шляхом, який
дозволяє оперативно отримувати звітність відразу в двох стандартах, і, таким
чином, застосовувати звіти в управлінні підприємством, розробці планів та
бюджетуванні тощо.
Для реального запровадження МСФЗ необхідно:
 забезпечити фінансову підтримку процесу переходу на МСФЗ;
 організувати підготовку спеціалістів з МСФЗ у системі вищої освіти;
 створити реальний механізм контролю за дотриманням МСФЗ.
Отже, перехід українських підприємств на міжнародні стандарти
обліку і звітності процес незаперечний, але поступовий.
Найбільш оптимальним варіантом трансформації бухгалтерського
обліку і звітності є максимально можлива гармонізація вітчизняних П(С)БО із
МСФЗ, що дозволить вчасно вносити необхідні доповнення в них по мірі
розвитку міжнародних стандартів.
Також, на нашу думку, Запровадження МСФЗ дасть змогу залучити
іноземних інвесторів і розширити експортні можливості України, що, своєю
чергою, приведе до зниження безробіття, забезпечити вихід із кризи та
майбутнє процвітання економіки і вступу України до Європейського Союзу.
1. Постанова України від 28.10.1998 року № 1706 «Програма реформування
бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової
звітності».
2. Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні" від 12.05.2011 р. № 3332-VI.

УДК 657
Рябова А.А., Могильницкая О.Г.
Науковий керівник: Банцевич Е.Е., к.э.н., доцент
Могилевский государственный университет продовльствия,
Республика Беларусь
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАСЧЕТНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
Международные стандарты финансовой отчетности определяют
общепризнанные, общеизвестные правила отражения финансовых операций и
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хозяйственных фактов в бухгалтерском учете и отчетности. Речь идет о
публичной отчетности, широко используемой различными внешними
пользователями, для получения полезной и необходимой информации об
организации, составляющей и публикующей данную отчетность.
Формируемая по правилам международных стандартов учетная и отчетная
информация по расчетным операциям может быть полезной для
использования внутри организации, для нужд внутреннего контроля и
управления. Но главное ее назначение – внешние потребители.
Центральным звеном функционирования любой организации являются
расчетные операции как с внутренними лицами (например, расчеты с
работниками по заработной плате), так и с внешними лицами (например,
расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками). При
этом данные операции могут осуществляться как в национальной валюте, так
и иностранной.
Каждый работник после предоставления работы (услуг) предприятию
должен получить вознаграждение в обмен на оказанные им работы (услуги).
Работник может выполнять работы на основе полного рабочего дня,
частичной занятости, на постоянной, разовой или временной основе.
Вознаграждения представляют собой денежные выплаты как в национальной,
так и в иностранной валюте.
В связи с тем, что в настоящее время широкое распространение
получили международные стандарты финансовой отчетности, организации
делают акцент на расчетах в иностранной валюте. Так зачастую организации
в процессе своей деятельности по расчетам с поставщиками и покупателями
производят оплату в иностранной валюте.
Одним из центральных понятий, связанных с учетом операций в
иностранной валюте и влияний изменений валютных курсов, является
функциональная валюта. От ее выбора зависит дальнейший порядок
отражения в отчетности операций и пересчета в валюту представления
отчетности.
Кроме того, далеко не всегда экономическая среда будет совпадать с
национальной экономикой страны, в которой организация зарегистрирована
или ведет свою деятельность. Соответственно далеко не всегда
функциональной валютой будет национальная валюта страны.
Когда организация представляет свою финансовую отчетность в
валюте, отличающейся от ее функциональной валюты, она должна указывать,
что представляемая ею финансовая отчетность соответствует МСФО только в
том случае, если она соответствует всем требованиям каждого применимого
стандарта и каждой применимой интерпретации.
Таким образом, в настоящий момент ведение учета по МСФО
интересно в первую очередь тем компаниям, которые пытаются выйти на
мировой рынок, имеют в качестве акционеров зарубежные компании или
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физические лица либо хотят привлечь иностранные инвестиции.
Переход на МСФО не должен быть самоцелью. Ведь в
действительности ни одна промышленно развитая страна в мире не
использует МСФО полностью как национальные стандарты. Поэтому МСФО
следует рассматривать как отправную точку формы и искать такие пути для
адаптации международных стандартов финансовой отчетности по расчетным
операциям, которые бы обеспечили общую сопоставимость финансовой
отчетности национальных и зарубежных организаций.
Если руководство компании сможет увязать принципы МСФО с теми
расчетными операциями, которые в ней происходят, то ее финансовая
отчетность будет открытой и понятной как отечественным собственникам,
так и иностранным инвесторам.
УДК 657
Cавчук О.О., ст. гр. ОА-31
Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Бухгалтерський облік охоплює всі сторони економічної й
господарської діяльності як усередині установ і організацій, що складаються
на Державному бюджеті України, так і в їхніх взаєминах з іншими
господарськими організаціями й з фінансово-кредитною системою. Однак
бухгалтерських облік бюджетних організацій має особливості, які потрібно
враховувати під час автоматизації обліку в установі, оскільки їх вплив може
позначитися на ефективності використання тієї чи іншої інформаційної
системи. Тому питання щодо оцінювання проблем та перспектив
комп'ютеризації бухгалтерського обліку є важливим для будь-якої бюджетної
установи.
Проблематикою
обґрунтування
розвитку
і
впровадження
інформаційних систем в бюджетних установах займалися такі вченіекономісти, як А.М. Береза, Ф.Ф. Бутинець, Р.Т. Джога, М.Р. Лучко,
І.І. Матієнко-Зубенко, Т.А. Писаревська, С.В. Свірко, Л.О. Терещенко,
Т.В. Шахрайчук та інші. Загалом слід визнати, що ця ділянка залишається
недостатньо дослідженою і по сьогоднішній день.
Мета дослідження полягає у визначенні проблем та перспектив
автоматизації обліку в бюджетних установах.
Процес комп'ютеризації бухгалтерського обліку бюджетної установи –
це нелегкий процес, який складається з етапів визначення цілей, завдань,
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планування та подальшої реалізації і контролю, які охоплюють усі ділянки
обліку.
Ринок програмних продуктів для бюджетних установ є доволі
насиченим за своїм асортиментом. Найбільш прийнятною для автоматизації
обліку в бюджетних установах є конфігурація "Бухгалтерський облік для
бюджетних установ України", розроблена московською фірмою "1С". Окрім
цього, у відділеннях Державних казначейств широко використовуються таку
систему ТАСК (Трансакційна автоматизована система казначейства).
Успішно співпрацює з бюджетними організаціями та Державним
казначейством України корпорація "Парус", яка пропонує своє рішення
автоматизації процесів бухгалтерського обліку та розрахунків з
казначейством.
Загалом програмні продукти "Парус" призначено для ведення
бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях, які містять основні
підсистеми:
бухгалтерський облік; касові операції; облік товарноматеріальних цінностей; керування закупівлями; облік основних засобів;
облік заробітної плати; податковий облік; форми документів і звітів. В
окремих програмних продуктах, представлених на ринку інформаційних
технологій, оброблення та нагромадження первинної документації спочатку
здійснюють шляхом простої реєстрації, а потім виконують формування
бухгалтерських проводок.
Оскільки бухгалтерський облік у бюджетних установах є системою
контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів, які
виконують управлінську, контрольну та інформаційну функції, пильну увагу
потрібно приділяти системі платежів, зокрема комп'ютеризації процесів
нарахування і виплати заробітної плати з використанням карткових
розрахунків.
Застосування інформаційних технологій вносить зміни в організацію
бухгалтерського обліку бюджетної організації, тому важливу роль в
ефективності процесів комп'ютеризації відіграє персонал установи.
Найбільші ризики пов'язані зі зниженням ефективності комп'ютеризації
бухгалтерського обліку в бюджетній установі та з проблемами адаптації
обраної програми персоналом установи, враховуючи віковий ценз,
психологічну здатність до швидкого реагування цін, готовністю
автоматизувати звичні процеси та методи ведення обліку, незнання з
механізмом організації електронного документообігу з органами державної
влади та контролюючими установами й організаціями.
Реалізація процесів автоматизації бухгалтерського обліку на
підприємстві нерозривно пов'язана з механізмом створення автоматизованого
робочого місця бухгалтера в структурному підрозділі. В умовах АРМ також
існує
можливість
автоматизованої
передачі
інформації
різним
користувачам(подання звітності вищим органам, формування однотипних
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бухгалтерських і статистичних таблиць тощо).
Основними напрямами ефективної комп'ютеризації бухгалтерського
обліку в бюджетних установах є вибір оптимального програмного
забезпечення з врахуванням специфіки методик та особливостей ведення
обліку; економічний аналіз та оцінка ефективності використання
інформаційної системи з врахуванням вимог до витрачання бюджетних
коштів; подолання ризиків, пов'язаних із проблемами організації
автоматизованого робочого місця бухгалтера та подолання психологічних і
професійних бар'єрів персоналу шляхом підвищення кваліфікації та
проведення навчання з боку організацій, що забезпечують процеси
автоматизації в бюджетній установі.
1.Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від
16.07.1999 р., № 996-ХІУ // Баланс. – 13.09.1999 р., № 73. – С. 5 -9.
2.План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: наказ Головного
управління Державного казначейства України від 10.12.1999 р., № 114 зі змінами.
3.Про затвердження Інструкції про порядок використання й обліку позабюджетних
коштів бюджетних установ та звітності по них: Наказ ГУДК У від 11 серпня
1998 р., № 63.

УДК 334.722.8.02
Садретдінов О.Р., 302-ЕК
Науковий керівник: Майданевич Ю.П., к.е.н., доцент
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського
СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ
ТОВАРИСТВАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
На сучасному етапі розвитку світової економіки та використання
міжнародних стандартів ведення бухгалтерського обліку велике значення
мають якісні зміни таких економічних важелів управління як облік,
планування, контроль і аналіз. Ефективне управління неможливе без
інформації або сукупності відомостей про стан керованої системи, керуючих
діях і зовнішньому середовищі [2, с. 4]. Економічна інформація виступає як
основа процесів підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень, і
призначається для різних користувачів, тому має різний зміст, структуру,
форму та строки надання. Дана інформація для управління господарюючим
суб'єктом формується в системах планування, обліку та аналізу фінансовогосподарської діяльності.
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В умовах глобалізації економічних процесів, швидкої еволюції
фінансових і економічних систем, а також сталого розвитку корпоративного
сектора економіки актуальним напрямком є дослідження нових механізмів
ведення управлінського обліку як важливої складової корпоративного
управління акціонерними товариствами [6, с. 6].
Дослідженню проблематики розвитку системи управлінського обліку
та його використання в корпоративному управлінні акціонерними
товариствами присвячено чимало наукових праць відомих вченихекономістів. Серед яких слід відзначити: Ф. Бутинця, Г. Пушкаря,
А. Лишиленко, Г. Ткача, К. Друрі, Ч. Хорнгрен, Дж. Фостера, Г. Манна та
інших.
З урахуванням підходів і концепцій різних вчених управлінський
облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації, вимірювання,
узагальнення, підготовки та надання важливої для прийняття управлінських
рішень інформації та показників для управлінської ланки організації.
Відповідно до офіційної термінологією Міжнародного інституту
фахівців з управлінського обліку (Chartered Institute of Management
Accountants, CIMA) під управлінським обліком слід розуміти невід'ємну
частину менеджменту, пов'язану з виявленням, наданням та інтерпретацією
управлінської інформації.
Основною метою організації управлінського обліку є надання
корисної, достовірної, релевантної, надійної та об'єктивної інформації для
надання допомоги в плануванні, контролі і прийнятті ефективних
управлінських рішень керівництвом підприємства [1, с. 14].
Отже, предметом управлінського обліку, на думку авторів, є
контроль над формуванням собівартості продукції за центрами витрат і
сферами відповідальності, визначення рентабельності, пошук зниження
витрат і збільшення прибутку.
В процесі еволюції управлінського обліку формувалось і
розширювалось коло його завдань. В даний час в країнах з розвиненою
ринковою економікою основними завданнями організації управлінського
обліку є орієнтація на досягнення раніше визначеної мети підприємництва,
необхідність забезпечення альтернативних варіантів вирішення поставленої
задачі, участь у виборі оптимального варіанту в розрахунках нормативних
параметрів його виконання, орієнтація на виявлення відхилень від заданих
параметрів виконання, інтерпретація виявлених відхилень та їх аналіз [4,
с. 7].
У сучасних умовах ведення управлінського обліку важливу роль
відіграє його використання в корпоративному управлінні акціонерними
товариствами, які, як і інші господарюючі суб'єкти ведуть головним чином
фінансовий і податковий облік, надаючи звітність зовнішнім користувачам [3,
с. 24]. Але для раціоналізації ведення обліку акціонерним товариствам, як
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представникам середнього та великого бізнесу, необхідно орієнтуватися на
міжнародну модель обліку, для якої типовою є централізація фінансового
обліку і децентралізація управлінського обліку, що дозволяє наблизити його
до місць виникнення витрат і оптимізувати прийняття рішень.
Акціонерні товариства мають власну специфічну організаційну
структуру, яка визначається наявністю та взаємодією їх підрозділів. Найбільш
оптимально, на думку авторів, розглядати акціонерне товариство в цілому як
центр відповідальності за інвестиції, де збори засновників одночасно
контролюють витрати, доходи та інвестиції в активи [7, с. 31].
Для ефективного ведення управлінського обліку акціонерним
товариством необхідна точна і достовірна інформація, яка враховує
технологію й організацію саме цього суб'єкта господарювання.
Найважливішим у цьому питанні є розгляд акціонерного товариства як
емітента, а також аналіз напрямків його діяльності на ринку цінних паперів. У
зв'язку з цим інформація управлінського обліку формується і надається в
найкоротші терміни по мірі необхідності прийняття рішень керівниками
конкретного підприємства.
Особливість формування інформації в управлінському обліку
пояснюється раціоналізацією стратегічних управлінських рішень щодо
розміщення капіталу, раціонування якого обумовлено обмеженням суми
коштів, наявних для інвестування.
Інвестиції являють собою складний процес вкладення капіталу (трату
коштів) у придбання активів (інвестиційних благ) з метою забезпечення його
зростання в майбутніх періодах, отримання планованих поточних доходів або
вирішення певних соціальних завдань.
Процес управління інвестиційною діяльністю є важливим
компонентом управлінського обліку і включає фази планування, реалізації та
експлуатації інвестицій. Інвестиційна діяльність, як правило, носить
довгостроковий характер і являє для акціонерного товариства стратегічну
мету, яка досягається шляхом стратегічного (довгострокового) планування. У
свою чергу бюджетування дає можливість деталізувати довгостроковий план
[5, с. 143].
В управлінському обліку одним із комплексних завдань є визначення
напрямів капітальних вкладень і отримання інвестиційних ресурсів, що
знаходить відображення в бюджеті інвестицій.
Таким чином, побудова управлінського обліку в акціонерному
товаристві вимагає уважного вивчення основ управлінського обліку,
оптимізації умов отримання релевантної інформації для прийняття
управлінських рішень. Ведення управлінського обліку дозволяє зборам
засновників ухвалювати стратегічні рішення щодо раціонування капіталу
акціонерного товариства, і менеджерам - тактичні рішення про формування
витрат, доходів і прибутків підприємства.
365

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

1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика [Текст]: Пер. с англ. / Под
ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 952 с.
2. Голов С.Ф. Управлінський облік [Текст]: Навч. посібник. – К.: Лібра, 2007. - 704 с.
3. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст]: Учеб. пособие. –
М.: Экономистъ, 2003. – 618 с.
4. Карпова Т.П. Управленческий учет [Текст]: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ, 2003. –
350 с.
5. Лень В.С. Управлінський облік [Текст]: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. –
287 с.
6. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учет: международная перспектива [Текст]: Пер. с
англ. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 136 с.
7. Сирош Н.В. Корпоративное управление в акционерных обществах Украины [Текст]:
Учеб. пособие. – Симферополь, 2005. - 184 с.

УДК 657
Селіверстова Л.С., к.е.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КАПІТАЛУ
КОРПОРАЦІЇ
Актуальність управління вартістю підприємства зростає через
посилення конкурентної боротьби організацій за капітал інвесторів та
акціонерів. Отже, метою дослідження є аналіз сучасних інструментів і
моделей управління вартістю корпорації й обґрунтування можливості їх
використання у вітчизняній практиці.
Капітал підприємства формується за рахунок різних фінансових джерел
як короткострокового, так і довгострокового характеру. Залучення цих
джерел пов'язано з певними витратами, які несе підприємство. Сукупність
цих витрат, виражена у відсотках до величини капіталу, являє собою ціну
(вартість) капіталу корпорації.
Ціна капіталу використовується при оцінці прибутковості і реальної
ринкової вартості окремих фінансових інструментів у процесі здійснення
фінансового інвестування, що дозволяє підприємству сформувати найбільш
ефективний інвестиційний портфель.
Показник вартості капіталу використовується також при прийнятті
рішень про вибір політики формування та фінансування підприємством своїх
оборотних активів.
Визначення вартості капіталу підприємства проводиться в чотири
етапи.
На першому етапі здійснюється ідентифікація основних компонентів,
що є джерелами формування капіталу фірми.
На другому - розраховується ціна кожного джерела окремо.
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На третьому етапі визначається середньозважена ціна капіталу на
основі використання питомої ваги кожного компоненту в загальній сумі
інвестованого капіталу.
На закінчення (четвертий етап) розробляються заходи щодо оптимізації
структури капіталу підприємства за різними критеріями та формується
цільова структура капіталу.
Проблеми можливості та доцільності управління структурою капіталу
завжди знаходилися в центрі уваги вчених і практиків. Основне питання
дискусії зводилося до наступного: чи існує оптимальна структура капіталу і
як вона впливає на вартість капіталу фірми і вартість самого підприємства.
Вирішення цього питання пропонувалося в традиційному підході та
теорії Ф. Модільяні та М. Міллера [1].
За даними теорії виходить, що вартість фірми досягає максимальної
величини при стовідсотковому (100%) залученні позикового капіталу. При
відсутності позикового капіталу вартість фірми дорівнює ринковій ціні
акціонерного капіталу.
У 1976 р. М. Міллер розробив модель, що показує вплив позикового
фінансування на вартість фірми з урахуванням податків на фізичних і
юридичних осіб. У розрахунок були прийняті податок на особистий прибуток
від володіння акціями і податок на особистий прибуток від надання позик.
Головний висновок, який випливає з моделі М. Міллера, полягає в
тому, що облік в ній податків на особисті доходи зменшує вигоду від
залучення позикових джерел. Це пов'язано з тим, що введення податків на
особисті доходи знижує дохід, що залишається в розпорядженні інвесторів, і
вартість підприємства зменшується.
Основні положення теорії структури капіталу Модільяні-Міллера
піддаються критиці як з боку вчених, так і з боку практичних працівників.
Головним її недоліком є невідповідність більшості теоретичних припущень
реальної ситуації, що складається на ринку. Так, в цих моделях не
враховуються витрати, пов'язані з фінансовими труднощами, агентські
витрати, реальний стан ринку та ін. Викликає сумнів і висновок про
стовідсоткове використання позикового капіталу з метою максимізації
вартості фірми, яке навряд чи може бути здійснено на практиці.
Це призвело до появи компромісних моделей, що враховують недоліки
попередньої моделі.
Компромісні моделі можуть використовуватися при ухваленні рішення
про доцільність залучення позикових коштів. Для ухвалення рішення
необхідно зіставити очікувані витрати фінансових труднощів і агентські
витрати з можливою сумою економії коштів на податках, що виникає в
результаті залучення позикових коштів.
На практиці оптимізація структури капіталу є однією з найбільш
важливих і складних завдань корпорацій. Оптимальна структура капіталу
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являє собою таке поєднання власних і позикових коштів, при якому
забезпечується найбільш ефективне співвідношення між коефіцієнтом
рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства.
Процес оптимізації структури капіталу здійснюється у декілька
послідовних етапів.
На першому етапі проводиться, основним змістом якого є виявлення
тенденцій динаміки обсягу і складу капіталу та їх впливу на ефективність
використання коштів та фінансову стійкість корпорації.
На другому етапі оцінюються основні фактори, що впливають на
структуру капіталу (як об'єктивні, так і суб'єктивні), що дозволяє сформувати
цільову структуру капіталу в майбутньому.
На третьому етапі здійснюється оптимізація структури капіталу
корпорації за критерієм максимізації фінансової рентабельності власного
капіталу, який визначається як відношення чистого прибутку до власного
капіталу. З цією метою визначається розмір фінансового ризику та
фінансового важеля.
На четвертому етапі оптимізація структури капіталу корпорації
проводиться за критерієм мінімізації її вартості, для чого визначається ціна
кожного елемента капіталу і розраховується його середньозважена ціна на
основі багатоваріантних розрахунків.
На п'ятому етапі здійснюється диференціація джерел фінансування
різних складових частин активів корпорації за критерієм мінімізації рівня
фінансових ризиків.
Існує три методи фінансування активів в залежності від ступеня
фінансового ризику: консервативний, помірний і агресивний. В залежності
від свого ставлення до ризику та політики корпорації менеджер обирає
відповідний варіант.
На останньому, шостому етапі відбувається формування цільової
структури капіталу, яка є максимально рентабельною та мінімально
ризиковою. Потім на основі проведених розрахунків починає здійснюватися
робота по залученню фінансових ресурсів і відповідних джерел фінансування.
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СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
Побудова цілісної концепції управління інноваційними процесами та
ефективного механізму регулювання інноваційної діяльності в регіоні
потребує охоплення всієї сукупності складових системи забезпечення
інноваційного розвитку, що мають бути враховані при реалізації виваженої
державної регіональної інноваційної політики. Окреслені компоненти
визначатимуть потенційні можливості розвитку інноваційної сфери регіону та
сприятимуть послідовному впровадженню інновацій на відповідних
територіях. В той же час необхідно зазначити, що механізм регулювання
інноваційної діяльності повинен формуватися із врахуванням специфічних
особливостей розвитку відповідних територій та передбачати універсалізацію
і диверсифікацію заходів та інструментів реалізації державної регіональної
інноваційної політики.
Формуванню концептуальних підходів до державного управління та
розвитку інноваційної економіки присвятили дослідження як вітчизняні, так і
зарубіжні економісти: Л.І. Абалкін, С.Ю. Глазьєв, В.П. Горегляд,
Л.М. Гохберг, Б.Н. Кузик, Д.С. Львів, Ю.В. Яковець, Д. Твисс, Б. Санто,
О.І. Амоша, В.Д. Базилевич, І.А. Бланк, М.П. Бутко, О.Д. Василик,
В.М. Геєць, М.Х. Корецький, М.І. Крупка, М.А. Латинін, А.С. Лисецький,
В.М. Мартиненко, Ю.Є. Пащенко, В.Л. Пілюшенко, Л.М. Пісьмаченко,
О.С. Поважний, С.Ф. Поважний.
Віддаючи належне результатам досліджень та їх ролі в збагаченні
інноваційної парадигми розвитку, все ж необхідно зазначити, що до даної
предметної площини досліджень майже не було включено регіональний
контекст.
Інноваційна економіка є стратегічним цільовим орієнтиром розвитку
регіональних соціально-економічних систем в процесі переходу від ресурсносировинної до інноваційної моделі розвитку.
369

