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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Після набуття Україною незалежності помітно підвищився інтерес
вітчизняних підприємств до операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
що обумовлено рядом обставин. По-перше, розпад Радянського Союзу і розрив
традиційних економічних зв'язків надалі призвели до розуміння необхідності
їхнього відновлення в умовах установлення ринкових відносин за різкого
зниження обсягів виробництва й погіршення фінансового стану підприємств.
По-друге, українські підприємства мають свободу у виборі власної стратегії
здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що підвищило їхню ділову
активність у даній сфері. По-третє, у цей час відбувається інтеграція та
інтернаціоналізація господарської діяльності України на міжнародній арені. Цими
факторами обумовлена необхідність визначення державної політики у сфері
валютного регулювання й контролю [5,с.51].
Формування валютної системи України розпочалося одночасно з
формуванням національної грошової системи, складовою якої вона є. Уже
Законом України «Про банки і банківську діяльність», ухваленому 1991 р.,
були сформовані деякі правові норми щодо організації валютного
регулювання і контролю в Україні: установлено ліцензування НБУ
комерційних банків на здійснення операцій в іноземній валюті; дозволено
НБУ купувати і продавати іноземну валюту, представляти інтереси України у
відносинах з центральними банками інших країн та у міжнародних валютнофінансових органах; зобов'язано НБУ організувати накопичення та зберігання
золотовалютних резервів. Це були перші кроки до перетворення НБУ в
центральний орган валютного регулювання країни, що започаткували перший
етап розбудови валютної системи. Помітні успіхи в антиінфляційній політиці
1994 р. створили передумови для переходу до другого етапу розбудови
валютної системи, що тривав до вересня 1996 р. Головною ознакою цього
етапу було повернення до ринкових методів організації валютних відносин:
прискорення лібералізації валютного ринку, відновлення роботи УМВБ та
визначення офіційного валютного курсу карбованця на підставі результатів
торгів на УМВБ, ліквідація множинності валютних курсів, істотне
розширення переліку потреб резидентів у валюті, які дозволялось
задовольняти через купівлю-продаж на біржі та на міжбанківському
валютному ринку[2,c.351].
З вересня 1996 р., після випуску в обіг постійної національної валюти
гривні, розпочався третій етап формування валютної системи України, на
якому ринкові засади набули подальшого розвитку. Основними заходами і

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

результатами цього етапу були: остаточний перехід на режим плаваючого
валютного курсу гривні: спочатку плавання обмежувалося валютним
коридором, а з 2000 р. введено вільне плавання; ведення вільного
розпорядження резидентами всією сумою валютних надходжень; певна
децентралізація валютного ринку, припинення операцій на УМВБ та інших
валютних біржах; подальша лібералізація доступу до валютного ринку юридичних і фізичних осіб-резидентів до рівня, адекватного вільній
конвертованості національної валюти за поточними операціями; приєднання
України (у травні 1997 р.) до VIII Статті Статуту МВФ, що означало офіційне
визнання вільної конвертованості гривні за поточними операціями [1,c.16].
Організація валютної системи пов‘язана з розробкою і реалізацією
валютної політики, яка являє собою сукупність заходів держави та
центрального банку у сфері валютних відносин (валютні обмеження,
регулювання валютних курсів, імпортні депозити) з метою впливу на
платіжний баланс, валютний курс та конкурентоздатність національного
виробництва. Крім зазначених загальних завдань, українська держава має
вирішувати в галузі валютних відносин і ряд специфічних проблем, що
випливають із конкретно-історичної ситуації, яка склалася сьогодні:
забезпечення стабільності гривні відносно провідних валют світу; залучення
іноземної валюти в країну і використання її як засобу стабілізації
національної економіки; створення державного валютного фонду й ринку
валюти[4].
Нинішня ситуація на валютному ринку характеризується нестійкою
рівновагою, що виявляється в постійних коливаннях курсу долара. Це
коливання обумовлене тим, що рівень золотовалютних резервів Центрального
банку залишається недостатнім для згладжування різких стрибків курсу
долара. Покупка валюти Центральним банком на ринку йде не тільки на
поповнення резервів, але і на обслуговування зовнішньої заборгованості. Чим
більше потрібний засобів для обслуговування зовнішнього боргу, тим менше
можливостей у Центрального банку проводити політику згладжування
коливань курсу долара. До того ж, слабкий експортний потенціал не
забезпечує достатніх валютних надходжень у країну, а відсутність нормальної
економічної ситуації примушує експортерів приховувати валюту за
кордоном, оскільки у них немає гарантій вільного розпорядження своїми
валютними коштами й необхідних стимулів до їх інвестування в національну
економіку.
Для успішного функціонування валютної системи України є ряд
ключових умов, виконання яких забезпечить зміцнення валютної системи та
економіки в цілому.
До них належать:
— забезпечення відповідної ліквідності. Ця умова припускає
існування офіційних валютних резервів України, які приймають участь у
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міжнародній торгівлі. Також потребує стимулів для того, щоб комерційні
банки, які діють в якості дилерів, що торгують іноземною валютою, мали
достатні її резерви для забезпечення потреб приватного сектору;
— дія механізму вирівнювання (регулювання). Ця умова потребує
того, щоб уряд України проводив економічну та фінансову політику, яка б
сприяла підтриманню збалансованої системи платежів; фінансові механізми
забезпечували регулювання платіжного балансу; держава сприяла
збереженню рівноваги на валютному ринку України;
— впевненість у національній грошовій системі. Якщо фірми та
інвестори приватного сектору будуть впевнені у тому, що держава проводить
політику, яка веде до збалансованої системи платежів, вони будуть мати
довіру до системи. Міжнародні організації, такі як МВФ, намагаються
сприяти проведенню такої політики в Україні. У доповнення до цього
Україна повинна докласти всіх необхідних зусиль, щоб викликати довіру до
національної грошової системи [3,c.14].
Отже, на сьогоднішній день Україна має чимало проблемних питань у
сфері валютних відносин, що пов'язані із глобалізацією та світовою
фінансовою кризою. Тому зараз як ніколи необхідно звернути увагу на
швидке та ефективне вирішення проблем валютної системи, її стабілізацію.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ ЯК
СКЛАДОВОЇ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
В умовах кардинальних системних змін законодавчої бази
оподаткування, запровадження Податкового кодексу України спостерігається
значне відставання системного врегулювання норм податкового контролю,
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наукового обґрунтування його методології та процедур проведення
контрольних заходів [1]. Невідповідність організаційної структури податкової
служби сучасним вимогам вимагають вдосконалення методологічних та
організаційних засад податкового контролю.
Від ефективності податкового аудиту в значній мірі залежить
економічний добробут держави та її безпека, тому дослідження даного виду
контролю набуває особливої актуальності. Проте реальних зрушень в цьому
напрямі не відбулося, що значною мірою пояснюється відсутністю єдиної
методології визначення сутності й специфіки реалізації фінансовоконтрольної функції держави, розмежування можливих засобів її втілення в
різних сферах господарювання. Спостерігається неухильне зростання
інтересу вітчизняних науковців і практиків до зазначеного кола проблем –
адекватне розв‘язання цих питань може слугувати потужним імпульсом
розвитку системи державного податкового аудиту в цілому. При цьому
однозначного розуміння критеріїв розмежування форм і методів здійснення
уповноваженими органами державної влади необхідних контрольних заходів,
особливостей їх запровадження у сучасній науковій літературі не
спостерігається. Відсутність чітких критеріїв виокремлення форм і методів
податкового аудиту, опису їх найбільш суттєвих характеристик не сприяє
формуванню чіткого уявлення про систему запровадження відповідної
державно - управлінської діяльності в сфері оподаткування, що призводить до
зниження її ефективності.
Л.Г.Ловінська та І.Б.Стефанюк вважають, що специфіка здійснення
фінансового контролю має розглядатися тільки крізь призму форм цієї
діяльності. При цьому під формою фінансового контролю ці фахівці
розуміють способи конкретного вираження і організації контрольних дій,
спрямованих на виконання функцій контролю [2, с. 90]. Формами
фінансового контролю є стандартизація, ідентифікація (державна реєстрація),
ліцензування, експертиза та моніторинг (нагляд, спостереження) [2, с. 92].
Податковий контроль як елемент керування процесом оподаткування є
необхідною умовою існування ефективної податкової системи. Він
покликаний забезпечити зв'язок платників податків з органами державного
управління, що наділені особливими правами і повноваженнями з усіх питань
оподатковування. Податковий контроль — це завершальна стадія керування
оподатковуванням, і одночасно — один з елементів планування податкових
доходів бюджету.
Ефективне адміністрування податку на прибуток органами державної
податкової служби повинно бути основане на науково - обґрунтованих
методах проведення перевірок. Метою застосування контрольних процедур є
перевірка показників податкових декларацій, виявлення фактів заниження
доходів, завищення витрат, заниження податкового зобов‘язання для
забезпечення повноти і своєчасності надходження до бюджету податків.
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Форми та методи податкового аудиту сьогодні можуть бути
ефективними лише за умов реформування податкової системи України в
цілому, яке має включати створення максимально придатних до сучасних
умов та дієвих податкових служб в Україні, наділення податкових органів
функціями, які прямо пов‘язані з податковою роботою та податковим
контролем, створення ефективної інформаційної бази щодо платників
податків за певними критеріями відбору та забезпечення її постійного
оновлення, забезпечення здійснення на високому рівні масовороз‘яснювальної та консультаційної роботи серед платників податків та інше.
Реалізація цих заходів допоможе оптимізувати процес адміністрування
податків, посилити контроль за нарахуванням і сплатою. Необхідним
вбачається також використання методик і процедур, що містяться у
Міжнародних стандартах аудиту, надання впевненості та етики. Важливість
підвищення ефективності форм та методів контролю випливає з того, він
повинен сприяти стимулюванню економіки та стриманню кризових явищ у
бізнесовому середовищі.
Податковий аудит у якості складової частини державного управління
економікою має певну специфіку практики застосування і цільову
спрямованість, що відрізняє його від інших складових податкового контролю.
Він повинен провадитись шляхом застосування науково обґрунтованих
методів встановлення ступеня відповідності практики оподаткування
положенням розробленої податкової політики в контексті Податкового
кодексу України.
1. Податковий кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України від 2.02.2010
№2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon.rada.gov.ua/
2. Ловінська Л. Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в
сучасних умовах господарювання в Україні : монографія / Л. Г. Ловінська, І. Б.
Стефанюк. – К. : НДФІ, 2006. – 240 с.

УДК 657
Балабан Я.П., ст. гр. ОАмз-51
Науковий керівник: Тлучкевич Н. В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕНЧМАРКІНГУ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
В сучасній практиці менеджменту та маркетингу бенчмаркінг
розглядають
як
продукт
еволюційного
розвитку
концепції
конкурентоспроможності, що передбачає розробку програми покращення
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якості на основі порівняльного аналізу. Для належного практичного
функціонування бенчмаркінгу недостатньо лише теоретичних основ системи
управління, тому виникає потреба у розробці належного організаційноекономічного та обліково-аналітичного забезпечення бенчмаркінгу, що в
свою чергу впливає і на ефективність як прийняття управлінських рішень, так
і їх реалізацію.
Бенчмаркінг вперше у сучасному розумінні був запропонований у 1972
році в Інституті стратегічного планування Кембриджа (США).
Ефективна реалізація бенчмаркінгу можлива за умови функціонування
підсистеми, елементами якої є інформаційне, організаційне, соціальнопсихологічне, фінансове та аналітичне забезпечення, яке недостатньо
розглянуте в економічній літературі. Тому основною метою дослідження є
змістовне
наповнення
організаційно-економічного
забезпечення
бенчмаркінгу як передумови управління конкурентоспроможністю вищих
навчальних закладів (ВНЗ).
Визначення об‘єктів бенчмаркінгу пов‘язане із визначенням їх
пріоритетності і залежить від філософії ВНЗ, обсягу виділених фінансових
ресурсів, результатів аналізу наслідків відмови від порівняння, мотивації
персоналу. Тому, однією з головних умов вибору об‘єкту бенчмаркінгу є
необхідність врахування думок фахівців та ідей спеціалістів ВНЗ щодо
удосконалення існуючих процесів та освітніх продуктів. Основними
критеріями пріоретизації, які можна застосувати при бенчмаркінгу є:
продукти; фактори успіху; фактори що викликають труднощі; фактори
задоволення клієнтів; актуальні проблеми; статті витрат; найважливіші
процеси; процеси з найбільшим потенціалом удосконалення(кількість яких
повинна бути обмежена до 10).
При виборі об‘єкту бенчмаркінгу необхідно врахувати, що не існує
ВНЗ, найкращого за всіма параметрами, за якими здійснюється порівняння.
Організація в своєму розвитку проходить певні стадії життєвого циклу, які
потрібно врахувати, а сфера порівняння повинна мати істотний потенціал
покращення. Після вибору об‘єкта, слід визначити його кількісні і якісні
характеристики. Пропонуються такі вимірники, як індикатор, показник,
коефіцієнт, індекс, частка, бал.
Враховуючи те, що саме якість можна віднести до конкурентних
переваг високого порядку, основним аспектом для порівняння вважаємо
критерії якості. Окрім того, для проведення самооцінки доцільно
скористатися організаційно-методичним забезпеченням «Конкурс на здобуття
Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг», інших премій
за якість, вагомість та критерії яких забезпечать проведення бенчмаркінгу.
ВНЗ-лауреати конкурсів на здобуття премій якості отримували б національне
визнання, а їх бізнес-процеси приймались як еталонні і розглядались як
об‘єкти для проведення бенчмаркінгу.
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Зразковим прикладом розвитку бенчмаркінгу під егідою премій за
якість є досвід Європейського фонду управління якістю (EFQM) [1].
Розроблена ним модель удосконалення перевищує стандарти якості
міжнародної організації з стандартизації ISO 9000, пропонуючи неперервне
удосконалення організацій. Дану модель було адаптовано для вищої освіти і
передбачено систему таких критеріїв:
1. Критерій групи «Можливості» - «Лідируюча роль керівництва»,
«Політика і стратегія», «Менеджмент персоналу», «Ресурси і партнери»,
«Менеджмент процесів»;
2. Критерій групи «Результати» - «Задоволеність клієнтів»,
«Задоволеність персоналу», «Вплив ВНЗ на суспільство», «Результати роботи
ВНЗ»).
Вважаємо за доцільне проводити саме за цими критеріями еталонне
порівняння та самооцінку. За приклад можна використати анкету для
проведення самооцінки ВНЗ, запропоновану Петрозаводським державним
університетом (Росія) [2].
Еталоном для здійснення порівнянь можуть бути реальний ВНЗ і
гіпотетичний, в якому інтегровано найкращі можливі характеристики.
Еталоном може бути прийнято й ВНЗ IV рівня акредитації, що мають статус
національних і досягли найвищих показників у своїй діяльності.
Найкращих можна обрати з наступних груп організацій:
 прямі конкуренти;
 паралельні конкуренти (ВНЗ, які не конкурують з даним закладом
безпосередньо);
 латентні конкуренти (ВНЗ або їх структурні підрозділи, з якими
досліджуваний заклад не конкурує у даний момент. Але які можуть створити
загрозу в майбутньому - небезпечніші конкуренти);
 організації поза галуззю (наприклад, промислові підприємства).
Прямих і латентних конкурентів можна виявити за допомогою
складання карти стратегічних груп М. Портера.
Вибір партнера для порівняння залежить від об‘єкта бенчмаркінгу. Так,
якщо об‘єктами є основні бізнес-процеси, бізнес-процеси розвитку чи основні
види діяльності ВНЗ, то порівняння необхідно проводити з характеристиками
інших ВНЗ. Якщо ж об‘єкти дослідження є допоміжні бізнес-процеси, то
окрім ВНЗ, партнерами можуть бути організації інших галузей. Партнером
може бути й підрозділ того ж ВНЗ (кафедра, інститут, деканат, факультет),
який визнано найкращим.
На нашу думку, оптимальним варіантом організації дослідження є
органічне поєднання внутрішнього і зовнішнього бенчмаркінгу з метою
формування достатнього інформаційного забезпечення.
Перелік ВНЗ-потенційних об‘єктів порівняння доцільно формувати,
скориставшись такими рекомендаціями:
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 обмежена кількість партнерів (3-6);
 різноманітність організацій в переліку;
 відбір дійсних лідерів у сфері вищої освіти (наприклад, за даними
Всеукраїнського рейтингу «Софія Київська», рейтингу МОНУ та часткою
ринку);
 відбір найбільш винахідливих і творчих ВНЗ в розрізі об‘єктів
бенчмаркіну.
Отже, організаційно-економічне забезпечення бенчмаркінгу у ВНЗ
характеризується
причинно-наслідковим
зв‘язком:
інформаційнеорганізаційне-соціально-психологічне-фінансове-аналітичне
забезпечення.
Кожна його ланка відіграє важливу роль у забезпеченні результативності
бенчмаркінгу. Перспективами подальших розвідок є аналіз практичного
застосування зазначених елементів підсистеми забезпечення бенчмаркінгу у
вищих навчальних закладах.
1. Проведення експрес-самооцінки вузу [електронний ресурс].-Режим
доступу: http://www.karelia.ru:8084/psu/Work/analiz.html.
2. Ранжування університетів - крок до відкритості та прозорості вищої освіти
[Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/rating_vo.

УДК 338.242
Баула О.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕОРІЇ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Важливою складовою фінансової стратегії акціонерного товариства,
яка спрямована на реалізацію такої головної мети як максимізація ринкової
вартості підприємства та зростання доходів його власників, є дивідендна
політика, що являє собою сукупність заходів, які здійснюються акціонерним
товариством (АТ) і спрямовані на прийняття рішень із нарахування та
виплати дивідендів власникам акцій цього АТ [1].
До числа найпоширеніших теорій дивідендної політики підприємства
можна віднести такі моделі: модель Міллера–Модільяні (Dividend Irrelevance
Theory); модель синиці в руках (Bird-in-the-Hand Theory); модель податкових
переваг (теорія податкової диференціації Літценбергера та Рамасаві) (Tax
Preference Theory); сигнальна модель; модель М. Дженсена; модель Ла Порта
[2].
Перша модель носить назву ―Теорія нарахувань дивідендів за
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залишковим принципом‖ або ―Теорія ілеревантності дивідендів Міллера –
Модільяні‖. Послідовники цієї теорії вважають, що величина дивідендів не
впливає на зміну сукупного багатства акціонерів. Оптимальна стратегія в
дивідендній політиці цього типу полягає в тому, що дивіденди
нараховувались після того, як проаналізовані всі можливості для ефективного
реінвестування прибутку. Таким чином, дивіденди виплачуються лише в тому
випадку, якщо профінансовані за рахунок прибутку всі прийнятні
інвестиційні проекти. Якщо увесь прибуток доцільно використати для
реінвеститування, дивіденди не виплачуються зовсім, навпаки, якщо у
підприємства немає прийнятних інвестиційних проектів, прибуток у повному
обсязі спрямовується на виплату дивідендів.
Дана теорія взагалі заперечує наявність зв‘язку між політикою
дивідендних виплат та збільшенням ціни акцій або ціни капіталу. Якщо
корпорація приймає рішення про спрямування частину прибутку на виплату
дивідендів, то вона зменшує можливість свого самофінансування і буде
змушена випускати акції на таку ж саму суму. В цьому разі інвестор,
отримавши дивіденди, буде змушений витратити їх на придбання нових акцій
цієї корпорації для того, щоб зберегти розмір своєї частки в статутному
фонді. Основні розробки в рамках цієї теорії були виконані Франком
Модільяні та Мертоном Міллером у 1961 році [3].
Наступним підходом до дивідендної політики є теорія ―синиці в руках‖,
основними ідеологами якої є М.Гордон і Р.Лінтнер. Дана теорія заперечує
тезу попередніх дослідників про індиферентність інвесторів у виборі між
дивідендами та доходами від приросту капіталу. Автори теорії ―синиці в
руках‖ стверджують, що враховуючи різний рівень ризику, притаманний цим
величинам, інвестори віддають перевагу дивідендним виплатам.
Реінвестування прибутку корпорації – процес, який пов‘язаний з ризиком та
невизначеністю, а виплата дивідендів є менш ризикованою. Крім того,
поточні дивідендні виплати зменшують рівень невизначеності інвесторів
відносно доцільності та вигідності інвестування в дане підприємство; завдяки
цьому їх задовольняє менша норма прибутку на інвестований капітал, що
веде до зростання ціни акціонерного капіталу. Навпаки, якщо дивіденди не
виплачуються, зростає невизначеність й прийнятна для акціонерів норма
прибутку, що веде до зниження ціни акціонерного капіталу. Виходячи з теорії
М. Гордона інвестори обирають мінімізацію ризику, тому завжди віддають
перевагу поточним дивідендам порівняно зі збільшенням їх і можливим
приростом акціонерного капіталу, але в майбутньому [3].
Прихильники теорії податкових переваг доводять, що акціонери,
намагаючись мінімізувати податкові витрати, віддають перевагу
капітальному доходу за рахунок максимізації реінвестування чистого
прибутку підприємства. В її основу покладено різні ставки оподаткування на
дивіденди та на приріст капіталу [2]. Розглянемо це питання в контексті
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української практики. Підприємство після прийняття рішення про виплату
дивідендів повинно нарахувати і утримати податок на дивіденди у розмірі
30% від усієї їх суми. Потім емітент зменшує суму нарахованого податку на
прибуток на суму фактично внесеного податку на дивіденди. Щодо доходів
від приросту капіталу, то їх оподаткування подібне до оподаткування
фізичних та юридичних осіб. Якщо доходи від продажу акцій перевищують
витрати у зв‘язку з їх придбання, то сума перевищення включається до складу
валових доходів юридичних осіб та до складу сукупного оподаткованого
доходу фізичних осіб. Тому, по-перше, з точки зору теорії податкової
диференціації інвестор – юридична особа в Україні не може віддавати
перевагу чи то дивідендам, чи то капіталізації. По-друге, для інвестора –
фізичної особи, привабливішим можна вважати саме отримання
капіталізованого доходу. Але однозначної відповіді дати не можна, з огляду
на існування значних труднощів з реалізацією акцій за справедливими
цінами. Проблема полягає у відсутності для більшості акцій вітчизняних
акціонерних товариств організованого вторинного ринку.
За умови інформаційної асиметрії будь-які рішення менеджменту щодо
фінансування підприємства сприймаються аутсайдерами як додаткові
джерела інформації про фінансове становище підприємства, на підставі якої і
робляться припущення про ринкові перспективи даного підприємства. На
цьому принципі базується сигнальна модель дивідендної політики, яка
вимагає від підприємства формування та надсилання на ринок капіталу
позитивних сигналів. Як такі сигнали розглядаються оголошення
менеджменту про виплату грошових дивідендів, викуп корпоративних прав
власної емісії, погашення боргу тощо. За такої ситуації оптимальними
дивідендними виплатами будуть вважатися стабільні регулярні дивіденди,
виплати екстра-дивідендів, а також викуп акцій [2].
Американський фінансист М. Дженсен у своїй теорії агентських витрат
розглядає конфлікт інтересів принципал-агент, що виникає у зв‘язку із
наявністю у підприємства вільних грошових потоків, на які претендують усі
учасники корпоративних відносин. За цієї ситуації у менеджерів
підприємства є такі альтернативи для використання наявних грошових
коштів: виплата грошових дивідендів; погашення зобов‘язань перед
кредиторами; фінансування злиття чи придбання на ринку корпоративного
контролю; поглинання іншого суб‘єкта господарювання; реалізація
інвестиційних проектів, що збільшують вигоди менеджментів; інші цілі [2].
Модель Ла Порта (2000 р.) розроблена на основі аналізу близько 4000
підприємств із 33 країн світу. За результатами дослідження автори дійшли
висновку, що дивідендна політика підприємства є компромісом у конфлікті
інтересів
принципал-агент
(акціонери-менеджери)
і
визначається
особливостями моделі корпоративного управління в певній країні. Вищі
грошові дивіденди виплачуються менеджерами тих підприємств, акціонери
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яких найбільш захищені і мають суттєвіші фактори впливу на подальшу долю
менеджерів. Менеджери підприємств, які не відчувають сильного тиску з
боку акціонерної меншості, виплачують незначні грошові дивіденди або
взагалі відмовляються від виплати грошових дивідендів [2].
Таким чином, незалежно від того яку модель дивідендної політики
обирає акціонерне товариство, воно прагне досягти оптимального
співвідношення між виплатою достатніх дивідендів та реінвестуванням
прибутку. Дивідендна політика сприяє прийняттю ефективних управлінських
рішень в сучасних корпоративних фінансах та забезпечує добробут
акціонерів. Тому вітчизняним корпораціям потрібно сформувати свої системи
діяльності на ринку цінних паперів, які увібрали б в себе все найкраще з
зарубіжного досвіду з врахуванням національної специфіки.
1. Пігуль Н. Г. Особливості формування дивідендної політики вітчизняних
акціонерних товариств/ Н. Г. Пігуль // Вісник УАБС. – 2002. – №. 2. – С. 15 – 18.
2. Теорії дивідендної політики та методи нарахування дивідендів [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_36_glava_33_ 5.2.html
3. Сисой Ю. В. Формування дивідендної політики сучасних підприємств: зарубіжний
досвід та вітчизняні особливості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2011_1/tom1/368.pdf