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

З позицій відкритої системи, інноваційна економіка регіону — це
економіка, здатна до постійного оновлення продукції шляхом впровадження
інновацій і яка легко адаптується до внутрішніх і зовнішніх умов, що
змінюються. Джерелами розвитку інноваційної економіки регіону виступають
протиріччя:
 між обмеженими ресурсами регіону і нестримно зростаючими
потребами суспільства, пошуком можливостей їх задоволення;
 між потенціалом фундаментальної і галузевої науки і слабким рівнем
впровадження отриманих наукових результатів в практичну діяльність;
 між
розвитком
регіону,
викликаного
інноваційними,
демографічними, економічними, екологічними, соціальними чинниками і
інноваційною трансформацією тих ресурсів, які має регіон;
 між розвитком галузей економіки регіону і розвитком комплексу
галузей інфраструктури;
 між механізмом формування і розподілу фінансових ресурсів і
муніципальних утворень.
Формування системи державного управління створенням інноваційної
системи регіону має ґрунтуватися на сутнісному сприйнятті поняття
економічної системи. На думку Ф. Прайорі, економічна система «включає усі
ті інститути, організації, закони і правила, традиції, переконання, позиції,
оцінки, витрати і схеми поведінки, які прямо або побічно впливають на
економічну поведінку і результати» [2, с. 90]. В. В. Глущенко, І.І. Глущенко
визначають економічну систему як безліч елементів, об'єднаних структурно і
функціонально так, щоб забезпечити на заданій безлічі умов досягнення
деякої безлічі цілей при обмежених ресурсах і часі [3, с. 191]. На думку Т. В.
Юрьєвої, «економічна система» є певною організаційною формою
національного господарства, моделлю його організаційного устрою [4].
Л.І. Абалкін визначає економічну систему як «конкретно-історичну форму
існування» і прояву виробничих стосунків разом з властивими їй формами
організації виробництва і управління стосовно регіону і етапу громадського
розвитку [5, с. 26-31].
Розвиток регіону як соціально-економічної системи, на думку Р.
Халбронера, визначає рівень життя людей в залежності не лише від
ефективності функціонування регіональної економіки, але і від соціальної
сфери, яка включає рівень споживання матеріальних благ і послуг,
задоволення духовних потреб, умови довкілля, соціальний комфорт [6, с.4155].3.
Для формування цілісної інноваційної системи регіону найбільш
адекватним є соціально-економічний підхід в системі державного управління
регіональним розвитком. Соціально-економічний підхід до державного
управління регіональним розвитком це - сукупність прийомів, способів,
регулюючих дій держави, що забезпечують свідомий організуючий вплив на
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розробку і розвиток нових ідей, технологій, ухвалення нових управлінських
рішень, спрямованих на формування інноваційної системи регіону.
З позицій соціально-економічного підходу до державного управління
інноваційним розвитком, представляється доцільним, структуру регіональної
соціально-економічної системи розглядати з виділенням певних зон, тобто у
формі її інноваційних проявів на цій території, їх з'єднання формують окремі
блоки, які є її компонентами. Ці компоненти можуть розглядатися в якості
підсистем, зв'язки між якими встановлюються відповідно до певної ієрархії.
Виділення підсистем дозволяє конкретизувати управляючий інструментарій
для забезпечення ефективного функціонування інноваційної системи регіону.
Механізм управління інноваційною системою включає наступні
взаємозв'язані складові: організаційну модель взаємодії; інфраструктурну
складову, що включає елементи, які сприяють інноваційній діяльності:
підприємства, фірми, державно-приватне партнерство, бізнес-ангели, бізнесінкубатори, фірми-трансфери-технологій, венчурні фонди, фонди підтримки
МСП, компанії, що управляють, інвестиційні компанії, консалтингові
компанії, технопарки, ЗМІ у сфері інновацій, НДІ, ВНЗ; підсистему
забезпечення; функціональну підсистему; ресурсну підсистему; організаційну
підсистему.
На ефективність функціонування механізму управління інноваційною
системою регіону визначальний вплив справляє оптимальне поєднання всіх
підсистем
та
створення
відповідного
організаційно-методичного
забезпечення, що в кінцевому підсумку визначатиме функціональні напрямки
інноваційної діяльності та управління інноваціями.
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ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
В МОЛОПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
Незалежно від форм та сфери діяльності сучасних виробничих
підприємств, головне для них – це отримання прибутку, що має місце тільки в
тому випадку, коли виручка від продажу продукції буде перевищувати
витрати на їх виробництво, тобто собівартість.
Собівартість продукції – це грошова форма частини вартості, яка
утворюється з витрат використаних засобів і предметів праці та заробітної
плати на її виготовлення [2, с. 8]. Собівартість є об’єктивною економічною
категорією і головним якісним показником, який відображає всі сторони
виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємства. Принцип
історичної собівартості, покладений в основу бухгалтерського обліку,
передбачає пріоритетну оцінку активів підприємства, виходячи з витрат на їх
виробництво і придбання [1, с. 26].
Ринкові процеси, які значно впливають на обсяг виробництва і
реалізації продукції, структуру та розмір витрат відповідно впливають на
собівартість готової продукції. В сучасних умовах господарювання
збільшується потреба товаровиробників в оперативній інформації про те, у
що обходиться підприємству виробництво продукції, який взаємозв’язок між
витратами, обсягом виробництва та рентабельністю, які напрями та резерви
зниження цих витрат з метою ефективного управління формуванням
собівартості. За цих обставин для керівництва молокопереробних
підприємств все більшого значення набуває організація дійової
внутрішньогосподарської системи управління, яка повинна стати основним
засобом досягнення оптимального рівня рентабельності виробництва.
Необхідно відмітити, що деякі економісти [3, с. 168, 8, с. 258, 10 с.505]
при визначенні назви такої системи говорять про необхідність управління
собівартістю. Але собівартість є економічною категорією, тому управляти
нею неможливо. В той же самий час управляти процесами та факторами, які
впливають на формування складу собівартості, на її рівень не тільки
можливо, а й необхідно. Виходячи з цих позицій, вважаємо за потрібне
говорити не про управління собівартістю а про управління витратами, які
формують собівартість продукції.
На практиці недостатнє використання всіх можливостей та сучасних
методик функцій управління витратами та відсутність інтеграції між ними
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призвело до того, що хоча асоціацією ―Укрмолпром‖ з 2000 р. було
розроблено і впроваджено на підприємствах близько 40 видів нової
молокопродукції в 16 типах упаковки, зниження витрат чи підвищення рівня
прибутку при цьому не відбулося. Тому крім застосування традиційних
елементів обліку, контролю, аналізу та планування (облік за видами витрат та
за об’єктами калькуляції, контроль за центрами відповідальності,
нормативний облік, нормативне калькулювання, аналіз витрат за елементами
та витрат на 1 грн, перспективне планування ), для ефективного управління
витратами необхідно використовувати також методи пофакторного аналізу
відхилень фактичних витрат від прогнозних, аналізу ―витрати-обсягприбуток‖, визначення оптимального використання ресурсів, розрахунки
маржинального доходу та ін.
Об’єктом управління цієї системи є витрати підприємства з точки зору
їх оптимального використання. При цьому, в організаційному плані,
необхідне інтегрування всіх сервісних функцій з формування обліковоекономічної інформації всередині підприємства в єдиний блок управління на
основі
комплексної
автоматизації
управління
молокопереробним
підприємством.
Автоматизація обліково-аналітичних процедур на основі застосування
нових комп’ютерних технологій дозволяє з метою зниження основних витрат
використовувати комплекси фундаментальних взаємопов’язаних економікоматематичних моделей [9]. Побудова імітаційної моделі економічного
процесу на основі економіко-математичного моделювання дозволяє
пристосувати традиційні та сучасні елементи системи управління витратами
до використання ПЕОМ.
Аналіз ―витрати-обсяг виробництва-прибуток‖ молокопереробні
підприємства можуть використовувати для визначення впливу, який
здійснюють зміни у витратах, ціні продукції, обсягу його виробництва та
номенклатурі на величину прибутку від реалізації, а також для оцінки зміни
одного з цих факторів чи декількох факторів разом. Важливим елементом
такого аналізу є розрахунок точки беззбитковості – обсягу реалізації, при
якому доходи підприємства дорівнюють його витратам, а прибуток рівняється
нулю.
Ринкові умови господарювання змушують при визначенні напрямків
зниження собівартості аналізувати не лише прямі витрати, а й комплексні.
При цьому використовуються методи гнучкого планування накладних витрат;
та аналіз відхилень по комплексним витратам, що допомагає менеджерам
оцінити результати виробничої діяльності центрів відповідальності
підприємства з врахуванням коливання обсягів виробництва та виявити
резерви зниження витрат.
Основною процедурою розробки заходів до зниження комплексних
витрат є аналіз маржинальної рентабельності, який в умовах виробництва
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багатьох видів молокопродуктів дозволяє планувати випуск такого
асортименту, який є рентабельним без врахування величини постійних
комплексних витрат.
Застосування на практиці запропонованих підходів та процедур
реалізації концепції управління витратами дозволить послідовно аналізувати
собівартість різних молокопродуктів, забезпечити вибір оптимального
асортименту і обсягу виробництва на всіх етапах виробничого процесу.
Дослідження показують, що ефективне функціонування системи
управління
витратами
неможливе
без
застосування
сучасних
автоматизованих систем та новітніх комп’ютерних технологій. Враховуючи
значні масиви обліково-економічної інформації та складні аналітичні й
прогнозні розрахунки, які використовуються для аналізу, контролю та
прогнозуванню показників діяльності молокопереробних підприємств,
необхідними умовами для реалізації запропонованої концепції системного
управління витратами є поєднання всіх АРМ в єдину мережу автоматизованої
системи управління підприємством [6].
Структура комплексної системи управління молокопереробним
підприємством, яка об’єднує автоматизовані системи управління
виробництвом, оперативного управління технологічним процесом та
управління
підприємством
і
включає
автоматизовану
систему
бухгалтерського обліку, є реалізацією сучасного системного підходу до
управління підприємством на основі застосування комплексної комп’ютерної
технології управління.
Національні стандарти бухгалтерського обліку – Харків: Фактор, 2001.– 264с.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Автоматизація обліку на підприємстві представляє собою ведення
бухгалтерського обліку за допомогою комп’ютерних програм. В наш час,
коли інформаційні технології з кожним днем все більше вдосконалюються,
автоматизація обліку на підприємстві є просто необхідною. Крім того
автоматизація процесу обліку має дуже багато переваг:
 значно спрощує і полегшує роботу працівників на підприємстві;
 дає змогу економити час працівник на виконання певних завдань;
 зменшує ймовірність виникнення помилок;
 своєчасне оперативно-виробниче планування й облік виробництва,
що дасть можливість знизити витрати;
 дає змогу приймати ефективні рішення щодо процесу виробництва
та управління підприємством.
Оскільки, фінансово-господарська діяльність підприємствах лісового
господарства охоплює безліч напрямків, зокрема: сертифікація лісів,
лісорозведення, охорона і захист лісу, переробка деревини, будівництво
лісових доріг та інші, то автоматизація обліку необхідна для оперативного
відображення облікових даних щодо кожного напрямку діяльності.
Ще однією причиною ведення автоматизованого обліку на
підприємствах цієї галузі є те, що вони мають складну організаційну
структуру: лісництва, цехи та інші підрозділи, які розкидані по території
адміністративного району. А для правильного та достовірного ведення обліку
необхідно, щоб інформація своєчасно надходила від лісництв та цехів до
бухгалтерії підприємства. Це можливо тільки з використання інформаційних
технологій у системі обліку підприємства. Наприклад, кожне лісництво
інформацію про залишки деревини на лісосіці або про кожну партію
реалізованої з лісосіки лісопродукції передає на сервер підприємства.
Бухгалтерія підприємства, отримавши відповідну інформацію через сервер,
здійснює оперативний облік руху лісопродукції та облік розрахунків з
дебіторами.
На сьогодні в Україні вже є програма 1С, яка розроблена з
врахуванням галузевої специфіки лісового господарства. Це програмне
забезпечення 1С Підприємство з конфігурацією «Бухгалтерський облік для
лісового господарства України». За допомогою цієї програми бухгалтер
може в автоматизованому режимі вести облік операцій з касою та банком,
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облік наявності та руху основних засобів, нематеріальних активів,
матеріалів, лісопродукції, МШП, облік розрахунків з постачальниками та
покупцями, облік розрахунків з працівниками підприємства по заробітній
платі, облік розрахунків з підзвітними особами та облік витрат на
виробництво. Також ця програма містить повний набір первинних
документів, які відображають операції за вищенаведеними напрямками
обліку. До того ж бухгалтер в будь-який момент може видрукувати
потрібний документ, що є дуже вигідно, адже тоді не потрібно його
заповнювати вручну. Також ця програма здійснює автоматичний облік
собівартості продукції на верхніх і нижніх складах, в цехах переробки, а
також виконує багато інших операцій бухгалтерського обліку [1].
Отже, автоматизація обліку на підприємстві лісового господарства
сприяє правильному та достовірному відображенню усіх господарський
операцій підприємства та його підрозділів, що дозволяє керівництву
приймати ефективні управлінські рішення, а також полегшує роботу
самих працівників бухгалтерії підприємства.
1. Опис програмного забезпечення 1С: Підприємтсво 7.7, «Бухгалтерський облік для
лісового господарства України». [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrprogramproduct.com.ua/index.php/2008-11-24-15-05-06/mleshoz
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ В ОБ’ЄДНАННІ
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
Одним із важливих та стратегічних напрямів розвитку галузей
національного
господарського
комплексу
є
житлово-комунальне
господарство. Дана галузь забезпечує життєдіяльність населених пунктів та
суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин у державі. Проте в
житлово-комунальному господарстві накопичилось багато проблем, що
ставлять під загрозу можливість його сталого функціонування. Відсутність
системних перетворень у цій сфері, недосконалість організації
бухгалтерського обліку у структурних одиницях житлово-комунального
господарства не дозволяє досягти бажаного результату щодо створення
ринкових умовах для підприємств, які б надавали споживачам послуги
необхідного рівня та якості.
Однією із структурних одиниць житлово-комунального господарства є
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Дане об’єднання є
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досить молодим явищем на території України і потребує детального вивчення
та удосконалення.
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, або ОСББ — це
неприбуткова юридична особа, створена власниками житлових та
нежитлових приміщень для спільного користування, утримання та управління
своїм будинком та прибудинковою територією, а також для юридичного
оформлення їхніх майнових прав на будинок та прибудинкову територію.
Основною метою створення об'єднання є захист і забезпечення прав
його членів та дотримання їхніх обов'язків, належне утримання та
використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного
надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством
та статутними документами. Для виконання поставленої мети об’єднання
повинне отримувати цільове фінансування або інший дохід [1, 23].
Вищим органом управління ОСББ є загальні збори власників квартир.
Як правило, загальні збори проводяться на початку року для звіту правління
про фінансово-господарську діяльність та звіту ревізійної комісії про
перевірку цієї діяльності. Окрім цього можуть вирішуватись такі питання:
 затвердження статуту об’єднання та внесення до нього змін;
 припинення діяльності ОСББ, призначення ліквідаційної комісії,
затвердження ліквідаційного балансу;
 вибір форми управління житловим комплексом, прийняття його на
баланс;
 затвердження річного кошторису, балансу, річних звітів діяльності,
затвердження звітів та висновків ревізійної комісії;
 обрання та відкликання членів правління і ревізійної комісії
об'єднання;
 визначення розмірів внесків та платежів членів об'єднання;
 створення фондів і затвердження положень про них;
 визначення розміру матеріального або іншого заохочення членів
об'єднання та правління;
 списання боргів члена ОСББ, якщо той виконав роботи з
утримання спільного майна співвласників будинку на суму боргу;
 списання про використання об'єктів, що перебувають у спільній
власності членів об'єднання;
 ухвалення рішення про реконструкцію, ремонт будинку, або про
зведення господарських споруд;
 визначення обмежень на користування об'єктами, що перебувають
у спільній власності об'єднання;
 ухвалення рішень про передачу в оренду об'єктів, що перебувають
у спільній власності членів об'єднання, фізичним та юридичним особам.
Виконавчим органом об’єднання є правління яке виконує наступні
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функції:
 організовує проведення загальних зборів членів об'єднання;
 веде діловодство, бухгалтерський облік та звітність про діяльність
об'єднання;
 розпоряджається коштами об'єднання відповідно до кошторису,
затвердженого на загальних зборах ОСББ;
 контролює своєчасну сплату співвласниками внесків і платежів,
вживає заходів щодо стягнення заборгованості;
 укладає договори із виконавцями будівельних робіт, житловокомунальних та інших послуг.
Головним посадовцем ОСББ є голова правління, який обирається на
загальних зборах. Він організовує роботу правління, укладає договори про
обслуговування будинку, підрядні та трудові договори з робітниками,
організовує діловодство та бухгалтерський облік, контролює надходження
платежів від співвласників, організовує безпосередньо утримання будинку та
прибудинкової території, представляє об’єднання у взаєминах з різними
юридичними особами.
Одним із найважливіших показників фінансово-господарської
діяльності неприбуткової організації є показник витрат. Оскільки на його
підставі визначають, чи вкладається організація в затверджений кошторис.
Всі свої видатки ОСББ спрямовує на належне утримання будинку та
прибудинкової території, поточний і капітальний ремонт спільного майна.
Згідно з вимогами П(С)БО 16 ―Витрати‖, витратами звітного періоду
визнають або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, внаслідок якого
зменшується власний капітал ОСББ (зменшення капіталу через його
вилучення не беруть до уваги) за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно визначені.
Відповідно витрати об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку слід розподіляти на витрати основної (неприбуткової) діяльності та
витрати підприємницької діяльності, які в свою чергу також поділяються на
витирати, які організація здійснює для забезпечення сталого функціонування.
До витрат ОСББ:
 матеріальні витрати ( їх частка в ОСББ незначна);
 заробітна плата обслуговуючого персоналу (голова правління,
бухгалтер, прибиральниці, двірники та інші);
 відрахування органам соціального страхування;
 амортизація основних засобів (крім житлового будинку);
 податкові платежі;
 утримання місць загального користування (опалювання,
освітлення і т.д.);
 відсотки, що сплачуються за послуги банку, обчислювального
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центру;

 плата банку за касове і банківське обслуговування;
 поточний ремонт житлового будинку;
 плата за обслуговування ліфтів;
 плата за санітарну очистку території;
 перерахування
платежів
комунальним
підприємствам
з
теплопостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення і т.д.
На практиці часто деякі бухгалтери ОСББ ведуть облік витрат на
рахунку 23 ―Виробництво‖. Це не буде помилкою, але доцільніше для ОСББ
використовувати рахунки класу 8. Оскільки, по-перше, це дає змогу бачити
не тільки загальну суму витрат, а й їх структуру, а по-друге, у них немає
виробництва. При цьому на рахунку 84 "Інші операційні витрати" можна
відкривати субрахунки за видами витрат — податкові платежі, оплата послуг
з обслуговування ліфтів та санітарної очистки, оплата послуг банку тощо.
Відповідно витрати будуть відображатися за дебетом відповідних
субрахунків класу 8 ―Витрати за елементами‖ та по кредиту рахунків 20
―Виробничі запаси‖, 13 ―Знос (амортизація необоротних активів)‖, 37
―Розрахунки з різними дебіторами‖, 63 ―Розрахунки з постачальниками та
підрядниками‖, 64 ―Розрахунки за податками та платежами‖, 65 ―Розрахунки
за страхування‖, 68 ―Рохрахунки за іншими операціями‖ тощо.Напри кінці
звітного періоду витрати списуються з кредиту рахунків класу 8 ―Витрати за
елементами‖ у дебет субрахунку 79 ―Фінансовий результат‖ [2, 143].
Такі об’єднання мають право на податковий кредит у випадку коли,
суми ПДВ, що нараховані (сплачені) ним у зв’язку з придбанням або
виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті), з метою подальшого
використання у оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.
Проте, під час формування податкового кредиту потрібно буде розподіляти
суми ПДВ: окремо — обліковані за касовим методом (під час продажу
комунальних послуг), а окремо — за першою подією (під час придбання
товарів, робіт, послуг).
Отже, формування витрат є важливим аспектом в організації
бухгалтерського обліку, адже правильність відображення їх дає можливість
визначати чи вкладається організація в затверджений кошторис та чи всі
видатки спрямовуються на належне утримання будинку та прибудинкової
території.
1. В. Бондарчук, Г. Анатолієвна, Л.Нужна, В. Попелешко. Діловодство і облік в ОСББ:
Методичний посібник. – Мелітополь, 2011. – 178 с.
2. М. Кальтагейсер, Н. Лисенко, В. Погорєлова, В. Святоцька, Г. Соколюк. Створення
та діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: Практичний
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ БАНКУ ДЛЯ ПОТРЕБ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Ризиковість підприємницької діяльності змушує вчених та економістів
застосовувати різноманітні системи захисту, що направлені як на реагування
на вже виниклі проблеми, так і попередження можливих проблем, що
виявляється в необхідності проведення процедури резервування та
накопичення коштів на непередбачувані випадки. Формування фондів та
резервів банку визначає фактичний рівень захисту в першу чергу від
фінансових ризиків, а заразом від функціональних та організаційних. Проте
практичне обґрунтування необхідності використання певних заходів захисту
неможливе без наявності теоретичного підґрунтя і термінологічного
розмежування зокрема.
Від латинської resorvo – «зберігаю», fundus, з французької
перекладається як основа чи фундація. Судячи, з етимології слова, ці поняття
не є ні антонімами, ні синонімами. Кожне несе власне смислове
навантаження, відображаючи сутність відповідних явищ життєдіяльності
людини. В умовах глобальних змін, що зазнає економіка країна, а заразом і
система бухгалтерського обліку, питання розмежування цих понять має
практичне значення, оскільки дозволяє теоретично обґрунтувати різницю між
ознаками облікових об’єктів. В науковій літературі досі немає єдності в
питаннях розмежування цих термінів, хоча окремі праці вчених та
економістів [1-4] присвячені цій проблемі. Загалом можна виділити дві
основні ідеї щодо питання взаємозалежності фондів та резервів, як загального
та часткового.
Фондом, як правило визначають запас та накопичення активів, в тому
числі грошових коштів чи матеріальних засобів, створених з певною ціллю,
тоді як резерв не завжди протистоїть реальній вартості, і пов’язаний із
завищеною вартістю певного об’єкту обліку іншої сторони балансу, якому
відповідає нульовий актив/пасив [1, с. 63-64; 3, с. 160; 4]. Протилежна точка
зору стверджує, що сутність ―фонду‖ є більш ширшою ніж ―резерв‖, тобто,
резерв є різновидом фонду [2], який є суто фінансовим поняттям, яке не має
реальної вартості.
Враховуючи відмінні риси фонду як певного активу, що зберігається з
метою збільшення початкового капіталу суб’єкта господарювання, Таусова
І.В. визначає фонд, як резерв створений для реалізації стратегічних цілей
функціонування організації, збереженні її капіталу, тоді як завданням резерву
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є відновлення засобів в межах наявного капіталу [4]. Варто відзначити, що
серед науковців часто зустрічається думка про розмежування досліджуваних
понять на основі цілей їх створення та використання. У політичній економії
«фонд» розглядають як певне нагромадження та сукупність для подальшого
використання та примноження. Підкреслюють поширену точку зору й інші
тлумачення слова «фонд», що надаються словниками загального,
економічного та фінансового характеру. Так, фонд формулюють як
інституційну структуру, створену для накопичення коштів із метою їх
подальшого використання. Ще однією характерною ознакою резерву є
першочергова мета захисту від ризиків шляхом збереження наявного
капіталу, тоді як формування фондів пов’язане із накопиченням коштів для
виконання намічених цілей.
Враховуючи, що резерв створюється шляхом відкладання наявного
капіталу, логічно припустити, що резерв зменшує вартість певних статей, тоді
як при створенні фонду можуть використовуватись і інші облікові статті, але
кореспонденція при цьому фіксуватиме створення окремого фінансового
запасу. Чітко простежити різницю між формуванням фондів та резервів
дозволяють контрактивні рахунки, що фіксують зменшення балансової
вартості активу, оцінка якого є завищеною по відношенню до реальної
вартості.
З попередньо розглянутої відмінності легко зрозуміти, що фонди та
резерви відрізняються джерелами формування. Так, обсяг створюваного
резерву завжди обмежується активом чи пасивом, який є джерелом створення
чи обчислення резерву. Тоді як, фонд створюваний з метою накопичення та
примноження капіталу, за визначенням не може обмежуватися вихідними для
нього активами або пасивами.
У процесі організації бухгалтерського обліку та аналізу, формування
резервів є більш жорстко регламентованим внутрішніми нормативними
актами, а створення фондів, перелік яких набагато ширший згідно
законодавства, потребує більшого узгодження серед персоналу, особливо
стосовно тих фондів, що формуються не на постійній основі.
Проаналізувавши дані літературних джерел можна стверджувати, що
перелік резервів є неоднозначними, що залежить від професійної думки
дослідника та особливостей підприємства. Трапляються непоодинокі
випадки, коли один і той же об’єкт обліку різними авторами прирівнюється
як до резервів, так і до фондів. Прикладами фондів за визначеними ознаками,
є такі об’єкти обліку: фонди на купівлю коштовних основних засобів, фонди
соціального характеру, фонди на випуск акцій та капітальні вкладення, фонди
на відкриття нових відділень тощо. Окремо від фондів та резервів,
виступають забезпечення або резерви майбутніх витрат та платежів, до яких
відносяться забезпечення на оплату відпусток, забезпечення виконання
наданих зобов’язань, податкові резерви. Відмінною ознакою забезпечень
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виступає обмеженість суми від джерела формування, з одного боку, та
формування із реальних активів, з іншого. До резервів, які визнаються в
бухгалтерському обліку банків України, належать резерви за активними
операціями банку, в тому числі за наданими кредитами, придбаними цінними
паперами та дебіторською заборгованістю з клієнтами банку, загальні фонди
та резерви банку. Серед неявних резервів банку слід виділити обов’язковий
резерв, що створюється для зниження ризику ліквідності.
Отже, узагальнюючи тлумачення понять фонду та резерву, вважаємо,
що спільною рисою фондів та резервів є акумулювання коштів для
подальшого їх використання. Накопичення ресурсів у вигляді фонду
здійснюється з метою примноження наявних джерел та часто не пов’язано із
наявним капіталом. Резерв слід розуміти як актив або пасив, головною
функцією якого є захист від непередбачуваності умов зовнішнього
середовища, що виникає за рахунок об’єкт обліку, вартість якого є
завищеною у порівнянні із ринковою вартістю, яка відповідно і обмежує
обсяг створюваного резерву.
1. Блатов Н.А. Балансоведение (общий курс) / Н.А. Блатов; [изд. 2-е, испр. и доп.]. Л.: Экономическое образование, 1930. - 298 с.
2. Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів
молокопереробних підприємств АПК: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
екон. наук: спец.08.00.09 / С.М. Дячек. - Київ, 2008. — 21 с.
3. Кипарисов Н. А. Основы балансоведения / Н. А. Кипарисов. - М.: Наркомторг
СССР, 1928. - 295 с.
4. Таусова И.Ф. Учетно-аналитическое обеспечение
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ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ:
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В умовах ринкової економіки підприємствам надані значні права і
можливості у реалізації своїх економічних інтересів, організації виробництва
та збуту продукції. Готова продукція для кожного підприємства відіграє
важливу роль у складі його оборотних активів та займає домінуючу позицію у
здійсненні його діяльності. Випуск і реалізація продукції найважливіший етап
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господарської діяльності підприємства, що завершує процес кругообігу
капіталу. Обсяг реалізації включає відвантажену і відпущену продукцію,
незалежно від того, зарахований чи ні платіж на поточний рахунок
підприємства. Поряд з обсягом реалізації підприємство планує суму (обсяг)
прибутку, тому в системі організації бухгалтерського обліку на підприємстві
особливе місце займає облік відвантаження та реалізації готової продукції.
Проблемам розвитку теорії та практики обліку готової продукції
присвячено праці вітчизняних вчених, серед яких: Ф.Ф. Бутинець,
А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, В.І. Єфименко, І.В. Жиглей, М.В. Кужельний,
В.Г. Линник, В.М. Мурашко, В.М. Пархоменко, І.І. Пилипенко, Л.К. Сук, В.Я.
Савченко, В.В. Сопко, а також зарубіжних вчених: П.С.Безрукий,
Д. Блейк, Б. Нідлз, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Е.С. Хендерксен, Ч.Т. Хонгрен
та ін. Проте, ряд важливих проблем обліку готової продукції ще й досі
залишилися не дослідженими.
У процесі здійснення виробничої діяльності підприємства різних форм
власності та організаційно-правових форм господарювання вступають у певні
економічні відносини, результатом яких є цикл операцій, пов’язаних із
реалізацією готової продукції. У цьому циклі приймаються управлінські
рішення щодо продажу товарно-матеріальних цінностей, відбуваються
процеси, які необхідні для передачі права власності покупцям на
відвантажену, відпущену та реалізовану продукцію. В зв’язку з цим, на нашу
думку, розгляд і дослідження деяких аспектів обліку реалізації готової
продукції актуальні за нинішніх економічних умов і потребують
врегулювання.
Для вдосконалення обліку реалізації готової продукції необхідно
використовувати такі форми безготівкових розрахунків із покупцями, які б
гарантували своєчасне надходження грошей за відпущену їм продукцію.
Найзручнішими, на думку Л. Слюсарчука, є використання попередньої
оплати за продукцію, а також акредитивної форми розрахунків [1, с. 45].
Оскільки, при оцінці виручки (перша подія відвантаження продукції),
ситуація ускладнюється тим, що товар відвантажено, а гроші на
розрахунковий рахунок не надійшли. Виходить, що підприємство
рентабельне, але не платоспроможне. До того ж воно ще повинно платити
пеню за кожний день прострочення податкових платежів. Далеко не завжди і
не від усіх дебіторів заборгованість буває отримана в повному обсязі. Ми
вважаємо, що використання вище наведених форм безготівкових розрахунків
найбільш безпечні й унеможливлюють виникнення безнадійної дебіторської
заборгованості.
Інша проблема стосується необхідності розмежування витрат на збут,
які пов'язані з доведенням продукції до споживача (тара, упаковка, вантажні
роботи, транспортування, складування, витрати на утримання складів,
магазинів, торгового персоналу тощо) та маркетингових витрат, що
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виникають у зв'язку з вивченням і стимулюванням попиту, пошуком
інформації про ринки збуту і розширенням частки ринку виробника. На
промислових підприємствах доцільно використовувати логістичні способи та
прийоми управління випуском і збутом продукції, особливо це стосується тих
підприємств, які мають значні обсяги виробництва і реалізації продукції,
оскільки в збутовій діяльності й інформаційному забезпеченні процесу збуту
готової продукції, який ще називають логістичним сервісом, вони дають
найкращі результати. Для інформаційного забезпечення маркетингових і
логістичних процедур необхідно формувати та передавати на відповідні рівні
управління повну, своєчасну та достовірну інформацію про кількісні та
вартісні показники щодо залишків готової продукції на будь-який момент
часу, про вартість відпущеної оплаченої та неоплаченої продукції, про
сегменти ринків збуту і витрати, пов'язані із збутовою діяльністю. Необхідну
інформацію постачає система обліку, в якій реєструються всі без винятку
операції щодо руху готової продукції та її фактичної собівартості, залишків
готової продукції за окремими групами та аналітичними позиціями. При
цьому, як правило, облікова інформація вміщує набагато більше даних, ніж їх
використовують у системі управління.
Ефективне управління процесом реалізації, поряд з управлінням
процесом виробництва, відіграє важливу роль в досягненні мети збільшення
прибутку і підвищення рентабельності роботи підприємства. Для цілей
ефективного управління процесом продажу необхідне достатнє і
впорядковане інформаційне забезпечення, яке дозволить певним групам
користувачів приймати обґрунтовані рішення. Необхідність ведення
управлінського обліку на виробничих підприємствах є вимогою часу та
ринкових умов. Управлінський облік готової продукції займає одне з
провідних місць у загальній системі обліку і є важливим з погляду впливу
показників, що формуються при обліку готової продукції на результат
діяльності підприємства.
Багато підприємств України на сьогоднішній час нехтують
можливостями управлінського обліку, що призводить до проблем з обліком
готової продукції та її собівартості, несприятливого фінансового результату
від її реалізації. На думку Ф.Ф. Бутинця та ін. [2, с. 225], для ефективного
управлінського обліку готової продукції на виробничих підприємствах
необхідно вести і складати внутрішньогосподарську звітність підприємства,
яка сприяє прийняттю оперативних та стратегічних рішень, щодо
виготовлення готової продукції та її реалізації. Цю систему
внутрішньгосподарської звітності необхідно розробляти, в залежності від
умов в яких суб'єкт здійснює господарську діяльність та цілей, які ставить
перед собою. Звітність формують на підставі первинних документів, які
складають в процесі випуску готової продукції, передачі та оприбуткуванні
продукції на склад з виробництва та під час відпуску готової продукції зі
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складу для її реалізації.
Таким чином, реалізація готової продукції є основним показником
обсягу господарської діяльності підприємства. Важливість застосування на
підприємстві оперативного ведення обліку реалізації готової продукції є
головним завданням організації бухгалтерського обліку. Обсяг же реалізації
готової (товарної) продукції значною мірою визначається випуском її з
виробництва – її кількістю, асортиментом і якістю. Найбільшою проблемою
залишається рівень використання облікової інформації для оцінки якісних і
кількісних параметрів об’єктів обліку, передусім готової продукції і витрат на
збут. Цю інформацію сьогодні недостатньо застосовують для прийняття
управлінських рішень і коригувань виробничої діяльності. Тому на
підприємствах доцільно вивчати інформаційні потреби управлінських
підрозділів, формувати оперативні дані у вигляді звітів і використовувати їх
для оптимізації програми виробництва і збуту продукції.
1. Слюсарчук Л. Облік готової продукції та її реалізації// Вісник податкової служби
України. – 2000. – № 29. – С. 42-48.
2. Бухгалтерський управлінський облік: [підруч. для студентів спец. «Облік і аудит»
вищ. навч. закл.] / Ф.Ф. Бутинець. Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська. [3-е вид.]. - Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с.

УДК 336.225.3
Слівінська Ю.В., ст. гр. ОА-31
Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ТА ЇЇ
АКТУАЛЬНІСТЬ
Визнання соціально-економічних проблем розвитку країни є
передумовою для їх подолання. Складовою такого роду проблем є рівень
розвитку малого підприємництва. Досвід останніх років показує, що для
значної кількості населення України розвиток малого і середнього бізнесу є
основою соціально-економічного благополуччя та стабільності. Зміна такої
ситуації на гірше може суттєво вплинути на рівень і перспективи розвитку
всієї країни.
Чи не основною тут постає проблема вибору оптимального режиму
оподаткування та оцінки впливу системи оподаткування на формування
середнього класу, адже в країні, де практично відсутній середній клас,
неможливо досягнути високого розвитку продуктивних сил, інновацій,
конкурентного середовища тощо. Дану проблематику підкреслили
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хвилювання та протести приватних підприємців України в період ухвалення
Верховною Радою Податкового кодексу України.
З точки зору малого бізнесу спрощену систему оподаткування можна
вважати найбільш мобільною у структурі загальної податкової системи
країни, а податкове регулювання, в свою чергу, є одним з найбільш
мобільних елементів механізму регулювання цієї системи. Суть податкового
регулювання, в цьому випадку, полягає в розробці та застосуванні системи
економічних засобів оперативного втручання у хід виконання податкових
зобов’язань.
Якщо задатися питанням, для чого в Україні спрощена система
оподаткування, то відповідь знаходиться на поверхні – ця система необхідна
як соціальна функція в умовах нестабільної фінансово-економічної ситуації в
країні. При цьому отримує пряму вигоду і держава, адже самозайнятість
населення автоматично знімає соціальну напруженість шляхом спаду рівня
безробіття, і, відповідно, необхідності витрат на різноманітні соціальні
виплати.
В сучасних економічних умовах України спрощена система
оподаткування дає можливість молоді включитися в активну економічну
діяльність і досягнути фінансової стабільності, тобто ця система є чинником
демократизації суспільства.
Проте, на сьогодні дрібний і середній бізнес в Україні звинувачують у
торгівлі контрабандою, використанні різних схем мінімізації податків,
відсутності платежів до позабюджетних фондів тощо.
Очевидно, що велика частина цих звинувачень безпідставна, бо на
митниці контрабанду пропускають не приватні підприємці, а на розробку
схем мінімізації податків у малого бізнесу не вистачає часу і фінансових
ресурсів, та й за філософією малого бізнесу і спрощеної системи
оподаткування, підприємець повинен, в першу чергу, заробити на себе та
свою сім’ю.
Але не можна заперечити, що є і справді недобросовісні підприємці,
які використовують спрощену систему в своїх особистих цілях і, заробляючи
сотні тисяч (якщо не мільйони) гривень, сплачують до казни 200 гривень в
місяць.
Зрозуміло, і те, що за весь період існування спрощеної системи
оподаткування накопичились проблеми, які вимагають законодавчого та
економічного урегулювання. Але мова повинна йти сааме про удосконалення
системи в інтересах малих підприємців, а ніяк не про нівелювання загалом
спрощеної системи оподаткування. Власне без цього неможливий подальший
розвиток суспільства, демократії та й самої держави взагалі. Про це говорять і
цифри: у Європі питома вага малого і середнього бізнесу у ВВП складає до 60
%, а в Україні - всього лиш трохи більше 5 % [2]. Ця питома вага стосується
саме ВВП, але ніяк не доходів Держбюджету.
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Тому, реформування спрощеної системи оподаткування повинно
полягати, здебільшого, в удосконаленні регулюючої функції податків і зборів.
Мета податкового регулювання зумовлена, як правило, досягненням якісного
соціально – економічного забезпечення у державі. Такий процес можна
вважати об’єктивно доцільним і необхідним. Досягнутий результат
залежатиме від науковості методів реформування та реального стану
економіки держави.
Проте, існує і ряд суттєвих недоліків. Зокрема, спрощена система
оподаткування фактично нівелює економічну суть прибутковості бізнесу,
оскільки об'єктом оподаткування є виручка від реалізації. Враховуючи те, що
відбувається постійний ріст вартості сировини, матеріалів, комплектуючих,
енергоносіїв тощо, виручка природно зростатиме, а, при насиченому ринку,
прибуток зменшиться. Оскільки великі підприємства об'єктом оподаткування
мають прибуток, а малі – виторг, то, в першу чергу, потерпають саме малі
підприємства.
Навіть серйозні недоліки спрощеної системи оподаткування не є, на
нашу думку, аргументом для її ліквідації. Це буде явно неоптимальним
рішенням через надзвичайно важливе соціальне значення для України. Крім
цього, в сучасних ринкових умовах наявні вільні ніші, де лише малий бізнес
може бути ефективним.
Проблема реформування спрощеного оподаткування вимагає
термінового вирішення, адже від фізичних осіб-підприємців у 2012 рік
прийнято близько одного мільйона заяв про перехід на спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності.
Продуктивним могло би бути використання зарубіжного досвіду,
зокрема країн Європейського Союзу, де спрощені системи оподаткування
суб'єктів малого підприємництва набули поширення в інших формах
державної підтримки.
Такі підходи передбачають здатність через механізм малого бізнесу у
повній мірі вирішувати проблеми зайнятості населення, скорочувати рівень
безробіття, створювати нові робочі місця та задовольняти пропозицію на
ринку праці, особливо в умовах виходу з фінансової кризи та дефіциту
робочих місць.
Підсумовуючи все зазначене вище, можна дійти висновку, що сучасні
умови господарювання характеризуються відсутністю дієвої системи
державної підтримки для малого бізнесу, зокрема, і в питанні оподаткування.
Першочергового реформування для досягнення зазначених пріоритетів,
вимагає законодавча база з питань оподаткування, яка б найбільшою мірою
враховувала соціально-економічний та науково-технічний розвиток нашої
держави, і створила нові податкові умови, які б сприяли розвитку малого та
середнього бізнесу. Проведений аналіз переконує, що спрощений режим
оподаткування може бути значно ефективнішим у порівнянні із діючим.
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Використання
оптимального
режиму
спрощеного
оподаткування
забезпечуватиме динамічне створення робочих місць, швидке реагування на
зміни ринку праці та поглинання надлишків робочої сили.
1. "Щодо реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності."
Аналітична
записка:
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/217/.
2. Спрощена система оподаткування і майбутнє України: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.narodnapravda.com.ua/economics/4cf5f9299fbfd/.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДОХІД» ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ
РИНКУ
Категорія доходу є однією зі складних в економічній науці. Вона була
предметом широких дискусій серед представників різних економічних шкіл
та напрямків. Однією з найбільш суперечливих вона залишається і на
сьогодні, що обумовлює необхідність її поглиблення і уточнення, що
обґрунтовується розвитком нової парадигми управління економічними
процесами суб'єктів господарювання, яка отримала назву «стратегічне
управління підприємством».
В економічній літературі існує декілька визначень суті доходу. У
широкому значенні дохід – це гроші або матеріальні цінності, отримані від
виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виторг). Згідно
з визначенням економіста Г. Вознюка, дохід – це різниця між виторгом з
реалізації продукції, робіт та послуг і вартістю матеріальних витрат на
виробництво та збут цієї продукції. До матеріальних витрат при визначенні
доходу зараховують вартість використаних у процесі виробництва матеріалів,
виробів, конструкцій, палива та енергії, а також амортизаційних відрахувань,
кошти на соціальне страхування та інші виплати.
Економіст А. Загороднюк зазначає, що дохід – це грошові або
матеріальні цінності, отримані від виробничої, комерційної, посередницької
та іншої діяльності (виторг) [1, с. 363]. На думку російського економіста
О. Волкова, дохід підприємства – це приріст суми грошей над їх витратами на
спожиті в процесі виробництва засоби, який отримує підприємство від
реалізації новоствореної вартості. В. А. Сідун та Ю. В. Пономаренко
характеризує дохід підприємства як виторг з реалізації продукції, послуг та
виконання робіт без урахування податку на додану вартість та акцизного
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збору [2, с. 382].
Отже, можемо зробити висновок, що при здійсненні сучасними
економістами трактування поняття "дохід" немає єдиного підходу, що
зумовлює необхідність розглянути сучасну економічну парадигму сутності
категорії доходу підприємства.
Розгляд сучасних напрямків економічної теорії та її практичної
реалізації у господарській діяльності підприємств дає змогу визначити
найважливіші характеристики категорії доходу, що притаманні їй у реальних
економічних відносинах суб'єктів господарювання: дохід підприємства
становить економічний результат його господарської діяльності за певний
період часу, що ідентифікується з метою визначення чистого прибутку
(збитку) за цей же період; формування доходу характеризує процес
отримання підприємством конкретних економічних вигод, спрямованих на
збільшення власного капіталу; дохід підприємства є результатом
використання ним економічних ресурсів (факторів виробництва); дохід
характеризує конкретний рівень підприємницької активності суб'єкта
господарювання в умовах невизначеності (ризику).
Керуючись цими найістотнішими характеристиками, економічну
сутність категорії доходу підприємства пропонується визначати таким чином:
«Дохіди підприємства, – це одержані у результаті господарської діяльності
надходження, що втілюють в собі економічні вигоди, які отримано внаслідок
використання трудових, матеріальних, фінансових ресурсів за означених
умов менеджменту».
1. Економічна енциклопедія: У трьох томах, т. 1 [Текст]: навчальний посібник / за ред.
С. В. Мочерного. – К. : Видавництво «Академія», 2002. – 863 с.
2. Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства [Текст] / В.А. Сідун,
Ю.В. Пономарьова; − К. : Центер навчальної літератури, 2003. – 436 с.

УДК 657.47
Сорока Л.С., здобувач кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах глобалізації економічних процесів інформація виступає
дієвим інструментарієм будь-якого бізнесу, що допомагає правильно оцінити
умови бізнес-середовища, усвідомити мету і завдання майбутньої діяльності
та відшукати нові шляхи та способи їх розв’язання, є визначальним
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чинником, що характеризує рівень економічної безпеки підприємницької
діяльності. Під інформацією слід розуміти певний ресурс, який включає
конкретизовані відомості про фінансово-господарську діяльність суб’єкта
господарювання, які є основою прийняття управлінських рішень щодо
окремих аспектів його безпечного функціонування та динамічного розвитку.
Важливе місце у складі інформаційного забезпечення економічної безпеки
підприємства відводиться обліково-аналітичній інформації, під якою
розуміють економічні відомості про осіб, факти, явища та процеси, отримані
в результаті їх облікового відображення, оцінки, зведення у звітні форми,
аналітичного узагальнення.
Аналіз літературних джерел дає змогу стверджувати, що є багато
поглядів на визначення поняття "економічна безпека інформаційного ресурсу
підприємства". Трактування вітчизняних та зарубіжних фахівців
відрізняються різноманітністю підходів та розбігаються за змістом. Окремі
економічні школи визначають дане поняття як стан захисту важливих
інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз, інші – як сукупність умов та
чинників, які забезпечують незалежність підприємства, його стабільність і
стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення, як
захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища,
а також здатність швидко усунути різні загрози або пристосуватися до
наявних умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Вітчизняні
фахівці визначають економічну безпеку підприємства як наявність на
підприємстві достатніх можливостей для забезпечення репродукції
виробничого потенціалу, а також для забезпечення стабільності
функціонування цього підприємства в майбутньому. Найбільш вагомими є, на
наш погляд, підходи, які розглядають економічну безпеку підприємства як
стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і
технології, техніки та устаткування), і підприємницьких можливостей, за
якого гарантується найефективніше їхнє використання для стабільного
функціонування цього підприємства.
УДК 657
Сорокіна В.O., студентка 4-го курсу
Науковий керівник: Зябченкова Г.В., к.е.н., ст. викладач
Київський національний торговельно-економічний університет
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
СИСТЕМИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ
В ринкових умовах господарювання невід’ємною умовою прийняття
управлінських рішень є якісна інформація, яка формується в обліковій
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системі. Ця інформація накопичується у великій кількості документів, які
потребують систематизації та необхідної обробки. Інформаційні технології
дозволяють спростити процедури управління в аспекті оброки інформації та її
систематизації для конкретних потреб, адже кожне рішення потребує
індивідуального підходу, висуває конкретні вимоги до інформації, яка
потребує групування за різними ознаками. Тому на сьогоднішній день на
підприємствах практично вся робота з інформацією автоматизована.
Застосування інформаційних систем та технологій в процесі
управління, обліку та аналізу є предметом дослідження як вітчизняних, так і
зарубіжних науковців, зокрема: М.М. Бенька, Ф.Ф. Бутинця, А.М. Берези,
Ю.А. Кузьмінського, Т.А. Писаревської, В.С. Рожкова, Н.Г. Твердохлєба, що
ще раз доводить важливість даного питання не лише на теренах нашої
держави, але й поза її межами.
Метою доповіді є висвітлення особливостей застосування
інформаційних технологій в системі обліку, аналізу та контролю.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» ведення бухгалтерський обліку є обов'язковим видом обліку, який
ведеться підприємством. Він є основою для складання
фінансової,
податкової, статистичної та інших видів звітності, що використовують
грошовий вимірник [1]. З цього випливає, що інформація, яка формується у
процесі ведення бухгалтерського обліку повинна бути об’єктивною, повною
та оперативною. Це досягається завдяки застосуванню сучасних
інформаційних технологій.
У зв’язку з цим інформаційна система повинна виконувати такі
завдання:
 виявлення джерел інформації;
 збір, реєстрація, обробка і видача інформації, яка характеризує стан
виробництва та управління;
 розподіл інформації між керівниками, підрозділами і виконавцями за
критерієм корисності [2].
Варто зазначити, що залежно від специфіки діяльності підприємства
керівництво обирає таку організацію впровадження інформаційних
технологій, які б максимально задовольняли потреби конкретного
користувача, тобто в даному випадку відсутній механізм стандартизації.
На використання інформаційних технологій та інформаційних ресурсів
в бухгалтерському обліку і управлінні впливають певні фактори, які
класифікують за такими ознаками:
 ступінь централізації технологічного процесу діяльності;
 тип предметної області застосування інформаційних технологій
(торговельна, виробнича, облікова, аналітична);
 ступінь охоплення завдань бухгалтерського обліку і управління
(повна автоматизація чи часткова);
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 клас технологічних операцій, які реалізуються (системи управління
технологічними процесами та базами даних);
 тип інтерфейсу користувача (переважно залежить від типу
інформаційної системи);
 спосіб побудови мережі (локальна, глобальна);
 інструментарій (ручні, механічні, електричні, електронні);
 тип носія інформації (паперові, не паперові технології);
 тип операції (поопераційні, по предметні технології) [3, c. 50-54, 4];
Властивості інформаційних технологій формують принципи їх
застосування у бухгалтерському обліку:
 забезпечення спілкування кінцевого користувача з системою
автоматизації на професійно обмеженій природній мові, надання вхідної і
результатної інформації у зручній для користувача формі;
 забезпечення можливості вирішення завдань обліку, аналізу та
контролю за їх постановками та вихідними даними незалежно від складності
та наявності формальних математичних моделей задач;
 створення кінцевому користувачу таких умов роботи, за яких він
здійснює процеси управління і пошук нових рішень [5, c. 52-53];
Автоматизована система обліку, контролю та аудиту будується на
основі новітніх засобів обчислювальної техніки і повинна виконувати
функції, які перед нею ставлять її користувачі:
 повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;
 виконання контрольних та аудиторських завдань;
 здійснення аналізу та прогнозування господарсько-фінансової
діяльності підприємства.
Важливо розуміти, що ринкові умови вимагають від бухгалтера
постійного професійного удосконалення не лише в галузі обліку але й в
царині інформаційних технологій, оскільки цю вимогу диктують сучасні
реалії. Тому так важливо постійно підвищувати свою кваліфікацію, «тримати
руку на пульсі», бути в курсі технічних новинок галузі.
В наш час для цілей бухгалтерського обліку, аналізу та контролю
розроблено значну кількість програмних продуктів, які можна
використовувати на підприємстві. Обрання того чи іншого програмного
продукту залежить від специфіки господарської діяльності, фінансових
можливостей та інших особливостей підприємства. Основними типами
організації автоматизованих інформаційних систем обліку є:
 інформаційні системи малого підприємства («1С: Бухгалтерія»,
«Парус», «Турбо-бухгалтер», «БЕСТ-ОФІС» та ін.);
 інформаційні системи середнього підприємства («БЕСТ», «Парус»,
«Галактика», «Інфо-Бухгалтер», «Інтегратор» та ін.);
 інформаційні системи великого підприємства («Галактика», «Парус»,
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«БЕСТ» та ін.).
Висновки. Інформаційні системи та технології набувають значного
поширення в сучасному світі. Це пояснюється тим, що ринкова економіка
вимагає оперативності інформації, до якої висувають особливі вимоги в наш
час. Що стосуються інформаційних технологій, вони є невід’ємною
складовою сучасної системи обліку, дозволяють оптимізувати обліковий
процес, відобразити необхідну інформацію у зручному для користувача
вигляді, ефективно використовувати наявні ресурси, а також стимулювати
бухгалтера до постійного професійного удосконалення, що дозволить обрати
той програмний продукт, який максимально задовольнить потреби
користувача та сприятиме найбільш ефективній організації системи обліку на
підприємстві.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999
№ 996-XIV.
2. Інформаційні системи на підприємствах: розвиток теорії та практики: Монографія
/Левицький С.І., Лепа Р.М., Коваленко Ю.А. та ін. – Донецьк: ООО „Юго-Восток,
ЛТД‖, 2007. – 250 с.
3. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи / Плескач В.Л., Рогушина Ю.В.,
Кустова Н.П. [підруч.:] - К. : Книга, 2004. – 520 с.
4. Информационные системы. - // Информационное общество. – 2001. Вып. 5 – С. 5054.
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КОНЦЕПЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА: МІЖНАРОДНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
На сучасному етапі розвитку економіки для будь-якого підприємства
необхідним є відповідне інформаційне забезпечення, найважливішою
складовою частиною якого є дані про сформовані фінансові результати. Така
інформація представляє найбільший інтерес для всіх користувачів фінансової
звітності. Вивчення різноманітних концепцій трактування сутності, процесу
формування та розрахунку фінансового результату на основі порівняльного
аналізу надбань вітчизняної та зарубіжної практики є досить цінним
науковим матеріалом для розгляду.
Питання теоретичного дослідження категорії фінансового результату
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знайшло своє відображення у працях відомих зарубіжних та вітчизняних
вчених: В. Ковалева, В. Юрова, В. Пікало, Л. Ловінської, Ф. Бутинця,
Я. Лебедзевич. Однак, теоретичні аспекти дослідження фінансового
результату потребують більш досконалого розгляду, з точки зору порівняння
досягнень вітчизняної та зарубіжної практики.
У міжнародній практиці можна виділити три основні підходи до
визначення величини фінансового результату діяльності підприємства:
1) фінансовий результат розглядають, як зміну величини чистих
активів підприємства протягом звітного період. Розмір чистих активів
визначається, як вартісна оцінка сукупного майна підприємства за
вирахуванням загальної суми його заборгованості та додаткових внесків
власників.
ФР=ΔЧА= ЧА1 – ЧА0
де ФР – фінансовий результат; ΔЧА – зміна величини чистих активів;
ЧА0, ЧА1 – величина чистих активів на початок та на кінець звітного періоду
відповідно;
2) фінансовий результат виступає як різниця між величною доходів та
витрат діяльності підприємства: ФР = Д − В
де Д – доходи діяльності підприємства; В – витрати діяльності
підприємства;
3) фінансовий результат трактується, як зміна величини власного
капіталу підприємства впродовж звітного періоду: ФР =ΔВК = ВК1 – ВК0
де ΔВК – зміна розміру власного капіталу; ВК0 , ВК1 – величина
власного капіталу на початок та на кінець звітного періоду відповідно [1].
Досвід міжнародної практики бухгалтерського обліку передбачає два
головні методи визначення фінансового результату діяльності підприємства:
1) балансовий метод, який передбачає визначення фінансового
результату на підставі основного балансового рівняння, за яким величина
активу підприємства відповідає сумі власного капіталу (статутний, резервний,
додатковий капітал, прибуток минулих років) та зобов’язань суб’єкта
господарювання;
2) метод «витрати – випуск» в основу якого покладено модель В.
Леонтьєва. Розрахунок фінансового результату проводиться шляхом
співставлення доходів та витрат діяльності підприємства, з наступними
коригуванням даної різниці на суму зміни залишків запасів та вартості
незавершеного будівництва впродовж звітного періоду [2].
В порівнянні з міжнародною практикою, у вітчизняній практиці
прийнятним є лише один підхід до визначення фінансового результату
господарської діяльності підприємства, зміст якого чітко описаний в
Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку ( в подальшому П(С)БО). В
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» міститься принцип
підготовки фінансової звітності, який має назву нарахування та відповідності
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доходів і витрат. За вказаним принципом «…для визначення фінансового
результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з
витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і
витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення,
незалежно від часу надходження і сплати грошей» [3]. Порядок визначення
фінансових результатів відповідно до П(С)БО 3 передбачає:
1) розрахунок фінансових результатів за видами господарської
діяльності підприємства: операційною, звичайною діяльністю до і після
оподаткування, надзвичайною;
2) обчислення показника фінансових результатів підприємства
відповідно до принципу нарахування та відповідності доходів і витрат;
3) визначення підсумкового показника результативності господарської
діяльності підприємства у формі чистого прибутку або чистого збитку [4].
В західних країнах для визначення фінансових результатів широко
використовується багатоступенева форма розрахунку, яка схематично
представлена на рис. 1.
В Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати» порядок визначення фінансового результату наближений саме до
багатоступеневої форми їх розрахунку. Але існуючий порядок визначення
фінансових результатів є надто складним та заплутаним для бухгалтера, та на
відміну від багатоступеневої форми розрахунку потребує розрахунку доходів
і витрат від різних видів діяльності, визначення яких дуже узагальнене і не
конкретизоване [5].