УДК 657
Бевська Л.А., ст. магістратури «Облік і аудит»,
Семенишена Н.В., к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
На даний час, в умовах глобалізації та розвитку ринкової економіки
серед комплексу проблем найважливішим постає питання формування, облік
та відродження у звітності фінансових результатів господарчих суб‘єктів.
Саме керівництву підприємства достовірну, об‘єктивну та оперативну
інформацію надає – облік. Тому раціональну з боку керівництва
використовувати для удосконалення управління підприємством нові
методики управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних
інноваційних систем. І, перш за все, необхідно провести реконструкцію його
інформаційної та технічної бази на основі впровадження автоматизованої
системи обліку та аналізу, до складу якої входять автоматизовані робочі місця
[1].
Визначення фінансових результатів діяльності не може дати повної
характеристики всьому різноманіттю ситуацій, пов‘язаних з визначення
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фінансових результатів підприємства, в процесі його господарської
діяльності.
Розглядаючи питання формування фінансових показників діяльності,
слід зазначити, що в нормативно – правових документах є певна
невідповідність у класифікації видів діяльності. Згідно з П(С)БО 3 і Планом
рахунків формування показників здійснюється за такими видами діяльності:
інвестиційна, основна, фінансова, операційна, звичайна, від надзвичайних
подій та інша діяльність [2].
Згідно до П(С)БО 15 «Дохід» і до діючого Плану рахунків доходи
отриманні від основної діяльності називаються – «Дохід від реалізованої
продукції (послуг, робіт)». Як зазначалось вище, основна діяльність – це
певні операції, що пов‘язанні з виробництвом та реалізацією продукцію (
робіт, послуг) [3]. Вони є головною метою створення підприємства і
забезпечують основну частку його доходу. Так, дохід, отриманий від основної
діяльності, раціонально та доцільно називати «Дохід від основної діяльності»,
а рахунок 70 «Доходи від реалізації» замінити назвою «Доходи від основної
діяльності».
На основі цих пропозицій формується єдиний підхід для складання і
подання всіх форм звітності щодо використання понять «операційна»,
«фінансова», «інвестиційна» види діяльності підприємства і «надзвичайних
подій», з безпосередньою відповідністю їх з рекомендаціями щодо структури
рахунків обліку фінансових результатів діяльності.
Проведені дослідження з удосконаленням обліку і відображення у
звітності інформації про результати діяльності підтверджують необхідність
запровадження єдиних класифікаційних ознак і більшої конкуренції обліку
доходів, витрат, що потребує зміни у Звіті про фінансові результати і
методичних засадах формування інформації за показниками Звіту в системі
рахунків бухгалтерського обліку. Такий підхід виправданий з економічної
точки зору, оскільки зіставлення показників доходів та витрат за джерелами
та напрямками їх утворення дає можливість виявити найбільш прибуткові
господарські рішення.
1. Сопко В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : КНЕУ,
2000. – 208 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» : наказ
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 [Електронний ресурс] /
Інструментарій
бухгалтера.
–
Режим
доступу:
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu3/.
3. Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затв. Наказом Мінфіну
України від 28.11.99 р. № 290 (Редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна
Рада України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
4. Бандурка О.М. Фінансова діяльність підприємств. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
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УДК 657
Беляєва О.О., ст. гр. ОАм-51
Науковий керівник: Ткачук І. М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
БІЗНЕСУ
Сьогодні велике значення у світі приділяють соціальним процесам, а
саме – соціальній відповідальності бізнесу. В Україні кількість соціально
відповідальних підприємств значно менша. Це пов‘язано з недостатньою
поінформованістю суб‘єктів господарювання та відсутністю нормативноправового регулювання в даній сфері.
Проблематика соціальної відповідальності бізнесу привертає увагу
багатьох науковців, не є винятком і представники в галузі бухгалтерського
обліку. За останні роки кількість наукових праць зросла. Серед вітчизняних
вчених варто відзначити наукові праці: Бутинця Ф.Ф., Воробей В.Г., Жиглей
І.В., Кіреєйцева Г.Г., Пушкаря М.С., Чижевчької Л.В. та ін. Проте, проблема
введення соціальної відповідальності бізнесу залишається відкритою.
Соціальна відповідальність бізнесу є добровільною діяльністю
підприємства, тому в Україні не передбачені регулювальні документи щодо її
ведення. Однак, на сьогоднішній час великого поширення набуває складання
соціальної звітності, в якій відображають результати соціально відповідальної
діяльності підприємства. Як зазначає Жиглей І.В., з метою можливості
порівняння наведеної в такій звітності інформації із звітною інформацією
інших суб‘єктів господарювання, основні розділи такого звіту повинні мати
уніфіковану форму [1]. Тому порядок складання і подання звітності
регулюється міжнародними стандартами: Принципи CERES/Valdez (1989 р.),
Стандарти Sunshine з надання корпоративних звітів для зацікавлених осіб
(1996 р.), Глобальна ініціатива за звітністю GRI (1997 р.) [2], AccountAbility
1000 (1999 р.) [3], Глобальний договір ООН (2000 р.) [4], AccountAbility 1000
Stakeholder Engagement Standard (2005 р.), AccountAbility 1000 Assurance
standard (2008 р.), SocialAccountability 8000 (2008 р.) [5], Норма ISO 26000
―Керівництво з питань соціальної відповідальності‖ (2010 р.) [6].
Розглянемо найбільш поширені міжнародні стандарти. Одним з таких є
міжнародний стандарт Глобальна ініціатива за звітністю (GRI), прийнятий в
1997 році. Соціальний звіт компанії, згідно з цим стандартом, формується на
основі тих принципів, що й звичайна фінансова звітність. Перевагою є те, що
компанія, яка тільки починає складати соціальну звітність, зможе легко це
зробити. Стандарт GRI відображає діяльність з покращення економічних,
екологічних та соціальних результатів та стратегії, націлені на розвиток
компанії.
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В 1999 році у Великобританії розроблений міжнародний стандарт
AccountAbility 1000. Цей документ визначає процедури, згідно з якими
підприємство повинне керуватись з метою обліку, аудиту і звітування про
свою діяльність. Стандарт AccountAbility 1000 дозволяє ефективно збирати
інформацію про соціальні проекти компанії та визначає помилки при
здійсненні соціально відповідального бізнесу.
Зазначені вище стандарти є взаємопов‘язаними і можуть одночасно
використовуватись на підприємстві.
Значного поширення в Україні набув Глобальний договір ООН, який
був підписаний у 2006 році. Глобальний Договір є добровільною ініціативою
суб‘єктів господарювання, який покладається на суспільну відповідальність,
прозорість і усвідомлений власний інтерес компаній, трудових ресурсів і
громадянського суспільства [4].
Окремо можна виділити стандарт SocialAccountability 8000, яким
передбачено проходження процесу сертифікації підприємства, для
підтвердження виконання соціально відповідальних обов‘язків у сфері прав
робітників. Використання цього стандарту є менш поширеним порівняно з
наведеними вище.
Стандарт ISO 26000 є найбільш новим і носить добровільний характер.
Нормами стандарту визначено, що таке соціальна відповідальність, сферу її
застосування, принципи соціальної відповідальності бізнесу та інше.
Як бачимо, для складання соціальної звітності вітчизняні підприємства
використовують міжнародні стандарти. Проте, все більше країн практикують
розробку власних регулюючих документів з ведення соціальної
відповідальності бізнесу та складання звітності.
Тому, з метою забезпечення порівняння форм соціальної звітності та
підвищення контролю за проведенням соціально відповідальної діяльності
бізнесу, пропонуємо на основі чинних міжнародних стандартів, з
врахуванням національних особливостей обліку, розробити власний
нормативно-правовий документ.
Запропоновані пропозиції внесуть ясність у сутність соціально
відповідального бізнесу та полегшать складання соціальної звітності .
1. Удосконалення методології бухгалтерського обліку та контролю як шлях до
розв‘язання проблем соціального розвитку [Електронний ресурс] / Жиглей І.В. // –
Режим
доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/57.pdf
2. Глобальна ініціатива за звітністю GRI. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://csr-ukraine.org
3. Стандарт AccountAbility 1000. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://csrukraine.org
4. Українська мережа Глобального договору ООН. [Електронний ресурс] - Режим
доступу:http://www.globalcompact.org.ua/ua/about/what
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5. Стандарт SocialAccountability 8000. Електронний ресурс] - Режим доступу
http://www.sgsgroup.com.ua/
6. ISO 26000 ―Керівництво з питань соціальної відповідальності‖. [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://csr-ukraine.org/pro_26000.html
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ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
ПІДПРИЄМСТВА»:
ОБЛІКОВИЙ ПІДХІД
Нестабільність умов розвитку вітчизняних підприємств та зростання
негативного впливу зовнішніх та внутрішніх загроз їх діяльності зумовлюють
підвищення ролі фінансової безпеки в процесі управління як основного
механізму, здатного забезпечити стабільність функціонування суб‘єкта
господарювання у довгостроковій перспективі.
Поняття «фінансова безпека» як самостійний об‘єкт управління є
відносно новим, але в той же час досить дискусійним. Уже майже десятиліття
вітчизняні науковці намагаються з‘ясувати сутність категорії, проте так і не
виробили єдиного підходу до визначення поняття. Однією із причин
відсутності загальноприйнятого трактування, на думку О.І. Барановського, є
те, що «фінансова безпека являє собою надзвичайно складну багаторівневу
систему, яка охоплює: фінансову безпеку окремого громадянина, домашніх
господарств, населення, підприємців, організацій тощо» [1, с. 32].
Ми вважаємо, що проблема різносторонності поглядів на сутність
цього поняття зумовлена тим, що фінансова безпека є складовою системи
економічної безпеки підприємства. Тому багато науковців не вважають за
потрібне досліджувати категорію як самостійний об‘єкт, а розглядають її в
контексті забезпечення економічної стабільності підприємства.
Проте система фінансової безпеки має власний об‘єкт дослідження
(фінансова діяльність), структурні складові (бюджетна, грошово-кредитна,
валютна, банківська, інвестиційна, фондова, страхова) та мету (забезпечення
фінансової стабільності та платоспроможності). Також не можна
недооцінювати значення фінансової діяльності та фінансів в цілому у процесі
функціонування господарюючого суб‘єкта, що зумовлює право категорії
«фінансова безпека» має на самостійне існування.
Можна виділити декілька підходів до визначення поняття «фінансова
безпеки підприємства»:
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1) як фінансового стану підприємства, при якому кількісні та якісні
показники діяльності відображають його фінансову стійкість і незалежність,
платоспроможність;
2) як систему заходів щодо попередження та ліквідації зовнішніх і
внутрішніх загроз;
3) як здатність протистояти загрозам, захищеність від них.
На нашу думку, немає необхідності узагальнювати ці трактування в
одне, адже кожна теза характеризує іншу сторону поняття і в цілому є
правильною.
Для цілей управління, складовою якого є облік та аналіз,
найдоцільнішим є визначення фінансової безпеки як фінансового стану, що
характеризується системою показників, які відображають його стійкість,
незалежність та платоспроможність.
Такий підхід є зручним з позиції збору інформації, оцінки можливих
зовнішніх та внутрішніх загроз, впливу на процес прийняття рішень
зовнішніми користувачами звітності, розроблення стратегії діяльності
підприємства. Окрім того, він може скласти основу для подальших наукових
розробок цієї тематики, зокрема побудови системи багатоцільового обліку в
контексті
забезпечення
фінансової
безпеки
кожного
суб‘єкта
господарювання.
1. Барановський О. І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного
прогнозування/О.І. Барановський – К.: Фенікс, 1999. – 338 с.
2. Яришко О., Ткаченко Є., Березін В.Теоретичні аспекти фінансової безпеки
підприємства//Економічний аналіз. – 2011. – № 9. – Ч. 3. – С. 371-374.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙ ПОЛІГРАФІЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Як свідчить досвід країн з розвинутою ринковою економікою, нові
методи організації виробництва та управління стають ключовим елементом
конкурентної боротьби за ринки, забезпечують лідерство в галузі та високі
прибутки. Росту фірм, зокрема малих і середніх, сприяє успішне комерційне
використання нововведень. Особливо важливою є інноваційна діяльність для
поліграфічних підприємств. Одним з таких підприємств є ПрАТ «Волинська
обласна друкарня» - найбільше видавничо-поліграфічне підприємство
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Волинської області. Підприємство оперативно друкує повноколірні газети,
виготовляє книжкову, бланкову, етикетну і паперово-білову продукцію,
займається виданням та друком книг, навчальних посібників, брошур,
фірмових та бухгалтерських бланків, візиток, папок для документів,
конвертів, грамот, буклетів, плакатів, афіш та іншої поліграфічної продукції.
Проведені дослідження засвідчили певну активність підприємства у
питаннях інноваційної діяльності. Помітні наступні результати інноваційної
діяльності:
- впровадження нової продукції (багатокольорові рекламні матеріали);
- модифікація традиційної продукції (нові види бланків).
Кілька років тому ПрАТ «Волинська обласна друкарня» організувала
роботу по створенню власної торгівельної мережі під брендом «Ваша книга».
Крамниці з продажу книг українських книговидавців функціонують в
багатьох районах області. На підприємстві постійно оновлюється технічний
склад, закуповується та встановлюється сучасне обладнання для
поліграфічної діяльності.
Але такий стан інноваційної діяльності засвідчує, що підприємство не
у повній мірі використовує власний інноваційний потенціал. Адже у
підприємства існують можливості значно інтенсивніше впроваджувати
інновації. Це стосується як інновацій у технологіях, так і управлінні та
асортименті продукції.
Розвиток ринку в бік високоякісної друку ставить перед
підприємствами поліграфічної індустрії нові завдання. Вимоги швидкого
виконання замовлення змушують прискорити всі операції поліграфічного
виробництва. Цінова конкуренція змушує друкарні вдосконалювати процес
друку. У той же самий час підприємства вправі розраховувати на саме
високоякісне і комплексне обслуговування з боку постачальників
устаткування.
Зважаючи на те, що поліграфічні підприємства працюють в сегменті
комерційної друку, займається виробництвом етикетки та друком
високоякісної упаковки, вирішальними факторами успіху є швидкість і
гнучкість виконання замовлень. Часта зміна замовлень призводить до
скорочення тиражності. Таким чином, мінімізація макулатурних відходів,
швидка настройка / обслуговування системи проводки листа, висока
швидкість і стабільні умови виробництва стають безумовною перевагою в
скороченні витрат.
Слід відмітити, що потреби ринку зросли в сегменті багатоколірних
робіт, лакування та спеціальних видів друку. Скорочення тиражності,
виробничого циклу і кількості технологічних операцій - щоденні завдання
кожної друкарні.
В умовах посиленої конкурентної боротьби, багато компаній воліють
виробляти друковану продукцію високої якості з оригінальним оформленням.
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Тому для відтворення спеціальних ефектів і обробки «в лінію», друкарські
підприємства мають здійснювати друк УФ-фарбами та з нанесенням УФлаків. Високоякісна упаковка, наприклад, для косметики, брошури зі
спеціальним дизайном також можуть бути ефективно виготовлені з
використанням таких технологій. Потенційний діапазон застосування УФфарбам і лаків також включає різні типи пластикових карт. Перехід на
застосування сучасних друкарських машин Speedmaster дасть зможу
поліграфічним підприємствам працювати з товстими і твердими матеріалами,
швидко і прибутково виконувати різного роду друкарські роботи.
Крім технологічних інновацій, поліграфічні підприємства мають
розглянути доцільність зростання випуску паперових пакувальних матеріалів.
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Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ЗДІЙСНЕННЯ
АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛТИКИ
В сучасних умовах господарювання досить гостро постає проблема
ефективного використання основних коштів. На сьогоднішній день державна
амортизаційна політика не відповідає цим вимогам і вкрай недосконала.
Загалом амортизаційна політика підприємства являє собою процес
управління системою формування та використання амортизаційних
відрахувань в межах чинного законодавства відповідно до обраної
підприємством стратегії діяльності.
Як зазначає М.Д. Білик, амортизаційна політика складається з
сукупності методів управління порядком нарахування та використання
амортизації, що виходить із загального алгоритму амортизаційної політики
держави [1].
Більшість науковців підтверджують, що в сучасних умовах
амортизаційні відрахування є джерелом розширеного відтворення основних
фондів. Зокрема, в цьому напрямку дослідження заслуговують уваги праці
вчених-економістів А. Грінька,
М. Чумаченка, П. Житного.
Сьогодні амортизація перетворилась на інструмент отримання
податкових пільг та додаткове джерело поповнення дефіциту коштів на
підприємстві. Але існуючі методи амортизації не задовольняють вимоги
сучасних умов щодо накопичення необхідної суми коштів для відтворення
основного капіталу підприємства.
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Концепція амортизаційної політики, що діє в нашій державі, не
дозволяє зростати ефективності виробництва та рівню прибутковості роботи
підприємства.
Нині збільшується значення прибутку, амортизаційних відрахувань та
позичкових коштів у формуванні фінансових ресурсів підприємств. Усе це
змушує підприємства виявляти ініціативу та винахідливість. Раціональне
застосування амортизаційної політики на підприємстві є важливою ланкою
його фінансового управління і дає можливість керівництву підприємства
розширити виробництво чи створити новий напрям бізнесу.
Суттєвим питанням вдосконалення амортизаційної політики
підприємств є також встановлення необхідності створення амортизаційного
фонду підприємства, що являє собою цільовий фонд накопичення фінансових
коштів, який утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань і
призначається для відтворення основних фондів, котрі в процесі виробництва
піддаються зносу, через що втрачають частину споживної вартості.
Важливим у дослідженні порядку створення амортизаційного фонду є
те, що кошти амортизаційного фонду залежуються на підприємстві і не
використовуються протягом тривалого часу його діяльності, що є негативним
явищем для будь-якого господарюючого суб‘єкта. А внаслідок інфляційних
процесів грошові кошти, що знаходяться на резерві втрачають свою цінність і
відповідно зменшується ефективність використання коштів підприємством.
Таким чином можемо зробити висновок, що амортизаційна політика в
Україні як складова частина інвестиційної політики не сприяє, а навпаки,
протидіє нагромадженню фінансових ресурсів, сприяє різкому скороченню
їхньої частини в загальному обсязі фінансування.
1. Білик М. Д. Принципи амортизаційної політики в сучасній вітчизняній економіці /
М.Д. Білик // Фінанси України. – 2006. – №10. – С.48-57.
2. Косова Т.Д. Амортизація як інвестиційний ресурс підприємства / Т.Д. Косова //
Економіка підприємства. – 2003. – №9. – С. 157-166.
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АУДИТ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
В умовах ринкової економіки необхідним елементом управління
організацією виступає аудиторська діяльність, яка покликана оцінювати
відповідність організаційної, функціональної та інформаційної структури
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стратегії, цілям і завданням розвитку підприємства та розробляти на цій
основі рекомендації щодо організаційних змін.
Аудит персоналу є одним із об‘єктів аудиторської перевірки, основною
ціллю якого є підвищення ефективності системи формування і використання
трудового потенціалу працівників.
При проведенні аудиту персоналу надзвичайно важливою є постановка
критеріїв аудиторського дослідження, таких як оцінка ефективності
функціонування системи управління персоналом, визначення відповідності
стану соціально-трудових відносин вимогам законодавства, перевірка
достовірності трудових показників, які характеризують професіоналізм і
компетенцію персоналу.
Виділяють такі основні завдання аудиторського дослідження у сфері
управління персоналом [1]:
 оцінка наявної стратегії організації, включаючи положення на
ринку праці, цілісність і системність поставлених цілей, розуміння їх
службою управління персоналом і лінійними менеджерами всіх рівнів;
 оцінка технології управління персоналом, включаючи аналіз
відбору і найму персоналу, трудової адаптації і використання персоналу,
системи навчання і кар‘єрного просування;
 оцінка ефективності діючих систем внутрішнього контролю і
контролінгу, які здійснюють внутрішній моніторинг відхилень досягнутих
результатів від стратегічних цілей і короткострокових планів організації в
сфері управління персоналом;
 забезпечення відповідності результатів управління персоналом
системі зовнішніх, внутрішніх ситуаційних умов, а також стратегії
організації;
 забезпечення відповідності кадрової політики стратегічним цілям
організації;
 формування ефективної системи стратегічного і оперативного
планування, обліку і контролю за реалізацією планів, обліку руху персоналу,
проведення кадрової політики;
 оцінка роботи кадрової служби, включаючи уточнення обов‘язків і
відповідальності працівників, їх внеску в ефективність діяльності
підприємства.
При вирішенні вищезазначених завдань, аудитор розробляє
рекомендації відносно змін в політиці і стратегії управління персоналом,
поліпшення ефективності використання персоналу.
Аудит персоналу дає уявлення лінійним менеджерам про внесок їх
підрозділів в загальний успіх підприємства, формує професійний образ
менеджерів і фахівців служби управління персоналом, що дасть змогу
забезпечити більшу стабільність всередині організації.
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Потреба в аудиті персоналу виникає, зазвичай, в умовах посилення
конкурентної боротьби, коли від ефективності системи управління
персоналом залежить виживання підприємства на ринку. Тому суть аудиту
персоналу зводиться до виявлення причин виникнення проблем в організації,
їх оцінці та визначенні шляхів вирішення, формування конкретних
рекомендацій для керівників організації.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що аудит
персоналу є невід‘ємною складовою управління підприємством, оскільки
дозволяє забезпечити відповідність необхідних результатів, обсягу і напрямів
здійснюваних зусиль щодо управління персоналом системі внутрішніх і
зовнішніх ситуаційних умов, забезпечити відповідність кадрової стратегії і
політики стратегічним цілям підприємства.
1. Пожарицкая И. М. Концептуальные основы аудита персонала как вида аудиторских
услуг / Экономика и управление. – 2011. – №5. – С. 98-103.
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Управління
фінансами,
зокрема
оборотними
активами,
є
найважливішою сферою діяльності будь-якого суб‘єкта господарювання, а
його невід‘ємною складовою виступає дебіторська заборгованість. Сучасний
фінансовий стан підприємств характеризується зростанням дебіторської
заборгованості в структурі їх активів, що призводить до уповільнення
платіжного обороту. Тому виникає необхідність ефективного управління
дебіторською заборгованістю підприємства з метою підвищення його
платоспроможності.
Особливої гостроти й актуальності набуває питання управління
дебіторською заборгованістю для конкретного підприємства в умовах
несвоєчасного виконання зобов‘язань покупців продукції; прострочення
термінів позовної давності заборгованості за розрахунками, що погіршує
платоспроможність.
Теоретико-методичні питання управління дебіторською заборгованістю
підприємств висвітлюють в наукових працях Ф.Ф. Бутинець, М. Д. Білик, О.
С. Бондаренко, С. І. Маслов, Н. Матицина, В.М. Костюченко, С.А. Кузнецова,
М.С. Пушкар, Р.С. Сорока , К.С. Сурніна, М.М. Уткіна та інші. Проте, слід
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зазначити, що в опублікованих наукових працях вчених остаточно не
визначено особливості та способи управління дебіторською заборгованістю.
Тому дане питання залишається відкритим і потребує подальшого вивчення.
Проведені дослідження наукової літератури дозволили згрупувати
проблемні питання щодо обліку та управління дебіторською заборгованістю в
такі групи:
 проблеми, що пов‘язані з трактуванням категорії дебіторської
заборгованості;
 відсутність єдиної облікової класифікації;
 недосконалість та неузгодженості П(С)БО щодо відображення в
обліку розрахунків з дебіторами;
 проблеми, пов‘язані з нарахуванням резерву сумнівних боргів;
 недосконала організація обліку дебіторської заборгованості суб‘єктів
господарювання;
 відсутність можливостей у користувачів отримати з регістрів та
фінансової звітності необхідну інформацію для прийняття управлінських
рішень;
 недосконалість системи контролю за рівнем дебіторської
заборгованості.
Проблема класифікації дебіторської заборгованості не викликає
подиву, адже існує більше 15 класифікаційних ознак заборгованості
дебіторів, а для ведення бухгалтерського обліку це забагато, тому що вимагає
значного часу на її здійснення та в результаті не дає позитивних результатів.
А тому необхідно виокремлювати ті класифікаційні ознаки, які є найбільш
важливими саме для бухгалтерського обліку і будуть надавати
управлінському персоналу всі необхідні дані. Для вирішення цієї проблеми
потрібно ввести методику проведення класифікації шляхом її здійснення
таким чином: визначення мети, формулювання завдань, конкретизація
користувачів інформації, вибір ознаки класифікації, визначення пріоритетних
принципів, надання переліку можливих типів класифікації, вибір
оптимального типу, групування дебіторської заборгованості за обраним
типом.
Також варто наголосити на тому, що необхідно своєчасно здійснювати
контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.
Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій
стабільності підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел
фінансування. За таких обставин з‘являються фінансові утруднення через
нестачу фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати
заробітної плати, зростає ризик непогашення боргів і зменшення прибутку.
Тому у даній ситуації слід здійснювати такі заходи:
– визначати ступінь ризику несплати рахунків покупцями;
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– збільшувати коло покупців з метою мінімізації втрат від несплати
одним або декількома покупцями;
– вести оперативний контроль за надходженням готівки;
– своєчасно визначати сумнівну заборгованість;
– вчасно надавати платіжні документи;
– вести політику стягнення боргів по заборгованості;
– припиняти дію договорів з покупцями, що порушують платіжну
дисципліну.
Політика стягнення може включати такі процедури як: відправку
листів, телефонні дзвінки, відвідування боржника представником
підприємства і заходи юридичного характеру. Тобто є шанси, що всі ці заходи
дадуть можливість звести до мінімуму обсяги сумнівної заборгованості та
уникнути її перетворення на безнадійну.
Велике значення слід приділити вибору форм розрахунків з покупцями
та замовниками. Вдалий вибір форми розрахунків дасть можливість
покращити взаємовідносини з покупцями та сприятиме більш швидкому
розрахунку за поставлену продукцію, виконані роботи чи надані послуги.
Потрібно наголосити на необхідності регулювання руху первинних
документів шляхом створення графіку документообороту. Таким чином
з‘явиться можливість проведення контрольних дій за первинними
документами, що стосуються обліку дебіторської заборгованості.
Слід зазначити, що найважливішою проблемою організації обліку
дебіторської заборгованості можна назвати непристосованість методів
визначення резерву сумнівних боргів до обліку на вітчизняних підприємствах
і, виходячи з цього, недостовірні дані при відображенні резерву сумнівних
боргів в балансі. Відповідно актуальними є дослідження особливостей
визначення того, за якими ж методами нараховувати резерв, тобто як обрати
найбільш доцільний для окремого підприємства, що дасть можливість більш
ефективно організувати облік заборгованості дебіторів. Ми вважаємо, що
вдалим кроком щодо виправлення ситуації була б зміна назви рахунку 38 з
―Резерву сумнівних боргів‖ на ―Коригування на сумнівні борги‖ та списання
сумнівної заборгованості з балансу лише тоді, коли вона перетворилась на
безнадійну, оскільки діючий план рахунків призначений відображати за
дебетом рахунку 38 списання не безнадійної, а сумнівної заборгованості. Це
допоможе значним чином уникнути проблем з відображенням в обліку
заборгованості, та допоможе збільшити ефективність функціонування
підприємства.
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Сьогодні головною рушійною силою ринкової економіки незалежно
від форм господарювання, є одержання максимального прибутку як
основного джерела конкурентного та динамічного розвитку виробництва, а
також вирішення соціальних та екологічних проблем суспільства.
Так, проста економічна категорія – «прибуток», характеризується
різноманіттям форм, в яких вона постає та застосуванням різних підходів при
визначенні сутності прибутку. У зв‘язку із цим на сьогодні поки що немає
однозначного трактування сутності прибутку та методики його визначення.
Теоретичні та методичні аспекти визначення прибутку постійно привертали
увагу дослідників.
Враховуючи, що прибуток є об'єктивною економічною категорією, то в
більшій мірі на його формування впливають об‘єктивні процеси, що
відбулися в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного
продукту, національного доходу. З огляду на вищесказане, прибуток – це
головна мета підприємницької діяльності, основний узагальнюючий показник
фінансових результатів господарської діяльності підприємств усіх видів,
незалежно від їх організаційно-правової форми [13, с. 174].
На думку Кручок С.Г. прибуток – це підсумковий показник, результат
фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання
[9]. Кривецька О. Р. більш ширше розглядає суть прибутку і вказує, що
прибуток – це кінцевий результат, який створює торговельному підприємству
фінансові ресурси, що необхідні для розширення його діяльності, необхідні
для формування його сталості і конкурентоспроможності на ринку товарів і
послуг [7]. Алексюк А. Р. вважає, що прибуток створює підґрунтя для
активної участі всіх підрозділів підприємства у його формуванні і
нарощуванні, що визначає зміст фінансової роботи на підприємстві
(фінансове прогнозування та планування, аналіз та контроль виконання
фінансових планів, розроблення заходів, спрямованих на поліпшення
результатів фінансово-господарської діяльності) [1]. Олійник І. О. у своїх
дослідженнях зазначає, що прибуток є не лише результатом успішної
діяльності, в контексті підприємництва, а він також виступає як фактор
організації виробництва [10].
Проте, важко погодитися з думкою Воскобаєвої О.Н., яка зазначає, що
прибуток як економічна категорія охоплює широкий, надзвичайно
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багатообразний круг суспільних відносин, пов'язаних з освітою, розподілом і
використанням додаткового продукту [5]. На нашу думку, таке розуміння
сутності прибутку є абстрактним і не враховує той факт, що прибуток, в
першу чергу, є показником, який показує результат фінансово-господарської
діяльності підприємства.
Варто також звернути увагу на визначення прибутку, згідно П(С)БО 3
«Звіт про фінансові результати», прибуток – це сума, на яку доходи
перевищують пов'язані з ними витрати [11]. Таке ж трактування прибутку
дають сучасні українські вчені-економісти, такі як Бутинець Ф.Ф. [3, с. 325],
Верига Ю.А. [4, с. 137], Голов С.Ф. [6, с. 9], Ткаченко Н.М. [12, с. 524].
Лишиленко О.В. та Швець В.Г. разом з тим, під прибутком розуміють
джерело господарських засобів і відповідних резервів, збільшення капіталу
внаслідок діяльності та фінансовий результат [2, с. 21].
Але при формуванні визначення «прибуток» ми поділяємо думку
Кривецької О.Р., яка виокремлює кілька відмінних позицій. Так,
рекомендовано розглядати прибуток з урахуванням: соціальних відносин – як
засіб задоволення інтересів суб'єктів ринкових відносин, задіяних у його
формуванні; економічних відносин – як частину доданої вартості, що
закладається у виробництві, а фактично надходить на підприємства як
складова частина виручки від реалізації продукції; фінансових відносин – як
вид фінансового результату діяльності підприємств (поряд зі збитком та
нульовим результатом), що визначається позитивним сальдо між отриманими
доходами і зазнаними витратами підприємств [8, с. 7].
В результаті проведених досліджень варто зауважити, що з
економічної точки зору прибуток розглядається як категорія, в той час як з
фінансової та бухгалтерської – як поняття. Тобто, прибуток з економічної
точки зору трактується ширше, ніж з точки зору фінансового та
бухгалтерського обліку.
Отже, можна зробити висновок, що існує декілька підходів до
визначення поняття «прибуток». Проте, розвиток товарно-грошових відносин
висуває нові вимоги до переосмислення здавалося б усталених категорій. І
саме в умовах кризи, яка склалася на території України, зростає важливість
розуміння сутності прибутку, як показника, що служить мірою ефективності
усіх без виключення процесів, як на окремому підприємстві, так і в державі.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛІКУ В УМОВАХ КОНЦЕПЦІЇ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Людська цивілізація переживає складні часи на переломі віків і на
початку третього тисячоліття. Поряд з вичерпанням деяких невідтворюваних
природних ресурсів, труднощами їх відновлення і компенсуючої
взаємозаміни погіршується якість навколишнього середовища та економічний
стан народів, що негативно впливає на розвиток світової економіки. Вплив
цих негативних процесів не обмежується лише світовою економікою.
Погіршується стан здоров‘я людей в багатьох регіонах світу, знижується
середня тривалість їх життя.
У зв‘язку з цим стала зрозумілою необхідність розробки нової політики
та стратегії, яка б дозволила вирішити ці глобальні проблеми сучасності,
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запобігти погіршенню якості навколишнього середовища, забезпечити не
тільки теперішнє, але і майбутнє суспільство ресурсами, необхідними для
задоволення його потреб. Саме тому світове співтовариство усвідомило
необхідність переходу на принципи сталого розвитку на планетарному,
національному та регіональному рівнях як головне завдання сьогодення.
Виходячи з матеріалів Конференції ООН з навколишнього середовища
і розвитку (1992р.),сталий розвиток - це такий розвиток, що задовольняє
потреби сьогодення, але не ставить під загрозу спроможність майбутніх
поколінь задовольняти свої власні потреби. Словосполучення «сталий
розвиток» є перекладом з англійської мови: sustainable development означає
дослівно «розвиток, що підтримується» [5]. Він включає два ключових
поняття:
 поняття потреб, зокрема потреб, необхідних для існування
найбідніших верств населення, що повинні бути предметом першочергового
пріоритету;
 поняття обмежень, зумовлених станом технології й організацією
суспільства, поєднаних зі спроможністю навколишнього середовища
задовольняти нинішні і майбутні потреби [2].
Концепція сталого розвитку з‘явилася в результаті об‘єднання трьох
основних точок зору: економічної, соціальної та екологічної (рис. 1).