Рис. 1. Багатоступенева форма розрахунку фінансових результатів.
Отже, розуміння сутності та методики визначення фінансового
результату господарської діяльності підприємства за вітчизняним підходом,
який регулюється П(С)БО, має деяку відмінність від концепцій трактування
та розрахунку даного показника в міжнародній практиці. Проблема
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гармонізації та впровадження найбільш позитивних аспектів міжнародних
методик для удосконалення процесів формування, оцінки, аналізу та
управління фінансовими результатами вітчизняних підприємств становлять
значну наукову цінність подальшого їх дослідження.
1. Р.Скалюк. Концепції фінансового результату діяльності промислового
підприємства: міжнародна практика та вітчизняні реалії/ Р.Скалюк // Галицький
економічний вісник. — 2010. — №3(28).— С. 18-25.
2. Ловінська Л. Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського
обліку підприємств // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 58–65.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 ―Звіт про фінансові результати‖:
затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до фінансової
звітності‖: затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
5. О.Висока Удосконалення методики розрахунку фінансових результатів// Облік і
аудит.- 2010.- №4.- С.77-81.

УДК 657
Столярчук Н.М., аспірант
Науковий керівник: Жук В.М., д.е.н., професор, член-кореспондент НААН
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Робота з організації обліку на підприємстві включає в себе три етапи:
методичний, технічний, організаційний. Однак організація обліку
інноваційної діяльності має свої особливості.
Традиційно склалося, що метод бухгалтерського обліку визначається
як сукупність восьми елементів (адитивний підхід): документування,
інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки й подвійний запис, баланс і
звітність [1]. Тобто, на методичному етапі організації бухгалтерського обліку
бухгалтер здійснює вибір конкретних методів та процедур бухгалтерського
обліку.
Тому необхідно затвердити на підприємстві внутрішню звітність за
виконаними етапами інноваційних програм (проектів). Також визначити
періоди проведення інвентаризації з метою контролю за витрачанням
матеріалів, передбачених проектом. Визначення чистої реалізаційної вартості
активів, задіяних в інноваційному процесі, має бути підкріплено висновками
зовнішніх професійних відповідних структур. Застосування рахунків
обумовлює введення субрахунків аналітичного обліку щодо витрат, доходів,
фінансових результатів та інноваційної продукції за напрямками
інноваційних робіт.
Першочерговими є проблеми визначення елементів витрат, що
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формують кошторис залучених ресурсів в ході здійснення інноваційної
діяльності. Калькуляцію витрат варто затверджувати додатком до наказу про
облікову політику.
Узагальнення даних бухгалтерського обліку у формах звітності
підприємств-виконавців інноваційних програм (проектів) здійснюється за
принципами П(С)БО.
На технічному етапі виникає необхідність технічного оснащення
роботи бухгалтерської служби. Це дозволить здійснити автоматизований
аналіз показників ефективності інноваційного продукту та фінансового стану
підприємства, що займається інноваціями. Застосування програмного
забезпечення обліку на сільськогосподарських підприємствах, які
впроваджують інноваційну діяльність, дасть змогу: знизити обсяг виробничих
витрат; зменшити собівартість інноваційної продукції; здійснити контроль за
своєчасним постачанням матеріалів та здійснювати персоніфікований
контроль дебіторської заборгованості; здійснювати своєчасний аналіз
відхилень фактичних витрат від планових та проводити своєчасні заходи
щодо їх усунення.
На організаційному етапі проводиться налагодження управління в
бухгалтерії підприємств, які впроваджують інноваційну діяльність.
Вітчизняні науковці в цілях забезпечення раціональної та ефективної
системи обліку передбачають наступну систему заходів організаційноадміністративного характеру:
 встановлення найбільш ефективної системи обліку (облік
централізований, децентралізований або змішаний);
 визначення оптимальної штатної структури облікового апарату;
 встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт,
визначення оптимальної чисельності бухгалтерів;
 набір кадрів та їх навчання;
 раціональну організацію робочих місць бухгалтерів: встановлення
належних інформаційних зв’язків між оперативними підрозділами
підприємства та зовнішнім середовищем; матеріальне, інформаційне і
технічне забезпечення облікових працівників;
 налагодження дієвої системи обліку роботи працівників та контролю
за виконанням ними своїх функцій;
 організацію архіву бухгалтерських документів [2].
Успішним визнають той інноваційний проект, який вчасно виконаний,
дотримано бюджет витрат та передбачає економічний та соціальний ефект.
Виділяють наступні основні процеси управління витратами
інноваційних проектів [3]:
 оцінка вартості проекту;
 бюджетування проекту, тобто встановлення цільових показників
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витрат на реалізацію проекту;
 контроль витрат за проектом, тобто порівняння фактичних витрат з
плановими, які зазначені в бюджеті, та розробка корегуючих заходів.
Отож важливим моментом є аналіз варіантів управління витратами з
метою вибору найоптимальнішого.
Показники і критерії прийняття управлінських рішень в системі
управління витратами виступають важелем, через який керівництво може
безпосередньо впливати на операційний грошовий потік у визначені часові
періоди і приймати стратегічні управлінські рішення щодо розширення чи
реструктуризації підприємства на основі вартості [4].
Ще в семидесятих роках минулого сторіччя професор М.Чумаченко
писав, про зростання інтересу до питань обліку виробничих витрат і
калькулювання собівартості, зміну функції та змісту обліку. Зміст цих понять
полягає в тому, що більший наголос робиться на складання попередніх
кошторисів витрат, оперативне виявлення відхилень від кошторисів витрат,
систематичний аналіз витрат виробництва і варіантів управлінських рішень
на їх базі [5].
Найбільш підходящим є метод АВС-костінг або розрахунок витрат на
основі бізнес-процесів. Він дозволяє приймати стратегічні рішення щодо
управління витратами на основі контролю бізнес-процесів.
Планування та облік за даним методом ґрунтується на порівнянні в
планово-аналітичній та обліковій діяльності витрат інноваційної діяльності та
оцінки їх ефективності, що дає змогу своєчасно виявити проблемні місця,
знизити ризики та уникнути збитків.
Отож, ефективне впровадження інновацій в агропромисловому
комплексі залежить і повинно розпочинатися з належної організації роботи
бухгалтерської служби та вибору оптимальних методів бухгалтерського
обліку.
1. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку : В 2-х частинах : Ч. І : Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і
аудит» : 2-е вид., доп. і перероб. / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2001. –
512 с. – С. 384 – 385.
2. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник : 2-ге вид., доп. і перероб. / за
ред. Р.Л. Хом’яка. –– Л. : Національний університет «Львівська політехніка»
(Інформаційно–видавничий центр «Інтелект +» Інституту післядипломної освіти),
«Інтелект – Захід», 2003. – 820 с., С. 43-45.
3. Воропаев В. Управление проектами : концепция развития и применения в России /
Воропаев В., Шейнберг М. // Проект. – 1994. – № 1. – С. 22-23.
4. Мендрул О. Г. Реструктуризація підприємств на основі вартості / Мендрул О. Г. //
Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2002. –
С. 149-154. – (Випуск 4).
5. Чумаченко Н. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США /
Чумаченко Н. Г. – М. : Финансы, 1971. – 240 с.
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Тернопільський національний економічний університет
МЕТОДИКА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК СКЛАДОВА
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Перш за все потрібно зрозуміти що приховується під терміном «Стратегічний аналіз».
Термін "стратегія" запозичено з військової науки. Стратегія – "наука
про планування напрямів руху великомасштабних збройних сил для
отримання найвигіднішого становища під час бойових дій"
Аналіз (від грец. analysis — розкладання, розчленування) — метод
наукового дослідження, який полягає в уявному або реальному розчленуванні
цілого на складові та виділенні окремих сторін, властивостей, зв’язків. Таке
розчленування дає змогу з’ясувати внутрішню суть і природу процесу, який
вивчається, його залежність від факторів формування.
Отже можна зробити висновок що «стратегічний аналіз» це - метод
наукового дослідження підприємства, який полягає в обробці інформації про
зовнішнє та внутрішнє середовищ, власні сили та можливості, стан справ у
конкурентів розчленуванні її на складові та виділенні окремих сильних та
слабких сторін, властивостей, та розробки плану дій для отримання
найвигіднішого становища.
Основними інструментами стратегічного аналізу є:
 Аналіз факторів дальнього оточення (PEST чи його ще іменують
STEP це абревіатура 4-х англійських слів які в перекладі означають аналіз
політичного, економічного, соціального і технологічного оточення).
 Аналіз факторів ближнього оточення (модель «5 сил» М. Портера).
Даний інструмент дозволяє зрозуміти свою галузь. А саме провести аналіз
конкурентів, товарів замінників, аналіз клієнтів, аналіз постачальників і
аналіз вхідних бар’єрів.
 Аналіз факторів успіху в галузі (базові і стратегічні). В принципі це є
резюме нашої попередньої роботи коли ми переписуємо в стовпчик усі ці
питання які повинні в нашій галузі бути вирішеними якщо ми хочемо
отримати прибуток.
 Аналіз сильних і слабких сторін / Аналіз ланцюга створення цінності.
Це аналіз сильних і слабких сторін або аналіз того що добре в компанії а над
чим ще потрібно попрацювати.
 SWOT – аналіз (Сильні слабкі сторони можливості і загрози). Це
інструмент який резюмує усю попередню роботу.
Визначивши стратегічні цілі які повинні бути досягнуті на певну дату,
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та чітко вибравши стратегію, необхідно це документально оформити у
вигляді стратегічного плану.
Стратегічний план має бути:
 документально оформленим інструментом для встановлення та
впровадження в повсякденну діяльність стратегії підприємства;
 визначеним за термінами, зорієнтованим у майбутнє;
 визначеним за витратами;
 гнучким, що реагує на зміни в середовищі;
 чітким, ясним, легким для сприймання;
 легким для пояснення та можливим для виконання.
Логіка стратегічного аналізу матиме наступний вигляд:
Стратегічний аналіз зовнішнього
середовища
Аналіз факторів
дальнього
оточення (PEST)

Стратегічний аналіз компанії

Аліз факторів
ближнього
оточення (модель
«5 сил»
М.Портера)

Аналіз сильних і
слабких сторін
(Аналіз ланцюга
створення
цінності)

Умови власників

SWOT – аналіз

Розробка і оцінка стратегічних альтернатив

Вибір стратегії

Дотримання вибраної стратегії та виконання стратегічного плану
потрібно контролювати, та періодично переглядати короткотермінові цілі та
методи їх досягнення. Для цього пропонується набір планових показників, що
виражають ідею, місію і цілі підприємства порівняти з реальними
можливостями, що пропонує середовище.
Таким чином, встановлюють розрив між стратегічними цілями
підприємства і його можливостями, використовують, зокрема, один із
специфічних методів аналізу - метод розриву, який, на нашу думку, є
найефективнішим оскільки дозволяє оперативно впливати на ситуацію.
Аналіз розриву проводиться в такій послідовності:
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- Рангуються по строках стратегічні цілі підприємства.
- По цих же строках проставляються реальні можливості підприємства.
- Визначаються розриви між цілями і можливостями підприємства по
кожному строку (періоду).
- Розробляються певні заходи (програми і тактичні дії) по заповненню
розривів на кожну дату.
Метод розриву широко застосовується у зарубіжній практиці. Там його
розуміють як організаційне подолання розриву між бажаною і прогнозованою
дійсністю. Він з успіхом може застосовуватись і на вітчизняних
підприємствах.
На другому етапі стратегічного аналізу формують альтернативні
варіанти стратегічного плану (можливі варіанти розвитку), застосовуючи при
цьому відомі (названі вище) специфічні методи стратегічного аналізу.
1. Балабанова Л.В. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій:
Навчальний посібник/За ред. Л.В.Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання,
2005.–301 с.–(Вища освіта ХХІ ст.).
2. Саєнко М. Г Стратегія підприємства / Саєнко М. Г. С-13 Стратегія підприємства:
Підручник. – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.
3. Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент : Учебник : Пер. с англ. / Д. Кэмпбел, Д.
Стоунхаус, Б. Хьюстон и др. - М. М.: ООО "Издательство Проспект", 2003. - 334 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент/ Фатхутдинов Р.А. Стратегический
менеджмент: Учебник. – 7 издание М.: Дело, 2005-448с.
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Тернопільський національний економічний університет
МСФЗ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Вплив глобалізації в Україні проявляється у формі запровадження у
вітчизняну практику обліку міжнародних стандартів фінансової звітності
(IFRS). Це документи, розроблені Радою з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (IASB), що відображають методи та принципи
формування якісної та доступної широкому колу користувачів інформації про
фінансовий стан суб’єкта господарювання. Впровадження міжнародної
системи стандартизації в Україні породжує безліч дискусій, предметом яких є
переваги та недоліки даного процесу та його наслідків.
Особливістю міжнародних стандартів є те, що вони ґрунтуються на
принципах, тобто не деталізують процедури ведення обліку, а лише дають
критерії, яким повинна відповідати інформація наведена у звітності.
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Відсутність чітких установок зумовлена також необхідністю наявності
«гнучкості» стандартів, оскільки вони повинні відповідати потребам кожної
країни, яка планує їх застосовувати. Проте, відсутність правил в стандартах
означає надання переваги професійному судженню бухгалтера в кожному
конкретному випадку. Це є позитивним моментом, однак лише за умов
наявності в обліковця відповідних якостей. В більшості ж випадків
бухгалтери – це консерватори, які потребують чітких настанов та
регламентованих правил, адже мають справу з великою кількістю інформації,
яку потрібно достовірно відобразити в обліку.
Саме потреба у конкретних методах і процедурах стала причиною
появи національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у 2000
році [1]. В той час вже були сформовані міжнародні стандарти, але Україна,
врахувавши їх, створила власні, пристосовані до особливостей вітчизняного
обліку. Виникає логічне запитання: для чого відмовлятися від колосальної
праці творців П(С)БО та ставати на шлях творчої ініціативи бухгалтерів, яка
передбачена МСФЗ? Можливо доцільніше усунути розбіжності, які існують
між національними та міжнародними стандартами, аніж відмовлятися від
чіткої інструкції, якою користуються бухгалтери всієї країни.
Варто звернути увагу і на тісний зв'язок між П(С)БО, податковим
законодавством та системою статистичної звітності. Всі ці елементи протягом
останніх років вдало пристосувалися один до одного та створили єдиний
механізм відображення достовірної інформації. Зокрема, впровадження
Податкового кодексу зблизило фінансовий облік та систему оподаткування,
що стало вагомою перевагою для фахівців-практиків. Статистична звітність
також, в більшій мірі, пристосована до звітних форм, передбачених
національними положеннями. Тому впровадження міжнародних стандартів
порушить сформований механізм та призведе до реформування вище
згаданих елементів. Що знову ж таки потребує додаткових коштів та зусиль
спеціалістів.
Загалом мета впровадження міжнародних стандартів фінансової
звітності є позитивною, адже спрямована на гармонізацію обліку всіх країн,
інтеграційні процеси та розвиток міжнародних економічних відносин. Однак
існує безліч суперечностей, які зумовлені національними особливостями
кожної окремої держави. Тому Україна повинна врахувати всі грані процесу
глобалізації та прийняти ефективне рішення, що дозволить стати на шлях
міжнародної співпраці і разом з тим зберегти інтереси своїх громадян, як
фахівців у сфері формування якісної облікової інформації.
1. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Наказ
Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99 зі змінами і доповненнями
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z039199
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
В сучасних умовах функціонування підприємства важливого значення
набуває питання проблем, які виникають під час обліку готової продукції. На
даний час, мета яку ставить перед собою підприємство – це отримання
прибутку,
Облік готової продукції включає такий комплекс робіт, при виконанні
яких забезпечується своєчасний і якісний облік виробництва, випуску та
реалізації готових виробів не тільки в цілому за звітній період, але і за
коротші проміжки часу (зміну, декаду тощо), контроль за цілісністю і
своєчасним відвантаженням готової продукції покупцям, а також розрахунки
з покупцями, бюджетом тощо.
Продуктами виробництва прийнято називати готову продукцію та її
складові частини, які виробляються на цьому підприємстві, а також роботи і
послуги, що виконуються та надаються за межами підприємства. Продукти
виробництва - результат діяльності робітників підприємства. Від своєчасної
реалізації цієї продукції залежить добробут усього колективу. Тому контроль
і облік її на усіх стадіях руху - важливе завдання.
Труднощі під час виконання цього комплексу робіт появляються під
впливом великого обсягу питань, що тут вирішуються, а також необхідністю
ведення обліку готових виробів за різними цінами:
-за фактичною собівартістю;
-за цінами планової (річної, квартальної) фабрично-заводської
собівартості;
-за оптовими цінами тощо.
Проте це зовсім не означає, що щоденний аналітичний облік наявності
і руху готових виробів також треба вести у всіх цих цінах одночасно.
Поточний облік готових виробів в аналітичному аспекті доцільніше вести
тільки за єдиними, наприклад, оптовими цінами. Переваги очевидні - єдність
оцінки продукції в бухгалтерському балансі і статистичній звітності, що
значно посилює контроль за правильним визначенням обсягу товарного
випуску продукції; забезпечується взаємне пов’язання (у вартісному виразі) в
обліку між випуском готової продукції цехами і залишками на складі, з
одного боку, і відвантаженням її споживачам, з другого, зменшується
трудомісткість обліку тощо.
Для визначення відхилень фактичної собівартості готових виробів від
планової їх собівартості, а також різниці між плановою собівартістю виробів і
вартістю їх за оптовими (чи іншими) цінами використовується умовно403
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постійний масив з різними цінами. За їх допомогою значно легше
визначається вартість виробленої, випущеної і реалізованої продукції не
тільки у зазначених вище цінах, а і стабільних, цінах минулого року тощо.
Певну складність уявляє облік і контроль деталей і складаних з’єднань
у процесі їх виготовлення, а також облік браку і незавершеного виробництва.
В умовах, коли відбувається автоматизація первинного обліку на основі
маршрутно-технологічних листів, рішення цієї задачі значно спрощується,
так як облік руху деталей і складальних з’єднань у виробництві, з одного
боку, і облік їх у цехах і коморах, з другого, відбувається у безперервному
процесі. Крім того, облік готової продукції ведеться не тільки у зазначених
цінах і по різній собівартості у звітному періоді, але і спочатку року
наростаючим підсумком. У зв’язку з цим треба забезпечити тривалий період
зберігання достовірних даних на машинних носіях, а для цього треба
захистити їх від непередбаченого і навмисного стороннього втручання.
Треба відзначити, що підприємство, яке існує у ринкових стосунках,
повинно своєчасно виконувати свої договірні обов’язки на постачання готової
продукції споживачам. Отже, повинен бути забезпечений достовірний
контроль за виконанням цих обов’язків за кількістю, номенклатурою
(асортиментом), строками постачання, якістю готової продукції тощо.
Таким чином, при системному збиранні і обробці інформації по обліку
готової продукції забезпечується:
 автоматизоване збирання у ритмі виробництва інформації про
виробництво, випуск цехами (здану продукцію цехами на склад), прийняту на
склад, а також відвантажену готову продукцію покупцям;
 облік і контроль виробництва деталей, складальних з’єднань і
готових виробів як у цехах, так і на складах і по підприємству в цілому;
 облік бракованих деталей і готових виробів за видами браку,
причинах і винуватцях;
 облік незавершеного виробництва (у кількісному, а інколи і у
вартісному виразі) деталей, складальних з’єднань і готових виробів у
поопераційному розрізі на бажану дату;
 щоденний облік випуску готової продукції цехами і по підприємству
в цілому;
 зведений облік випуску готової продукції за п’ятиденку, декаду,
місяць, квартал, рік наростаючим підсумком як цехами, так і по підприємству
в цілому;
 облік наявності, відвантаження і прибутку готової продукції на
складі за розгорнутою номенклатурою у кількісному і вартісному виразі як на
бажану дату, так і за звітній період;
 оперативний облік відвантаження готової продукції, а також
контроль за виконанням договірних поставок цієї продукції покупцям;
 зведений облік відвантаження готової продукції за звітній період;
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 щоденний і поточний облік реалізованої готової продукції покупцям
як на бажану дату, так і звітній період (місяць, квартал, рік) наростаючим
підсумком у кількісному і вартісному виразі;
 контроль за відповідністю фактичних запасів готової продукції на
складі установленим нормативам, а також за такою продукцією, яка довгий
час находиться на складі без руху (неліквіди);
 автоматизоване одержання необхідних показників для заповнення
установленої зведеної звітності про готову продукцію, а також для
проведення економічного аналізу показників цієї ділянки обліку;
 автоматичне (у ритмі виробництва) інформування керівників і
фахівців різних рівнів про виробництво, випуск цехами, прийняту на склад,
відвантажену і реалізовану готову продукцію, а також інформація про
наявність на складі цієї продукції на бажану дату, той чи інший проміжок
часу наростаючим підсумком тощо.
Крім того, здійснюється балансування кількості деталей, складальних
з’єднань і готової продукції, які надійшли до виробництва як заготівки
(запуск до виробництва), з тими, які здані та складі як готові вироби, разом з
забракованими в процесі виробництва, і за які здійснена оплата робітникам за
їх виготовлення.
Первинні дані, на основі яких формуються фактичні показники для
обліку готової продукції, відображаються у типових формах первинних
документів. Інколи можна вживати замість цих документів накопичувальні
відомості, що складаються у хронологічному порядку.
Зібрані у ритмі виробництва первинні (фактичні) дані потім (після
попередньої обробки) переносяться до бази даних, де використовуються для
господарського обліку, заповнення установленої зведеної звітності,
проведення економічного аналізу а також інформування керівників і фахівців
різних рівнів.
Системна обробка інформації по обліку і контролю готової продукції
дозволяє формувати усі необхідні показники, які використовуються в
управлінні виробництвом.
1. Лінник В.Г., Кружельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: 2010. – 334 с.
2. Садовська І.Б., Михалевич С.Г., Вегера Т.Г. Бухгалтерський облік: Навч.посіб.Луцьк: Навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 458 с.
3. Садовська І.Б., Михалевич С.Г. Облік і контроль виробничих запасів в швейних
підприємства:теорія і практика: Монографія. – Луцьк, 2008. – 218 с.
4. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: короткий теоретико-методологічний
курс. - Навч.посібник. - К.: «Кондор»-2010.- 128 с.
5. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: Знання, 2009. – 447 с.
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УДК 657
Суханова Ю.В., студентка 5-го курса
Научный руководитель: Сытник О.Е., к.э.н., доцент
Ставропольский государственный аграрный университет
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Банкротство – юридический термин, характеризующий состояние дел
людей, оказавшихся неспособными расплатиться по своим долгам. Дело о
банкротстве может быть возбуждено либо самим банкротом, либо его
кредиторами. Активы лица, признанного в судебном порядке банкротом,
передаются в распоряжение официального ликвидатора (управляющего
конкурсной массой) и распродаются; вырученные от продажи средства идут
на уплату долгов кредиторам. Банкротам запрещается брать кредиты, не
предупредив кредитора о том, что они являются не освобожденными от
долгов несостоятельными должниками. Кроме того, на их деятельность в
будущем
налагаются
разнообразные
ограничения:
например,
в
Великобритании банкроты не имеют права становиться директорами
компаний и членами парламента.
В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» №127-ФЗ, банкротство (несостоятельность) – это признанная
арбитражным судом неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
На сегодняшний день Закон о банкротстве физических лиц (граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями), не принят.
Законопроект находится на рассмотрении в Правительстве РФ.
Банкротство граждан включает себя:
 банкротство
граждан,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями;
 банкротство индивидуальных предпринимателей;
 банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства.
Банкротство
граждан,
не
являющихся
индивидуальными
предпринимателями (положения Закона о банкротстве в этой части вступят в
силу со дня вступления в силу ФЗ о внесении соответствующих изменений и
дополнений в федеральные законы).
Гражданин считается не способным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или)
обязанность не исполнены им в течение 3 месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость
принадлежащего ему имущества.
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Процедура банкротства – предусмотренные законом способы и порядок
действий уполномоченных лиц при осуществлении установленных судом
действий в отношении предприятия-должника.
В соответствии с Законом о банкротстве, возможно банкротство всех
коммерческих и некоммерческих юридических лиц, за исключением
казенных предприятий, учреждений, политических партий, религиозных
организаций.
Действие Закона о банкротстве распространяется не только на
юридические лица, но и на лица физические, т.е. граждан, являющихся и не
являющихся индивидуальными предпринимателями. Нормы, регулирующие
потребительское банкротство граждан, не являющихся предпринимателями в
действие не вступили, так как Закон устанавливает, что это произойдет после
вступления в силу изменений в федеральные законы, цель которых
установить возможность банкротства непредпринимателей.
УДК 332.146: 303.832
Табалова О.Є., здобувач
Луцький національний технічний університет
СУБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ АСИМЕТРІЙ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
Суб’єктивні передумови виникнення асиметрій сталого розвитку
регіонів, на нашу думку, зумовлені комплексом обставин безпосереднього
розвитку регіону внаслідок певних дій його суб’єктів, насамперед, органів
влади та місцевого самоврядування щодо проведення регіональної політики,
у соціо-економіко-екологічній площині, а також суб’єктів господарювання і
населення регіону.
До них слід відносити:
1) темпи проходження ринкових реформ і адаптації регіонів до нових
умов господарювання та структурних змін – є ключовим суб’єктивним
чинником виникнення регіональних асиметрій і пов’язаний із різним
ступенем адаптації окремих регіонів до функціонування за сучасних умов.
Регіональні асиметрії в даному випадку можуть обумовлюватися низкою
причин [1]:
- недовикористанням переваг територіального поділу праці,
спеціалізації кооперування та комбінування виробництва, нових ринкових
форм територіальної організації виробництва;
- неоднаковою спроможністю місцевої влади здійснити реформи на
регіональному рівні;
- наданням державної підтримки базовим галузям із високим ступенем
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територіальної дислокалізації;
- невідповідністю, незабезпеченістю балансу між стимулюванням
територій – ―локомотивами‖ економічного зростання країни в цілому й
запровадженням вирівнювальних механізмів для подолання економічної й
соціальної нерівності;
- недовершеністю механізму бюджетного регулювання регіонального
розвитку;
- недостатнім рівнем фінансування державних комплексно-цільових
програм підтримки регіонального розвитку тощо;
2) інституційний чинник – відзначається ефективністю діяльності та
співпраці інституцій регіону, що здійснюється з метою забезпечення його
сталого розвитку;
3) процеси міжрегіональної співпраці – сприяють послабленню або
посиленню регіональних асиметрій внаслідок закономірних явищ
регіональної конвергенції або дезінтеграції;
4) транскордонне співробітництво – обумовлює виникнення
асиметрій між регіонами України, що активно залучені в процеси
транскордонної співпраці, та об’єктивно перебувають поза ними, внаслідок
відмінностей у зовнішньоекономічному потенціалі та можливостях
розширення торгово-економічних, соціально-культурних та інших зв’язків;
5) виникнення кардинальних проблем або настання значущих подій в
регіоні, внаслідок яких окремі регіони країни набувають специфічних
особливостей, що призводять до появи або посилення процесів
асиметричності.
Таким чином, своєчасне розпізнання та врахування впливу розглянутих
вище суб’єктивних передумов сприятиме усуненню соціо-економікоекологічних асиметрій регіонального розвитку.
1. Пепа Т.В. Просторовий розвиток регіональних соціально-економічних систем в
контексті державної регіональної політики / Т.В. Пепа [Електронний ресурс] //
Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/aprer/2008_4_2/61.pdf