Рис. 1. Триєдина концепція сталого розвитку.
Джерело: http://uk.wikipedia.org
Під економічною складовою розуміється оптимальне використання
природних ресурсів і використання екологічних технологій, включаючи
видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції,
мінімізацію, переробку і знищення відходів.
Соціальна складова сталого розвитку орієнтована на людину і
спрямована на збереження стабільності соціальних і культурних систем, у
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тому числі, на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми.
Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Бажано
також збереження культурного капіталу і різноманіття в глобальних
масштабах [3].
Екологічна складова повинна забезпечувати цілісність біологічних і
фізичних природних систем. Особливе значення має життєздатність
екосистем, від яких залежить глобальна стабільність усієї біосфери. Основна
увага приділяється збереженню здібностей до самовідновлення і динамічної
адаптації таких систем до змін, а не збереження їх в деякому «ідеальному»
статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення довкілля і
втрата біологічної різноманітності скорочують здатність екологічних систем
до самовідновлення.
Системно-синергетичний концептуальний підхід дає змогу визначити
специфічні властивості складних систем: нелінійність розвитку,
спроможність системи до саморозвитку, наявність причинно-наслідкових
зв‘язків, вплив зовнішнього середовища, циклічний характер [4].
Інформаційною основою розвитку як підприємств на локальному рівні, так і
економіки загалом є система облікового забезпечення управління. В таких
умовах вважаємо за доцільне вдосконалювати теоретичні основи не лише
фінансового обліку, а й тих напрямків, які відображають екологічні і
соціальні аспекти діяльності підприємств.
Соціальний облік є окремим видом обліку – це розширення меж
традиційного обліку, яке представлено двома напрямками. Перший напрямок
пов‘язаний з необхідністю збільшення складу показників бухгалтерської
звітності в інтересах потреб користувачів. Другий – концентрує увагу на
обліку соціальних витрат, основна частина яких пов‘язана з екологією.
Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення,
вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання,
оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність
підприємства в галузі природокористування з метою передачі її внутрішнім і
зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних рішень [1].
Отже, в умовах функціонування концепції сталого розвитку
бухгалтерський облік має велике значення, а саме забезпечує керівництво
інформацією для прийняття управлінських рішень, які б гарантували
існування підприємства в довгостроковій перспективі, з урахуванням
економічної ефективності, соціальної справедливості та екологічної
цілісності. Для цього необхідно упровадити екологічно орієнтований облік на
підприємствах, який би формував у майбутніх економістів з обліку нове
мислення, спроможність формувати оптимальну обліково-аналітичну систему
підприємства, орієнтовану на потреби менеджменту та адекватну сучасним
тенденціям.
38

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

1. Кирсанова Т.А. Экологический контроллинг - инструмент екоменеджмента /
Т.А. Кирсанова, Е.В. Кирсанова, В.А. Лукьянихин / Под ред. В.А. Лукьянихина. Сумы: Изд-во "Козацький вал". – 2004.
2. Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и
развитию: Пер. с англ./ Под ред. и с послесл. С.А. Евтеева и Р.А. Перелета/ —
М.:Прогресс, 1989.— 376 с.
3. Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учебник/ под. Ред.
Проф. Л.Г. Мельника (Украина) и проф. Л. Хенса (Бельгия).-2-е изд., стер. – Сумы:
ИТД «Университетская книга», 2008.- 1120 с.
4. Сталий економічний розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації:
доц. М.В. Фоміна, д-р екон. наук – Донецький НУ економіки і торгівлі ім.. Михайла
Туган-Барановського. –45 с..
5. Сталий розвиток суспільства: Навчальний посібник. Програма розвитку Організації
Об‘єднаних Націй Муніципальна програма врядування та сталого розвитку
Академія муніципального управління. – К.: 2009. – 236 с.

УДК 339.138 (075.8)
Бухарець Л.
Науковий керівник: Загоруйко В.Л., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ НА ЦУКРОВОМУ ЗАВОДІ
Часткова переорієнтація цукрових галузей багатьох країн на
виробництво паливного етанолу, зменшення субсидій на вирощування
солодких коренів для єврофермерів дають українським цукровикам шанс
щодо розвитку виробництва.
За прогнозами фахівців ринку цукру, оптові ціни на білий цукор
переміщатимуться на дуже високих позначках — 750–820 доларів за тонну.
При такому розкладі у вітчизняних підприємств відкриваються перспективи в
цьому секторі.
Кризові явища в українському АПК стали причиною скорочення
посівних площ під буряками в низці регіонів країни. Через порушення
технології вирощування й сівозміни впала середня врожайність культури.
Недостатнє державне регулювання внутрішнього цукрового ринку, мало
захищеного від контрабанди білого цукру, а також сірих схем увезення
цукру-сирцю й цукровмісних сиропів призводить до сезонного характеру
коливання внутрішньої ціни.
В переважній більшості причини кризових проявів в діяльності
підприємств є зовнішніми по відношенню до них. Як правило, вони
полягають в недостатніх обсягах заготівлі цукрових буряків, коли
виробництво цукру на підприємстві є збитковим;
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З огляду на вище зазначені перспективи варто відзначити ключові
положення згідно яких має будуватись стратегія діяльності підприємств
цукрової галузі:
- продукт, що виробляє підприємство, як правило, є стандартної якості,
що зменшує можливості його позиціонування;
- за останні десять років ринок цукру перетворився із ринку покупця до
ринку продавця, існуючі обсяги попиту є більшими від внутрішніх обсягів
виробництва цукру;
- значний вплив на вітчизняний ринок цукру справляє світового
кон‘юнктура цього ринку. Зокрема пропозиція цукру-сирцю, ціни на нього та
білий цукор;
- за останні п'ятнадцять років чисельність цукрових заводів зменшилась
удвічі, головним чином через зменшення посівних площ цукрових буряків. У
випадку з досліджуваним підприємством накладається той факт, що на
регіональному ринку жоден із цукрових заводів не припинив свою діяльність.
В той же час, чисельність регіональних сільськогосподарських підприємств їх
посівні площі суттєво зменшились;
- підприємство використовує засоби комунікацій при формуванні
системи збуту продукції. В той же час, використання комунікацій при
заготівлі сировини має обмежений характер, підприємство зосереджене на
роботу зі старими постачальниками, не проводиться політика щодо залучення
нових постачальників цукрових буряків.
Підприємство виробляє стандартний продукт, з обмеженими
параметрами щодо зміни якості. Формування ціни на нього відбувається на
ринку в залежності від кон‘юнктури, що склалась. Підприємство практично
позбавлене можливості активно впливати на ціну продукту. Ефективність
діяльності підприємства формується на стадії заготівлі сировини, а саме:
обсяги заготівлі (чим більші обсяги, тим менші питомі пусконалагоджувальні
витрати), якість сировини (її цукристість, втрати сировини внаслідок
пошкоджень, гниття, тощо), витрати на заготівлю (відстань заготівлі, спосіб
заготівлі тощо). З огляду на ці положення антикризове управління повинно
ґрунтуватись на засадах побудови ефективної системи постачання
виробництва необхідною кількістю сировини належної якості.
Ґрунтуючись на виявлених особливостях в роботі запропоновано
заходи із формування комплексу маркетингу в системі постачання цукрових
буряків.
Наступною складовою, що чинить суттєвий вплив на ефективність
цукроваріння є встановлення цін на цукрові буряки. Серед головних
складових, які формують вартість цукрових буряків є: вартість насіння,
витрати на вирощування, витрати на збирання.
Подібно до розподілу готової продукції, коли виділяють прямі і
непрямі канали розподілу готової продукції, постачання також може
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відбуватись напряму від виробника або опосередковано через
бурякоприймальний пункт.
Обґрунтовано, що прогресивним та доцільним є постачання цукрових
буряків на підприємство на пряму з поля де вони вирощувались. В такому
випадку знижуються витрати на навантажувально-розвантажувальні операції
(у випадку коли буряки кагатують на бурякоприймальному пункті),
підвищується якість сировини, за рахунок зменшення пошкоджених
коренеплодів (менша тривалість навантажувально-розвантажувальних
операцій), скорочується час доставки коренеплодів на завод і їх кагатування.
Використання комплексу маркетингових засобів при забезпеченні
підприємства сировиною дозволить підвищити ефективність цього процесу
(знизити витрати на постачання цукрових буряків) та збільшити абсолютні
обсяги закупівель цукрових буряків. В результаті очікується формування
системи партнерських відносин між цукровим заводом до постачальниками
цукрових буряків та зниження на цій основі ризиків щодо виникнення
кризових ситуацій в діяльності підприємства.
УДК 657
Вінська К.П., студент магістратури,
Кондрюк Л.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА
АУДИТУ ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ
ПРАЦІВНИКАМ
Значний внесок в теорію та методологію обліку та аналізу розрахунків
з оплати праці внесли такі українські учені-економісти, як: П.Й. Атамаса,
М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, В.В. Вітлінського, С.Ф. Голова, О.А. Грішнової,
Н.І.
Дорош,
А.Г.Загороднього,
С.В.
Івахненка,
А.М.
Колота,
А.Н. Кузьмінського, М.В. Кужельного, Г.І. Купалової, Є.В. Мниха,
Ю.І. Палехи, В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, С.В. Свірка, В.В. Сопко та
інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та
зарубіжних вчених, слід зазначити, що питання обліку і аналізу розрахунків з
працівниками по оплаті праці потребують подальшого наукового
дослідження.
Актуальність питання зумовлено тим, що якісний підбір та створення
належних умов праці персоналу, їх соціальна захищеність - важлива складова
успіху діяльності будь-якого підприємства, установи чи організації. Причому,
слід мати на увазі, що система бухгалтерського обліку і аналіз розрахунків з
оплати праці відіграє в цьому питанні не останню роль.
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Так, Н.В. Шульга зазначає, що на сьогодні стан державного та
договірного регулювання оплати праці в Україні та окреслені у цій сфері
проблеми справляють негативний вплив на організацію оплати праці та облік
пов‘язаних із нею розрахунків на сільськогосподарських підприємствах [5].
На думку Т.Г. Мельник, система бухгалтерського обліку, зокрема праці
та її оплати, перебуває в процесі реформування відповідно до міжнародних
стандартів і поки що недосконала [4].
На нашу думку, потрібно збільшувати витрати на підготовку та
підвищення кваліфікації працівників. Вирішуючи проблему, можна сказати
про певну зміну нормативної й документальної бази оплати праці на
підприємствах і підприємницьких структурах. На сьогодні спостерігається
велика диференціація заробітної плати між окремими соціальними групами.
До першочергових завдань владних структур належить і державне
регулювання всієї системи організації оплати праці, основою якої повинен
бути прожитковий мінімум, оскільки підвищення мінімального розміру
оплати праці сприяє стимулюючий вплив на її зростання. Прожитковий
мінімум заробітної плати повинен забезпечити відтворення робочої сили в
умовах нових механізмів ціноутворення.
Висновок. Проведене дослідження теоретичних основ і методичних
аспектів обліку і аналізу розрахунків з оплати праці показало наступне:
- найбільш дієвою основою формування заробітної плати варто
вважати гнучкі безтарифні системи;
- розрахунок індивідуальної заробітної працівника необхідно
здійснювати з урахуванням оцінки його праці, особистих якостей і ставлення
до праці;
- розмір прожиткового мінімуму повинен забезпечувати першочергові
потреби людини;
- заробітна плата повинна відповідати принципам стабільності,
законності джерел виплати, достатності, функціональності та відповідності
економічним законам.
1. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 року №108/95 ВР зі змінами і
доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
2. Інструкція зі статистики заробітної плати від 13 січня 2004 року № 5 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://zaron.rada.gov.ua.
3. Кирилюк С.С. Удосконалення обліку праці та її оплати / С.С. Кирилюк // Держава та
регіони, Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. - № 3. – С. 139-141.
4. Мельник Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати : дис. канд. екон. наук: 08.06.04
«Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Т.Г.Мельник; Київський національний унт ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 234 с.
5. Шульга Н.В. Облік оплати праці на підприємстві: опосередкований вплив на
доходну частину бюджету держави / Н.В.Шульга // Міжнародні тенденції розвитку
бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України : тези доповідей на
міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2007 р.) — К. : КНЕУ, 2007. — С. 129—130.
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УДК 330.341.1
Васильєва Ю.І., ст. гр. УІДмз-61
Науковий керівник: Ковальчук О.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ПІДШИПНИКОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
В теперішній час під впливом науково-технічного прогресу
розвивається галузь машинобудування. У зв‘язку із постійним зростанням
потреб ринку виникає необхідність у більш досконалій техніці, технологіях,
що, в свою чергу, призводить до зростання попиту на підшипники
покращеної якості та конструкцій.
Підприємства підшипникової промисловості України проводять
активну інноваційну діяльність, щоб їхню продукцію можна було
використовувати
у
комплектації
світових
новинок
галузей
автомобілебудування, сільськогосподарського машинобудування та ін.
В Україні підшипникова промисловість представлена двома
підприємствами. Це − Публічне акціонерне товариство ―Харківський
підшипниковий завод‖ ( ПАТ ―ХАРП‖) та Акціонерне товариство ― CКФ
Україна‖ (публічне). Дані підприємства у міру своїх можливостей
зосереджують свою увагу на покращенні якості продукції та використанні
інноваційних технологій для її виготовлення.
Зокрема, ПАТ ―ХАРП‖ впровадило такі інноваційні проекти:
модернізувало токарне та шліфувальне обладнання, покращило технології
загартування кілець з більш мягкою серцевиною, що дозволило збільшити
ресурс підшипника. Також завдяки використанню вдосконаленого методу
виготовлення зовнішніх, внутрішніх кілець та роликів значно підвищилася
якість продукції. На підприємстві було впроваджено такі інноваційні
технології: отримання профіля на кільцях за допомогою застосування
холодного розкочування; відпалювання поковок, що дозволило покращити
однорідну по розміру та щільності мікроструктуру заготовки, покращити
подальшу її механічну обробку, підвищити довговічність продукції; нову
технологію, яка гарантує високу точність кілець, які виготовляються. Щоб не
втратити частини споживачів підприємство вжило заходи у вигляді
виготовлення покращених конічних касетних підшипників TBU. Як відповідь
на новинки конкурентів ПАТ ―ХАРП‖ розробило та впровадило у
виробництво виготовлення ―циліндричної касети‖ – здвоєних підшипників,
що забезпечує гарантійний міжремонтний пробіг 800 тис. км і цим заходом
значно покращило свої позиції на ринку [2].
В свою чергу, АТ ―CКФ Україна‖ (публічне) також проявляє значну
інноваційну активність. Підприємство вкладає кошти у перспективні
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інноваційні проекти, а саме у вдосконалення: геометрії контакту ролика з
бортом та доріжками кочення; технології виготовлення роликів; подачу
змащувального матеріалу в зону контакту, внаслідок чого формування плівки
змащувального матеріалу відбувається більш ефективно; технології
виготовлення кілець; процесів централізованого миття та консервації
підшипників завдяки застосуванню фільтра тонкого очищення; технології
виготовлення сепараторів, завдяки чому усувається відривання дрібних
частинок металу під час експлуатації. Застосування новітньої технології
скруглення гострих кромок на внутрішньому кільці дозволило уникнути
забоїн при складанні підшипників та їх експлуатації значно підвищили
прибутки підприємства. На підприємстві було впроваджено автоматичну
лінію складання підшипників конвеєрними транспортними зв'язками між
агрегатами і автоматичним контролем граничних відхилень монтажної висоти
блоку і зовнішнього кільця, а також зовнішнього і внутрішнього діаметрів
підшипника. На АТ ―CКФ Україна‖ (публічне) були також впроваджені такі
інновації: процес виготовлення поковок, що дозволяє проводити токарну
обробку одночасно двох кілець (внутрішнього і зовнішнього) із
розділеннямна останній операції; розроблення установки термообробки
кілець із покачуванням ―Yo-Yo‖ для поліпшення структури загартованих
кілець; розробка механізму подачі поковок під кутом в установку
індукційного нагріву; застосування шліфувальних кругів фірми HERMES для
шліфування кілець дозволило зменшити шорсткість доріжок кочення і
виготовляти підшипники із рівнем вібрації за стандартом SKF Q66;
застосування контролю всіх параметрів сепараторів на приладах ручного
контролю; впровадження контролю параметрів деталей підшипників на
приладах і обладнанні виробництва SKF відповідно до методів і вимог SKF;
використання ―плаваючих‖ патронів для токарної обробки зовнішніх кілець,
що дозволило відмовитися від попереднього шліфування зовнішнього
діаметру і суттєво поліпшило геометрію кільця; перехід на виготовлення
підшипників по дизайну SKF із збільшенням кількості роликів, що значно
підвищило вантажопідйомність підшипників (при цьому підшипники
повністю взаємозамінні із підшипниками, виготовленими згідно із ГОСТ
520). Впровадження інновацій у конструкцію та технологію виготовлення
підшипників дозволило значно збільшити вантажопідйомність підшипників,
зменшити знос робочих поверхонь, значно тертя деталей, збільшити термін
служби, зменшити чутливість до перекосів, зменшити температуру нагріву,
різко вібрації та шуму [1].
Проаналізувавши вищенаведені напрямки інноваційної діяльності обох
підприємств можна відмітити, що вектори їхніх зусиль співпадають в значній
мірі. Підприємства змушені вносити корективи в асортимент продукції,
засоби її контролю, внаслідок значного тиску з боку конкурентів. Завдяки
успішній реалізації інноваційних проектів вони забезпечують для себе
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майбутню стабільність, а разом з тим підвищення попиту на свою продукцію
з боку споживачів.
Детальний аналіз напрямків інноваційної діяльності обох підприємств
дозволяє виділити такі спільні тенденції: покращення якості продукції;
застосування інноваційних процесів виготовлення підшипників; покращення
технології виготовлення підшипників; виготовлення нових типів
підшипників.
Завдяки втіленню підприємствами вищенаведених інновацій значно
підвищилася конкурентоспроможність їхньої продукції на внутрішніх та
зовнішніх ринках, підвищилася ефективність виробництва, значно зросли
прибутки.
Підприємства підшипникової промисловості України не зупиняються
на досягнутому рівні, а весь час займаються пошуком і втіленням нових ідей,
що створює тверде підгрунтя для їхнього майбутнього успішного розвитку.
Роботу їм потрібно продовжувати в тому ж напрямку, орієнтуючись на
прогнози ринку.
Інноваційна діяльність є дуже важливою, так як в сучасних умовах
успішна діяльність підприємства неможлива без інновацій. Це
підтверджується розвитком підприємств підшипникової промисловості
України, на яких підвищенню ефективності виробництва сприяє втілення
інновацій.
1. АТ ― CКФ Україна‖ (публічне) – SKF.ua. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.skf.com/portal/skf_ua/home/skflutsk
2. Харьковский подшипниковый завод (ХАРП). [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.harp.ua/
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ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
Найважливішим завданням, що стоїть на даному етапі розвитку
економіки нашої країни, є утвердження ринкових відносин, спрямованих на
задоволення як регіональних, так і загальнодержавних благ. Результати
проведеного аналізу концепцій соціалізації та екологізації економіки
дозволяють зробити висновок, що у ринковій економіці держава повинна
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забезпечувати функцію соціального добробуту, яка залежить від рівня
виробництва, зайнятості, купівельної спроможності, якості навколишнього
середовища, темпів економічного зростання, характеру розподілу доходів.
Основним інструментом реалізації цієї функції держави є фінанси, як
економічні відносини, які виникають у процесі функціонування держави,
регіонів, діяльності юридичних та фізичних осіб з приводу формування,
розподілу та використання фондів грошових коштів. Головною метою таких
відносин є забезпечення кожного громадянина, кожного підприємства,
кожної державної та регіональної структури достатніми для здійснення їх
діяльності, задоволення потреб та виконання існуючих зобов‘язань
грошовими коштами.
Тобто фінанси стають центральною ланкою зосередження суспільних
інтересів, за допомогою яких здійснюється формування та перерозподіл
валового національного продукту, в результаті чого досягається гармонізація
його розподілу між окремими сферами, регіонами, населенням, що дозволяє
зробити його найбільш дієвим інструментом забезпечення сталого розвитку
регіону.
Серед фінансових регуляторів, за допомогою яких держава зазвичай
намагається вплинути на макроекономічні процеси за допомогою непрямого
впливу на ринковий механізм, найбільш розповсюдженими є бюджетні
відносини. Державні фінанси (у тому числі і бюджетні відносини) в умовах
ринку сконцентровані на завданні регулювання руху централізованих
фінансових потоків, визначення вектору руху всіх фінансових потоків у
країні, відповідно до пріоритетів і цілей державного регулювання
економічної політики.
При дослідженні питань регіональної економіки, особлива увага
приділяється визначенню прийнятного балансу повноважень різних рівнів
влади, завданням якого є забезпечення, з одного боку, унітарної цілісності
держави, а з іншого – певної самостійності регіональним бюджетам. Тому
особливо важливого значення набуває розробка механізмів економічного
регулювання і оптимального розмежування податкових повноважень (адже
дохідна частина бюджетів в Україні формується на 70 % за рахунок податків)
трьох рівнів влади: державного, регіонального та місцевого. При цьому
політичні позиції представників влади цих рівнів можуть бути різними.
Тільки система конкурентної ринкової рівноваги може забезпечити
такий розподіл національного продукту, який забезпечував би максимальне
споживання (як особисте, так і виробниче), створюючи умови для
максимальної ефективності виробництва. Відповідно, державні фінанси самі
підпорядковані законам раціонального розподілу, що, однак, зовсім не
зменшує їх ролі. При цьому рівень участі держави не можна оцінити лише за
обсягом прямих державних інвестицій. Держава не може і не повинна брати
на себе завдання забезпечення економічного росту тільки на основі
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державних інвестицій, але може і повинна за рахунок фінансових ресурсів
позитивно змінювати структуру виробництва [1], регламентувати
господарсько-фінансову діяльність суб‘єктів господарювання, створювати
стимули та умови для ефективного господарювання, здійснювати
раціональний вибір напрямків державного фінансування тощо.
Фінансове забезпечення регіону визначаються обсягом фінансових
ресурсів. Місце і роль фінансових ресурсів у забезпеченні цілей сталого
розвитку можна чітко визначити лише тоді, коли матимемо їх теоретичне
обґрунтування як економічної категорії. В економічній літературі досі немає
єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту та джерел
формування для забезпечення регіонального розвитку. Загалом фінанси, за
словником сучасної економіки Макміллана, визначаються як фонди, що
беруться з будь-яких джерел та використовуються для здійснення будь-яких
витрат [2].
Визначення ключової ролі фінансів у забезпеченні сталого розвитку
дозволяє розкриття функцій фінансів, де розкривається їх соціальноекономічний зміст. Основними функціями фінансів є розподільна та
контрольна.
Розподільна функція фінансів полягає у розподілі та перерозподілі
валового внутрішнього продукту та національного доходу держави. Ця
функція включає первинний розподіл (розподіл доданої вартості та
формування первинних доходів – заробітної плати, прибутку підприємств та
приватного
сектора),
перерозподіл
(створення
та
використання
централізованих фондів та створення вторинних доходів) та вторинний
розподіл (між галузями, регіонами, соціальними верствами населення,
окремими юридичними та фізичними особами). Ця функція дозволяє
забезпечити фінансові потреби юридичних і фізичних осіб та держави та
регулювати різні напрямки сталого розвитку.
Кожна держава формує власну модель розподільчих відносин
відповідно до рівня централізації ВВП [3, с.15; 4, с.17, ін.]:
- американська модель, за якої здійснюється перерозподіл ВВП до
бюджету у розмірі 25-30 %. За такого підходу прослідковується максимальне
фінансове самозабезпечення суб‘єктів підприємницької діяльності та
обмежене державне фінансове втручання в економіку. Соціальні державні
виплати обмежені і стосуються лише тих верств населення, які того
потребують найбільше. За цієї моделі держава стимулює кожного
громадянина до самореалізації;
- західноєвропейська модель, за якої здійснюється перерозподіл ВВП
до бюджету у розмірі 35-45 %. Держава за такої моделі має більші
можливості здійснення соціальних виплат. Соціальна сфера забезпечена
розгалуженою мережею державних та приватних установ;
- скандинавська, за якої відбувається вилучення державою до 60 %
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вартості ВВП. За цієї моделі запроваджується широка державна підтримка
соціальної сфери, бюджетна система набуває соціального спрямування, в
основі
державного
регулювання
економіки
принцип
соціальної
справедливості. Разом з тим, така модель не забезпечує належного рівня
фінансового стимулювання ділової активності населення.
Контрольна функція полягає у контролі за станом економіки та
розвитком соціальних, економічних та екологічних процесів у державі, що
сприяє успішній реалізації фінансової політики сталого розвитку держави та
її регіонів.
Прийнято вважати, що фінанси як система грошових відносин, що
безпосередньо пов‘язані з формуванням та використанням централізованих та
децентралізованих фондів грошових засобів у сукупності є фінансовими
ресурсами країни [5, с.42; 6, с.26; 7 ін.]. За словами В.В.Нестерова, фінансові
ресурси – це грошові доходи та накопичення, що формуються в руках
держави та суб‘єктів господарювання і призначені на цілі розширеного
відтворення, задоволення потреб суспільства та держави.
На нашу думку під фінансовими ресурсами регіону доцільно розуміти
грошові нагромадження і доходи, створені діяльністю господарського
комплексу регіону, населенням та залучені зі сторони, що зосереджуються у
відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного
відтворення і задоволення інших суспільних потреб. Тобто фінансові ресурси
регіону охоплюють ресурси всіх сфер регіональної економіки – регіонального
управління, домашніх господарств, підприємств та організацій, фінансових
інститутів.
Таким чином, соціо-еколого-економічні передумови формування
фінансової політики регіонів держави диктують необхідність удосконалення
фінансово-економічної системи з врахуванням історичних реалій України, її
унітарного устрою, потреб зміцнення місцевого та регіонального
самоврядування та стимулювання розвитку регіонів за допомогою
ендогенних чинників.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Проблематика економічної безпеки вже давно активно розробляється
як у нашій, так і в зарубіжних країнах, створений серйозний базис для її
подальшого теоретичного осмислення, однак, на наш погляд, весь цей
доробок носить більшою мірою аналітичний характер, предмет досліджено по
частинах і виникла необхідність дослідити економічну безпеку як цілісне, яке
являє собою взаємопов‘язану множину цих частин.
Економічна безпека є категорією як загальноісторичною, так і
конкретною, зважаючи на те, що в різних умовах вона виступає в різних
формах організації, а її забезпечення досягається різними шляхами. У той же
час, економічна безпека є особливою соціально-економічною категорією, яка
відображає, перш за все, можливість ефективної реалізації суспільних
економічних відносин, що обумовлюють економічні інтереси та потреби усіх
суб‘єктів формування економічних відносин.
Зважаючи на те, що економічна система є надскладною, відкритою,
нелінійною суспільною системою, яка знаходиться в постійному обміні
економічним потенціалом та інформацією із зовнішнім середовищем і
постійно утворює нові економічні відносини, виникає необхідність
застосування синергетичних парадигм. Застосування синергії дає змогу
використати міждисциплінарні нелінійні підходи до дослідження економічної
безпеки. Сьогодні економічна наука досліджує економічні системи в рамках
неокласичної парадигми – боротьба з хаосом, прагнення побудови лінійних
систем та рівноважних станів, проте поява проблематики забезпечення
економічної безпеки диктує необхідність застосування новітніх ідей
синергетики життя в хаосі та пристосування до його законів. Таким чином,
зміна наукової парадигми стала однією з базових передумов дослідження
безпеки соціально-економічних систем.
Складність дослідження економічної безпеки полягає у виявленні
зв‘язків між елементами системи та у формалізації процесів, які відбуваються в
політичній, економічній, військовій, правовій та інших сферах відносин як
всередині країни, так і на міждержавному рівні, що обумовило застосування
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саме системного підходу до розв‘язання проблеми забезпечення економічної
безпеки країни.
Ключовою методологічною проблемою в питанні дослідження
економічної безпеки є визначення її об‘єкта – держави чи країни. У науковій
літературі ―економічна безпека держави‖ та ―економічна безпека країни‖
вживаються як синоніми, тобто практично не диференціюються. На нашу
думку, треба виходити з того, що самі поняття ―країна‖ та ―держава‖ є
різними за своїм змістовним наповненням, оскільки, країна розглядається як
географічна територія, яка має певні кордони (межі), користується державним
суверенітетом або знаходиться під владою іншої держави, в якій проживає
населення, а під поняттям ―держава‖, в першу чергу, розуміють певну
політико-економічну систему влади. Таким чином, поняття ―країна‖ більше
відноситься до соціально-культурних, економічних, загально-географічних та
інших факторів, а держава виступає основним суб‘єктом економічної
безпеки.
Економічна безпека – не лише центральний структурний компонент у
системі національної безпеки будь-якої країни. Вона має власну структуру
взаємопов‘язаних підвидів, що виділяються в цілях науково-теоретичного
пізнання та практичного використання при реалізації заходів економічної
політики. Зважаючи на численну предметність і суб‘єктність категорії
безпеки, яка має своїм наслідком наявність розгалуженої горизонтальної і
вертикальної структури рівнів безпеки, сучасна економічна наука має
можливість класифікувати її за просторово-географічними, суб‘єктними,
функціональними та іншими критеріями. Виділення окремих рівнів та видів
економічної безпеки дає змогу розширити інформацію про економічну
безпеку, проте не дає можливості отримати комплексне уявлення про дане
явище. Тому, на наш погляд, базову систему класифікаційних ознак для
виокремлення видів економічної безпеки доцільно представити таким чином:
тип економічної системи; рівень (суб‘єкт господарювання); напрям (сфера,
вид) економічної діяльності; рівень забезпечення економічної безпеки;
часовий вимір економічної безпеки. Очевидно, що економічна безпека для
трансформаційної економіки та сталої ринкової системи буде певним чином
відрізнятися – ступенем небезпеки, механізмами реагування, інструментами
забезпечення тощо. Оцінка рівня забезпечення економічної безпеки
(досягнутий, допустимий, безпечний) надає можливість точніше визначити
стан справ, стратегічні підходи тощо. Використання ознаки часового
простору (статична і динамічна економічна безпека) надає можливість
оцінити ситуацію з прив‘язкою до конкретного періоду.
Забезпечення економічної безпеки являє собою процес створення та
збереження суб‘єктом умов свого існування, за яких можливою є реалізація
інтересів та досягнення своєї мети, а також створення можливостей для
виходу на новий, якісно більш високий рівень розвитку. Таким чином,
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вирішення проблеми забезпечення безпеки полягає в знаходженні балансу
інтересів як по вертикалі, тобто між країною, регіонами, окремими
суб‘єктами, так і по горизонталі, тобто у відтворювальному аспекті.
Процес глобалізації посилює взаємозалежність національних економік,
що призводить до виникнення певних проблем. Так, зростання рівня цін в
одних країнах супроводжується їх зростанням у державах-сусідах,
економічна криза однієї країни поступово розповсюджується і на економіку
інших країн. Іншим аспектом глобалізації економічних відносин є посилення
розриву між рівнями розвитку країн світу, результатом чого є отримання
більш вагомих переваг високо розвинутими країнами в порівнянні з країнами,
що розвиваються, що ще більш поглиблює диспропорції розвитку світової
економіки. Попри те, що глобалізація є об‘єктивною та безповоротною, вона
повинна бути контрольованою з боку держави з метою уникнення або
мінімізації тих негативів, які вона може із собою принести. Розвиток
глобалізаційних процесів вимагає нових підходів у здійсненні державою своєї
економічної політики, яка повинна базуватися, перш за все, на можливості
реалізації власних національних економічних інтересів.
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ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА
ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТ
Основна мета діяльності будь-якого господарюючого суб‘єкта –
отримання прибутку. Важливим фактором при цьому є порядок визнання
доходів. В бухгалтерському та податковому обліку завжди існували
розбіжності стосовно даного питання і прийняття Податкового кодексу
України суттєво не змінило ситуації.
Проблему узгодженості податкового і бухгалтерського обліку, саме
щодо питання визнання доходів, розглядало багато вчених, зокрема: Ф.Ф.
Бутинць, С.Ф. Голов, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, Н.Т. Ткаченко, М.Г.
Чумаченко, Л.М. Янчева та інших.
Практичний інтерес до проблеми визнання доходів на підприємствах, а
також недостатність її теоретичної розробки обумовили необхідність даного
дослідження.
Опираючись на Податковий кодекс України та П(с)БО №15 «Дохід» ми
вважаємо за потрібне виділити два основні моменти при визначенні
розбіжностей, а саме класифікація доходів та дата визнання.
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Доходи, витрати та фінансові результати підприємства поділяють за
видами діяльності, внаслідок яких вони виникають, а також на прибутки
(збитки) від звичайної та надзвичайної діяльності .
Класифікація доходів для потреб бухгалтерського обліку наведена у
П(С)БО 15 «Дохід», дія якого поширюється, фактично, лише на доходи від
звичайної діяльності, котра, у свою чергу, поділяється на операційну та іншу
(фінансову й інвестиційну). Операційна діяльність - це основна діяльність
підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або
фінансовою діяльністю.
Інша діяльність підприємства поділяється на інвестиційну та
фінансову. Доходи у вигляді дивідендів, відсотків, роялті відносяться до
доходів групи «Фінансові доходи».
Надходження, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов‘язані з операційною і фінансовою діяльністю підприємства, відносяться
до інших операційних доходів, до них можна віднести дохід від не
операційних курсових різниць, безплатно отриманих активів та ін.
Для обліку доходів, які виникають в результаті надзвичайних подій, в
бухгалтерському надзвичайні доходи, які не очікується в процесі діяльності
підприємства.
Коротко класифікацію доходів в бухгалтерському обліку наведено на
рисунку 1.1.