УДК 657
Таранец К.Р., 502-ФП
Научный руководитель: Майданевич Ю.П. к.э.н., доцент
Таврический национальный университет имени В.И Вернадского
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
Финансовый анализ деятельности предприятия предполагает выбор
небольшого количества показателей разносторонне характеризующих
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деятельность
предприятия:
его
ликвидность,
платежеспособность,
рентабельность и деловую активность. Данный анализ необходим как
руководству самого предприятия с целью отслеживания негативных
тенденций и управления ими, а также для организаций, которые
сотрудничают, или хотят сотрудничать с этим предприятием. Учет
отраслевой специфики деятельности предприятия при проведении
финансового анализа позволяет определить особенности структуры активов,
обязательств и собственного капитала предприятия, причины изменения
финансовых показателей в результате влияния операционного цикла,
сезонности деятельности и т.д. Принадлежность предприятий одной отрасли
обуславливает общность факторов риска и показателей стабильности их
деятельности, потребностей в дополнительном финансировании. Указанные
характеристики влияют на кредитоспособность и инвестиционную
привлекательность предприятия [1, с. 3].
Целью данного исследования является изучение особенностей
финансового анализа предприятий санаторно-курортного комплекса (СКК)
Украины для принятия обоснованных управленческих решений. Для
достижения поставленной цели планируется решить ряд задач: изучить
операционный цикл предприятий СКК, особенности их финансовой
отчетности, показатели стабильности их деятельности.
Исходя из определения отечественного ученого И.С. Барчукова,
санаторно-курортное предприятие - сложная социально-экономическая
система, отрасль экономики непроизводственной сферы, основной функцией
которой является обеспечение человека полноценным лечением и
оздоровительным отдыхом [2, с. 9].
Для предприятий СКК характерно несколько этапов операционного
цикла: приобретение товаров: продуктов питания, медикаментов и т.д.,
реализация путевок; предоставление дополнительных услуг: экскурсионного
обслуживания, парковки и т.д., оплата кредиторской и дебиторской
задолженности.
Характерными чертами баланса являются высокий удельный вес
стоимости основных средств в общей сумме активов; если предприятие
выполняло капитальный ремонт, возводило или покупало основные средства,
то значительная кредиторская задолженность (часть кредиторской
задолженности может быть долгосрочной); сезонные колебания дебиторской
задолженности; возможно наличие нематериальных активов в виде лицензий
и т.д. В отчете о финансовых результатах динамика доходов и себестоимости
имеет ярко выраженную сезонность (например, для предприятий АРК – с мая
по октябрь).
Главными показателями стабильности предприятия СКК можно
считать достаточный объем операционной прибыли и положительное сальдо
денежного потока от операционной деятельности, которые характеризуют
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способность предприятия постепенно погашать имеющуюся кредиторскую
задолженность, обусловленную обновлением основных средств. Основными
рисками, обусловленными спецификой предоставления санаторных услуг,
являются риск неправильного выбора ценовой политики (необходима гибкая
система ценообразования, особенно в период межсезонья) и риск
существенных ошибок при прогнозировании объемов реализации путевок и
дополнительных услуг [1, с. 132].
Дополняют финансовые коэффициенты специфические показатели
деятельности санаторно-курортных предприятий: количество предприятий
данной отрасли; количество коек; число оздоровленных людей; количество
фактически проведенных койко-дней всеми оздоровленными; средний
уровень загрузки номеров. Изучение данных показателей в динамике за три
года позволит выявить причины изменения финансовых показателей и
разработать рекомендации по их улучшению в рамках стратегии и тактики
развития предприятия.
1. Максимюк Н.В. Финансовый анализ: теория, практика и интерпретация /
Н.В. Максимюк / Учебное пособие для студентов экономических специальностей.
Симферополь: ТНУ – 2012.- 156 с.
2. Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело / И.С. Барчуков – М.: ЮНИТИ, 2006. – 86
с.
3. Положение о порядке осуществления анализа финансового состояния предприятий,
подлежащих приватизации (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 8
февраля 2001 года под № 121/5312) / [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG5312.html

УДК 657
Тарасова А.А., 401-ФК
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
Научный руководитель: Майданевич Ю.П., к.э.н., доцент
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ АУДИТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Активное участие Украины в мировых интеграционных процессах,
направленных на достижение международной экологической безопасности
нашло отражение в разработке и реализации Комплексной программы
мероприятий по внедрению решений Всемирного саммита по устойчивому
развитию на 2003-2015 годы на национальном и региональном уровне.
Реализация концепции устойчивого развития в Украине предполагает
социально, экономически и экологически сбалансированное развитие
регионов на основе рационального использования ресурсов, усиления
экологической составляющей экономики и гармонизации эколого410
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экономических интересов общества в целом.
Региональные
акценты
эколого-экономической
деятельности
обусловлены факторами экзо- и эндогенного характера, среди которых:
увеличение издержек производства в результате загрязненная окружающей
природной среды; влияние территориальной организации экологически
опасных производств в регионе; влияние на окружающую среду региона не
только экологически опасных производств, но и опасных природных
процессов, которые не подлежат антропогенному регулированию;
воздействие
экологической
обстановки
в
регионе
на
выбор
месторасположения объектов хозяйствования.
В числе приоритетных инструментов достижения устойчивого
развития страны рассматривается экологический аудит как один из наиболее
проработанных и, официально закрепленных в международных и
отечественных нормативных документах, экологическая эффективность
которого в сфере управления природопользованием, оцениваемая по
критериям соответствия экологическому законодательству, не вызывает
сомнения [2, с. 52].
Анализ международного опыта свидетельствует о широком
практическом применении процедуры экологического аудита в качестве
средства получения и оценки экологической информации о предприятии с
целью выработки корректирующих мер и принятия управленческих решений.
Необходимость его осуществления в Украине вызвана реалиями рыночной
экономики, требованиями национального законодательства и международных
соглашений, потребностью гармонизации экологических и экономических
аспектов развития народного хозяйства.
В большинстве случаев под экологическим аудитом подразумеваются
вневедомственная независимая квалифицированная оценка, анализ,
разработка соответствующих рекомендаций и предложений по фактическим
результатам любой экологически значимой деятельности.
В соответствии с Законом Украины «Об экологическом аудите»
экологический аудит – это документально оформленный, системный,
независимый процесс оценки объекта экологического аудита, который
включает в себя сбор и объективную оценку доказательств для установления
соответствия определенных видов деятельности, мероприятий, условий,
системы управления окружающей природной средой и информации по этим
вопросам, требованиям законодательства Украины об охране окружающей
природной среды и другим критериям экологического аудита [1, с. 19].
Необходимость проведения экологического аудита обусловлена
приватизацией государственных и муниципальных предприятий, реализацией
процедуры банкротства, осуществлением обязательного экологического
страхования, подготовкой инвестиционных проектов и программ в пределах
региона. Круг основных задач экологического аудита сводится к
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обоснованию экологической политики предприятия (региона), определению
приоритетов при планировании природоохранной деятельности, выявлению
дополнительных возможностей ее осуществления, проверке соблюдения
субъектами
хозяйственной
деятельности
природоохранительного
законодательства, повышению эффективности регулирования воздействия
субъектов хозяйственной деятельности на окружающую среду, снижению
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением
окружающей среды.
Действующая система экологического аудита способна приводить к
существенным экономическим эффектам регионального развития за счет
экономии и сбережения сырья, материалов, энергетических ресурсов;
снижения экологических платежей и штрафных санкций предприятиямзагрязнителям региона; уменьшения аварий и затрат на ликвидацию их
последствий. Кроме этого, система регионального управления окружающей
средой позволит предприятиям обеспечить процесс постоянного улучшения
экологических характеристик их деятельности уменьшать негативное
воздействие на окружающую среду, снизить количество аварийных ситуаций,
соответствовать повышенным требованиям инвесторов и партнеров,
облегчить выход и укрепить свои позиции на международном рынке,
поддерживать экологический имидж региона.
Кроме того, внедрение системы экологического аудита на
региональном уровне наряду с общими целями обеспечения охраны
окружающей среды в Украине позволит: идентифицировать все виды
воздействия предприятий региона на окружающую среду; своевременно
выявлять резервы снижения затрат за счет минимизации отходов, экономии
материальных
и
природных
ресурсов;
смягчить
юридическую
ответственность за возможные последствия аварий; предоставлять
общественности экологическую информацию, связанную с деятельностью
предприятий согласно Орхусской конвенции; обеспечить сохранение и
рациональное
использование
природного
капитала
–
основного
ограничивающего
фактора
современной
экономики;
обеспечить
гармонизацию общественных, региональных, отраслевых, групповых и
индивидуальных экономически и экологических интересов, контроль
экобезопасного развития на долгосрочную перспективу; внедрить
международные экологические нормы и стандарты; позволит стать Украине
полноправным
участником
европейского
эколого-экономического
пространства [3, с. 83].
Таким образом, при организации процесса экологического аудита на
предприятии необходимо ориентироваться на :
 цели и задачи, поставленные заказчиком перед аудитором, которые
нашли свое отражение в договоре на проведение аудита;
 требования,
предъявляемые
к
такого
рода
проверкам
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национальными и международными нормами аудита;
 нормативные и законодательные акты, регулирующие вопросы
охраны окружающей природной среды, а также учета затрат по ООПС и их
отражение в финансовой, статистической и других видах отчетности.
Реализация системы экологического аудита на предприятии позволит
упорядочить и существенно снизить расходы на экологическое обоснование и
эколого–экономическую
оценку
развития
предприятия,
повысить
обоснованность решений в сфере его экологической безопасности.
1. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.04р. №1862-1V // Відомості
Верховної Ради України. – 2004. – №45. – С. 500.
2. Петрик Е. Экологический аудит в Украине: проблемы методики и организации / Е.
Петрик // Бухгалтерский учет и аудит. – 2011. – №8. - С. 51-56.
3. Орлов Н.А. Правовые основы экологического аудита в Украине / Н.А. Орлов –
Симферополь: Крымучпедгиз, 2005 – 160 с.
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ТРУДНОЩІ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ
ВИТРАТ У АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
У сучасних умовах економічна ефективність функціонування
господарюючих суб’єктів великою мірою залежить від характеру їх взаємодії
із зовнішнім економічним середовищем. У міру розвитку нових та
ускладнення існуючих форм економічної взаємодії, зростає вага (і паралельно
– важливість) трансакційних витрат у економіці.
Вітчизняний аграрний сектор як частина відкритої економіки є носієм
загальносвітових тенденцій, тому на сьогодні трансакційні витрати
відіграють суттєву роль у функціонуванні аграрних підприємств. Ці витрати
виникають у процесі відносин з економічними суб’єктами всередині сектору
та із зовнішніми суб’єктами під час економічного обміну. Рівень та структура
трансакційних витрат значною мірою відображає ступінь раціональності
вибраних форм економічної взаємодії, адже чим менший обсяг трансакційних
витрат тягне за собою акт взаємодії, тим про ефективнішу його організацію
можна говорити.
Зважаючи на це, існує необхідність забезпечити управління
трансакційними витратами підприємств, зокрема аграрних, що виступає
інструментом
підвищення
раціональності
прийнятих
керівниками
управлінських рішень і, як наслідок, зростання економічної ефективності
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функціонування господарюючого суб’єкта. Одним із способів досягнення
такої мети є використання бухгалтерського обліку для збору інформації про
трансакційні витрати, необхідної в цілях управління.
Над проблемами обліку трансакційних витрат концентрували увагу
вчені Г. Кірейцев, І. Булєєв, О. Замазій, Ж. Ющак [1], В. Жук [2],
О. Шепеленко, М. Шигун, М. Лабинцев, Т. Кувалдіна та ін. Вони пропонують
різні способи включення трансакційних витрат у систему бухгалтерського
обліку, більшою або меншою мірою їх деталізуючи, обґрунтовують
можливості використання зібраної інформації. Пропоновані концепції обліку
трансакційних витрат відрізняються підходами до організації облікового
процесу, і кожна з них містить елементи, які можуть бути ефективними при
застосуванні на практиці. Однак, незважаючи на наявність теоретичної
основи, на сьогодні облік трансакційних витрат так і не реалізовано в галузях
національного господарства, в тому числі в аграрному секторі.
Труднощі реалізації обліку трансакційних витрат, зокрема в аграрній
сфері, проявляються у двох взаємопов’язаних аспектах: теоретичному і
практичному.
Теоретичний аспект полягає в тому, що в існуючих концепціях не до
кінця враховано фактичну потребу в інформації. Ці концепції є логічно
продуманими та обґрунтованими, однак питання полягає у визначенні
конкретного спектру інформації про трансакційні витрати, який реально
необхідний для ефективного управління даним видом витрат. Потрібно не
допустити перевантаження обліку зайвою інформацією або, навпаки, його
надмірного спрощення.
Для визначення оптимальної структури вдосконаленої облікової
системи, зокрема в аграрному секторі економіки, треба врахувати: вплив
трансакційних витрат на показники функціонування господарюючих
суб’єктів (особливо ступінь цього впливу); кількість та складність операцій із
зовнішніми агентами; обсяг і детальність інформації про трансакційні
витрати, яку підприємство планує використати у цілях управління. Занадто
громіздка система обліку трансакційних витрат так само, як і занадто
спрощена, або ж та, що не дає актуальної інформації про ці витрати,
перешкоджає впровадженню її у практику.
Щодо практичного аспекту, то він є багатограннішим і більш складним
для вирішення. У першу чергу, однією з найвагоміших перешкод на шляху
впровадження обліку трансакційних витрат у практику, зокрема, аграрних
підприємств є існування значної кількості нелегальних витрат, які
принципово не можуть бути відображені в обліку. Це витрати, типові для
непрозорого інституційного середовища – на хабарі державним службам
(податковій, санітарно-епідеміологічній, пожежній і т.п.) у зв’язку із
здійснюваними перевірками; організаціям, які управляють ресурсами, за
доступ до певних благ (перемога у тендері, надання дотацій з бюджету); за
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«закривання очей» на певні недоліки в роботі (порушення санітарногігієнічних норм при виготовленні продукції, систематичне недотримання
правил безпеки на виробництві, невідповідність технологічного процесу
заявленим документам тощо); витрати на «покровительство» владних
структур і кримінальних угрупувань і т.д. Без задіяння державних заходів для
подолання явищ тіньової економіки та недопущення порушень законодавства
ця перешкода здатна призвести до суттєвого викривлення даних про
трансакційні витрати підприємств, зводячи нанівець спроби ефективно
управляти ними.
Другою перешкодою є те, що, зважаючи на не найкращу ситуацію в
аграрному секторі економіки, а саме хронічну недостачу ресурсів у
розпорядженні більшості підприємств [3; 4], господарюючі суб'єкти не
зацікавлені в модифікації існуючої облікової системи. Адже в таких умовах
основна увага сконцентрована навколо виживання підприємства на ринку; і
керівники далеко не заклопотані впровадженням передових методик обліку,
навіть враховуючи перспективу досягнення корисного ефекту в плані
управління. Єдиними в аграрній галузі суб’єктами, які на даний момент
виступають потенційно зацікавленими у масштабному запровадженні обліку
трансакційних витрат, є потужні підприємства, агрохолдинги та подібні
структури, де трансакційні витрати мають істотні значення.
Відсутність сприяння з боку держави також створює труднощі
практичної реалізації концепцій обліку трансакційних витрат. Невисокий
рівень «ентузіазму» у впровадженні реформ аграрного сектору дає
можливість судити про майбутню швидкість впровадження змін в облікову
систему.
Крім того, введення трансакційних витрат у вітчизняний
бухгалтерський облік вимагає відповідного законодавчого та нормативного
забезпечення. У сучасній Україні розгляд і прийняття законів – часто
проблематичний і затяжний процес. Тому розгляд, коригування і
затвердження низки документів, необхідних для створення правового
підґрунтя обліку трансакційних витрат, можуть виявитися тривалими.
Таким чином, у практичному аспекті проблема організації обліку
трансакційних витрат, зокрема в аграрному секторі, не може бути вирішена
самостійними зусиллями керівників підприємств чи вчених-економістів.
Ключову роль тут повинна відіграти держава як інститут регулювання
економічних відносин.
Зважаючи на необхідність розв’язання проблеми також у теоретичному
аспекті, а саме в контексті узгодження методики обліку з реальними
потребами управління, перспективою наших подальших досліджень є
розробка концепції обліку трансакційних витрат, оптимізованої щодо вимог
сучасної ситуації в аграрному секторі економіки.
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СУТНІСТЬ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ ТА ЙОГО РОЛЬ У
ЕКОНОМІЦІ
Основною метою будь-якого бізнесу є отримання найбільшого
прибутку шляхом реалізації наявних конкурентних переваг та мінімізації
супутніх цьому витрат. При цьому важливого значення набуває підвищення
цінності товару для споживача, котра нині визначається не лише його
властивостями, але і набором додаткових сервісних послуг. Покупець
отримує не тільки товар як фізичний об'єкт, а й послуги, які супроводжують
його продаж. Нині рівень обслуговування операції і доступність технічної
підтримки несуть у собі не меншу цінність, ніж якість і надійність товару
[1, с. 79].
Система логістичного обслуговування є одним з основних елементів,
що забезпечують конкурентну перевагу підприємств. У цьому випадку
конкурентна перевага досягається за рахунок підтримки необхідного рівня
обслуговування споживачів при одночасному зниженні витрат на його
забезпечення.
Логістичний сервіс може розумітися двояко. По-перше, як логістична
послуга, що виконана на певному якісному рівні. По-друге, логістичний
сервіс можна розуміти як комплекс взаємопов'язаних логістичних послуг,
об'єднаних спільністю цілей, які мають продуктову, споживчу, ринкову або
іншу цілісність.
Логістичний сервіс є сукупністю інтегрованих по продукту, ринку,
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технології або споживача логістичних послуг. На відміну від першого
підходу, коли сервіс пов'язують з певною якістю послуг, тут особливе
значення має не тільки якість і кількість послуг, а й зв'язок послуг між собою,
а також зв'язок між послугами і об'єктом обслуговування [2, с. 97].
Всі роботи в сфері логістичного сервісу поділяються на три основні
групи: передпродажні роботи щодо формування системи логістичного
сервісу; роботи з надання логістичних послуг, що здійснюються в процесі
реалізації товарів; післяпродажний логістичний сервіс [3, с. 13].
Логістичний сервіс нерозривно пов’язаний з процесом розподілу і
представляє собою комплекс послуг, які надаються в процесі поставки
товарів споживачу. Від якості логістичних послуг і рівня сервісу залежить
просування товару на ринку, ефективність його продажів, додана вартість і
конкурентоспроможність підприємства в цілому [1, с. 79].
Основними напрямками вдосконалення логістичного сервісу є:
1. Реалізація принципу системного підходу, тобто оптимізація
матеріального потоку у межах як підприємства, так і його підрозділів.
2. Використання обладнання, яке б відповідало конкретним умовам.
Тобто застосування логістичного підходу до управління матеріальними
потоками можливе лише за високого рівня науково-технічного розвитку.
3. Впровадження технологічних процесів, забезпечення сучасних умов
праці. Логістичний підхід створює об'єктивні передумови для залучення в
галузь кадрів з більш високим потенціалом праці.
4. Спроможність логістичного сервісу до адаптації в умовах ринку
[3, с. 15].
Таким чином, логістичний сервіс виступає важливим елементом
підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємств, покращення
задоволення потреб кінцевих споживачів. Однак для отримання більш
високого рівня логістичного сервісу необхідно здійснювати ряд заходів з його
вдосконалення.
1. Кощій О. В. Особливості надання та оцінювання логістичного сервісу // Науковий
журнал « Логістика: теорія і практика» ЛНТУ. – 2011. – №1. – С. 78-83.
2. Смерічевська С. В. Організація та управління логістикою. – Науковий журнал
«Вісник СНУ ім. Володимира Даля». – 2011. – № 5. – С. 97-98.
3. Бубела А. В. Дослідження логістичного сервісу в проектах // Науковий журнал
«Управління проектами, системний аналіз і логістика». – 2012. – №3. – С. 12-15.
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Більшість витрат, пов’язаних з використанням у процесі виробництва
продукції – сировини, матеріалів, палива, енергії, основних засобів,
нематеріальних активів, трудових ресурсів - становлять собівартість
продукції. Собівартість відображає, що коштує підприємству виробництво
продукції, створеної зусиллями працівників підприємства.
Економія витрат на виробництво – одна з основних та вирішальних
умов зростання грошових накопичень і прибутку.
Джерелами зниження собівартості продукції є економія матеріальної
праці, дотримання суворого режиму економії в усіх підрозділах підприємства,
утворення беззбиткового механізму господарювання.
Собівартість несе важливу інформацію про умови і стан виробництва на
підприємстві і є одним з основних оперативних показників його господарської
діяльності. Підприємство виробник завжди прагне до найбільш раціонального
використання ресурсів з метою зменшення собівартості, збільшення обсягів
виробництва і підвищення прибутковості.
З розвитком ринкових відносин постійно розширюється самостійність
підприємств, тому перед обліком, аналізом і калькулюванням собівартості
продукції стоїть завдання не тільки забезпечити фактичну собівартість
продукції, але й розрахувати таку собівартість, яка би при нормальних умовах
роботи підприємства принесла б йому прибуток, тобто організувати
виробничий процес таким чином, щоб фактично забезпечити прийнятний
рівень собівартості і можливість її постійного зниження [2, с. 64].
Важливим показником підвищення ефективності виробництва є
зниження собівартості продукції. Для того, щоб визначити шляхи
зниження собівартості продукту, необхідно знати структуру витрат.
Зміст процесу управління витратами виробництва продукції
визначається управлінськими функціями, до яких належать: прогнозування та
планування, організація, координування, регулювання, мотивація, контроль.
Реалізація цих функцій, а також досягнення постановленої мети та завдань
аналізу собівартості продукції вимагає залучення різних видів аналізу.
В основному більшість вчених при обліку, плануванні та аналізі
спираються на такі показники як витрати на 1 гривню товарної продукції,
собівартість порівнюваної товарної продукції, собівартість окремих видів
продукції, собівартість продукції за калькуляційними статтями та елементами
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витрат, прямі статті витрат, зведений підрахунок резервів зниження
собівартості продукції [1, с. 126].
Вважаємо, що такий показник як резерви зниження виробничих витрат
на підприємстві є дуже важливим та ефективним для зниження собівартості,
тому він обов’язково повинен розраховуватись при аналізі витрат
виробництва продукції.
Ці показники є об’єктами аналізу виробничих витрат. В основу аналізу
витрат виробництва покладено вирішення таких завдань:
 оцінка обґрунтованості розрахункових показників собівартості
продукції;
 дослідження структури витрат порівняно з плановими даними та в
динаміці;
 виявлення і кількісне визначення чинників, що вплинули на
відхилення фактичних показників виробничих витрат від прогнозованих;
 вивчення чинників зміни показників собівартості за окремими
статтями витрат;
 оперативний вплив на формування показників собівартості;
 виявлення і мобілізація резервів подальшого зниження собівартості
продукції.
Суб’єктами аналізу собівартості виробництва продукції є:
 керівництво підприємством в цілому та його структурних
підрозділів;
 бухгалтерська та інші служби підприємства.
Важливим елементом організаційно-інформаційної моделі є методичне
забезпечення аналізу виробничих витрат підприємства. Методичні прийоми
обробки економічної інформації дозволяють здійснити загальний аналіз
витрат виробництва продукції за калькуляційними статтями та елементами
витрат, аналіз собівартості окремих виробів, резерви зменшення собівартості
продукції.
Важливе місце в організації економічного аналізу виробничих витрат
посідає його інформаційне забезпечення. Для аналізу використовують не
лише економічні дані, а й технічну, технологічну та іншу інформацію.
Основними джерелами інформаційної бази аналізу виробничих витрат
є дані управлінського обліку (норми, калькуляції, кошториси), а також
фінансова і статистична звітність.
Методика проведення виробництва продукції на підприємстві
виходячи з мети та завдань аналізу включає наступні етапи:
 проведення загального аналізу витрат виробництва в розрізі статей
витрат, загального аналізу загальновиробничих витрат, витрат основного
виробництва;
 проведення аналізу ефективності формування витрат;
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 проведення факторного аналізу собівартості окремих виробів та
витратомісткості продукції.
Послідовна реалізація елементів наведеної вище організаційноінформаційної моделі аналізу собівартості виробництва продукції
підприємства забезпечує досягнення поставленої мети.
Найпершим етапом при проведенні аналізу виробничих витрат є
проведення загального аналізу, який дозволить надати загальну оцінку рівня
витрат, визначити відхилення звітних показників від прогнозних, оцінити їх
динаміку, виявити фактори, що вплинули на ці відхилення. Однак
порівнювати можна лише ті показники собівартості, які розраховані за
єдиною методикою.
Планування й облік виробничих витрат на підприємствах ведуть за
елементами витрат і калькуляційними статтями.
Аналіз
структури
собівартості
продукції,
розрахованої
за
калькуляційними статтями витрат, дозволяє виявити специфічні технікоекономічні особливості виробництва конкретних видів продукції. Це
необхідно при визначенні впливу важливих техніко-економічних факторів на
величину окремих груп витрат. Вивчення впливу цих факторів при
плануванні зниження собівартості передбачає встановлення зв’язку між
змінами в технічному рівні і організації виробництва і собівартістю продукції.
Таким чином, здійснивши аналіз собівартості виробництва продукції
можна визначити оптимальні показники обсягу виготовленої продукції при
максимальному отриманні прибутку і понесених мінімальних витратах. Така
інформація є важливою при прийнятті управлінських рішень де центральне
місце займає облік та анліз витрат і калькулювання собівартості продукції.
1. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік.[навч. посіб.] /
О.В. Лишиленко– К.: Центр навчальної літератури – 2004.- 254 с.
2. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання: [підручник]
/ П.Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 469 с.
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национальных стандартов бухгалтерского учета международным подходам к
формированию и раскрытию информации в финансовой отчетности.
Основным инструментом реформирования белорусского бухгалтерского
учета были приняты международные стандарты финансовой отчетности.
Методологической и организационной основой изменения в области
нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в условиях
сближения с международными стандартами финансовой отчетности стал
проект Закона «О бухгалтерском учете и отчетности» в новой редакции. В
типовой план счетов бухгалтерского учета (введен с 2012 года) включены
счета и субсчета для учета новых объектов бухгалтерского учета, внесены
корректировки предназначения имеющихся счетов, в нем закреплены
современные принципы и подходы к формированию информации в
бухгалтерском учете [1]. Разработаны и утверждены новые формы
отчетности, сокращено количество обязательных для применения форм
первичных документов.
Существенные изменения произошли в бухгалтерском учете основных
средств. В качестве отдельных объектов наряду с традиционными основными
средствами выделены инвестиционная недвижимость, долгосрочные активы,
предназначенные для реализации. Корректировке подверглись критерии
признания объектов основных средств, порядок формирования их
первоначальной стоимости и последующей оценки.
Изменен порядок признания активов в качестве основных средств. Из
условий признания объекта основным средством исключен стоимостной
критерий, предусматривающий лимит в размере 30 базовых величин.
Дополнен перечень активов, которые в бухгалтерском учете не признаются
основными средствами [2]. В частности, многолетние дикорастущие объекты
растительного мира, произрастающие в естественных условиях на территории
организации, не принимаются в бухгалтерском учете в качестве основных
средств, а подлежат учету в натуральных показателях.
С 2013 года один и тот же актив в зависимости от характера и условий
использования, его участия в предпринимательской деятельности может
признаваться не только основным средством, но и другим активом. Это
является еще одним нововведением отечественной бухгалтерской практики,
несмотря на то, что международные стандарты финансовой отчетности и
российские положения по бухгалтерскому учету предусматривали такую
возможность ранее.
Новой Инструкцией по бухгалтерскому учету основных средств
(вводится с 2013г.) организациям дано право применять механизм признания
в бухгалтерском учете убытков от обесценения [2, 3]. С учетом внедрения
инноваций в производство, стремительным развитием информационных
технологий и непрерывной модернизацией предприятий республики
проблема актуализации балансовой стоимости основных производственных
421