Рис.1.1. Класифікація доходів в бухгалтерському обліку
В статті 135 податкового кодексу України подається ще одна класифікація
доходів відповідно до потреб податкового обліку. Вони складаються з:
1) доходу від операційної діяльності;
2) інших доходів.
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Дохід від операційної діяльності визнається в розмірі договірної (контрактної)
вартості, але не менше ніж сума компенсації, отримана в будь-якій формі, в тому
числі при зменшенні зобов'язань, та включає:
1) дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі
винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо);
2) дохід банківських установ.
Отже, згідно Податкового кодексу всі інші доходи, крім операційних,
об‘єднані в окрему групу. Це на нашу думку є позитивним фактом, адже дає
можливість спростити класифікацію доходів і зробити її зрозумілою для користувачів.
Проте розбіжності в класифікації доходів ми вважаємо менш значущими ніж
протиріччя щодо їх визнання, адже саме різні дати визнання доходів в
бухгалтерському і податковому обліку, можуть призвести до виникнення податкових
різниць. Так, згідно податкового кодексу дату визнання доходу від надання виконаних
робіт і послуг підтверджує акт виконаних робіт, хоча на практиці зустрічаються такі
випадки коли акт складається до фактичного завершення операції.
Також слід зазначити, що бувають такі випадки, коли доходи визнаються в
бухгалтерському обліку, а в податковому – ні. Зокрема операції щодо дооцінки
активів. І зворотня ситуація може бути у випадку нарахування умовних відсотків на
суму неповерненої в звітному періоді поворотної фінансової допомоги.
Така ситуація, на нашу думку, може призвести до ускладнення роботи
бухгалтерів та викривлення даних у звітності. Тому, ми вважаємо, що вона потребує
негайного врегулювання зі сторони держави на користь суб‘єктів господарювання.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу. – www.minfin.gov.ua.
2. П(С)БО № 15 «Дохід», затверджене наказом МФУ від 29.11.99 р. № 290. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – www.minfin.gov.ua.
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ДО ПИТАННЯ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ
Земля є всюдисущним природним ресурсом, з незмінним місцем
розташування і є необхідною складовою багатьох сфер людської діяльності.
Земельна реформа, яка фактично розпочалася разом зі здобуттям
державної незалежності України, основною своєю метою передбачала заміну
неефективного, технологічно відсталого колгоспного ладу, що орієнтувався
на екстенсивне використання сільськогосподарських земель системою
землекористування європейського типу, ґрунтованою на міцних фермерських
господарствах, в основі функціонування яких лежить приватна власність на
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землю. Квінтесенцією такої мети можна вважати тезу відомого українського
вченого А. Гальчинського: «Ринок і тільки ринок із усією його атрибутикою, і
насамперед із конкуренцією та диференціацією, є єдино можливою
конкурентоспроможною формою розвитку сільського господарства. Це не
придумав хтось із учених. Така природа аграрних відносин» [6].
Земельна реформа не вирішила покладених на неї завдань. Здійснення
масштабних земельних перетворень на таких величезних територіях
обумовило виникнення гострих проблем соціального, економічного і
екологічного характеру.
Мета дослідження полягає в проведенні аналізу сучасного стану
використання
земельних
ресурсів
та
обґрунтуванні
пріоритетів
сільськогосподарського землекористування в контексті сталого розвитку.
Проблемам сталого ефективного використання земельних ресурсів
присвячені праці вчених, серед яких О.Бородіна, В.Борщевський, О.Гуторов,
В.Другак, А.Третяк та інші.
За минулі роки в системі землекористування нашої країни визначилися
такі тенденції: перебудова системи землекористування призвела до зниження
ефективності сільськогосподарського виробництва, погіршення використання
землі як основного засобу виробництва; продовжує погіршуватися екологічна
ситуація при землекористуванні; знижується і до того низький за часів
радянської влади рівень життя сільських жителів, різко погіршилась
демографічна ситуація на селі [2] - наведене свідчить про наявність певних
проблем вирішення, яких можливе тільки через впровадженні науково
обґрунтованої системи сталого розвитку землекористування.
Практична реалізація концепції сталого використання земель
сільськогосподарського призначення потребує визначення екологоекономічних пріоритетів і використання ефективних засобів досягнення
екологічних цілей. Еколого-економічними пріоритетами у вирішенні
основних завдань по забезпеченню сталого використання земель
сільськогосподарського призначення зокрема є: збалансування екологічних,
економічних і соціальних факторів розвитку регіонів з урахуванням
властивостей земельних ресурсів; природно-просторова організація
використання земельних ресурсів, яка забезпечить умови для раціонального
використання потенційних ресурсних можливостей земель без порушення
екологічної рівноваги для окремих адміністративно-територіальних одиниць.
1. Гальчинський А. Земля і власність / А. Гальчинський // ―Дзеркало тижня‖ №43, 05
листо-пада 2005 : [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://dt.ua/economics/
zemlya_i _vlasnist-45060.html.
2. Пашков І.А. Системні основи сталого землекористування в Україні [Електронний
ресурс] / І.А. Пашков. – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/
portal/natural/vznu/eco/2009_1/149.pdf.Проблеми та перспективи розвитку сільських
територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична
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доповідь / [В.В. Борщевський, Х.М. Притула, В.Є. Крупін, І.М. Куліш]; НАН
України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. Борщев-ський]. –
Львів, 2011. – 60 с.
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ВІДОБРАЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ В СИСТЕМІ
РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
На сьогодні маркетингові витрати займають не останнє місце в
діяльності підприємства, а навіть навпаки.
Нажаль системи обліку витрат на підприємствах не можуть дати
однозначну відповідь на запитання ―скільки вони коштують підприємству?‖.
Адже в закріпленій на законодавчому рівні системі бухгалтерського обліку не
існує єдиного рахунку ―витрати на маркетинг‖.
Понесені підприємством маркетингові витрати розподіляються по
різних рахунках, що ускладнює процес їх ідентифікації в системі
бухгалтерської звітності.
Саме тому, актуальною є проблема визначення рахунків
бухгалтерського обліку, де знаходять своє відображення маркетингові
витрати підприємства.
Проблеми облікового забезпечення системи менеджменту та
маркетингу підприємства знайшли своє відображення в роботах багатьох
вчених, зокрема О.О. Андросенко, А.Б. Бойчук, О.Д. Гудзинський,
О.М.Кондратюк, А.О. Мавріна, Н.О. Лоханова, Л.І. Мороз, М.С. Пушкар та
інші. Проте, в дослідженнях вищеперерахованих науковців не приділено
достатньої уваги саме питанням обліку витрат на маркетинг.
Під час реалізації своїх цілей предметом найбільшого інтересу
установи виступають витрати операційної або основної діяльності, оскільки
саме вони є вирішальними для рівня фінансового результату підприємства, і
саме в цій групі витрат відображаються витрати маркетингової діяльності.
Прийнято вважати, що в існуючій обліковій системі маркетингові
витрати відображаються на рахунку № 93 ―витрати на збут‖. Однак таке
твердження буде не зовсім вірним, адже на цьому рахунку маркетингові
витрати відображаються лише частково [1].
Для
досягнення
маркетингових
цілей
підприємство
може
використовувати різні інструменти, які в бухгалтерському обліку будуть мати
різні місця відображення.
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Наприклад, витрати понесені підприємством на маркетинг можна
знайти на рахунку № 13 ―Амортизація‖. Як відомо, на цей рахунок
зараховуються витрати при довготривалому споживанні організацією
основних засобів, а також нематеріальних і правових цінностей.
До нематеріальних і правових цінностей належать, зокрема, бази даних
CRM (Customer’s Relationship Marketing), які дозволяють ідентифікувати і
класифікувати потреби клієнтів. Якщо підприємство володіє такими базами,
то, без сумніву, їх амортизація складає витрати маркетингу.
До них також належить амортизація товарних знаків і амортизація
нерухомості або приміщень, які використовуються підприємством як фірмові
магазини.
Рахунок № 20 ―Виробничі запаси‖ призначено для узагальнення
інформації про наявність і рух запасів, сировини і матеріалів тощо, що
належать підприємству.
До витрат, пов‘язаних з маркетингом, можна віднести вартість товарів,
вжитих для рекламних цілей, або втрату товаром вартості внаслідок участі в
торгах, показах, презентаціях. Якщо підприємство володіє фірмовим
магазином, то витрати, що виникли в результаті використання електроенергії
чи водопостачання, також обліковуються на даному рахунка.
Рахунок № 63 ―Розрахунок з постачальниками та підрядчиками‖
використовують для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги.
Цей рахунок потенційно містить дуже широкий набір господарських
операцій, вартість яких має бути зарахована до витрат маркетингу.
Основним критерієм ідентифікації маркетингових витрат на цьому
рахунку є факт виконання послуг для установи стороннім господарським
суб‘єктом на потреби маркетингу, а також пред‘явлення ним рахунку за
виконані роботи.
Наприклад: замовлення проведення досліджень ринку сторонньою
організацією, оренда місць на ярмарках або виставках, доручення
проектування і проведення рекламних кампаній, друкрекламних матеріалів,
оренда складів тощо.
Рахунок № 64 ―Розрахунок за податками і платежами‖ призначений
для узагальнення інформації про розрахунки підприємств за усіма видами
платежів до бюджету.
Цей рахунок загалом не містить операцій, які спричиняють виникнення
маркетингових витрати, за винятком нарахування податкових платежів від
спожитих для рекламних цілей товарів, продуктів і послуг.
Окрім цього, якщо суб‘єкт є власником нерухомості, що
використовується, як фірмовий магазин, то податок від цієї нерухомості
можна визначити витратами, пов‘язані з маркетинговими діями.
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Рахунок № 66 ―Розрахунки з оплати праці‖. Цей рахунок призначено
для обліку нарахування та виплати заробітної плати працівникам.
Якщо підприємство наймає працівників, діапазон обов‘язків яких
відповідає діапазону маркетингових дій, їх винагородження слід віднести до
витрат маркетингу. Такими працівниками можуть бути агенти по збуту,
інтерв‘юери, розповсюджувачі листівок, працівники відділу маркетингу,
продавці тощо.
Рахунок № 65 ―Розрахунки за страхуванням‖ Цей рахунок служить для
обліку розрахунків за зборами на обов‘язкове державне пенсійне
страхування, на обов‘язкове соціальна страхування, на обов‘язкове соціальна
страхування на випадок безробіття тощо. Як і в попередньому випадку, всі
нарахування на користь працівників, зайнятих на вище названих посадах,
варто визнати витратами маркетингу.
Як бачимо, маркетингові витрати можна віднайти на різних рахунках і
дуже складно однозначно визначити, які господарські операції можна
віднести до сфери звичайної діяльності підприємства, а які слід кваліфікувати
як маркетингові, що серйозно ускладнює процес аналізу маркетингових
витрат.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО
РИНКУ АКЦІЙ
Ринок акцій є складовим елементом ринку цінних паперів, який, у свою
чергу, утворює одну з найважливіших підсистем фінансового ринку. Ринок
акцій не представляє відносин позики, він є сферою відносин фінансового
ринку, що формуються при поділі власності на капітал; тут існують
відносини співволодіння капіталом акціонерного товариства. Тому, ринок
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акцій є системою економічних відносин, пов'язаних з отриманням,
використанням і відчуженням прав пайової участі у капіталі
підприємства[1,с. 77].
Ринок акцій виконує ряд важливих функцій у сучасній економічній
системі. Це, насамперед:
— мобілізація та трансформація заощаджень в інвестиції, розподіл та
перерозподіл їх між галузями економіки.
— перерозподіл прав власності на капітал. Обіг акцій є водночас й
процесом перерозподілу часток у капіталі акціонерних товариств між
економічними суб‘єктами.
— інформування про стан економіки та її окремих елементів (галузі
та сектори економіки, конкретні підприємства).
За порядковим значенням угоди купівлі-продажу акції розрізняють
первинний та вторинний ринок акцій.
Первинний ринок — це, перш за все, взаємовідносини між емітентом і
покупцями акцій, що формуються в період підписки на акції, тобто
первинного продажу паїв у капіталі акціонерного товариства. Друга та інші
наступні угоди про акції укладаються вже в рамках так званого вторинного
ринку. Сам емітент у цих угодах бере участь досить рідко. Тому первинний і
вторинний ринки акцій відрізняються як представництвом суб‘єктів, що
беруть участь у відносинах, так і змістом цих відносин [2].
Основними параметрами ринку акцій є:
1. Обсяг випуску акцій. Він показує, яку кількість коштів витратили
інвестори, купуючи акції при первинному розміщенні їх.
2. Ринкова вартість випущених акцій (капіталізація ринку). Цей
показник визначає, якою є ринкова вартість усіх випущених акцій (сукупна),
акцій певних груп емітентів або акцій окремих емітентів.
Протягом 2000 та 2006 років на українському фондовому ринку
спостерігалося значне зростання обсягів угод з акціями. Унікальність
українського фондового ринку полягає в тому, що організований ринок
цінних паперів займає в ньому найменший відсоток. Хоча обсяг останнього
зріс із 0,52 млрд. дол у 2000 році до 5,75 млрд. дол у 2006 році. Щодо його
частки в торговельному обороті фондового ринку в 2005 і 2006 роках
скоротилась майже вдвічі порівняно з 2000 і 2001 роками. При цьому в 20002006 роках організований ринок зростав повільніше, ніж фондовий ринок в
цілому, - в 11,1 рази проти 13,5 рази.
Для українського ринку цінних паперів найвдалішим виявився 2007 рік.
Саме в цьому році збільшився попит на акції підприємств у галузі металургії
та енергетики. Також не менш важливим фактором для України є те, що
попит на акції українських емітентів з боку іноземних фондів збільшився.
Обсяг торгів у 2007 році становив 32,25 млрд. грн, що на 4,26 млрд. грн.
більше, ніж у 2006 році.
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2008 рік для світових фінансових ринків розпочався недосить вдало,
адже американські фондові індекси почали знижуватись дуже швидкими
темпами. Саме ця ситуація негативно позначилася як на азіатських, так і на
європейських ринках. Український фондовий ринок виявився незалежним від
світових організацій через слабкий зв‘язок з ними. Більшість експертів були
впевнені, що саме у 2008 році український фондовий ринок продовжить свій
розвиток [3].
Протягом 2009 року вітчизняна економіка знаходилася під впливом
світової фінансової кризи, яка позначилася й на функціонуванні вітчизняного
фондового ринку. Незважаючи на це, деякі показники ринку цінних паперів
все ж таки демонстрували позитивну динаміку. При цьому переважна
більшість іноземних інвесторів залишилися на фондовому ринку України –
протягом 2009 р. загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів склав
близько 1 трлн грн., що на 120 млрд грн. більше, ніж у 2008 р. (883,42 млрд
грн.).
Протягом січня - листопада 2011 р. НКЦПФР зареєструвала 523
випуски акцій на 53,43 млрд грн, що на 13,35 млрд грн більше, ніж за
аналогічний період 2010 р. Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво
вплинули на загальну структуру зареєстрованих випусків акцій за цей період,
було зареєстровано банківськими установами, з метою збільшення статутного
капіталу, зокрема: ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ «Всеукраїнський банк
розвитку», ПАТ АКБ «Імексбанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний
банк України», ПАТ КБ «Надра», ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Родовід Банк»,
ПАТ АБ «Брокбізнесбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк».
Регулятор також зареєстрував 185 випусків облігацій підприємств на суму
34,07 млрд грн, що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше
на 26,27 млрд грн. Також з початку року НКЦПФР зареєструвала 5 випусків
опціонів на 867,13 тис. грн більше – 3,44 млн грн.Розмір КУА ПІФ
збільшився на 25,56 млрд грн - до 57,69 млрд грн. [4].
Незважаючи на несприятливі фактори, зокрема, негативні новини
зовнішніх фінансових ринків, статистичні та аналітичні дані, що
характеризують вітчизняний ринок цінних паперів в 2011 році, все ж
демонструють його помірне зростання у порівнянні з 2010 роком. Така
ситуація сприяє позитивним настроям інвесторів і очікуванням певного
зростання в 2012 році як з точки зору ліквідності, так і активності торгів.
У 2012 році ПФТС має намір зосередитися на розвитку ринку боргових
цінних паперів і спробувати зайняти нішу торгівлі ф‘ючерсом на
нафтопродукти і аграрну продукцію. Цей інструмент дозволить хеджувати
ризики, проте треба бути готовим до низьких темпів розвитку ринку товарних
ф‘ючерсів.
Загалом для зміцнення ринку акцій важливим є здійснення послідовної
цілеспрямованої політики формування в Україні ефективного фондового
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ринку, що є принципово важливою складовою національної економіки,
забезпечення інституційної збалансованості останньої, суттєвим чинником
зміцнення національної конкурентоспроможності у довгостроковій
перспективі. Для цього створюється нова стратегія розвитку фондового ринку
до 2015 року за участю Національної комісії з цінних паперів і фондового
ринку, основними пріоритетами якої є розвиток інфраструктури ринку,
створення системи взаємин інвестор – професійний учасник – регулятор з
акцентом на більший захист інвестора.
1. Рубан О. І. Акції підприємств як особлива форма прояву акціонерного капіталу/
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ
ТА ЗАМОВНИКАМИ
У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно
виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами.
Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не
отримує оплату одразу, тобто, відбувається кредитування покупця. Таким
чином, протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту
надходження платежу кошти підприємства знаходяться у вигляді дебіторської
заборгованості. Методологію обліку, основні поняття та порядок розкриття
інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності визначає
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (далі – П(С)БО 10) [1]. Згідно із
зазначеним стандартом, дебіторська заборгованість визнається активом, якщо
існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її
сума може бути достовірно визначена.
60

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

Відповідно до П(С)БО 10, дебіторська заборгованість поділяється на
довгострокову і поточну. Дебіторська заборгованість у бухгалтерському
обліку класифікується залежно від: термінів її погашення, ймовірності її
погашення, оцінки відображення її в балансі. Поточна дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визначається активом
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг
та оцінюється за первісною вартістю.
Організація обліку розрахунків з покупцями й замовниками включає:
1) вибір форми розрахунків, які найбільш відповідають укладеним договорам
даного підприємства з покупцями та замовниками; 2) розробку картотек
відвантажувальних, розрахункових, адресних та інших реквізитів покупців; 3)
встановлення порядку документування операцій та оперативного контролю за
станом розрахунків; 4) методику та техніку ведення синтетичного та
аналітичного обліку розрахунків із покупцями.
Під постійним контролем працівників бухгалтерії має знаходитися
підписання договорів про матеріальну відповідальність; відповідність
документів оприбуткуванню, витрат матеріальних цінностей; наявність на
підприємстві відповідних нормативних актів, норм витрат сировини на
виробництво; первинні документи на перевезення матеріальних цінностей
[2].
В Україні вирішення сучасних проблем обліку розрахунків із
дебіторами пов'язане з необхідністю приведення нормативно-правових актів з
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з
Міжнародними стандартами фінансової звітності. Класифікація дебіторської
заборгованості, яка запропонована діючим в Україні Планом рахунків і
П(С)БО 10 є суперечливою та не повністю задовольняє потреби користувачів
при складанні фінансової звітності. Тому з метою групування дебіторської
заборгованості доцільно створити єдиний класифікатор з визначеними
параметрами, які б враховували мету класифікації, якісні характеристики
дебіторської заборгованості та користувачів інформації. Застосування даного
класифікатора сприятиме формуванню якісної бухгалтерської інформації для
контролю, аналізу та управління залежно від конкретних потреб користувачів
[3].
Наближення П(С)БО до Міжнародних стандартів сприятиме
покращенню обліку дебіторської заборгованості, таким чином облік
розрахунків з покупцями вийде на новий рівень обліку, що позитивно вплине
на розвиток підприємств, у яких існують проблеми обліку дебіторської
заборгованості. У країнах з більш розвинутою економікою важливу роль у
врегулюванні відносин між постачальником та покупцем забезпечують банки,
які виступають посередниками. Це посередництво дає змогу підприємствам
скорочувати період обертання дебіторської заборгованості, що, в свою чергу,
вивільнює грошові кошти для розвитку та ефективності роботи підприємств.
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Оскільки у вітчизняній практиці факторингові послуги ще не отримали
значного
розповсюдження,
проблеми
управління
дебіторською
заборгованістю вирішують самі підприємства.
Згідно Наказу Мінагрополітики № 390 для обліку дебіторської
заборгованості (рахунки 18, 37, 38) призначено Журнал-ордер 3 Б с.-г. та
Відомість 3.2 с.-г. аналітичного обліку розрахунків з іншими дебіторами
(судячи з назви Відомості, тут має обліковуватися інформація тільки за
дебетом 377 субрахунку). Виникає питання, в якому регістрі необхідно
обліковувати дебетові обороти за іншими рахунками (субрахунками). Для
обліку операцій за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»
призначено Журнал-ордер № 6 с.-г. та Реєстри (№№ 6.1 - 6.3а с.-г.), Відомості
(№№ 6.4 с.-г., 6.6 - 6.8 с.-г.) та Книга (№ 6.5 с.-г.) аналітичного обліку за
рахунком 36 [4]. Застосування нових журналів-ордерів (згідно Наказу № 390),
забезпечить деяке упорядкування економічної інформації синтетичного та
аналітичного бухгалтерського обліку.
1. Дебіторська заборгованість : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №10,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 №237,
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.10.99 за №725/4018 / остання
редакцiя
вiд
19.12.2006
[Електронний
ресурс.
Джерело
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/].
2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку /
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88
[зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704] ; редакцiя
вiд
06.12.2010,
чинний
[Електронний
ресурс.
Джерело
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0168-95].
3. Бабіна О. О. Проблеми обліку дебіторської заборгованості / О. О. Бабіна
[Електронний
ресурс.
Джерело
доступу:
http://economics.opu.ua/files/science/2012/15.05/section_I.pdf].
4. Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми
обліку для сільськогосподарських підприємств та методичних рекомендацій щодо їх
застосування : Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики України від 04.06.2009 р.
№ 390 / [Електронний ресурс. Джерело доступу:
http://www.licasoft.
com.ua/component/lica].
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Гринявський С.М., ст. гр. ОА-51
Науковий керівник: Нагірська К.Є., асистент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНІВ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА
ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Аналіз господарської діяльності підприємства здійснюється переважно
з показників звітності. Звітність забезпечує керівництво сукупністю
упорядкованих показників і іншої важливою інформацією про матеріальні,
трудові, фінансові ресурси. Від оперативної оцінки стану діяльності
підприємства прораховується його ефективність використання капіталу,
кредитоспроможність, вчасна сплата податків тощо. Варто пам‘ятати, що
важливою є як фінансова звітність, так і податкова. Оскільки розрахунки за
податками займають в економічній справі підприємства важливу роль, адже
значна сума коштів йде саме на їх погашення.
Важливою умовою якості показників звітності є її формування та
подання. Фінансова та податкова звітність подається за формами,
встановленими нормативно-правовими документами та податковими
органами, періодично в відповідні строки. На нашу думку, в Україні щодо
строків подання періодичної (квартальної, місячної) звітності виникають
розбіжності (таблиця 1), оскільки прослідковується те що фінансова звітність
подається до органів статистики раніше за податкову, яка надходить в
Державну податкову службу майже на 15 днів пізніше.
Порівняння термінів подання звітності виявляє, що в показниках
фінансової звітності можуть виникнути першочергові сумніви, можливість
маніпулювання
прибутком,
грошовими
коштами,
дебіторською,
кредиторською заборгованістю тощо. Бажаною умовою цього є посилення
контролю з боку керівництва за достовірністю формуванням цієї звітності,
грамотністю складення. Оскільки часу для виправлення помилок у випадках
подання як періодичної, так і річної фінансової та податкової звітності майже
немає. Особливо виправлення помилок ускладнюється в податковій звітності.
Таблиця 1
Порівняння термінів подання фінансової та податкової звітності
Фінансова
Податкова
№
звітність
Звітний період
звітність
Відхилення, дні
з/п
(в органи
(в ДПС)
статистики)
1
1 квартал
25.04
10.05
15
2
1 півріччя
25.07
09.08
16
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3
4

9 місяців
Звітний рік

25.10
09.02

09.11
09.02

Продовження табл. 1
16
0

Виправлення даної ситуації потребує зменшення помилок або їх
усунення, так як швидкість подання фінансової звітності не може не впливати
на точність інформації, але варто прагнути до мінімізації даного фактора. Для
цього пропонуємо здійснювати постійний оперативний контроль керівництва
за даними операціями, хоча й за постійних змін в нормативно-правовому
забезпеченні це ускладнюється.
Фінансова та податкова звітність повинна представлятися у той термін,
коли вона є необхідною для прийняття рішень. Адже метою цієї звітності є не
тільки відображення фінансових результатів, а й забезпечення керівництву
підприємства швидкий огляд та оцінку фактичних результатів діяльності,
аналіз їхніх відхилень від мети, визначення існуючих недоліків сьогодні,
вибір оптимальних варіантів управлінських рішень.
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419 «Про затвердження
Порядку подання фінансової звітності» (зі змінами та доповненнями);
2. Податковий кодекс України від 04.12.2011 р. (зі змінами та доповненнями).

УДК 339.138 (075.8)
Дам Т.
Науковий керівник: Загоруйко В.Л., к.е.н.. доцент
Луцький національний технічний університет
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасне житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – складний
комплекс галузей, що забезпечують утримання та функціонування житлового
фонду країни, надають послуги населенню та іншим споживачам з водо-,
газо-, тепло- і електропостачання. Послуги галузі мають високу
енергоємність, що в умовах енергетичної кризи висуває на перше місце
проблеми енергозбереження.
В умовах трансформації економічних відносин і реформування ЖКГ
ефективне використання енергетичних ресурсів стає вирішальним фактором
регіонального розвитку, оскільки зниження витрат на виробництво житловокомунальних послуг сприяє підвищенню рівня рентабельності галузі,
зменшує кількість збиткових підприємств, що значною мірою впливає на
покращення житлових умов та якості життя населення України. У зв‘язку з
цим набувають актуальності дослідження методів з впровадження
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енергозберігаючих технологій у ЖКГ та удосконалення організаційноекономічних форм управління енергозбереженням у житлово-комунальному
господарстві регіону на підставі дії механізму економічної мотивації.
Розробка та застосування економічного механізму мотивації
впровадження
енергозберігаючих технологій спричинене
багатьма
причинами. До них відносяться:
1. Практична відсутність цілеспрямованого державного впливу на
енергозбереження і його інституційну та фінансову підтримку;
2. Недосконалість нормативно-правової бази: відсутність конкретних
законів; слабка пропрацьованість нормативно-правової бази; відсутність
сформованої системи стандартів і нормативів для оцінки рівня
енергоефективності процесів, продукції, технологій, послуг;
3. Неефективність управління енергозбереженням з боку державних
органів, а саме відсутність спеціалізованого органу управління
енергозбереженням з визначенням його прав і відповідальності;
4. Слабка фінансова підтримка діяльності з підвищення ефективності
використання енергії: низький рівень бюджетного фінансування програм
енергозбереження; недостатність важелів державної підтримки формування
цільових джерел фінансування реалізації енергозберігаючих програм і
заходів; відсутність достатніх власних коштів у господарюючих суб'єктів, що
збільшена кризою неплатежів; відсутність фінансових ресурсів (фондів) для
цілей енергозбереження й (або) пільгового кредитування;
5. Нерозвиненість
механізмів
стимулювання
та
мотивації
енергозбереження: відсутність системи економічного впливу на споживачів
енергетичних ресурсів з метою підвищення їхньої зацікавленості в
енергозбереженні, досягненні й поліпшенні нормативних показників
енергоефективності; відсутність механізмів зацікавленості споживачів
енергоресурсів у підвищенні енергетичної ефективності; недосконалість цін і
тарифів на енергоресурси; слабке використання цінового (тарифного)
регулювання;
відсутність
механізму
зацікавленості
суб'єктів
в
енергозбереженні.
У системі управління ЖКГ при розподілі між територіальними й
галузевими структурами економічні інтереси не співпадають: галузеві
інтереси головним чином передбачають максимізацію доходів від діяльності,
а територіальні – підвищення якості комунальних послуг з одночасним
зниженням їх ресурсо- та енергоємності.
Заходи з енергозбереження як складові системи управління мотивацією
можна
класифікувати
на
енергооблік,
енергообмеження
та
енергозаощадження.
Енергооблік передбачає збір і накопичення відомостей про
використання енергоресурсів при експлуатації житлового фонду для
відображення цих даних в аналітичному обліку. Організація енергообліку –
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комплекс заходів, спрямований на збирання первинної інформації,
регулювання споживання енергоресурсів, сучасну комп‘ютерну обробку
даних, що в перспективі дозволить організувати систему автоматизованого
управління споживанням енергетичних ресурсів. Енергооблік безпосередньо,
як правило, не впливає на обсяг використаних ресурсів, але є сильним
мотивом до подальшого впровадження енергозберігаючих технологій.
Енергообмеження – це заходи, що знижують загальне використання енергії,
але при цьому погіршується якість житлово-комунальних послуг.
Енергозаощадження – це технічні заходи, спрямовані на підвищення
ефективності використання енергетичних ресурсів.
Впровадження енергозберігаючих технологій приводить до зниження
обсягу спожитих енергоносіїв і витрат на їх придбання, тобто зменшується
вартість послуги. З іншого боку, споживча вартість послуги залишається
незмінною, а іноді й збільшується, тому інтегральний показник якості послуг
ЖКГ зростатиме.
Процес мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у ЖКГ
потребує впровадження нової системи управління, що ґрунтується на
ринкових важелях вільного підприємництва, формування цін на підставі
попиту та пропозиції, формування конкурентного середовища і т. ін.
Механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій
передбачає впровадження нової структури управління, що представляє
інтереси споживача при взаємодії з комунальними підприємствами, а також
можливість акумулювання фінансових та матеріальних ресурсів для
впровадження енергозбереження у житловий фонд.
1. Кравцова Л.В. Формирование рыночных отношений в жилищно-коммунальном
хозяйстве // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий
различных форм собственности. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2004. – Т.3. –
С.54-56.
2. Шелегеда Б.Г. Роль мотивации при внедрении энергосбережения // Економіка:
проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип.
177. – Т. І. – С.71-79.
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УДК 338.242
Данилюк А.А., ст. гр. МЕ-41
Науковий керівник: Галазюк Н.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В
УКРАЇНІ
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств відіграє значну роль у
розвитку економіки України, насиченні споживчого ринку товарами належної
якості, просуванню товарів вітчизняних виробників на зовнішні ринки.
Здійснювати операції, пов'язані з зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства можуть лише використовуючи міжнародні правила розрахунків,
порядок укладання договорів, аналізуючи кон‘юнктуру валютних ринків, а
також, володіючи нормативно-правовою базою з регулювання порядку
проведення операцій в іноземній валюті на території України і за її межами
[1, c 35].
Формування і здійснення комерційних зв'язків з іноземними
партнерами, ефективне управління експортно-імпортними операціями
неможливе без науково обґрунтованого підходу до розв'язання комплексу
завдань їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку й
аналізу. Дані бухгалтерського обліку, аналіз та аудит стали необхідними
елементами при прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, обранні
надійних партнерів для одержання ефективних результатів фінансовогосподарської діяльності.
Разом з тим, неузгодженість бухгалтерського і податкового
законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності, викликає багато
проблем з відображення експортно-імпортних операцій у бухгалтерському
обліку і побудови ефективної системи її аналізу [2, c 25].
Дослідження розвитку експортно-імпортних операцій суб'єктів
господарювання свідчить про відсутність системного підходу до
організаційно-методичного забезпечення їх обліку і аналізу, що призводить
до серйозних порушень валютного, податкового та митного законодавства.
Більше того, становлення зовнішньоекономічної діяльності відбувається в
період реформування бухгалтерського обліку, що характеризується наявністю
певних прорахунків та неузгодженостей і підвищує ризик ринкової
невизначеності.
Відсутність методичних вказівок і рекомендацій щодо застосування
окремих П(С)БО уповільнює процес трансформації бухгалтерського обліку
до загальноприйнятих у міжнародній практиці вимог. Саме тому, виникає
потреба у подальшому розвитку методології обліку. Особливо це стосується
експортно-імпортних операцій, враховуючи їх певну специфіку,
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суперечливість законодавства, недосконалість інформаційного забезпечення
[3, c 36].
Вміло обрана бухгалтерська програма сприяє інтегруванню усіх видів
господарського
обліку
(бухгалтерського,
внутрішньогосподарського,
статистичного, податкового) у єдину систему, що дасть змогу уникнути
дублювання показників, підвищить оперативність і ефективність
використання облікової інформації в управлінні підприємством.
Становлення ринкових відносин супроводжується підвищенням ролі
зовнішньоекономічних зв‘язків в діяльності підприємств, що викликає
необхідність подальшого розвитку системного підходу щодо удосконалення
обліку і аналізу експортно-імпортних операцій. В наукових дослідженнях і
практиці зовнішньоекономічної діяльності суб‘єктів господарювання України
доцільно враховувати класифікацію активів і пасивів підприємства у
відповідності до їх поділу на монетарні та немонетарні статті, яка
використовуватиметься для обліку курсових різниць [2, c 30].
Важливим напрямком удосконалення обліку експортно-імпортних
операцій є впровадження методики обліку імпортних операцій при різних
валютах об‘єкту контракту і платежу: порядок розрахунку сум кредиторської
заборгованості, їх відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку з
використанням облікового регістру - аналітичної відомості руху валюти за
імпортними мультивалютними контрактами, що дасть можливість узгодити
облікову інформацію двох і більше іноземних валют [2, c 31].
1. Коблянська О.І. Сучасний стан проведенняекспортно-імпортних операцій в Україні
/ Коблянська О.І., Сліпченко Ю.В. // Облік і фінанси АПК. - 2007. - №5. – С. 167171.
2. Смердов В. Експорт товарів: податковий і бухгалтерський облік / Смердов В. //
Податки і бухгалтерський облік. – 2011. - №84. – С. 24-27.
3. Солошенко Л. Імпорт товарів / Солошенко Л. // Податки і бухгалтерський облік. –
2011. - №84. – С. 36-39.
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Данилюк А.А., ст. гр. МЕ-41
Науковий керівник: Кравчук О.Я., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Визначальною рисою сучасного розвитку світової фінансової системи
є розгортання процесів глобалізації, які справляють суттєвий вплив на
систему міжнародних економічних відносин, трансформують напрями і
визначають тенденції розвитку національних економік. Однією з
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найяскравіших форм прояву глобалізаційних процесів є вибухоподібне
зростання масштабів світового фінансового ринку, фінансових трансакцій, що
здійснюються між різними суб'єктами світогосподарських зв'язків.
Особливою рисою світової фінансової системи є ліквідність, яка
забезпечує можливість швидкого залучення достатньої кількості фінансових
засобів у різних формах та на вигідних умовах не тільки на
наднаціональному, але й на міжнародному рівнях.
Розвиток інформаційних технологій ще сильніше вплинув на
середовище світової фінансової системи. Глобальна сітка інтернет-торгівлі та
розрахунків перетворила світовий фондовий і валютний ринок на єдиний
глобальний фінансовий простір. Ділові операції у віртуальному просторі
здійснюються цілодобово.
Деякі дослідники називають процес глобалізації фінансового ринку –
фінансовою революцією, яка знайшла свій прояв тоді, коли система
фінансових ринків почала функціонувати на світовому рівні.
Особливо небезпечна олігополія в структурі портфельних інвесторів,
коли після ―розігріву‖ ринку при закінченні гри на підвищення цін,
фіксується отриманий прибуток, а потім активна гра на зниження через
міграцію (втечу) капіталу за межі країни дозволяє отримувати додатковий
прибуток від шоків, викликаних падінням вартості фінансових активів на
нестабільному ринку. Зменшення попиту має місце на різних сегментах:
ринках акцій, депозитарних розписок, державних і корпоративних облігацій.
Поки має місце тренд зростання світової економіки і ринків,
спекулянти грають на підвищення цін. За таких умов ринок-мішень сам по
собі є макроактивним за наявності значних ризиків і очікуваних надвисоких
прибутків. Але коли проявляються і посилюються негативні сигнали
(зростання інфляції, рівня процента і вартості активів, заборгованості,
переважання імпорту над експортом, дефіцит бюджету та інше), нерезиденти
фіксують прибуток і починають виводити капітали з одночасним тиском на
валютний курс. А ажіотаж спекуляцій на підвищенні цін в кульмінаційній
точці змінюється панікою при їх падінні, і такий, часто дуже швидкий перехід
від зростання ринків до їх падіння є початком фінансової кризи.
Основну роль у цьому процесі відіграла зміна світової валютної
системи (криза Бреттон-Вудської валютної системи та введення стандарту
СДР), зняття бар‘єрів по прямих і портфельних міжнародних інвестиціях,
розвиток зв‘язку і комп‘ютерних технологій, поява нових похідних
фінансових інструментів, зниження інвестиційних ризиків внаслідок
підвищення відкритості конкретних компаній і загальної державної системи в
країнах-одержувачах капіталу.
У світових наукових колах та серед політиків давно поширилася думка,
що із запровадженням у світову фінансову систему дериватів, які дають змогу
відкладати виконання нинішніх угод на будь-який невизначений час у
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майбутньому, в неї було закладено елементи невизначеності й великого
ризику. Ірраціональний «дух звіра» (Дж. Кейнс) дістав можливість
реалізовувати себе в живильному середовищі нинішньої фінансової
спекулятивної системи, що є своєрідним тоталізатором для небагатьох
спритних гравців фінансового ринку.
Специфіка інтеграції в світовий фінансовий ринок країн, що
розвиваються обумовлена тим, що рівень розвитку їх національної фінансової
системи поступається розвинутим країнам світу. Тому процес глобалізації для
цих країн пов‘язаний не тільки з позитивними моментами, але і з ризиками.
Це стосується і України.
Розвиток економіки відбувається циклічно, тому можна припустити,
що прагнення до отримання прибутку задля власних потреб («дух звіра»,
«світовий дух»), зумовить причину краху світової фінансової системи. На
основі колишньої системи будуть складатися нові зв‘язки, з іншими умовами,
протиріччями та розбіжностями, яка, також не виключено, може зазнати
краху.
УДК 657
Дацюк А.А., здобувач
Луцький національний технічний університет
НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ВИТРАТ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ ЯК ЗАПОРУКА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Необхідною та вирішальною функцією сучасної, адаптованої до
ринкових умов, системи управління є функція контролю. Її призначення – не
тільки спостереження та отримання iнформацiї для сигналiзацiї у вiдповiднi
органи, а й виявлення вiдхилення вiд нормативiв, положень, правил тощо,
встановлення причин вiдхилень, пошук шляхiв усунення недолiкiв для
пiдвищення ефективностi дiяльностi пiдприємств.
Ефективність контролю зростає з наближенням органу управління до
осередку, що здійснює контрольні функції, адже скорочення дистанції між
контролем і рішенням забезпечує швидке отримання необхідної інформації
органам, які приймають ці рішення. Такий вид контролю, що базується на
децентралізованій структурі контрольних органів, прийнято називати
внутрішньогосподарським.
Актуальність проблеми вдосконалення внутрішнього контролю на
сільськогосподарських підприємствах обумовлена тим, що в сучасних умовах
значно ослаблено функції зовнішнього державного контролю за діяльністю
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сільськогосподарських підприємств, які обмежуються контролем за сплатою
податків, використанням бюджетних коштів, що виділяються державою
сільськогосподарським товаровиробникам тощо. Саме тому, на сьогоднішній
день набуває важливості питання удосконалення внутрішнього контролю на
сільськогосподарських підприємствах як важливого чинника впливу на
прийняття ефективних управлінських рішень.
Необхідно
пам‘ятати,
що
діяльність
сільськогосподарських
підприємств підлягає впливу на тільки економічних, але й цілого ряду
додаткових специфічних ризиків, що має враховуватися при побудові
системи контролю.
Сьогодні
проблема
створення
ефективно
функціонуючого
внутрішньогосподарського
контролю
на
сільськогосподарських
підприємствах, незважаючи на її актуальність, далека від свого вирішення.
Практика свідчить, що найбільше за все на сільськогосподарських
підприємствах реалізується контроль за збереженням майна, коштів тощо.
Власники залучають чимало власних ресурсів та послуги сторонніх
організацій, щоб майно не було незаконно привласнене, залишене без нагляду
тощо. Проте, такими діями не можна обмежувати контроль на підприємстві,
оскільки для отримання максимальної ефективності контролю необхідно
комплексно реалізувати контрольні дії суб‘єктів по відношенню до
відповідних об‘єктів контролю.
Основним недоліком в організації контролю затрат, на думку
Нападовської Л.В., є те, що кожен із функціональних відділів, на які
покладено функції контролю, вирішують свої вузько функціональні завдання,
які часто не відповідають стратегічним напрямкам діяльності підприємства.
Крім того, вони в більшості не взаємопов‘язані між собою, більше того,
суперечать одне одному, чим наносять значні збитки всій системі контролю і
зокрема організації контролю затрат [1, с.124].
Проблемні питання виникають і щодо належної координації
контрольних дій, своєчасності проведення контрольних заходів,
недостатнього контролю одних об‘єктів за рахунок надмірного контролю
інших.
Труднощі у здійсненні ефективного внутрішньогосподарського
контролю пов‘язані з тим, що ні у виробничих підрозділах, ні в бухгалтерії
сільськогосподарських підприємств, як правило, не здійснюється оперативне
групування
виявлених
відхилень
за
причинами,
винуватцями,
відповідальними особами і підрозділами, в сфері впливу яких знаходяться ці
витрати.
До суттєвих недоліків інформаційного забезпечення контролю за
витратами на досліджених підприємствах призводить відсутність групування
витрат на контрольовані та неконтрольовані зі сторони відповідальних осіб.
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Щоб одержати при завершенні виробництва бажаний результат –
відповідний рівень собівартості продукції, необхідно контролювати та
здійснювати управління витратами в місцях їх виникнення на протязі усього
виробничого процесу.
Ефективна робота системи внутрішнього контролю має базуватися на
правильному розумінні сутності контролю, визначенні його завдань, функцій,
суб‘єктів, об‘єктів та норм контролю, враховуючи технологічні особливості
виробництва.
Належна організація внутрішньогосподарського контролю як функції
управління витратами допоміжних виробництв дозволить підвищити
ефективність виробництва допоміжних підрозділів і тим самим покращити
результати господарювання сільськогосподарських виробників.
1. Нападовська Л.В. Управлінський облік: монографія. – Дніпропетровськ: Наука і
освіта, 2000. – 356с.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Однією з основних ознак сучасного розвитку світового господарства є
розгортання процесів глобалізації, які справляють суттєвий вплив на систему
міжнародних економічних відносин, трансформують напрями і визначають
тенденції розвитку національних економік.
Глобалізація – складний, багатогранний процес, який має безліч
проявів та включає багато проблем. Саме це робить проблематичним дати
єдине, однозначно сформульоване визначення глобалізації, яке б охопило всі
сторони цього вкрай складного явища, що має планетарні масштаби.
Феномен глобалізації виходить за суто економічні межі та охоплює
практично всі сфери суспільної діяльності. Функціонування системи
міжнародної економіки в умовах поглиблення процесу глобалізації
характеризується, з одного боку, неоднорідністю темпів розвитку та
потенціалу країн світу, а з іншого, зростанням взаємозалежність та
взаємопроникнення, що може стати джерелом ризиків для економічної
безпеки держави[1].
Під глобалізацією світового господарства розуміють процес посилення
взаємозв‘язку національних економік країн світу, що знаходить своє
вираження в утворенні світового ринку товарів і послуг, фінансів;
72