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

фондов стоит довольно остро. Например, по подсчетам специалистов, потеря
стоимости вычислительных систем и компьютерного оборудования в первые
три года их использования составляет около 60%. Бухгалтеру придется
разграничить понятия переоценки и обесценения, которые до настоящего
момента во многих отечественных пособиях по бухгалтерскому учету
отождествлялись.
Открытым в национальном законодательстве остается вопрос
определения переоцененной стоимости основных средств. Реальность и
объективность данного вида стоимости ставится под сомнение с учетом
многообразия подходов, используемых экспертами и оценщиками. При
переоценке основных средств следует принимать во внимание наличие
инфляции и совершать соответствующие корректировки. Однако, если
международные стандарты финансовой отчетности (IAS 29) содержат
рекомендации по раскрытию учетной информации в условиях инфляции и
гиперинфляции, то отечественные методики в этом направлении еще не
разработаны.
В связи с диверсификацией производства, постоянным обновлением
ассортимента выпускаемого оборудования и техники, моральным
устареванием отдельных объектов и групп активов, признанных в качестве
основных средств, актуальным является вопрос их классификации и
пополнения общегосударственных классификаторов новыми статьями и
шифрами, а также исключением из состава классификаторов наименований
основных средств, не используемых отечественными предприятиями в
настоящей практике.
Таким образом, в направлении реформирования белорусского
бухгалтерского учета основных средств актуальными и не достаточно
проработанными остаются вопросы классификации основных средств,
определения их стоимости в условиях инфляции и признания убытков от
обесценения.
1. Типовой план счетов бухгалтерского учета и Инструкция о порядке применения
типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждены министерством финансов
Республики Беларусь от 29.06.2011 №50 // Нац. реестр правовых актов Респ.
Беларусь 19 декабря 2011 г. N 8/24548
2. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г.
№ 26 «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету основных средств» //
Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь 31 августа 2012 г. N 8/2635
3. Новый учет долгосрочных активов // Главная книга. – 2012. - № 20.
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Харій С.М., студентка гр. 413
Науковий керівник: Бачинський В.І., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ОБЛІКУ
Дебіторська заборгованість як об’єкт бухгалтерського обліку викликає
немалий інтерес зі сторони вітчизняних та зарубіжних науковців. Слід
зазначити, що для ефективного управління заборгованістю, у тому числі і
дебіторською, необхідно знати її види, типи операцій та порядок
відображення в обліку. Однак, питання класифікації дебіторської
заборгованості залишається на сьогодні мало вивченим і дослідженим.
Дебіторська
заборгованість
визнається
під
час
продажу
(відвантаження) продукції (товарів, робіт, послуг) та оцінюється за первісною
вартістю. Тобто відбувається розрив між нарахуванням доходів та реальним
отриманням грошових коштів. І чим більший часовий розрив між двома
подіями, тим менша імовірність закриття дебіторської заборгованості. Крім
того, можливі випадки, коли підприємство вже ніколи й не отримає
погашення заборгованості через цілий ряд причин. Внаслідок цього, постає
проблема реальної оцінки дебіторської заборгованості, виходячи з принципу
обачності, який застерігає від завищення оцінки активів підприємства [3].
Інструментом коригування оцінки дебіторської заборгованості є резерв
сумнівних боргів. Дебіторська заборгованість повинна відображатись за
чистою реалізаційною вартістю, тобто за вирахуванням резерву сумнівних
боргів.
Дебіторська заборгованість на підприємстві має двояку природу: з
одного боку її існування є абсолютно природним та об’єктивним
економічним явищем та свідчить про активну співпрацю суб’єктів
господарювання з різноманітними контрагентами, з іншого – сповільнює
оборот грошових коштів та процес виробництва (коли мова йде про
прострочення термінів платежу та неповернення сум дебіторської
заборгованості) [1].
Слід зазначити, що в процесі вдосконалення і ускладнення ведення
обліку і переходу на міжнародні стандарти та в подальшому розвитку обліку
в цілому постає необхідність в постійному вивченні та вдосконаленні
методики класифікації заборгованості дебіторів.
Всі активи підприємства, у тому числі і дебіторська заборгованість
неодмінно вимагають класифікацій. Отже, можна зробити висновок, що під
класифікацією
дебіторської
заборгованості
розуміють
групування
розрахунків з дебіторами за певними ознаками в залежності від певних
критеріїв чи для досягнення певних цілей [2].
Одним з найважливіших критеріїв класифікації дебіторської
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заборгованості є об’єкти, щодо яких виникають зобов’язання. Цими
об’єктами можуть бути:
- товари, роботи, послуги;
- видані аванси;
- розрахунки з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за
претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членам
кредитних спілок, з оплати праці, з бюджетом, за страхуванням, внутрішні
розрахунки;
- майно, що передано у фінансову оренду;
- відстрочені податкові активи;
- витрати майбутніх періодів;
- розрахунки з бартерних операцій.
На основі даної класифікації, ми пропонуємо виділити три особливі
види дебіторської заборгованості:
1) відстрочені податкові активи – сума податку на прибуток, що
підлягає відшкодуванню в наступних періодах та виникає, коли обліковий
прибуток менший за податковий. Вони відображаються у балансі у складі
довгострокової дебіторської заборгованості. Відстрочені податкові активи
слід визнавати за довгостроковий актив, бо погашення (зарахування) цієї
заборгованості відбувається після дванадцяти місяців з дати балансу;
2) витрати майбутніх періодів – витрати, які здійснені у звітному
періоді, але будуть визнані витратами у Звіті про фінансові результати у
майбутніх звітних періодах згідно з принципом відповідності доходів і
витрат. Такі витрати тимчасово відображаються в окремому розділі балансу.
До них можна зарахувати витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва
роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв і
агрегатів, сплачені авансом орендні платежі, оплата страхових полісів,
передплатою на періодичні та довідкові видання.
Витрати майбутніх періодів мають ряд характерних особливостей: поперше вони є платежами, сплаченими контрагентам в ході нормального
операційного циклу (що відповідає визнанню оборотних активів); по-друге,
вони являють собою заборгованість, яка буде погашена після дванадцяти
місяців з дати балансу (що відповідає визнанню довгострокових активів).
3) розрахунки з бартерних операцій. П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» передбачає, що дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів на певну дату. А дебітори – це юридичні та фізичні
особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми
грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Тим самим визнано, що
дебіторська заборгованість може виникати і внаслідок передання
необоротних або оборотних матеріальних активів в обмін на матеріальні
ресурси, надані послуги або виконані роботи в результаті бартерних операцій
[4].
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Ця особливість вимагає виокремлення у складі дебіторської
заборгованості тієї частини, яка припадає на необоротні та оборотні активи за
бартерними операціями. Дане питання не регламентується законодавством та
потребує детального вивчення.
На нашу думку, під час проведення класифікації дебіторської
заборгованості необхідно зважати ще й на такі ознаки:
• правовий статус дебіторів та належність їх до внутрішніх та
зовнішніх;
• поділ дебіторів за певними географічними зонами, тобто слід зважати
на територіальне розміщення та існування на цій території спеціальних
(відмінних) факторів, що впливають чи будуть впливати в подальшому на
стан розрахунків з цими дебіторами;
• рівень стійкості, тобто перехід дебіторської заборгованості у
кредиторську і навпаки (підзвітні суми тощо);
• класифікацію зобов’язань дебіторів в розрізі підприємств різних
галузей.
1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підруч. для студ. спец. ―Облік і аудит‖ вищ.
навч. закл. /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП
―Рута‖, 2003. - 726 с.
2. Некрасенко Л.А. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості// Некрасенко Л.А.
Економічний простір.-2009.- № 12/2 - С. 67-70
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10 «Дебіторська заборгованість»:
Затв. Наказом Міністерства Фінансів України №237 від 08.11.99 р.
4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:
[підручник] / Н.М. Ткаченко. – [6-е вид.]. – К.: А.С.К., 2002. – 784 с.
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Науковий керівник: Дехтяр Н.А., к.е.н., доцент
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
ІНФЛЯЦІЙНЕ ТАРГЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ
ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З ІНФЛЯЦІЄЮ
Інфляція як прoцeс знeцінeння грoшeй, проявляється як пoстійнe
підвищeння зaгaльнoгo рівня цін унaслідoк пeрeвaнтaжeння сфeри oбігу
грoшoвoю мaсoю, нe зaбeзпeчeнoю мaтeріaльними цінностями.
Існують різні методи боротьби з цим явищем, такі як: монетарна
антиінфляційна політика, дифляційна політика, політика доходів та інші.
Серед різноманіття різних методів боротьби з таким явищем як інфляція, ми б
хотіли виділити метод таргетування інфляції. Зауважимо, що даний метод є
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досить новим для України і поки не має чіткого законодавчого визначення.
Проаналізувавши підходи різних авторів щодо трактування сутності
«інфляційного таргетування», можна надати таке визначення цього поняття:
це система peaлiзaцiї гpoшoвo-кpeдитнoї пoлiтики, якa пepeдбaчaє публiчнe
oгoлoшeння oфiцiйних iнфляцiйних цiлeй нa визнaчeний чacoвий гopизoнт, a
тaкoж пpoгoлoшeння низькoгo тa cтaбiльнoгo piвня iнфляцiї пepшoчepгoвoю
дoвгocтpoкoвoю цiллю мoнeтapнoї пoлiтики.
Слід зазначити, що дeдaлi бiльшa кiлькicть крaїн, мають досвід
запровадження інфляційного таргетування як метод боротьби з інфляцією.
Якщo cпoчaтку даний метод використовували рoзвинeнi крaїни (Кaнaдa,
Швeцiя, Вeликoбритaнiя, Швeйцaрiя, Нoрвeгiя тoщo), тo ocтaннiм чacoм його
стали запроваджувати і країни що розвиваються.
На нашу думку, інфляційне таргетування в Україні як метод боротьби з
інфляцією може стати одним з ефективніших режимів монетарної політики.
Причинами впровадження даного методу боротьби з інфляцією вважаємо
наступні: інфляцiйнe тapгeтувaння нe пoтpeбує чiткoгo тa стaбiльнoгo зв'язку
мiж гpoшимa й інфляцією; нa вiдмiну вiд пpив'язки oбмiннoгo куpсу
таргетування інфляції пoтpeбує вiд цeнтpaльнoгo бaнку зoсepeджeння нa
внутpiшнiй стабільності; пpoзopiсть i мoжливiсть лeгкoгo poзумiння
гpoмaдськiстю гoлoвнoї мeти цьoгo peжиму - цiнoвoї стaбiльнoстi - спpияє
пiдвищeнню дoвipи й дo цeнтpaльнoгo бaнку, й дo йoгo мoнeтapнoї пoлiтики,
a тaкoж пepeдбaчaє пiдзвiтнiсть цeнтpaльнoгo бaнку.
Але на даному етапі розвитку економіки, Україна має перепони на
шляху впровадження методу інфляційного таргетування, серед яких можна
виділити: низький ступiнь пpoзopoстi тpaнсмiсiйнoгo мeхaнiзму; низький
ступiнь пpoзopoстi тpaнсмiсiйнoгo мeхaнiзму; нeдoстaтньo eфeктивнa
iнфopмaцiйнa пoлiтикa opгaнiв влaди, якi впpoвaджують гpoшoвo-кpeдитну
пoлiтику; не eфeктивнa пpoцeнтнa політика.
Для тoгo, щoб зaпpoвaдити peжим iнфляцiйнoгo тapгeтувaння в
Укpaїнi, нeoбхiднo ствopити пeвнi пepeдумoви. Пpийняття piшeння пpo
пepeхiд дo iнфляцiйнoгo тapгeтувaння тa йoгo зaпpoвaджeння мoжe
зaбeзпeчити Укpaїнi вaжливий шaнс. I пepeдусiм - стaбiлiзувaти iнфляцiйнi
oчiкувaння, якi зapaз пoгipшуються. Здoбувши пiдтpимку у виглядi стpимaнoї
(oбaчнoї) фiскaльнoї пoлiтики, Національний банк України мiг би поступово в мipу тoгo, як пoсилювaтимeться йoгo здaтнiсть кoнтpoлювaти умoви
лiквiднoстi в eкoнoмiцi - пiдвищити дiєвiсть свoїх зусиль щoдo пoдoлaння
інфляції.
Існує певний механізм впровадження інфляційного таргетування, що
включає наступні елементи: законодавче затвердження усіма сторонами
(урядом і НБУ) інфляції на середньостроковий період (2 - 3 роки);
вдосконалення інструментарію проведення монетарної політики (головний
інструмент - відсоткова ставка центрального банку, через яку він впливає на
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рівень відсоткових ставок у банківській системі, на ринок цінних паперів, на
валютний курс, інфляційні очікування, і в кінцевому підсумку - на рівень
інфляції) та налагодження конструктивного діалогу уряду і НБУ із
суспільством (громадськість повинна бути інформована як відносно загальної
стратегії, так і щодо тактичних дій грошово - кредитної політики).
Узaгaльнюючи вищeвиклaдeний матеріал, а також враховуючи
проаналізовані факти та дослідження закордонного досвіду, мoжнa зpoбити
виcнoвoк, щo iнфляцiйнe тapгeтувaння є дocить пepcпeктивним мeтoдoм
бopoтьби з iнфляцiєю в Україні, нe звaжaючи нa тe, щo мaє вeлику кiлькicть
перепон на шляху впровадження.
1. Алєксєєв І.В. Гроші та кредит [Текст]: навчальний посібник / І.В. Алєксєєв,
М.К. Колєснік. – К.: Знання, 2009. – 253 с.
2. ДаниленкоаА.І.пІнфляціямтамфінансовіпмеханізмипїїпрегулювання: підручник /
А.І. Даниленко. - К.: Ін-т екон.та прогнозув., 2007. - 400с.
3. Таргетування інфляції – оптимальний режим монетарної політики в Україні
[Електронний ресурс] / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського –
Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal / Soc_Gum/ Vdnuet/econ /2009_3/1. Pdf
/ - 25.02. 2011 - Загол. з екрану
4. Для України настав слушний момент, щоб розпочати перехід до інфляційного
таргетування [Електронний ресурс] / Дзеркало тижня. Україна.
5. Шаров О. Таргетування інфляції: світовий досвід та українські перспективи [Текст]
/ О. Шаров // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 7. – С. 15-19.

УДК 657
Хондо К.А., 302-ЭК
Научный руководитель: Майданевич Ю.П., к.э.н., доцент
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В области аудита экономической деятельности целесообразно
использование компьютерных технологий, а также современных средств
связи и коммуникаций, поэтому компьютеризация этой сферы в настоящее
время представляет собой важное направление в применении
информационных технологий.
Информационная технология  это системно организованная
совокупность методов и средств сбора, регистрации, передачи, накопления,
поиска, обработки и защиты информации. Целью любой информационной
технологии является создание качественного информационного продукта,
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удовлетворяющего потребности пользователя [1, с. 101].
Предпосылки применения информационных технологий в аудите:
высокие темпы развития рынка аппаратно-программных средств; активное
использование компьютерных систем бухгалтерского учета; большие объемы
информации, трудоемкость аудиторских процедур; стандартизация аудита и
его технологий (наличие типовых документов); применение математических
моделей анализа для оценки принятия аудиторских решений; создание и
использование информационно-справочных систем [2, c. 152].
Аудиторские организации уже активно используют компьютерные
системы как для автоматизации управленческих работ самой аудиторской
фирмы, так и для проведения аудита экономических субъектов.
Компьютеризация аудита предполагает использование сетевой архитектуры и
хранение всех данных в единой базе, к которой пользователи системы
должны иметь авторизованный доступ соответствующего уровня.
В аудиторской деятельности используются следующие программы и
ресурсы: офисные программы, базы данных, WEB-ориентированные
приложения, WEB-ресурсы, справочно-правовые системы, бухгалтерские
программы, программы финансового анализа, специальное программное
обеспечение аудиторской деятельности.
При внедрении компьютерных технологий применяются современные
методы обработки информации  на локальных рабочих местах, "файлсервер", "клиент-сервер", каждый из которых предполагает свои формы
использования
компьютерной
техники,
организации
и
ведения
информационных баз учета, а также интеграцию учетных данных для
составления отчетности.
Основными преимуществами применения специализированного
аудиторского программного обеспечения являются: повышение качества
работ при проведении аудита; уменьшение трудоемкости работ; увеличение
глубины исследования учета на предприятии и системы внутреннего
контроля; сокращение времени для проведения аудиторских операций;
улучшение качества оценки уровня аудиторского риска и существенности
ошибок; упрощение контроля качества при проведении аудита.
Разработка специального программного обеспечения для аудита
должна учитывать специфику данной деятельности. В программах должны
реализовываться все необходимые функции, алгоритмы расчетов и анализа, а
также построение результатов аудита. Следует отметить, что эффективность
применения специальных аудиторских программ зависит от уровня
подготовки пользователей.
Дальнейшее развитие экономических отношений предполагает
обработку все больших объемов информации, поэтому внедрение
информационных технологий является необходимым условием успешной
деятельности любого предприятия. В особенности это касается аудиторских
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фирм, обрабатывающих большой поток данных.
1. Информационные системы предприятий: учеб. пособие / О.Л. Королев, Е.Н. Похилько. –
Симферополь: ТНУ, 2011. – 194 с.
2. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике : учеб. пособие /
В.Н. Ясенев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ, 2008. – 560 с.