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

становленні глобального інформаційного простору, перетворенні знання в
основний елемент суспільного багатства, виході бізнесу за національні
кордони через формування ТНК, впровадженні і домінуванні в повсякденній
практиці міжнародних відносин і внутрішньополітичного життя народів
принципово нових і універсальних ліберально-демократичних цінностей
тощо.
Глобалізація проявляється зокрема в підсиленні ролі наднаціональних
та транснаціональних структур, які є учасниками системи міжнародних
відносин: ООН, регіональні інтеграційні угрупування, СОТ, ТНК, а також в
підвищенні пріоритету прав та свобод людини, універсалізації норм й
соціальних стандартів [3].
Внаслідок лібералізації торгівлі великі компанії обрали шлях
оптимізації розміщення своєї мережі. Завдяки зростання незалежності
компаній в прийнятті рішень про розміщення відбувається інтенсифікація
конкуренції за отримання інвестицій між різними регіонами та містами, яку
провадять міжнародні корпорації щодо реалізації стратегії оптимального
розміщення виробництва [2]. Це сприяло структурним змінам в організації
виробництва, яка стала більш гнучкою. Відбулася часткова відмова від
традиційних вертикально інтегрованих форм виробництва.
Динамічний характер глобалізації підтверджується низкою факторів,
які стимулюють міжнародну конкуренцію. Зменшення можливостей
реалізації продукції та розвитку виробництва у власній країні призвели до
того, що успіх на міжнародному ринку для економічних суб‘єктів став
необхідністю.
Традиційні джерела порівняльних переваг, такі як вартість робочої
сили, доступність сировинних факторів виробництва, почали втрачати своє
значення. Нові технології ведуть до постійного зменшення частки прямих
витрат на робочу силу в загальній структурі витрат. Технологічні ініціативи
країн порівняно швидкоплинні в міру поширення технологій через
ліцензування, інжинірингові компанії, світове наукове співробітництво.
Ринок природних ресурсів став глобальним та значно спростився доступ до
них. Всі ці зміни значно похитнули традиційний баланс порівняльних переваг
в світі. Кожна географічна одиниця, країна, регіон, інтеграційне угрупування
мають унікальний набір локальних умов, які мають сприяти розвитку певної
галузі виробництва [1].
Незважаючи на тенденцію зниження торговельних бар‘єрів та
регіональні угоди у сфері світової торгівлі, спрямовані на лібералізацію
міжнародної торгівлі, тиск з боку міжнародної конкуренції призвів до появи
нової хвилі протекціонізму.
Характерною особливістю процесу глобалізації в економіці є
посилення впливу найменших учасників, яким притаманні специфічні місії.
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Найбільший розвиток процесу глобалізації проявляється в фінансовій
сфері. Сучасні методи передачі інформації, системи електронний розрахунків
та кредитних карток, супутниковий та волоконний зв‘язок дозволяють
практично миттєво використовувати фінансову інформацію, складати
контракти, перерозподіляти ресурси з одних рахунків на інші незалежно від
відстаней та державних кордонів, тобто створити світовий фінансовий ринок.
Розпад Бреттон-Вудської системи та скасування режиму фіксованих
валютних курсів призвели до розмивання кордонів національних фінансових
просторів, стимулювання експансії іноземного капіталу на національних
фінансових ринках [3].
Прояв нового інструментарію валютно-фінансового ринку, що дозволяє
розгорнути спекулятивні операції з курсами валют та цінними паперами,
прискорює процес відокремлення фінансової сфери від реального сектора
економіки. Це призводить до дестабілізації та до підвищення диспропорцій в
світовій економіці та як наслідок до зростання соціальної поляризації.
Сьогодні існує думка про те, що значні маси вільно мігруючого капіталу в
змозі стимулювати або зруйнувати фінансову систему будь-якої держави та
змінити структуру та пріоритети в економіці, особливо в умовах вилучення
фінансової сфери з реального виробництва товарів та послуг.Завдяки процесу
поглиблення світової міграції факторів виробництва, тобто капіталу, ресурсів,
технологій, товарів та послуг, інформації, процес глобалізації світової
економіки є умовою розвитку та прогресу людства.
Підвищення обсягів неконтрольованої влади суб‘єктів, які діють в
світових масштабах викликає небезпеку ризиків, пов‘язаних з
відокремленням та самодостатністю фінансових ринків, а саме валютних,
фондових, кредитних, та зміною структури світової економіки[2].
Отже, застосування глобального підходу вимагає складної
організаційної переорієнтації для багатьох суб‘єктів господарювання.
Звуженість внутрішніх інтересів певної країни, культурні та мовні
розбіжності ускладнюють можливість вирішення проблем, тому вимагають
нових підходів до визначення місця економік окремих держав на сучасній
світовій арені.
Стрімкий розвиток різноманітних процесів в функціонуванні
глобальної світової політико-економічної системи паралельно створюють та
руйнують господарчі одиниці, характер відносин між ними, явища та прояви
взаємодії. Тому процес глобалізації розглядається так неоднозначно та будьякі прогнози та можливі тенденції розвитку представляються не визначеними.
1. Предборський В.А.Економічна безпека держави: Монографія. –К.: Кондор, 2005. –
391 с.
2. Международные экономические отношения: Учебник. Под ред.Фаминского, 2-е
изд. –М.: Экономист, 2004. –880 с.
3. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. –К.: Логос, 1999. –568 с.
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ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ефективність управління економікою залежить перед усім від якості
одержаної інформації, цінність якої визначається придатністю комплексно
характеризувати діяльність складних за своєю структурою об‘єктів, зокрема
сучасних підприємств. Носієм інформації про фінансовий стан підприємства
є звітність.
Звітність поділяється на зовнішню та внутрішню. Зовнішньою у свою
чергу можна поділити на фінансову, статистичну, податкову. Внутрішня
звітність це управлінська звітність.
Особливістю внутрішньої звітності та її основним завданням є надання
оперативної та достовірної інформації управлінському персоналу
підприємства.
Формувати внутрішньогосподарську звітність доцільно як носія
інформації для різних рівнів управління (вищий середній, нижчий). Тобто для
вищого рівня управління потрібні найбільш узагальненні показники
діяльність підприємства, для найнижчих більш деталізовані.
Внутрішня звітність - це сукупність упорядкованих показників, які
зручніше подавати у вигляді таблиці, проте може додаватися словесне
пояснення у вигляді пояснювальної записки. У звітності надається
інтерпретація відхилення від цілей, планів, кошторисів без чого
управлінський облік залишається формальним скупченням цифрових даних.
Вимоги до побудови та змісту внутрішньої звітності вироблені наукою
та практичним досвідом. Виділяють формальні вимоги до внутрішньої
звітності, а саме:
- доцільність - інформація що узагальнюється у внутрішніх звітах
повинна відповідати меті, заради якої вона була підготовлена;
- об‘єктивність і точність – звіти не повинні містити упереджених
оцінок, оперативність та швидкість надання інформації не повинні впливати
на її точність;
- внутрішня звітність повинна представлятись у той момент коли вона
необхідна для вирішення конкретних завдань;
- стислість – звітність не повинна містити зайвої, надлишкової
інформації.
Розробити звітність, що дозволяє одержати інформацію для вирішення
комплексу проблем досить нелегко. Отримати позитивні результати та
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досягнути поставленої мети можна тільки спільними зусиллями керівника,
бухгалтерів, керівників структурних підрозділів та інших фахівців –
економістів.
Внутрішні звіти можуть подаватися щорічно, щоквартально,
щомісячно. Щотижнево та щоденно або в міру необхідності прийняття
рішення.
Для відображення різноманітних процесів в галузі тваринництва
використовуються такі основні типові форми: Звіт про рух худоби та птиці на
фермі, Звіт про рух молока, Звіт про рух матеріалів, Виробничий звіт.
Проте недоліком названих звітів є відсутність показників якості.
Внутрішня звітність повинна дозволяти не лише встановлювати відхилення
від планових, нормативних показників, але й містити розрахунки впливу
даних відхилень. Зокрема, для управління процесу формування стада та
використання тварин є такий важливий показник як середня жива маса
тварин. Цей показник потрібний для контрою за досягненням живої маси
тварин при переведенні їх в ремонтні групи, основне стадо, при прийнятті
рішення щодо реалізації тварин з врахуванням стандартів вгодованості, в
основу яких покладена жива маса (вища вгодованість, середня, та ін.).
Можливо для визначення і дотримання аналогічних норм - показників
слід формувати комп‘ютерні програми або таблиці.
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ПОНЯТТЯ ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В БІЗНЕССТРУКТУРАХ
Нині досвід вітчизняних та зарубіжних бізнес-структур вказує на те,
що однією з важливих умов їх стійкого розвитку є вдосконалення системи
управління на основі впровадження новітніх розробок, наукових досліджень
та практики контролінгу.
Водночас серед дослідників немає одностайності в питанні визначення
його сутності, функцій та призначення в діяльності суб‘єктів
господарювання. Вочевидь, це спричинено тим, що контролінг є відносно
новим явищем, яке швидко розгортається. Саме тому нині існує багато питань
без відповіді щодо понятійно-категорійного апарату вище згаданої дефініції.
Саме розуміння контролінгу є синтезованим і має багато різних
тлумачень похідних від понять «контроль», «управлінський облік»,
«системне управління».
Низка вчених трактують контролінг як функціонально-обґрунтований
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напрям економічної роботи на підприємстві, пов‘язаний з реалізацією
фінансово-економічної функції в менеджменті для прийняття оперативних і
стратегічних управлінських рішень [1].
Вчений А. Кармінський характеризує контролінг як нову концепцію
системного управління, що породжена практикою сучасного менеджменту
[2].
Цілком підтвердженим є трактування контролінгу О. О. Терещенком,
який під контролінгом розуміє сукупність методів та процедур з координації
планування, обліку, контролю та ризик-менеджменту, а також щодо
інформаційного,
методичного
та
консультаційного
забезпечення
управлінських рішень [3, с. 33].
І. І. Цигилик зазначає, що контролінг – це система, яка орієнтована на
майбутній розвиток підприємства чи регіону в цілому. Це система
спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму
конкретного підприємства і розроблення шляхів для досягнення мети, яку
воно ставить перед собою [4, с. 119].
Проведене дослідження дозволяє виокремити особливості контролінгу:
 контролінг є завершальною функцією управління;
 контролінг здійснюється керівниками на всіх рівнях і на усіх стадіях
бізнес-процесів;
 контролінг перспективний, тому що завжди націлений на майбутнє;
 контролінг являє собою динамічний процес, так як зміни повинні
бути зроблені скрізь, де це можливо.
У
дослідженнях
зарубіжних
науковців
контролінг
постає
архітектурною будовою у якій «фундаментом» виступає роль диспетчерів в
якості постачальників інформації та консультантів в процесі прийняття
управлінських рішень. Тільки якщо контролери виконують обидві ролі, вони
в змозі досягти своєї місії, яка супроводжує управлінське планування і
контроль. Таким чином, вони відповідають за досягнення стратегічних та
оперативних цілей бізнес-структур. До основної діяльності контролера
належить робота з планування, формування та подання звітності і
вимірювання продуктивності фірми. Вторинна діяльність ґрунтується на
концептуальному управлінні: управлінні інформаційними технологіями і
керуванні відділом диспетчерів. Що стосується функції планування,
диспетчери несуть відповідальність за підготовку оперативних бюджетів, а
також за забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень в
тактичному чи стратегічному процесі планування і в області планування
проекту. В більшості закордонних компаній, контролери відіграють важливу
роль в якості внутрішніх навігаторів у прийнятті управлінських рішень.
Головний контролер як правило обіймає високе положення, і
підпорядковуються безпосередньо генеральному директору. З ростом
організаційної інтеграції фінансового та управлінського обліку приклади
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європейської бізнес-практики свідчать, що основне завдання контролерів
полягає у вимірюванні економічних наслідків в прийнятті управлінських
рішень.
Окрім того, контролери повинні організувати роботу диспетчерів
відділу для забезпечення ефективного управління кризовими ситуаціями. З
цієї позиції завданнями контролінгу як системи забезпечення ефективного
управління кризовими ситуаціями є:
 збір і аналіз внутрішньої та зовнішньої інформації щодо об‘єкта
контролінгу;
 виявлення та ліквідація «слабких місць» учасників групи;
 забезпечення постійного аналізу і контролю за ризиками у
фінансово-господарській діяльності;
 виявлення резервів зниження собівартості продукції та наданих
фінансових послуг;
 забезпечення ведення консолідованого бухгалтерського обліку
учасників інтеграції;
 розроблення стратегії розвитку та координація роботи з
планування;
 аналіз
відхилень
фактичних
показників
діяльності
від
запланованих, на підставі якого вносять пропозиції щодо коригування планів;
 внутрішній консалтинг (методичне забезпечення), внутрішній аудит
та координація своєї діяльності з діями незалежних аудиторів [3, с. 35].
Не менш значущими стадіями у формуванні системи контролінгу на
підприємстві є впровадження бюджетування, регламентація процедур
моніторингу та оперативного контролю, а також створення впорядкованої
системи аналітичних звітів та обговорення результатів і проблем [6].
Контролінг як найбільш перспективний вектор у сфері
функціонального, інституційного та інструментального забезпечення системи
корпоративного управління, гнучко вписується в цю систему і підтримує
стратегічну спрямованість розвитку бізнес-структур. Зауважимо, що
елементи системи управління діяльністю підприємств та реальної оцінки їх
прибутковості почали з‘являтися кілька років тому у формі застосування
окремих технологій планування та оцінки діяльності, переважно запозичених,
але не завжди адаптованих до реалій українського бізнесу. Деякою мірою
функції служби контролінгу на українських підприємствах виконуються
планово-аналітичним відділом, відділом маркетингу, внутрішнього аудиту.
Проте призначення контролінгу полягає в комплексному характері
застосування його інструментів. Тому варто державі заохочувати створення
контролінгових компаній або розширення асортименту послуг аудиторських
компаній в Україні, які зможуть надати вітчизняній практиці контролінгу
ознак комплексності.
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ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Систему
обов‘язкових
платежів
сільськогосподарських
товаровиробників формує податкове законодавство та законодавство у сфері
державного соціального страхування, які враховують особливості
агропромислового виробництва [1].
Питанням
оподаткування
сільськогосподарських
виробників
займається багато вчених. Зокрема, даній проблематиці присвячено праці
вітчизняних вчених В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського, М.
Дем‘яненка, Д. Деми, О. Кириленко, А. Крисоватого, М. Кучерявенка, П.
Лайка, І. та інших, а також зарубіжних науковців, а саме І. Буздалова, А.
Вагнера, О. Єгеревої, К. Панкової та інших.
Нормативно-правова база у сфері оподаткування в Україні залишається
досить складною і не послідовною. Як наслідок, суттєво зростають ризики
допущення помилок при визначенні податкових зобов‘язань, відображенні їх
в обліку та звітності, що призводить до застосування санкцій контролюючими
органами [1].
Механізми справляння основних податків, зборів, внесків, що
сплачуються сільськогосподарськими товаровиробниками потребують
комплексного розгляду, що передбачає проведення всебічного дослідження
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теоретичних засад облікового забезпечення оподаткування в галузі сільського
господарства, загальної оцінки його сучасного стану та окреслення варіантів
розвитку шляхом внесення змін до законодавства з питань оподаткування та
бухгалтерського обліку.
Основні положення Податкового Кодексу поширюються на всі
підприємства без урахування їхньої сфери економічної діяльності. Стосовно
аграрного бізнесу суттєвих новацій, за винятком деяких, для аграрного
виробництва немає. Податковий кодекс передбачає збереження цілої низки
особливостей оподаткування сільського господарства. Зокрема, збережено
спеціальний режим оподаткування податком на прибуток та ПДВ та
фіксований сільськогосподарський податок [2].
Режим податку на прибуток передбачає для сільськогосподарських
підприємств подання декларації із податку на прибуток у строки, які
визначені законом для річного податкового періоду, та сплату податку за
підсумками звітного податкового року. Як і раніше, сума плати за
використання землі у сільськогосподарському виробництві вираховується із
податку на прибуток. При цьому варто зазначити, що такими
сільськогосподарськими компаніями вважаються лише ті, дохід від реалізації
сільгосппродукції яких становить більш ніж 50% загальної суми доходу за
попередній звітний рік. А звітний рік для таких компаній починається з 1
липня, а закінчується 30 червня [3].
Не зазнав суттєвих змін із прийняттям Податкового кодексу і
фіксований сільськогосподарський податок. Однак деякі новації все ж
присутні. Розмір фіксованого сільськогосподарського податку визначається,
виходячи із грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, з
урахуванням її щорічної індексації відповідно до земельного законодавства.
Запроваджено
окремо
облік
доходів
платників
фіксованого
сільськогосподарського
податку,
отриманих
від
продажу
несільськогосподарської продукції, з оподаткуванням таких доходів у
загальному порядку [4].
Такі зміни були обумовлені низкою об‘єктивних причин. А саме:
відсутність можливості реформованому сільському господарству створити за
період дії фіксованого сільськогосподарського податку міцну матеріальнотехнічну
та
фінансову
базу
для
подальшого
стабільного
сільськогосподарського виробництва.
Прийняття Податкового кодексу також має і негативні наслідки для
сільського господарства. Мова йде про заборону застосування нульової
ставки ПДВ при експорті зернових культур товарних позицій 1001–1008 та
технічних культур товарних позицій 1205 та 1206. Це означає, що агрокомпанії мають нараховувати 20% ПДВ при першій поставці зерна, ріпаку та
соняшнику, та не матимуть права на відшкодування ПДВ при експорті цих
культур. Звідси зростання цін на зерно, що може призвести до
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неконкурентоспроможності українського продукту щодо імпортованого. Ця
норма введена в дію з 1 липня 2011 року [5].
Позитивними змінами щодо фіксованого сільськогосподарського
податку є незмінність статусу платника цього податку як юридичної особи, а
головне те, що уточнюється загальний рівень доходу сільськогосподарського
товаровиробника, який був отриманий від реалізації сільськогосподарської
продукції власного виробництва та продуктів її переробки.
Загалом аграрний сектор не зазнав суттєвих змін із прийняттям
Податкового кодексу, однак деякі моменти, що були змінені, мають як
позитивні, так і негативні наслідки.
1. Метелиця В.М. Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських
товаровиробників: Практичний посібник / За ред. Метелиці В.М., Мельничука Б.В.
– 2-е вид., доп. і пероб. – К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2011. – 142 с.
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спрямування / Л.В. Голишевська // Збірник наукових праць Вінницького державного
аграрного університету — Вінниця, 2010. — Вип. 33. — С. 123—131.
3. Синчак В. П. Податкова звітність сільськогосподарських товаровиробників:
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8. —Ч. 1. — С. 270—278.
4. Про порядок погашення зобов‘язань платників податків перед бюджетами та
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною
системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє
акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери,
структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури
суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і
вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності
населення до ринкових відносин [2].
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Ринок цінних паперів - це ринкові відносини, які встановлюються та
діють в межах певної країни з приводу певних цінних паперів, випущених
емітентами, зареєстрованими відповідно до законодавства цієї країни,
причому учасниками [3, c.34].
Ринок цінних паперів в Україні нині складається з ринків акцій,
державних та муніципальних облігацій внутрішньої позики, облігацій
підприємницьких
структур,
казначейських
зобов‘язань,
векселів,
інвестиційних, ощадних, майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових
чеків, облігацій зовнішньої позики.
Залежно від стадії обігу цінних паперів розрізняють первинний та
вторинний ринок. На первинному ринку розміщуються вперше випущені
(емітовані) цінні папери, відбувається мобілізація капіталів корпораціями,
товариствами, підприємствами і запозичення коштів ними та державою.
На вторинному ринку обертаються цінні папери, які вже реалізовані на
первинному, тобто тут продаються та купуються раніше випущені цінні
папери, відбувається зміна їх власників.
Необхідною умовою існування ринку цінних паперів є його
інфраструктура та наявність державного органу, що регулює обіг цінних
паперів і забезпечує необхідну нормативно-правову базу його
функціонування [1, c. 37].
Сучасний стан ринку цінних паперів України характеризується
наступними тенденціями:розширення спектру фондових інструментів, які
знаходяться в обігу;
становлення інфраструктури його обслуговування;
цілеспрямоване формування адекватної сучасним потребам нормативноправової бази функціонування фондового ринку. Однак, незважаючи на усі
позитивні зрушення на шляху до формування ефективного вітчизняного
ринку цінних паперів є ряд об‘єктивних та суб‘єктивних чинників, що
стримують його розвиток. Найголовнішими з них є:
— кризовий стан української економіки, високий рівень інфляції;
— відсутність твердої національної грошової одиниці;
— відставання існуючої законодавчої та нормативно-правової бази
функціонування фондового ринку від розвитку реальних процесів на ньому;
— слабкість і недостатність державного регулювання національного
ринку цінних паперів;
— відсутність гарантій по операціях з цінними паперами, недовіра
населення та його психологічна непідготовленість до операцій на фондовому
ринку;
— відсутність гарантій держави щодо захисту грошових заощаджень
населення;
— звужений, непрозорий позабіржовий ринок;
— нерозвинені похідні фінансові інструменти;
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— відсутній механізм «поставки проти оплати», внаслідок чого левова
частка угод здійснюється на умовах передоплати або перед поставки і т.п. [1,
c.42].
Таким чином, більшість науковців схильні вважати, що ринок цінних
паперів України перебуває на стадії становлення. На тлі зростання обсягів
випуску цінних паперів відбувається певна диверсифікація останніх.
Наслідком цього процесу є ускладнення самого ринку. В умовах світових та
вітчизняних кризових явищ фінансової системи, це є позитивною тенденцією,
яка створює передумови для зниження рівня ризику в діяльності інвестора,
але цей фактор є ефективним у розбудові державності тільки в умовах
прозорого функціонування ринку цінних паперів в Україні. Для покращення
стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки
потрібно підвищити роль держави на фондовому ринку. Одним з основних
елементів державного регулювання ринку цінних паперів є контроль за
діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та
самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання
порушенню законодавства на ринку цінних паперів. Держава повинна
створити довготермінову концепцію щодо розвитку ринку цінних паперів,
має знайти шляхи поєднання ресурсів держави і приватного сектору з метою
його формування, а також впорядкувати низку нормативно-правових актів.
Так, створення єдиної біржової фондової системи на сучасному етапі
розвитку вітчизняного ринку цінних паперів стане потужним чинником
підвищення його ефективності [5].
Щодо подальшого ефективного розвитку українського ринку цінних
паперів, саме державі необхідно здійснити ряд першочергових заходів, а
саме:
— забезпечити зосередження торгівлі цінними паперами тільки на
організаційно оформленому біржовому та позабіржовому ринках;
— розширити сферу діяльності інвестиційних інвесторів в Україні
шляхом удосконалення нормативної бази діяльності інститутів спільного
інвестування;
— створити систему спеціалізованих організацій інфраструктури
фондового ринку, зокрема національного депозитарію, зберігачів цінних
паперів та розрахунково-клірингових установ;
— забезпечити сприятливі умови для обігу цінних паперів іноземних
емітентів на території України і цінних паперів резидентів за її межами;
— поліпшити механізм залучення вільних коштів суб‘єктів
господарювання через систему внутрішніх місцевих позик;
— удосконалити законодавчу й нормативну бази оподаткування
операцій із цінними паперами на первинному та вторинному ринках [4, c.25].
Отож, саме розвиток ринку цінних паперів, як складової ринку капіталу
та невід'ємного сегмента національної економіки, в сучасних умовах
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господарювання набуває особливо важливого значення. Ринок цінних паперів
України виступає однією з вагомих складових української економіки, яка є
показником розвитку не тільки ринку капіталу, а й всієї фінансової системи
країни. Сучасний стан ринку цінних паперів та його структура утворилися
внаслідок процесів трансформації економічної системи, які відбулися в
Україні під впливом внутрішніх факторів її розвитку, а також зовнішніх,
тобто криз на світових фінансових ринках упродовж останніх років.
Український ринок цінних паперів має базуватися на довiрi й
взаємоповазі усіх його учасників, використовувати єдині правила професійної
та етичної поведінки на ньому, користуватись єдиною термінологією. А
також для покращення стану фондового ринку України та підтримання його
фінансової безпеки в умовах глобалізації економіки доцільно підвищити роль
держави на ньому.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Характерною особливістю сучасного розвитку економіки України є
глибокі економічні перетворення в сфері виробництва на основі ринкових
відносин. Ринкові відносини вимагають перегляду системи бухгалтерського
обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків. На
сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань українського
обліку є облік дебіторсько-кредиторської заборгованості, що пов‘язано з
існуванням проблеми неплатежів заборгованість.
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Порядок і форми розрахунків з постачальниками визначаються
господарськими договорами, внаслідок виконання яких у підприємства
виникають поточні зобов‘язання – кредиторська заборгованість.
Серед основних недоліків існуючої системи обліку та аналізу
дебіторсько-кредиторської заборгованості можна визначити такі:
1) відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
2) недостатнє вивчення обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх
покриття з метою зближення бухгалтерського та податкового обліку;
3) автоматизація бухгалтерського обліку взаєморозрахунків;
4) організація роботи з договорами на етапі їх заключення.
З метою покращення розрахункової дисципліни і для скорочення
дебіторсько-кредиторської заборгованості пропоную деякі пропозиції для
удосконалення обліку розрахунків:
1)
систематично здійснювати контроль за співвідношеннями
дебіторської і кредиторської заборгованості, оскільки значне перевищення
дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості
підприємства і робить необхідним залучення додаткових засобів;
перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською може призвести
до неплатоспроможності підприємства;
2) проводити аналіз складу і структури дебіторської і кредиторської
заборгованості за конкретними постачальниками і покупцями, а також щодо
термінів утворення заборгованості або терміни їх можливого погашення, що
дозволить своєчасно виявляти прострочену заборгованість і вживати заходів
щодо її стягнення. Дані про терміни виникнення (погашення) заборгованості
мають бути регулярними і оперативними, їх доцільно акумулювати в
окремому документі, наприклад: реєстр старіння рахунків дебіторів,
кредиторів;
4)
організувати роботу з договорами таким чином, щоб мати
можливість в картці клієнта зазначати умови оплати (передоплата або
післяплата) та контролювати надходження коштів відповідно до умов
договору;
5) згідно з запропонованою в магістерській роботі схемою класифікації
дебіторської заборгованості, до сучасного рахунку 36 Розрахунки з різними
дебіторами‖ (План рахунків бюджетних установ, затверджений наказом
ГУДК України від 10.12.1999 р. № 114)
в бюджетних установах
пропонується ввести субрахунок 365 ―Розрахунки за відстроченими
платежами‖, на якому слід обліковувати розрахунки за тією дебіторською
заборгованістю по товарах, роботах, послугах, за якою було відстрочено
виконання зобов‘язань за договорами.
Таким чином, вищевикладені пропозиції будуть частково сприяти
вдосконаленню організації розрахунків та їх обліку, оптимізації обсягів
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дебіторської та кредиторської заборгованості і зміцнення фінансового стану
установи.
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ.
Вступ України до Світової організації торгівлі, економічні та соціальні
перетворення, які характеризуються посиленням процесів глобалізації,
загостренням конкуренції, вимагають переходу на інноваційний шлях
розвитку, висувають більш високі вимоги щодо забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Лібералізація ринкових
відносин значно загострює умови щодо здійснення підприємницької
діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Конкурентоспроможність підприємства, у першу чергу, залежить від його
здатності задовольняти запити споживачів продукції, найважливішим
параметром оцінки якої є якість.
Проблема підвищення конкурентоспроможності посилюється в
сучасних умовах низкою причин: по-перше, обмежених (фізично та
фінансово) сировинних, фінансових, технічних і трудових ресурсів; по-друге,
більшість підприємств не мають досвіду ведення конкурентної боротьби,
обмеженні в розвитку інноваційних програм; по-третє, низьким рівнем якості
менеджменту, в бажанні отримання прибуток в короткостроковому періоді
без розробки стратегії розвитку виробництва конкурентоспроможної
продукції; по-четверте, тривала соціально-економічна криза зумовлює низьку
купівельну спроможність українських споживачів. У зв'язку з цим
посилюється
значення
вирішення
проблеми
забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на основі формування та
впровадження нових підходів до поліпшення якості продукції.
В найбільш загальному розумінні під якістю продукції розуміють
сукупність властивостей та характеристик продукції, рівень яких формується
виробником продукції при її створенні з метою задоволення наявних або
перспективних потреб споживачів.
Визначальним завданням при дослідженні якості є кількісне
оцінювання якості продукції, для чого можуть використовуватись
визначальні та інтегральні показники якості. Під визначальним показником
якості (determing quality index) розуміють параметр, що кількісно
характеризує основний параметр функціонального призначення продукту. В
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повсякденній діяльності якість продукції, як правило, оцінюють одним
показником: якість автомобіля — потужністю, цементу — маркою тощо.
Інтегральний показник якості продукції характеризує відношення
сумарного корисного ефекту від експлуатації або споживання продукції (Е)
до сумарних витрат на її виготовлення (Вв) та експлуатацію або споживання
(Ве).
Такий підхід до трактування даного показника має низку неточностей,
що спотворюють дійсну оцінку інтегрального показника якості.
Визначальною з них є та, що враховуються витрати лише на виготовлення та
експлуатацію, в той час як відсутнє оцінювання витрат на ліквідацію
(утилізацію). В умовах загострення екологічних проблем все більшої уваги
набирають питання проблеми забруднення навколишнього середовища. Крім
суто споживчих аспектів, як-то витрати часу на ліквідацію, слід враховувати,
що окремі продукти вимагають доставки до місця утилізації, фінансові
витрати на неї (лампи денного освітлення). Даний аспект, поряд з високим
значенням сумарного ефекту, спричиняє значне зниження інтегрального
показника якості, відповідно необхідним є врахування даного показника в
розрахунках.
Іноді виникають ситуації, що визначити інтегральний показник якості і
сумарний корисний ефект від експлуатації товару визначити неможливо.
Тому при вирішення завдань підвищення якості того чи іншого товару слід
враховувати його оптимальну якість, що дозволяє отримати відповідний
економічний ефект під час створення, експлуатації чи споживання.
Оптимальний рівень якості виробу відповідає витратам суспільної праці, при
яких досягається найбільший економічний ефект, визначається він за
різницею між ефектом, який отримують від використання товару і вартістю
витрат на його виробництво.
У порівняльній одиниці якості продукту використовують базові
показники, що характеризують якість продукції, прийнятої за еталон. Як
правило, за базові показники приймають показники якості кращих зразків
вітчизняного чи закордонного виробництва, показники перспективних
зразків.
Відношення показника якості до відповідного базового показника
характеризує відносний показник якості товару. Більш узагальнене уявлення
дає рівень якості продукції – характеристика якості продукції, яка
ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з
базовими значеннями відповідних показників.
Не дивлячись на розповсюдження даної методики вона містить в собі
протиріччя, що стримує якісно новий розвиток якості. Оскільки новий
продукт порівнюється із базовим аналогом, який апріорі володіє гіршими
якісними параметрами. Не вирішує дану проблему і підстановка замість
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базового показника якості певного значення еталону. Прийняття в якості
еталону певної константи також не сприяє підвищенню якості.
Перспективними в сучасних умовах є методики, що орієнтовані на
максимальний ефект для споживача. Відповідно в їх основі є задоволення
його потреб, які є більш динамічними у порівняні з певними базовими
показниками чи еталоном. Потреби споживачів вимагають відповідного
реагування зі сторони виробників, що дозволяє лише підтримувати
відповідний рівень якості.
Якісний прорив у якості продукту можливий лише при орієнтуванні на
зростаючі потреби споживачів. Коли виробник розробкою інноваційного
продукту створює передумови до формування у споживача потреби на нього.
Лише в такому випадку можливо бути у фарватері високої якості продукції.
УДК 657
Жук І.В., ст. гр. УІДмз-61
Науковий керівник: Василик Н.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні перспективи економічного розвитку України пов‘язуються з
високотехнічними й конкурентоспроможними підприємствами, господарська
діяльність яких створювала б синергетичний ефект із національною
економічною системою. Такий ефект можливий лише за наявності
інноваційного
розвитку
підприємств,
які
складають
основу
конкурентоздатності національної економіки. Розуміння цього активізувало
діяльність по розробці механізмів інноваційного розвитку підприємств як в
наукових дослідженнях, так і на рівні практичної діяльності підприємств.
Метою дослідження є: виявлення ефективних методів управління
інноваційним розвитком підприємства, задля досягнення бажаних цілей і
результатів.
Управління інноваційним розвитком – невід‘ємна складова діяльності
сучасного підприємства, що охоплює планування, організацію та
стимулювання інноваційної діяльності, реалізацію інноваційних процесів,
розрахованих на здобуття конкурентних переваг і зміцнення ринкових
позицій підприємства.
Інноваційні завдання передбачать:
- зниження витрат;
- поліпшення якості продукції або послуг;
- виведення на ринок нового товару;
- формування нової стратегії збуту, яка сприяє підвищенню інтересу
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споживачів до нового товару.
Залучення
та
створення
інновацій
повинно
відбуватись
цілеспрямовано, з метою формування конкурентних переваг. Важливо не
лише своєчасно визначити перспективність певної ідеї та оцінити її
комерційну вигідність, а й створити умови для оперативного впровадження
новації на підприємстві.
Тому управління нововведеннями охоплює різноманітні функції,
кожна з яких спрямована на вирішення специфічних питань щодо взаємодії
між підрозділами фірми, які здійснюють конкретні види інноваційної
діяльності.
Залучення інновацій у практику роботи підприємства чи їх створення
власними силами реалізується через систему інноваційного менеджменту.
Система
менеджменту
організацій,
які
використовують
підприємницький, інноваційний підхід до свого функціонування і розвитку,
покликана вирішувати низку завдань:
- постійне оновлення асортименту продукції, послуг;
- оновлення і створення нових виробничих систем;
- підвищення ефективності виробничо-збутової діяльності передусім
через підвищення продуктивності праці персоналу і зниження всіх видів
витрат;
- розроблення і реалізація стратегії і тактики боротьби за лідерство на
основі концентрації зусиль і ресурсів на найперспективніших напрямках
розвитку техніки, технології, потреб, тощо;
- підпорядкування діяльності всіх підрозділів виробничих систем
режиму складного відтворювального конвеєра нововведень;
- поєднання гнучкості та адаптивності дрібносерійного виробництва з
високою ефективністю, низькими і високою продуктивністю масового
виробництва.
Узгоджене вирішення цих завдань забезпечує поступальний,
пропорційний, ефективний інноваційний розвиток підприємства, його
економічну стійкість.
Питання інноваційного розвитку підприємств перебувають у центрі
уваги багатьох фахівців з питань управління.
Аналіз діяльності нових компаній, а також великих підприємств, які
зберегли ринкові позиції, дозволяє зробити такий важливий висновок:
неодмінною умовою ефективного господарювання в швидкоплинному світі є
прихильність підприємства до постійного інноваційного розвитку.
Інноваційний розвиток ґрунтується на постійних змінах номенклатури
виробленої продукції, удосконаленні технологій її виготовлення, методів
організації виробництва і збуту відповідно до змін ринкової кон‘юнктури.
Створення ефективної системи фінансування інноваційних процесів є
важливим і актуальним завданням держави взагалі. Однак спроби і методи
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його вирішення мають суттєві відмінності на державному рівні управління та
на рівні окремих підприємств.
1. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник/ В.Г. Медынский. – М.:
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комітет статистики України, 2008 р.
3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи:
навчальний посібник/ С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.
– 278с.
4. Илляшенко С.Н. Инновационное развитие субъектов хозяйственной деятельности //
Механизм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка
підприємства та організація виробництва/ С.Н. Илляшенко. – Вип.1. – Суми: Вид-во
СумДУ, 2000. – С.110-116.