УДК 657
Цар О.З., аспірантка
Науковий керівник: Кульчицький М.І., к.е.н., доцент
Львівський національний університет ім. І. Франка
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ”
Економічна криза 2008 року негативно вплинула на діяльність
українських підприємств. Внаслідок цього малі підприємства змушені були
на певний час призупинити свою діяльність або припинити її повністю.
Великі, щоб втримати свої позиції на ринку, – шукати ефективних способів
покращення діяльності. Одним з ефективних способів вирішення нинішніх
проблем та покращення діяльності підприємств є реструктуризація.
Проблеми реструктуризації підприємств є надзвичайно актуальними і
стали предметом дослідження таких вчених, як Є. Андрієвська [1],
Ю. Великий [5], Н. Волошанюк [4], І. Косарева [5], К. Леміш [2], О.
Майборода [5], В. Прохорова [5], О. Терещенко [4] та інші. Проте, на
сьогоднішній день, незважаючи на значний обсяг наукових публікацій, немає
єдності думок щодо вивчення даного питання.
Метою нашого дослідження є з’ясування сутності поняття
реструктуризація в сучасних умовах.
Нині об’єктивною необхідністю, що забезпечує виживання,
збереження конкурентоспроможності та покращення діяльності підприємств,
є процес реструктуризації.
Термін ―реструктуризація‖ в перекладі з англійської мови означає
―зміну, перебудову структури чого-небудь‖.
У Законі України ―Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом‖ подається таке визначення: ―Реструктуризація
підприємства – здійснення організаційно-господарських, фінансовоекономічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію
підприємства, зокрема шляхом його поділу з переходом боргових зобов’язань
до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це передбачено планом
санації, на зміну форми власності, управління, організаційно-правової форми,
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що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів
випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності
виробництва та задоволенню вимог кредиторів‖ [3].
У науковій економічній літературі існує ціла низка визначень даного
терміну. Так, О. Терещенко, Н. Волошанюк під реструктуризацією розуміють
―комплекс фінансово-економічних, організаційних і правових заходів,
спрямованих на оновлення структури підприємства й управління, фінансів і
виробництва, організаційно-правової форми діяльності, що дають змогу
вдосконалити
фінансово-економічні
відносини
підприємства
для
забезпечення ефективного використання його потенціалу та збільшення його
ринкової вартості‖ [4, с. 84].
К. Леміш пропонує таке тлумачення: ―реструктуризація підприємства –
це комплексне перетворення його діяльності, що полягає в зміні структури
виробництва, активів, пасивів і системи управління з метою підвищення
ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції підприємства
на ринках збуту та адаптації до умов зовнішнього середовища‖ [2, с. 112].
Є. Андрієвська погоджується з визначенням, даним Методичними
вказівками щодо проведення реструктуризації державних підприємств, що
―реструктуризація підприємств – це здійснення адміністративно-економічних,
правових, інформаційно-технічних заходів, що спрямовані на зміну структури
підприємства, його управління, форм власності, організаційно-правових
форм, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення,
зростанню обсягів випуску конкурентоздатної продукції, підвищенню
ефективності виробництва‖ [1, с. 10].
Ю. Великий, І. Косарева, В. Прохорова, О. Майборода під
реструктуризацією
розуміють
―спосіб
забезпечення
оптимального
функціонування підприємства в безупинно мінливих ринкових умовах
відповідно до стратегії його розвитку шляхом проведення комплексу заходів
організаційно-економічного,
техніко-технологічного
та
фінансового
характеру, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, зростання
конкурентоспроможності і зміцнення фінансової стійкості‖ [5, с. 248].
Варто зазначити, що кожне визначення є універсальним і має право на
існування, адже додає до розуміння сутності поняття реструктуризації певні
елементи. Тому ми погоджуємося з О. Терещенком і Н. Волошанюком, які,
досліджуючи сутність реструктуризації, виокремили такі характерні ознаки
цього інструмента фінансового управління:
- реструктуризація повинна бути спрямована на створення
підприємством доданої вартості;
- може здійснюватися як на підприємствах, що перебувають у
скрутному фінансовому становищі (тобто виступати інструментом
фінансового оздоровлення), так і на успішно діючих підприємствах, які
мають великий потенціал зростання;
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- може бути спрямована на вдосконалення внутрішньогосподарських
фінансово-економічних відносин та на адаптацію діяльності підприємства до
зовнішнього
середовища
(оптимізація
відносин
із
зовнішніми
стейкхолдерами);
- включає комплекс заходів із оновлення й поліпшення різних
параметрів економічного стану та сфер діяльності компанії (виробництва,
організаційної структури й управління, активів і пасивів) [4, с. 83-84].
Дослідження наукових поглядів фахівців дає змогу сформулювати
власне визначення цього терміну: реструктуризація – це комплекс
структурних перетворень, що здійснюється на системній основі багатьма
заходами, які мають інноваційний характер і спрямовані на досягнення
поставлених цілей та швидку адаптацію до динамічних змін зовнішнього
ринкового середовища.
1. Андрієвська Є. В. Поняття та сутність процесу реструктуризації промислових підприємств
/ Є. В. Андрієвська // Вісник соціально-економічних досліджень №39, 2010. – С. 9-14.
2. Леміш К. М. Основи формування механізму реструктуризації промислових підприємств /
К. М. Леміш // Економіка і регіон, №25-С2 (спеціальний випуск 2), 2010. – С. 111-115.
3. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом : Закон
України від 14.05.1992 № 2343-ХІІ. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/
4. Терещенко О. О. Фінансові домінанти реструктуризації підприємств / О.О. Терещенко,
Н. В. Волошанюк // Фінанси України, №4, 2009. – С. 82-90.
5. Управління фінансовою санацією / [Великий Ю. М., Косарева І. П., Прохорова В.В.,
Майборода О. В.]. – Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. – Х. : ВД ―ІНЖЕК‖, 2007. –
368 с. Укр. мова.
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Белорусский национальный технический университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСКУЭ В ПРАКТИКЕ УЧЕТА ЭНЕРГИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Энергетика является важнейшей отраслью экономики любого
современного,
динамично
развивающегося государства.
Ключевой
составляющей энергетики является электроэнергетика. Сегодня в Республике
Беларусь расход топливно-энергетических ресурсов на производство
электрической энергии составляет более 35 %.
Для оценки энергетической эффективности национальной экономики
используется такой показатель, как энергоѐмкость валового внутреннего
продукта. Снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Беларуси
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в 2012 году должно составить 3-4%. Так, в текущем году области и город
Минск, должны обеспечить выполнение показателей по энергосбережению не
ниже 5% .
В современных экономических условиях оптимизация, экономия и
бережливость становятся самыми актуальными направлениями в
деятельности любого предприятия. В вопросах экономии электроэнергии
сегодня уже не обойтись без автоматизированных систем контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ). Автоматическая система контроля и учета энергии
— это инструменты, позволяющие любому современному предприятию не
только получить развернутую картину энергопотребления, но и добиться
рационального расхода каждого из энергоносителей — электроэнергии,
горячей воды, пара и газа. Причем сделать это с учетом всех индивидуальных
особенностей производства.
В настоящее время на многих жилых объектах республики установлена
инновационная система учета электроэнергии. Ее внедрение полностью
отвечает
принципам
программы
энергосбережения,
принятой
Правительством Беларуси. С учетом растущих тарифов на электрическую
энергию, жилищно-коммунальные организации нуждаются в объективной и
достоверной информации об объемах потребляемых населением и
предприятиями энергоресурсов. Система позволяет вести учет потребления
электроэнергии непосредственно и на рабочем месте.
Система АСКУЭ обеспечивает:
 анализ и обработку информации на уровне жилых кварталов и
отдельностоящих жилых домов и сооружений в автоматическом режиме;
 снижение убытков, которые несут организации в силу балансовой
несогласованности в распределенных системах учета;
 вскрытие фактов хищений электроэнергии, случаев мошенничества;
 формирование многоуровневой системы контроля с немедленным
оповещением диспетчерских и иных специализированных служб о
возникновении какого-либо рода нештатных ситуаций.
В условиях перехода на рыночные отношения с определенными
государствами экономическая безопасность Республики Беларусь во многом
зависит от эффективного расходования энергетических ресурсов, и прежде
всего электроэнергии.
Разработку АСКУЭ в Республике Беларусь регламентируют
директивные документы и постановления. Согласно Указу Президента
Республики Беларусь № 655 от 9 ноября 2006 года был разработан проект по
автоматизации
системы
контроля
и
учета
электроэнергии
межгосударственных, межсистемных перетоков и генерации Республики
Беларусь, предусматривающий собой 2 этапа.
На 1-м этапе были проведены работы по строительству АСКУЭ
ММПГ, обеспечивающие сбор информации АСКУЭ по периметру
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Республике Беларусь по межгосударственным линиям электропередачи и с
Россией, Литвой, Украиной и Польшей.
В рамках проведения работ этого этапа был модернизирован учет
электрической энергии на 35 электроподстанциях, 2 генерирующих
источниках.
Было
установлено
774
современных
электронных
электросчетчика, так же было создано 7 северных центров АСКУЭ. Они
обеспечивают сбор, хранение и передачу информации в диспетчерские
центру РУП «Облэнерго» и РУП «ОДУ» по межгосударственным линиям
электропередачи.
На данный момент проводятся работы по 2-ому этапу, включающие
реконструкцию систем контроля, защиты и управления на ряде предприятий
белорусской энергосистемы.
В настоящее время выполнены проекты по разработке и внедрению
автоматизированных систем и учета электроэнергии промышленных
предприятий таких как ОАО «Могилевский завод искусственного волокна»,
ОАО «БелФА», СП ООО «Мобильная цифровая сеть», РУП «Речицкий
метизный завод», ОАО «Минский моторный завод » и др.
Автоматизированные системы коммерческого учета энергии и
мощности (АСКУЭ) позволяют предприятиям энергетики автоматизировать
расчеты с потребителями, добиться повышения достоверности и
оперативности
учета
электрической
энергии,
обеспечить
автоматизированный
контроль
технического
состояния
электроэнергетических систем. В свою очередь, крупные потребители,
использующие данную систему, повышают достоверность и оперативность
учета электрической энергии, но самое главное — снижают, часто в
несколько раз, плату за потребляемую энергию и мощность. Задача состоит в
точном измерении количества потребленной или переданной энергии и
мощности (возможно, с учетом суточных, зонных или других тарифов),
обеспечении возможности хранения этих измерений (например, в течение
месяца, года) и доступа к этим данным для произведения расчетов с
поставщиком/потребителем.
Внедрение
энергосберегающих
технологий
обеспечивает
существенную экономию ресурсов и денежных средств, помогает сократить
издержки и повысить производительность труда на каждом конкретном
предприятии. Также меры по энергосбережению имеют важный социальновоспитательный эффект, который выражается в нацеливании общества на
экономное отношение к энергоресурсам, сохранению экологического
равновесия и защиту окружающей среды.
1. Примак Леонид Витальевич, Чернышов Леонид Николаевич «Энергосбережение в
ЖКХ»// Академический проект, 2011 г.
2. http://energoeffekt.gov.by
3. http://energobelarus.by/news/6/19463/
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УДК 657
Шейко О.В., 5 курс
Научный руководитель: Сытник О.Е., к.э.н., доцент
Ставропольский государственный аграрный университет
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
Внешнее управление вводится арбитражным судом на основании
решения собрания кредиторов, если есть реальная возможность восстановить
платежеспособность должника. Внешнее управление вводится на срок не
более 18 месяцев, который может быть продлен не более чем на шесть
месяцев в порядке, установленном Законом о банкротстве. Срок внешнего
управления может быть сокращен по ходатайству собрания кредиторов или
внешнего управляющего. В совокупности срок финансового оздоровления я
внешнего управления не может превышать два года. Одновременно с
введением внешнего управления арбитражным судом утверждается внешний
управляющий.
По результатам рассмотрения отчета и ходатайств собрания кредиторов
арбитражный суд принимает одно из следующих решений: о прекращении
производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований
кредиторов или утверждения арбитражным судом мирового соглашения, о
переходе к расчетам с кредиторами, о продлении срока внешнего управления,
о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
При переходе к расчетам с кредиторами по решению арбитражного
суда такие расчеты производятся в порядке очередности, установленной
Законом о банкротстве, в течение не более шести месяцев с даты принятия
решения арбитражного суда. При удовлетворении всех требований
кредиторов арбитражный суд выносит решение о прекращении дела о
банкротстве. Если в установленные сроки расчеты с кредиторами не
произведены, арбитражный суд выносит решение о признании должника
банкротом и открытии конкурсного производства.
С точки зрения организации и ведения бухгалтерского учета в
процедуре внешнего управления следует отметить, что наряду с обычной
(производственной)
деятельностью
должника
осуществляются
и
специфические операции по восстановлению его платежеспособности. В
рамках указанной процедуры возможны различные судебные процессы,
связанные с признанием недействительности сделок, отказом от исполнения
ряда сделок, истребованием дебиторской задолженности, истребованием
имущества из чужого незаконного владения, организация аукционов по
продаже имущества должника и т.п. В связи с этим появляются
дополнительные расходы, не связанные с основной деятельностью должника,
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но покрываемые за счет его имущества. Следует обратить внимание на еще
большее ограничение правоспособности и дееспособности должника при
внешнем управлении. Бухгалтерский учет в процедуре внешнего управления
ведется в общеустановленном порядке, но уже не органами управления
должника, а внешним управляющим или лицами, привлекаемыми внешним
управляющим для этой цели, с учетом специфики функционирования
организации-должника в указанной процедуре и конкретных мер,
осуществляемых для восстановления платежеспособности. Отражение в
бухгалтерском учете результатов инвентаризации, продажи имущества, учета
дополнительных расходов, расчетов с кредиторами и т.д. рассмотрено в
других главах данного учебника.
Планом внешнего управления могут быть предусмотрены следующие
меры по восстановлениюплатежеспособности должника:
- перепрофилирование производства;
- закрытие нерентабельных производств;
- взыскание дебиторской задолженности;
- продажа части имущества должника.

УДК 657
Шпилькина А.В., 404-ФК
Научный руководитель: Майданевич Ю.П., к.э.н., доцент
Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ
ТРУДА
В Украине сегодня радикально поставлен вопрос решения проблем в
проведении ревизии расчетов об оплате труда, а также, какие программы
необходимо принять для создания благоприятной атмосферы в проведении
расчетов. Оплата труда считается сложной системой в решении социально –
экономических проблем. Так как одно только определение размера
заработной платы может вызвать существенные трудности у всех участников
трудовых отношений. А наряду с этим возникает дилемма: работник
стремится к получению большего уровня дохода, а работодатель
заинтересован в сокращении своих расходов, тем самым понижая уровень
удовлетворения потребностей работников и обеспечивая себе невысокий
конечный производственный результат труда на предприятии (учреждении,
организации). Чтобы избежать данной ситуации, необходимо проводить
оптимизацию расчетов об оплате труда с помощью ревизии.
Ревизия – это проверка законности и обоснованности совершенных
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хозяйственных или финансовых операций, правильность их оформления в
бухгалтерской отчетности, а также обследование правомерности действий
должностных лиц компании, ответственных за их осуществление [5].
Одним из объектов ревизии есть расчеты оплаты труда. Согласно с
Законом Украины «Об оплате труда», заработная плата – это вознаграждение,
вычисленное, как правило, в денежном выражении, где по трудовому
договору собственник или уполномоченный им орган выплачивает работнику
за выполненную им работу [1].
Ревизия расчетов об оплате труда – одна из важнейших составляющих
контроля в бюджетном учреждении. Правильная организация учета труда и
оплаты содержит в себе государственное значение, поскольку расходы на
оплату труда в сметах бюджетных учреждений имеют наибольший удельный
вес. Целью ревизии расчетов об оплате труда – проверка соблюдения
штатного расписания в учреждении, изучение организации нормирования
труда, использование рабочего времени, оценка системы оплаты труда и ее
соответствие условиям труда, проверки правильности и своевременности
расчетов с работниками, а также целевое использование средств, которые
предназначены на оплату труда [4, с. 68].
Расходы предприятия на оплату труда в большинстве случаев
формируются предприятием правильно – согласно с установленными
тарифами и отработанным временем. Это связано с достаточно сильным
контролем заработной платы, как базы начисления единого социального
взноса, который проверяется органами государственной налоговой службы. С
другой стороны, выплаты заработной платы контролируют сами рабочие,
которые точно знают, какая сумма подлежит оплате. Но, несмотря на
пристальный контроль заработной платы со стороны государства и
работников, существует ряд проблем, которые не контролируются: оплата
заработной платы нелегально «в конвертах»; оплата заработной платы
неработающим лицам.
Выплата заработной платы в «конвертах» приводит к «цепной
реакции», ведь доплачиваются взносы в пенсионный фонд и налоги в
бюджет, что отрицательно влияет на исполнение бюджета страны и может
повредить работнику, в результате этого может остаться без достойной
пенсии в будущем и социальной защиты сегодня, аналогична ситуация и с
неработающими лицами [3, с. 46].
Для совершенствования контроля расчетов об оплате труда
необходимо осуществить следующие мероприятия: разработка точного
графика документооборота и четкое соблюдение сроков предоставления, в
бухгалтерию первичных документов приведенных в нем; осуществление
постоянного контроля в правильном заполнении и своевременном
представлении первичных документов; осуществлять проверку расчетов об
оплате труда неожиданной для получения достоверной, правдивой
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информации; повышение квалификации
экономической службы [2, с. 26].

работников

бухгалтерской

и

1. Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.1995 № 108/95-ВР (в редакции Закона от
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УДК 657
Шуляк О.В., ст. гр. 361 «Д»
Науковий керівник: Дацюк А.А.
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національного технічного університету
ПОНЯТТЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Важливим показником, що відображає ефективність роботи суб’єкта
господарювання є собівартість. Це показник, який несе інформацію про
умови та стан виробництва на підприємстві. Виробник завжди прагне до
найбільш раціонального використання ресурсів з метою зменшення
собівартості, збільшення обсягів виробництва і, в результаті, підвищення
прибутковості. В процесі зниження собівартості виявляються майже всі
складові підвищення ефективності виробництва: економія матеріальних,
паливно – енергетичних ресурсів, зростання продуктивності праці,
поліпшення використання основних засобів на підприємстві.
Існують різні точки при визначенні поняття собівартості. Так,
А.Ш.Маргуліс вважає, що собівартість продукції на конкретному
підприємстві, в об'єднанні чи галузі включає основну частину витрат,
пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції і є важливим
госпрозрахунковим якісним показником [1, с.5].
Кулинич М.Б. стверджує, що собівартість – це вартісна оцінка
ресурсів, які використовуються для виробництва і реалізації продукції з
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метою отримання економічної вигоди [2, с.7].
Грачова Р.Є. розглядає собівартість продукції як вартісну оцінку
продукції на базі вартості сировини, матеріалів, палива, енергії, праці та
інших складових, які споживаються у процесі її виробництва [3, с.209].
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати, які включаються до складу собівартості продукції
визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».
Порядок формування собівартості продукції на підприємствах лісового
господарства визначають Методичні рекомендації з формування собівартості
продукції(робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства України від
08.11.2002р. №146 [4].
Згідно з даними рекомендаціями собівартість продукції лісового
господарства формують матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.
Особливістю формування собівартості продукції на підприємствах
лісового господарства є те, що до її складу в частині матеріальних витрат
включають природну сировину (деревину власної заготівлі тощо). Крім того,
до собівартості відносяться витрати на лісогосподарські роботи та послуги,
виконані за власні кошти (боротьба з шкідниками та хворобами лісу,
створення захисних лісових насаджень і т.д.).
Тому, враховуючи погляди різних вчених щодо визначення сутності
собівартості та особливості формування витрат у лісовому господарстві,
вважаємо, що собівартість лісогосподарської продукції – це витрати
природної та іншої сировини і матеріалів, палива, енергії, праці, витрати на
лісогосподарські роботи та послуги, а також інші витрати на її виробництво
та реалізацію.
1. Калькуляция себестоимости в промышленности: Ученик / Под ред. проф.
А.Ш. Маргулиса. – М.: Финансы, 1980. – 288с.
2. Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: Монографія. – Луцьк:
РВВ «Вежа», Волин. держ. ун–ту ім. Лесі Українки, 2006. – 204с.
3. Грачова Р.Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку. – К.: Галицькі Контракти, 2004.
– 832 с.
4. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,послуг) на
підприємствах лісового господарства України, затверджено наказом Державного
комітету лісового господарства України від 08.11.2002 року № 146.
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ОЦІНЮВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У КОНТЕКСТІ
МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН
Концепція маркетингу відносин поряд із поняттям трансакційних
витрат для сільськогосподарських підприємств є новою. Все частіше фігурує
думка проте, що налагодження та розвиток довготривалих відносин із
суб’єктами бізнес-середовища приносить підприємству певний позитивний
фінансовий результат. Проте, що саме являє собою вигода від довгострокової
співпраці між учасниками ринку є досить складним та неоднозначним
питанням. Сьогодні існують різні наукові підходи до оцінювання результату
взаємодії ринкових партнерів, які у найбільш загальному вигляді можна
охарактеризувати як порівняння доходів та витрат від трансакцій із тим чи
іншим контрагентом. Все ж, практика свідчить, що оцінюючи взаємодію
суб’єктів бізнес-середовища, більше уваги приділяється якісним параметрам
відносин, а саме задоволенню від якості товару, його ціни, термінів та умов
поставки та ін. Зважаючи на це, існує об’єктивна необхідність врахування
трансакційних витрат у процесі дослідження відносин із партнерами, що
дасть змогу оцінити не лиши якісні, а й кількісні параметри взаємодії.
Процес впровадження системи обліку та оцінювання трансакційних
витрат повинен розпочинатись із цілковитого усвідомлення сутності
трансакційних витрат та складових їх статей, проходити ряд кроків, які
полягають у розробленні чіткої методики їх обліку та оцінювання, а також
передбачати всебічний аналіз отриманих результатів із позиції маркетингу та
обліку.
Варто зауважити, що з точки зору маркетингу, можливості
впровадження системи обліку та оцінки трансакційних витрат є частково
обмеженими. В першу чергу це обумовлено недосконалістю кадрового складу
більшості сільськогосподарських підприємств, а саме – відсутністю
спеціалістів-маркетологів, які могли б займатись систематизацією та
обробкою даних про кожну із здійснених трансакцій із тим чи іншим
контрагентом. Інша проблема пов’язана із низькою маркетинговою
культурою вітчизняних аграріїв, що і спричиняє відсутність обігу та
використання поняття трансакційних витрат як економічної та маркетингової
категорії.
Побудова та впровадження методики оцінювання
трансакційних
витрат має стати одним із етапів процесу впровадження концепції маркетингу
відносин у їх практичну діяльність. Варто зауважити, що розроблення
подібних методик сьогодні є досить актуальним та дискусійним у численних
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науко-практичних дослідженнях. Все ж, більшість із них не знаходять свого
відображення у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств,
що обумовлено їх складністю, насиченістю незрозумілими термінами,
етапами та методами збору даних, а найголовніше – неврахуванням
можливостей підприємств-виробників до їх впровадження. Тому важливим
завданням для маркетологів сьогодні є раціональна структуризація етапів
процесу впровадження та використання концепції маркетингу відносин, яка
буде дієвою саме для суб’єктів АПК.
В цілому, бухгалтерський облік трансакційних витрат та використання
раціональних методів їх маркетингового аналізу дасть змогу чітко
відслідковувати фінансові аспекти вигоди від налагодження взаємовідносин
із учасниками бізнес-процесів. При цьому прийняття стратегічноважливих
рішень у галузі формування системи маркетингу відносин на мезо-, мікро- та
макрорівні буде ґрунтуватись не лише на основі врахування якісних
параметрів відносин, але й доповнюватись даними щодо величини
трансакційних витрат, та виявлених закономірностей їх динаміки.

УДК 657
Шушакова І.К., ФОАЕК IV курс 3 група
Київський національний торговельно-економічний університет
Науковий керівник: Фоміна О.В., к.е.н., старший викладач
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ
ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодні підприємства в процесі своєї господарської діяльності
отримують все більше різноманітних інформаційних об’єктів, що мають
комерційну цінність: унікальні розробки щодо організації та ведення бізнесу,
особливості вибору сировини і матеріалів, умови договорів, методи
внутрішнього ціноутворення тощо. У світлі швидких змін економічних
процесів та непербачуваності умов ринкової економіки гостро постає питання
нагального визнання та оцінки інформаційних управлінських систем
підприємства для забезпечення високого рівня їх економічної захищеності
для
забезпечення
зростання
вартості
підприємства
та
його
конкурентоспроможності.
Проблемами сутності, оцінки та захисту комерційної таємниці
підприємства займалися багато науковців, серед яких І.Л. Бачило, А. Гуз,
Н. Іваницька, А.І. Марущак, А.О. Сляднева, однак, дані питання потребують
подальшого вивчення та удосконалення.
Метою тез є висвітлення основних питань щодо сутності, оцінки та
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захисту комерційної таємниці у складі нематеріальних активів суб’єкта
господарювання.
Критичний аналіз наукових досліджень та нормативно-правової бази
щодо комерційної таємниці підприємства дав змогу виділити ряд основних
проблем.
Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною
таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому
чи в певній мірі та сукупності її складових є невідомою та не є
легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до
якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була
предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її
секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного,
виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно закону не
можуть бути віднесені до комерційної таємниці [1](установчі документи,
фінансова звітність, обчислення суми податків та платежів, штатний розпис,
документи про платоспроможність тощо). Оскільки управлінський облік
являє собою внутрішній облік (тобто інтерпретовану відповідним чином
інформацію
для
ефективного
планування,
контролю,
прийняття
управлінських рішень та оцінку цих рішень на відповідність стратегії
підприємства [2]), який ведеться на вимогу керівництва та є доступним лише
для внутрішніх користувачів (менеджерів різного рівня, керівника
підприємства, бухгалтерської служби), то можна вважати, що він містить
комерційну цінність для підприємства, а отже і є комерційною таємницею
цього господарюючого суб’єкта. На нашу думку, управлінський облік є
невід’ємною частиною успішної діяльності підприємства, містить дуже
ціннісну та важливу інформацію для досягнення підприємством
запланованого рівня результативності та потребує належного захисту від
недобросовісної конкуренції.
Відповідно до п. 5 П(с)БО 8 «Нематеріальні активи», комерційна
таємниця відноситься до прав на об’єкти промислової власності [3]. Отже,
якщо цей об’єкт відноситься до нематеріальних активів, то його слід
відображати на рахунку 12 «Нематеріальні активи», а також узагальнювати
інформацію у І розділі активів балансу у складі нематеріальних активів.
Комерційну таємницю можливо оцінити за такими методами: витратним,
доходним та ринковим. Відповідно до витратного методу до вартості
комерційної таємниці будуть включені лиш ті витрати, які підприємство
понесло в ході відповідних розробок і досліджень, але така оцінка буде не
надто наближеною до ринкової. Тому ми вважаємо, що витратний метод для
визначення оцінки комерційної таємниці можливий лише у теоретичному
аспекті. Сутність ринкового методу полягає в тому, що оцінка комерційної
таємниці можлива при порівнянні цін ринкових угод щодо господарських
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операцій з аналогічною або подібною інформацією, однак на заваді втілення
цього методу стоїть недостатньо сформований активний ринок прав на
об’єкти промислової власності в України. Щодо дохідного методу слід
звернутися до П(с)БО 2 «Баланс», у якому сказано, що визнається активом
той об’єкт, який у майбутньому принесе підприємству економічні вигоди.
Тому для оцінки комерційної таємниці підприємства необхідно визначити яку
економічну вигоду принесе підприємству підписання певного договору, або ж
оцінити втрачені можливості у разі відмови від співпраці з цим контрагентом
[4]. На нашу думку, слід на законодавчому рівні закріпити методологію
оцінки комерційної таємниці як об’єкту інтелектуальної власності, адже
правильна оцінка комерційної таємниці не лише збільшить вартість
підприємства, а й підвищить якість інформації, яка буде використана для
прийняття вигідного управлінського рішення. Також комерційну таємницю
можна розглядати як чинник, що впливатиме на вартість позитивного гудвілу
при продажу або об’єднанні підприємств.
Відповідно до п. 1 ст. 162 Господарського кодексу України, до
комерційної таємниці можна віднести інформацію, що має комерційну
цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам, а володілець
інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності [5].
Отже, секретність та захищеність є основними критеріями для віднесення
управлінської інформації до комерційної таємниці. Тому керівництву
необхідно створити належні умови для захисту комерційної таємниці, що
мінімізує прямі та непрямі збитки та підвищить прибутковість підприємства.
Система захисту комерційної таємниці окрім апаратних та програмних
засобів захисту, повинна включати і ряд розроблених нормативних
документів внутрішнього порядку, серед яких наказ про комерційну
таємницю, положення по забезпеченню збереження комерційної таємниці
підприємства, порядок поводження із комерційною таємницею й контролю за
дотриманням такого, перелік категорій працівників, що мають доступ до
комерційної таємниці, угода про нерозголошення комерційної таємниці тощо.
На нашу думку, інформацію щодо комерційної таємниці необхідно
передбачити в колективному договорі та договорі про нерозголошення
комерційної таємниці підприємства, а також зазначити перелік
інформаційних об’єктів, що входять до складу комерційної таємниці
підприємства.
В результаті дослідження було виявлено, що комерційна таємниця
слугує методом захисту конкурентоспроможності підприємства від
недобросовісних користувачів та являє собою результати інтелектуальної
діяльності працівників підприємства, що інтерпретують інформацію для
потреб управлінського обліку. Однак, гострим питанням на сьогодні
залишається питання оцінки комерційної таємниці як права на об’єкт
промислової власності, адже розроблені методи оцінки мають досить
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впливові недоліки, що ускладнюють процес оцінки та взяття на баланс
комерційної таємниці. Оскільки значення управлінської інформації є дуже
важливим, то підприємству необхідно створити належні умови для зберігання
та охорони комерційної таємниці та запобігати її виходу за межі кола тих
осіб, яким надано право на користування комерційною таємницею
підприємства.
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Науковий керівник: Шевченко О.О., к.т.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
Інноваційна діяльність - це процес, спрямований на реалізацію
результатів науково-технічних досягнень, закінчених наукових досліджень і
розробок у новий чи удосконалений реалізований на ринку продукт,
технологічний процес, а результатом інноваційної діяльності є
інтелектуальний продукт, призначений для задоволення потреб споживачів.
Якісне зростання і розвиток промислового виробництва забезпечує
інноваційний тип розвитку.
Нововведення сприяють економічному зростанню, але ступінь їх
впливу зростання залежить від життєвого циклу інновацій. Тривалість
життєвого циклу у різних нововведень неоднакова. Життєвий цикл
нововведень є основою життєвого циклу промисловості, яка є сполучною
ланкою між нововведеннями і всією економікою в цілому.
Революційні зміни в техніці, кардинальні структурні зрушення у
виробництві, нові методи управління виступають основою інтенсифікації
відтворення ресурсів виробничого потенціалу.
Виробничий потенціал включає наявні продуктивні сили без предметів
праці, що не є ресурсами тривалої дії, а трудові ресурси і рівень підготовки
кадрів є найважливішим елементом виробничого потенціалу.
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Найважливішим елементом виробничого потенціалу служать
виробничі фонди, що представляють собою матеріально-технічну базу
промислового підприємства. Потенціал виробничих фондів виражається
максимально можливою їх здатністю робити визначений обсяг високоякісної
продукції у визначений відрізок часу. Кількісним вираженням технічного
потенціалу виробничих фондів служать виробничі потужності підприємства,
що залежать від технічного рівня технології, кількості і якості виробничих
фондів. При оцінці можливостей виробничих фондів визначається як їх
виробничий потенціал, так і ступінь його використання.
Інноваційний потенціал - це здатність підприємств виробляти нову
продукцію, а науково-технічний потенціал - сукупність ресурсів для наукових
відкриттів, винаходів і технічних нововведень і є основою інноваційного
потенціалу галузі. Досягнення інноваційного потенціалу передбачає основну
увагу приділяти розгляду інноваційних ресурсів.
До інноваційно-активних підприємств відносяться підприємства, що
забезпечують розробку та впровадження нових, удосконалених продуктів,
технологічних процесів або здійснюють інші види інноваційної діяльності.
Частка інноваційно-активних підприємств в українській промисловості
залишається незначною, що не дає змогу формувати науково-технічний
потенціал країни і потреби в сучасній високоякісній і конкурентоспроможній
продукції.
УДК 657
Щирба М.Т., к.е.н., доцент,
Щирба І.М., к.е.н., викладач
Тернопільський національний економічний університет
ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
АУДИТУ В УКРАЇНІ
Поступовий перехід економіки України на ринкові відносини, розвиток
підприємницької діяльності і поява підприємств різних форм власності
вимагали формування нової більш ефективної системи контролю. В країнах з
розвиненою ринковою економікою широко використовується такий вид
незалежного контролю як аудит. Основне його призначення – перевірка
даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її
достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів
України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил
(внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно із вимогами
користувачів.
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У зв'язку з впровадженням аудиту в нашій країні важливе значення в
його подальшому розвитку набули питання створення законодавчонормативної бази регулювання аудиторської діяльності. Оскільки
користувачами
результатів
аудиторської
перевірки
є
власники
господарюючих суб'єктів, інвестори, кредитори, постачальники тощо, а ці
результати є основною при прийняті ними фінансово-господарських рішень,
то у зв'язку з тим аудит достатньо жорстко регулюється у всіх країнах світу.
Як свідчить практика зарубіжних країн, для впровадження аудиту необхідні
дві групи законодавчо-нормативної документів, які би регулювали аудит. До
першої групи відносять законодавчі державні акти, це перш за все закон про
аудиторську діяльність. До другої групи - стандарти (нормативи), які
регулюють процес здійснення аудиту. Разом з тим, процес регулювання
законодавчо-нормативної бази аудиту в зарубіжних країнах має певні
особливості. Зокрема, в даний час можна виділити два підходи до створення
законодавчо-нормативної бази регулювання аудиту:
1) державна законодавча ініціатива і державне регулювання. Такий
підхід регулювання аудиту характерний для країн континентальної Європи і
Росії. Суть даного підходу полягає в тому, що державні органи розробляють і
затверджують законодавчі акти і стандарти (нормативи) аудиту, здійснює
реєстрацію аудиторів і аудиторських фірм, а також контроль за їх діяльністю;
2) законодавча ініціатива громадських професійних організацій і
регулювання спільно з державою. Його дотримуються Англія, США та деякі
інші країни, тому він одержав назву англо-американський підхід. Основною
особливістю є те, що процес регулювання аудиту здійснюється з ініціативи
громадських професійних організацій. Наприклад, в США функції
регулювання аудиту здійснює Американський інститут дипломованих
бухгалтерів. Зокрема, він займається розробкою аудиторських стандартів,
атестацією дипломованих бухгалтерів. В Україні регулювання аудиту
здійснюється у відповідності з англо-американським підходом. Так, з
ініціативи Спілки аудиторів України був підготовлений і прийнятий
22.04.1993р. Верховною Радою України Закон України "Про аудиторську
діяльність". Прийняття закону послужило основою правового регулювання
аудиторської діяльності в нашій країні. Після прийняття закону була створена
Аудиторська палата України (АПУ), як незалежний самостійний орган на
засадах самоврядування. АПУ здійснює сертифікацію і реєстрацію суб'єктів,
що мають намір займатися аудиторською діяльністю, затверджує програми
підготовки аудиторів, стандарти (нормативи) аудиту, веде Реєстр
аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські
послуги. Таким чином подальше регулювання аудиторської діяльності в
нашій країні покладено на АПУ.
Аналіз прийнятих за останні роки законодавчо-нормативних
документів свідчить про те, що система нормативно-правового регулювання
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аудиту в Україні набула багаторівневого характеру. Однак, найвищим і
єдиним для всіх сфер діяльності в Україні є конституційний рівень, який
передбачає регулювання відносин у сфері підприємницької діяльності на
основі єдиного нормативно-правового акту – Конституції України – акта, що
має найвищу юридичну силу. Конституція України встановлює загальні
принципи здійснення підприємницької діяльності. Норми Конституції
України є нормами прямої дії. Це означає, що закони та інші нормативноправові акти приймаються на основі Конституції України і повинні
відповідати (не суперечити) їй.
Перший рівень регулювання аудиторської діяльності – законодавчий,
який включає Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про
аудиторську діяльність‖. В Законі наведено загальні положення (розкрито
зміст таких понять як аудит, аудиторська діяльність, аудитор, аудиторська
фірма, аудиторські послуги, стандарти аудиту, аудиторський висновок;
передбачено випадки проведення обов’язкового аудиту, а також обов’язки
суб’єктів господарювання при проведенні аудиту); визначено (порядок
сертифікації аудиторів і ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
повноваження, порядок створення та діяльність АПУ, а також повноваження
Голови АПУ; порядок проведення аудиту та надання інших аудиторських
послуг; права, обов’язки та відповідальність аудиторів і аудиторських фірм);
прикінцеві положення. Разом з тим, в Україні склалася така ситуація, що
деякі питання аудиту регулюються Цивільним та Господарським кодексами
України та іншими законами, а саме: „Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг‖, „Про цінні папери та фондовий
ринок‖, „Про іпотечні облігації‖, „Про банки і банківську діяльність‖, „Про
страхування‖ та інші. Проаналізувавши Закон України „Про аудиторську
діяльність‖ та інші законодавчі акти, можна зробити висновок, що між ними є
ще певні неузгодженості у трактуванні окремих понять аудиторської
діяльності. Тому Верховній Раді України необхідно привести законодавчі
акти, а Національному банку України свої нормативно-правові документи у
відповідність із Законом України „Про аудиторську діяльність‖.
Другий рівень регулювання аудиту в Україні – нормативний. До цього
рівня можна віднести Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації
бухгалтерів, які рішенням АПУ №122/2 від 18.04.2003р. прийняті в якості
Національних стандартів аудиту. Затвердження стандартів (нормативів)
аудиту є виключним правом АПУ.
До документів, що регулюють аудиторську діяльність в Україні можна
віднести також положення, інструкції, методичні рекомендації, програми
тощо, зокрема: Положення про сертифікацію аудиторів; Положення про
постійне удосконалення професійних знань аудиторів України; Порядок
ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів; Положення щодо
підготовки аудиторських звітів (висновків), які подаються до Національної
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комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації
емітентами та професійними учасниками фондового ринку; Програма
підготовки до складання кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката
аудитора України та інші. У зв’язку з цим, можна виділити третій
методичний рівень нормативно-правового регулювання аудиторської
діяльності в Україні. Ці документи не повинні вступати в протиріччя із
Законом України „Про аудиторську діяльність‖, Міжнародними стандартами
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, видання 2010р.
Необхідно виділити також четвертий внутрішньофірмовий рівень
регулювання аудиторської діяльності. Документи цього рівня формуються
безпосередньо в аудиторській фірмі її відповідними відділами. До цього рівня
документів можна віднести внутрішньофірмові стандарти аудиту.
Таким чином, в Україні закладені нормативно-правові основи
регулювання аудиторської діяльності з врахуванням міжнародного досвіду.
УДК 657
Юха Т.М, 6.509-2
Науковий керівник: Голуб Ю.Ю., асистент
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ
ЕКОНОМІКИ
Досвід високорозвинених країн світу засвідчив, що підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника можливе лише
завдяки інноваційній активності при максимальному використанні
інноваційного потенціалу регіонів, інноваційністю його застосування в
господарській практиці [5, с. 35]. Інноваційний шлях розвитку України, який
знайшов відображення в офіційних документах, повинен знайти своє
продовження в економічній думці вчених-економістів, оскільки в сучасних
умовах активна інноваційна діяльність є необхідною не тільки для
високорозвинених регіонів, але й регіонів, що не мають такого статусу.
Сьогодні ключовим фактором економічного зростання і підвищення
рівня життя населення країни виступає не її забезпеченість природними
ресурсами, а наявність конкурентоспроможних наукомістких секторів
промисловості.
Так країни-лідери мають і розвивають інформаційні і комунікаційні
технології (головними факторами є мікроелектроніка і програмне
забезпечення), а також біо- і нанотехнології, аерокосмічну промисловість;
опто- і мікроелгкіроніку, мікромеханіку, фотоніку. При цьому в Україні, за
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оцінкою Інституту економічного прогнозування НАН України, нині
домінуючими залишаються важке машинобудування, виробництво і прокат
сталі, електротехніка, кораблебудування, автомобілебудування, синтетичні
матеріали, кольорова металургія (майже 60 %), на електронну промисловість
приходиться 38 %, всього 4 % - на інформаційні і комунікаційні технології і
лише 0,1 % - на біо- і нанотехнології, аерокосмічну промисловість; опто- і
мікроелгкіроніку, мікромеханіку, фотоніку [4, с. 24].
Проблемам конкурентоспроможності економіки та інноваційної
діяльності присвячено значну кількість досліджень і публікацій, серед яких
можна назвати роботи В. Геєця, В. Денисюка, В. Марцина, В. Грищенка, З.
Марценюк.
У
їх
роботах
досліджуються
загальні
проблеми
конкурентоспроможності економіки та шляхи активізації інноваційної
діяльності, хоча поки що не існує вичерпної відповіді, завдяки яким
механізмам цю проблему буде розв'язано, за яких умов інноваційна стратегія
зробить технологічний прорив у національній економіці.
Виникає запитання: чому за такої всебічної уваги до
конкурентоспроможності економіки, до інноваційної діяльності не вдалося
досягнути виробництва конкурентоспроможної продукції, закріпити високий
рівень нововведень та ін. Якщо обсяг експорту високотехнологічної продукції
в Україні складає 572 млн дол. США, то в Італії цей показник становить 20
млрд дол., Іспанії - 9 млрд дол., Росії - 5,3 млрд дол. США
[1, c. 47].
Основною причиною такого відставання є те, що виконавча влада як на
державному, так, особливо, і на регіональному та місцевому рівнях фактично
не займається стимулюванням інноваційного розвитку економіки. Вирішення
проблем зростання ВВП, бюджету, заробітної плати, пенсій чи інших
напрямів
її
відповідальності
забезпечується,
головним
чином,
необґрунтованим зростанням цін, розпродажем державного майна і землі,
розширенням платних дозвільних функцій та іншими засобами, які самі по
собі не створюють додаткової вартості та не забезпечують реального
приросту національного багатства.
Головною причиною низької ефективності науково-технічного
потенціалу є факт того, що прямі й опосередковані державні інвестиції в
науку та інновації слабо пов'язані із завданням забезпечення зростання
конкурентоспроможності економіки. У науковій сфері гроші розпорошуються
за науковими структурами, багато з яких працюють неефективно і не мають
результатів світового рівня, а у виробничій сфері не створено економічних
стимулів, які б впливали на технологічне оновлення виробництва і
підвищення конкурентоздатності вітчизняних товарів.
Не менш серйозною перешкодою на шляху до зростання
конкурентоспроможності економіки, розвитку інноваційної діяльності є
нестабільність законодавства та його мінливість, велика кількість правових
актів, що регулюють інвестиційну діяльність, їх неузгодженість, нечіткість і
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незрозумілість [2, c. 61]. Тому інвестори через невпорядкованість правових
норм не бажають вкладати кошти в економіку України, яка має великі шанси
економічного зростання.
У сучасних умовах глобалізації економіки забезпечення високого рівня
інноваційної активності національної економіки належить до числа головних
державних пріоритетів. Але виконання цього пріоритетного завдання
можливе за умови створення високомотиваційного середовища для суб'єктів
ринку з метою підвищення продуктивності праці. У цьому випадку
інноваційна стратегія вийде за рамки окремих «технологічних територій»,
давши можливість розвиватись іншим секторам економіки, що забезпечить
умови зміцнення української економіки в цілому.
Для розроблення стратегії інноваційного розвитку необхідно
створювати переваги, які б сприяли виготовленню товарів і послуг, що за
своїми параметрами не уступали б товарам чи послугам конкурентів. Для
цього вітчизняний товаровиробник повинен мати цілий пакет аргументів для
боротьби за статус конкурентоспроможного. До таких аргументів слід
віднести: податкове законодавство, орієнтоване на стимулювання
продуктивності виробництва, зменшення вартості капіталу, розвитку
продуктивних сил, інфраструктури, техніко-технологічного оснащення,
інформаційного забезпечення бізнесу та ін. [3, c. 36].
Активізація інноваційної діяльності в Україні знайде своє
відображення за умови державної підтримки інноваційного розвитку наукової
сфери. Для цього необхідно сформувати нову стратегію державного
управління інноваційною діяльністю. Основними напрямами такої стратегії є:
 державна підтримка формування цілей інноваційної діяльності,
формування системи їх пріоритетів;
 забезпечення Європейських стандартів наукоємкості ВВП (не нижче
3,5 % від ВВП);
 формування кадрового складу науки, який визначить долю
інноваційного розвитку;
 формування сучасної організаційно-функціональної інституції,
здатної на високому рівні здійснювати наукові дослідження;
 вдосконалення системи державного управління розвитку науки
шляхом зосередження її зусиль на укріпленні інноваційного потенціалу
наукової сфери, забезпечення тісного зв'язку між всіма сторонами цього
процесу.
Отже, конкурентоспроможність національної економіки та її складових
може швидко підвищуватись за умови продуманої системи цілеспрямованих
дій, у яких велика роль належить інститутам держави. Насамперед, необхідно
визначити пріоритети інноваційного розвитку, сформувати інфраструктуру
інноваційної діяльності, до якої належать технопарки, бізнес-центри. При
цьому ефективність інноваційної діяльності забезпечується шляхом
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створення високомотиваційного середовища.
1. Денисюк В. Оцінка інноваційної активності економіки країн та регіонів.
Економічний часопис - ХХІ // Науковий журнал. - № 1-2. - 2011.
2. Марцин В.С. Стратегія розвитку інвестиційної діяльності в економіці України.
Актуальні проблеми економіки. - № 9. - 2011.
3. Грищенко В.О. Підходи до забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки // Управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації // За ред.
В.П. Онищенка. - 2012.
4. Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього
інноваційних фондів. Наука та наукознавство. - № 3. - 2012.
5. Марценюк З.Р. Механізм побудови конкурентоспроможних національних
інноваційних систем Китаю та Індії. Економічний часопис - ХХІ // Науковий
журнал. - № 1-2. – 2012.
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Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского
НЕОБХОДИМОСТЬ АУДИТА ПЕРСОНАЛА
Для эффективной деятельности предприятия, организации или
учреждения важное значение, на ряду с другими факторами, принадлежит аудиту
персонала. Во многом повышение эффективности управления персоналом
зависит от грамотной оценки их сегодняшнего состояния, подробного анализа
тенденций и составления прогнозов на будущее.
Аудит персонала представляет собой определение, оценку личностного
потенциала сотрудников и соответствия сотрудников корпоративной культуре и
ценностям компании .
Успешная деятельность любой организации нуждается в анализе
трудовых показателей, который позволяет более точно оценить техникоэкономический потенциал; определить резервы более эффективного
использования персонала предприятия, улучшения организации, условий труда и
его оплаты; найти пути нормализации социально-трудовых отношений в
коллективе и т.д. [1, с. 12].
Аудит может способствовать кадровым перестановкам, улучшающим
качественный состав работающих, продвижению наиболее перспективных
сотрудников и развитию их творческой активности, а также позволит повысить
роль служб по управлению персоналом, сблизить их деятельность с целями
организации, заострить их внимание на наиболее важных вопросах. Аудит
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персонала позволяет убедиться в том, что трудовой потенциал используется
полностью и эффективно, а организация и условия труда соответствуют
требованиям законодательства. Таким образом, аудит персонала представляет
собой предпринимательскую деятельность по осуществлению независимых вневедомственных проверок экономических субъектов в сфере труда и трудовых
отношений.
Основная цель аудита персонала — оценка деятельности экономического
субъекта в сфере труда и трудовых отношений, установление соответствия
применяемых экономическим субъектом форм и методов организации трудовой
деятельности и трудовых отношений законодательным и правовым актам, а
также выработка на основании результатов проверок предложений по
оптимизации организации трудовой деятельности и трудовых отношений,
осуществляемых экономическим субъектом [2, с. 41].
Аудит протекает в виде анализа системы социально-трудовых
показателей, оценивает деятельность службы управления человеческими
ресурсами организации и может охватывать отдельные подразделения или
компанию в целом. Посредством обратной связи линейные менеджеры и
специалисты по управлению персоналом получают представление о
функционировании человеческих ресурсов и выявляют, насколько хорошо
менеджеры выполняют свои обязанности по управлению персоналом.
С каждым годом исследования в области управления персоналом
приобретают все большую важность. В случае отказа от исполнения требований
законов о равной занятости или безопасности труда возможны служебные
разбирательства. Деятельность службы управления персоналом помогает
управлять производительностью организации и качеством рабочей жизни.
Позитивный имидж организации включает в себя такой компонент как
соблюдение прав и гарантий своих работников [3].
Аудит персонала необходимо проводить на всех предприятиях в разрезе
их деятельности с целью определения направлений повышения
производительности труда.
1. Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала / Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова: Учебное
пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2004. - С. 315.
2. Рогуленко Т.М. Основы аудита (вопросы теории и практики): Учеб. пособие /
Т.М. Рогуленко; Моск. Экон.-правовой ин-т. – М., 2005. – С. 65.
3. Загоруйко І.Я Ринок аудиторських послуг в умовах інтеграційних процесів України // І.Я
Загоруйко – [Электронный ресурс] – Режим доступа: blog.ubr.ua/praktikabiznesa/nevirshen-problemi-auditu-v-ukran-2-1237
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Луцький національний технічний університет
БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ
Фінансові ризики виникли разом з появою грошового обігу та відносин
«позичальник-кредитор». В процесі розвитку фінансових систем кількість
ризиків постійно збільшувалась. Однак, необхідність комплексного
управління ними для всіх учасників фінансового ринку проявилась лише в
останні 10-15 років. Цьому сприяли глобалізація, дерегулювання, розвиток
ринку похідних фінансових інструментів, поява нових інформаційних
технологій та телекомунікацій та ін. Тому для вивчення потенційних ризиків
та пошуку шляхів їх зниження було розроблено так званий фінансовий ризикменеджмент – спеціальну методологію оцінки та управління фінансовими
ризиками.
Проблемами забезпечення фінансової безпеки займались такі
вітчизняні економісти, як О.В. Васюренко, П.І. Верченко, П.І. Мунтян, В.М.
Ляшенко
та
зарубіжні
вчені:
Б.
Едрадс,
Ж. Рівуар, Д. Сінки та ін.
Становлення фінансового ризик-менеджменту як самостійного
напряму практичної діяльності почалося з 1973р. І характеризувалось
початком роботи Чікагської біржі опціонів, публікацією американських
вчених моделі оцінки вартості європейських опціонів та остаточним
скасуванням Бреттон-Вудської системи фіксованих валютних курсів [1,
с.220].
Одним із видів фінансових ризиків є банківський ризик – ймовірність
втрати вартості капіталу банку по всіх напрямах його діяльності, пов’язана із
внутрішніми та зовнішніми факторами невизначеності. Виділимо дві складові
такого ризику:
1) факторна – сукупність ендогенних та екзогенних факторів, що
впливають на діяльність банку;
2) результативна – можливість втрати капіталу або збиток.
Вважаємо доцільним розділити банківські ризики на дві групи:
загальні (кредитний, ринковий, географічний, валютний, процентний, ризик
ліквідності) та ризики видів діяльності (операційний, правовий, ризик втрати
репутації).
Основою ефективного управління банківськими ризиками є їх
ідентифікація – процес виявлення ризику, визначення його типу та виду. Для
цього необхідно для кожної його складової розробити показники, аналіз яких
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дозволить визначити наявність ризику, його вид та основні характеристики
[2, с.123].
Світова практика свідчить про те, що для забезпечення безпеки та
стабільності банківської діяльності, обов’язковим є створення системи
комплексного захисту банку. При цьому слід враховувати не лише всі
особливості кожного банку та можливі загрози, а й визначати способи їх
нейтралізації з використанням новітніх оперативних прийомів і технічних
засобів. Отже, для мінімізації та компенсації банківських ризиків ми
пропонуємо такі шляхи:
1) формування адекватних резервів;
2) збільшення власного капіталу;
3) страхування ризиків;
4) диверсифікацію портфеля активів в розрізі інструментів, термінів,
валют, географії;
5) встановлення та дотримання лімітів ризику,
що дозволить підвищити якість та ефективність управління банківськими
ризиками в системі забезпечення фінансової безпеки банку.
1. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учебное пособие. –
М.: КНОРУС, 2008. – 288 с.
2. Верченко П. І. Багатокритеріальність і динаміка економічного ризику (моделі та
методи): Монографія.– К.: КНЕУ, 2006.– 272 с.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Дослідженню методологічних та методичних основ трансакційних
витрат присвячено ряд розробок зарубіжних науковців, і незважаючи, на те,
що у вітчизняній економіці це нове явище, теоретичні та методичні проблеми
управління цими витратами вже відображені у працях відомих українських
науковців. В умовах посилення конкуренції ефективність господарської
діяльності залежить від напрямів зниження та оптимізації витрат, а також
обліково-аналітичного та інформаційного забезпечення для управління
витратами. Відсутність єдиного підходу до трактування «трансакційні
витрати», «трансакції», а також складністю їхнього визначення, класифікації
для цілей бухгалтерського обліку і контролю окреслюють не вирішені
проблемні питання.
Науково-обґрунтована класифікація трансакційних витрат дозволить
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упорядкувати певним чином елементи будь-якої підприємницької системи
вона є запорукою не тільки належної організації бухгалтерського обліку і
контролю, але й системи управління підприємством загалом. Враховуючи
особливості господарської діяльності кожного окремого підприємства,
поняття та види трансакційних витрат є широкими, і тому науковцями
визначено та узагальнено п’ять типів цих витрат [2, с. 153]: на пошук
інформації; на проведення переговорів; вимірювання; специфікації та захисту
прав власності; опортуністичної поведінки. Окрім визначених п’ять типів,
науковцями розпочато і запропоновано типологію трансакційних витрат, яка
містить шість ознак [2, с. 161]: економічні наслідки; характер контактів;
джерело відшкодування; тип інституцій; сфера виникнення; періодичність
виникнення. Загалом, всі запропоновані класифікації трансакційних витрат
мають теоретичний характер, і тому важливим є врахування практичного
аспекту та умов господарської діяльності українських підприємств. Звідси
можна зробити висновок, що дослідження концепції управління
трансакційними витратами підприємства, потребує подальших наукових
досліджень, як теоретичного так і практичного характеру, і дієвими
інструментами слугуватимуть їхня типологія та класифікація на рівні
підприємства.
Аналіз публікацій [1; 2; 3] засвідчує, що науковцями виділено понад 30
класифікаційних ознак та більше 80 видів трансакційних витрат.
Узагальнюючи наукові розробки у табл. 1 запропоновано підходи до
класифікації для цілей управління трансакційними витратами, яка дасть
можливість розкрити насамперед їхній зміст, види, місце виникнення та
однорідність характеру.
Таблиця 1
Класифікація трансакційних витрат підприємства
Ознаки класифікації
Групи трансакційних витрат
легальні
За характером контрактів
нелегальні
За можливістю відображення в облікові
обліку
необлікові
зовнішні
За відношенням до суб’єктів
господарювання
внутрішні
продуктивні
З економічною доцільністю
здійснення
непродуктивні
витрати звичайної діяльності
витрати фінансової діяльності
витрати інвестиційної діяльності
За видами діяльності
витрати надзвичайної діяльності
витрати на управління
витрати договірного процесу
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За стадіями договірного
процесу

За видом (спрямуванням)
договору
За періодичністю виникнення
трансакцій
За видами інституцій
За характером економічних
наслідків
За рівнем контрольованості

Продовження табл. 1
інформаційні витрати
витрати на проведення переговорів
витрати на вимірювання
витрати на юридичне оформлення угоди
витрати, що виникають у процесі
виконання договорів
витрати аналізу виконання договорів
витрати контролю виконання договорів
трансакційні витрати за договором, що
передбачає придбання активів або послуг
трансакційні витрати за договором, що
передбачає реалізацію активів або послуг
постійні
змінні
одноразові
регламентуються формальними
інститутами
регламентуються неформальними
інститутами
ефективні
неефективні
контрольовані
частково контрольовані
неконтрольовані

Відсутність єдиної класифікації трансакційних витрат спричинена не
тільки їхньою різноманітністю, але й визначенням їхнього змісту та
структури на рівні підприємства. З метою здійснення оцінки та проведення
аналізу трансакційних витрат на рівні підприємства необхідно на основі
класифікації визначити інформаційні джерела. Відсутність інформаційного
забезпечення
унеможливлює
класифікацію
трансакційних
витрат
підприємства, яка у свою чергу дає змогу удосконалити обліково-аналітичну
систему управління. Інформаційне забезпечення дослідження трансакційних
витрат є цілеспрямованим рухом інформаційних потоків, які відповідають
встановленим вимогам та критеріям, сформовані згідно визначених форм, і в
кінцевому результаті складають трансакційне середовище підприємства.
Підсумовуючи вищенаведене варто зазначити, що проблемні питання
трансакційних витрат потребують подальших наукових досліджень.
Виокремлення таких витрат у загальній структурі витрат підприємства дає
можливість керівникам та менеджерам удосконалити наявні методи та
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інструменти планування, обліку, аналізу та контролю. Крім того, вивчити
склад та чинники які на них впливають і визначають їхній обсяг тощо.
Підвищення і збереження конкурентоспроможності підприємства в умовах
нестабільного ринкового середовища, ефективність та результативність його
функціонування значною мірою залежить від розміру саме трансакційних
витрат, вплив яких є суттєвим і який неможливо зневажати та не враховувати.
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