УДК 657
Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ
У діяльність підприємств України активно впроваджуються
Міжнародні стандарти фінансової звітності шляхом внесення змін до Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16
липня 1999 року № 996-XIV. Окремі господарюючі суб‘єкти давно оцінили
доцільність їх використання в процесі виходу на міжнародні ринки чи
залучення коштів іноземних інвесторів. Однак основна частина підприємств
роблять це примусово, що не завжди дозволяє отримати очікуваний ефект. В
загальному можна виділити два основних методи складання звітності за
МСФЗ: ведення обліку за МСФЗ та трансформація її показників.
Переваги використання МСФЗ очевидні: вихід на міжнародні ринки,
розкриття для користувачів тільки суттєвої і доречної інформації, ґрунтовні
примітки поряд з спрощеними формами основних звітів, наявність
порівняльної інформації по всіх формах звітності і т.д. Більшість з вказаних
переваг задекларовано і у вітчизняній звітності, однак відсутність творчого
підходу до вибору формату звітності, робить її надто громіздкою в одних
випадках і надміру спрощеною в інших.
Обов‘язкове використання МСФЗ спростило процедуру обліку для тих
підприємств, які за власною ініціативою представили свою звітність на
міжнародній арені. До 2011 року ці підприємства змушені були вести облік за
двома групами стандартів: П(С)БО та МСФЗ. Останні нововведення
спростили цю процедуру, адже тепер П(С)БО не обов‘язкові, навіть у
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Податковому кодексі України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI визначено,
що в цілях оподаткування можна використовувати положення міжнародних
стандартів фінансової звітності. Зокрема статтею 44.2. визначено, що
платники податку, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» застосовують міжнародні стандарти
фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат за такими стандартами з
урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при
застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні
міжнародні стандарти фінансової звітності.
Отже тепер П(С)БО для них не потрібна. Так як трансформація
передбачає використання П(С)БО для обліку і періодичне складання звітності
за МСФЗ, то потреба в цій процедурі скоро відпаде. Більшість практиків
схиляється до думки, що проведена трансформація на підприємстві може
бути останньою, виділяючи наступні недоліки цього процесу: великі
трудозатрати і вартість послуг з трансформації звітності на МСФЗ;
необхідність повторного розрахунку податкових різниць (відхилень (П(С)БО
і ПКУ та МСФЗ і ПКУ) в разі застосування національних стандартів з
подальшою трансформацією звітності в міжнародні; очевидна перевага
міжнародних правил обліку в практичному використанні і т.д.
Перевагою проведення трансформації залишається лише те, що для
ведення обліку можна залишати ту ж облікову службу і облік буде вестись
при відсутності досвіду з використання міжнародних стандартів, а додаткові
послуги з трансформації оплачуватимуться окремо. На сьогоднішній день
більш ефективним буде вкладення коштів в трансформацію з паралельним
налаштуванням облікової системи на міжнародні стандарти обліку, тобто
повний перехід на МСФЗ.
Зважаючи на наведені вище аргументи, можна припустити, що
вітчизняні П(С)БО очікує роль стандартів для малих підприємств, так як
великі змушені будуть, або забажають складати звітність за МСФЗ. При
цьому доцільнго впровадити для використання в Україні International
Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for
SMEs) - спрощений стандарт для малих підприємств, який являє собою
повністю самодостатній документ обсягом 230 сторінок (повний текст МСФЗ
включає 2325 сторінок). Але ключовим питанням, яке визначає перспективи
подальших досліджень залишається адаптація МСФЗ для більшості
підприємств України в тому числі малих, або ж використання власних
П(С)БО на якісно новому рівні.
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Луцький національний технічний університет
РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В
УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ
Ризик властивий будь-якій сфері підприємницької діяльності та всім
суб‘єктам ринку. В економічній теорії під ризиком прийнято розуміти
можливість (загрозу) втрати ринковим суб'єктом частини прибутків внаслідок
здійснення певної виробничої або фінансової діяльності.
У більш широкому розумінні ризик – це ситуативна характеристика
діяльності будь-якого суб'єкта ринкових відносин, що є наслідком непевності
в його внутрішньому і зовнішньому середовищах, і за його реалізації для
цього суб'єкта настають несприятливі наслідки. Тобто, будь-який суб‘єкт,
який здійснює підприємницьку діяльність, змушений працювати в умовах
ризику.
Особливо актуальним дане питання є для хлібопекарських
підприємств. Адже, сучасний стан більшості підприємств хлібопекарної
галузі є критичним. Це пов‘язано з жорстким регулюванням та контролем
діяльності даних підприємств з боку держави, а саме – стримування цін на
соціальні сорти хліба та інші рецептурні сорти.
Варто зауважити, що останнім часом на хлібопекарських
підприємствах склалася важка економічна ситуація. Виробництво хліба та
хлібобулочних виробів є в більшості випадків нерентабельним. Основною
причиною збитковості виробництва хліба стало значне зростання всіх
складових собівартості. Протягом 2011-2012 років істотно зросли витрати на
енергоносії, транспортні витрати, заробітну плату, також збільшилася
вартість пшениці з 1,6 тис. грн. за тонну до 2,1 тис. грн. Так, наприклад, на по
даних ВАТ «Київхліб» за зазначений час природний газ подорожчав на
52,4%, електроенергія – на 25,2%, транспортні витрати на доставку 1 тонни
хлібобулочних виробів у порівнянні з минулим роком збільшилися на 32,5%.
І, як зазначив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко,
для того, щоб хлібопекарська галузь України була рентабельною, ціна на
соціальні сорти хліба повинна збільшитися на 20% [1].
За таких умов актуальною проблемою є подальший розвиток та
раціональне
використання
наявного
потенціалу
хлібопекарської
промисловості, а також оцінка та пошук шляхів підвищення ефективності
діяльності виробників даної галузі та управління ризиками, що можливе за
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рахунок функціонування ефективної системи внутрішньогосподарського
контролю на даних підприємствах.
Але, система внутрішньогосподарського контролю буде ефективною
тільки в тому разі, якщо регулярно та своєчасно проводити моніторинг
зовнішніх та внутрішніх ризиків для хлібопекарських підприємств. Так,
система внутрішньогосподарського контролю повинна не лише враховувати
ризики, а й мати змогу оперативно відреагувати на деякі з них.
Відповідно до концепції контролю, орієнтованого на ризик, яка
сформувалася в західній науці і практиці до сьогоднішнього часу, кожному
виду бізнесу притаманні специфічні (властиві) ризики, які впливають на
даний бізнес, і уникнути яких майже не можливо. Так реалії підприємницької
діяльності вимагають, по-перше, вчасно ідентифікувати ці ризики, по-друге,
створити такі управлінські механізми (процеси), які під час реалізації ризиків
зменшать або зведуть до мінімуму наслідки їх впливів на підприємство.
Внутрішньогосподарський контроль є тією складовою бізнесу-процесу, яка
забезпечує прийнятний для бізнесу рівень контрольованого ризику.
Враховуючи, що внутрішньогосподарський контроль є складовою
системи управління підприємством, то він відіграє важливу роль в управлінні
ризиками.
Також
потрібно
врахувати,
що
об‘єктами
внутрішньогосподарського контролю крім господарських операцій, ресурсів
та їх використання, є господарські процеси, відносини підприємства, плани та
управлінські рішення, а також сама система управління. Так, побудова
ефективної системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах
хлібопекарської галузі здійснюється з врахуванням специфічних ризиків,
притаманних даним підприємствам. Крім того, можна зробити висновок, що
система внутрішньогосподарського контролю охоплює питання контролю
управління ризиками на підприємстві, адже, здійснює контроль виконання
управлінських рішень.
Саме тому, вважаємо за необхідне виокремити причини виникнення
ризиків, які притаманні підприємствам хлібопекарної галузі, в певні групи.
Вони також повинні бути враховані при побудові ефективної системи
внутрішньогосподарського контролю.
Виникнення ризиків на хлібопекарських підприємствах можливе за
таких основних причин:
 непередбачені зміни у зовнішньому середовищі, що настали
раптово, які позначаються (або можуть позначитися) на діяльності
підприємства (зміна цін на сировину, енергоносії, зміни в податковому
законодавстві, забезпеченість населення, демографічна ситуація в країні,
зміна норм видачі зернових культур із держрезерву України, політика
держави щодо експорту зернових культур, видачі квот на експорт, посилення
загальної макроекономічної нестабільності, коливання валютного курсу,
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зміни в соціально-політичній ситуації, виникнення різноманітних кризових
ситуацій тощо);
 зміни відносин підприємства з його контрагентами (наявність та
посилення конкуренції між підприємствами хлібопекарської галузі тощо). Ці
зміни можуть бути викликані як самим підприємством, так і контрагентами
даного підприємства
 зміни, що відбуваються всередині самого підприємства, або інші
причини внутрішнього походження (невідповідність рівня кваліфікації
робітників підприємства запланованим виробничим завданням, раптовий
вихід із ладу основних засобів, обмежений термін зберігання готових
хлібобулочних виробів, обмежений термін та наявність необхідних умов для
зберігання сировини, мала транспортабельність готової продукції, швидкий
оборот грошових коштів, різноманітність асортименту продукції, швидкий
технологічний цикл та ін.);
 зміни, що відбуваються внаслідок науково-технічного прогресу,
результатом чого є формування нової системи орієнтації (наприклад,
впровадження новітнього обладнання, продуктивніших печей тощо).
Отже, можна зробити висновок, що проблема ризиків пов'язана з
можливістю настання будь-яких несприятливих подій у процесі діяльності
хлібопекарських підприємстві. І тому з метою попередження виникнення
ризиків та своєчасного реагування на їх виявлення і усунення на
підприємствах хлібопекарської галузі доцільно сформувати систему
внутрішньогосподарського контролю. Так, для побудови ефективної системи
внутрішньогосподарського контролю на хлібопекарських підприємствах
обов‘язковим є розуміння специфіки діяльності даних підприємств і вивчення
та врахування всіх ризиків, притаманних даній діяльності.
На основі проведених досліджень, нами було виокремлено причини
виникнення ризиків, які притаманні хлібопекарським підприємствам, що
дасть можливість системі внутрішньогосподарського контролю не лише
враховувати дані ризики, а й надати своєчасну інформацію керівництву для
оперативного реагування і вжиття відповідних заходів, та контролювати
виконання здійснення управлінських рішень. Ми вважаємо, що це, в свою
чергу, сприятиме вирішенню ряду питань, пов‘язаних із ефективним
функціонуванням
та
подальшим
розвитком
системи
внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах на підприємствах
хлібопекарської галузі.
1. «Київхліб» підвищив ціни на деякі сорти хліба. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://lviv.tv/kyjivhlib-pidvyschyv-tsiny-na-deyaki-sorty-hliba/
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДАРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Реформування української економіки залежить передусім від тих змін,
які відбуваються в її базових ланках – підприємствах. Ринкові зміни дають
можливість самостійно обирати шляхи розвитку. Разом з тим, складні умови
господарювання, посилення конкурентної боротьби, підвищення вимог
споживачів обумовлюють необхідність реально враховувати власні
можливості, а також вплив зовнішніх факторів. У цій ситуації життєво
важливим для підприємства є визначення стратегічних напрямів розвитку, що
дає змогу оптимізувати використання всіх видів ресурсів та досягнути цілей
довгострокового розвитку.
У господарській практиці існує досить багато альтернативних шляхів
розвитку підприємницьких структур. Вибір найбільш оптимального варіанта
має здійснюватися з урахуванням зовнішніх і внутрішніх факторів. Внутрішні
фактори у більшості залежать від діяльності самого підприємства, зовнішні –
чинять важливий вплив на його розвиток, але, як правило, суттєво
змінюються у процесі його діяльності. До таких факторів належать перш за
все ситуація в економічній системі конкретної країни та світовій економіці
загалом. Без урахування цих процесів неможливий успішний розвиток як
окремих підприємств, так і їх об‘єднань.
Значний вплив на умови діяльності підприємств, а особливо їх
об‘єднань, чинять процеси глобалізації. Незважаючи на те, що глобалізація –
очевидний процес, його результати сьогодні передбачити досить складно.
Глобалізація у загальному значенні – це процеси всесвітньої економічної,
політичної та культурної інтеграції. Основною рушійною силою і водночас
наслідком процесів глобалізації є міграція в масштабах всієї планети капіталу
(особливо фінансового), уніфікація законодавства, економічних і
технологічних процесів. Це об‘єктивний процес, який має системний
характер. Але глобалізація стосується більше економічних процесів. Саме цю
важливу її роль підкреслює вільна торгівля, вільний рух капіталів, зниження
податків і прибутків підприємства, спрощення переміщення галузей
промисловості між різними державами для зменшення витрат, у тому числі на
працю і природні ресурси.
Серед причин глобалізаційних процесів у світовій економіці можна
визначити
зростання кількості і обсягів злиття компаній на рівні
національної економіки та транснаціональному рівні, що обумовлює
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зменшення витрат як на виробництво, так і на переміщення товарів; зростання
впливу окремих національних валют через міжнародну систему вільного
валютного обміну на економічні процеси в різних країнах світу; швидке
розповсюдження фінансової інформації, тенденції до більшої відкритості
підприємств; збільшення значимості кредитів для подальшого розвитку як
виробництва, так і споживання; стирання національної приналежності
продукції, яку випускають різні компанії; потужний потік економічної
реклами у засобах масової інформації, що в свою чергу призводить до
розмивання чітких відмінностей між інформацією та рекламою.
Глобалізація у світовій економіці сприймається та оцінюється
неоднозначно. І головна проблема полягає в тому, хто залишиться у виграші.
Як правило, глобалізаційні процеси підтримуються у країнах з розвинутою
економікою, бо у них є відповідна база для забезпечення свого лідируючого
становища у майбутньому. Більш негативним є ставлення у країнах, що
розвиваються. Сучасні глобалізаційні процеси більш відчутні в економічно
розвинених країнах, тому що вона посилює їхні позиції і надає додаткові
переваги. Саме це й викликає негативну реакцію інших країн, оскільки
загрожує залишити без змін їх сучасне становище, зробити їх другорядними
членами глобального суспільства. Глобалізація може призвести до ще
більшого розшарування у рівнях розвитку.
Фінансова глобалізація дає можливість швидко і в необхідних обсягах
залучати необхідний фінансовий капітал для потреб розвитку. Разом з тим, це
може бути важелем впливу на розвиток національної економіки. Вона може
не тільки його прискорити, але й значно сповільнити, спрямувати в русло, яке
не завжди обумовлене національними інтересами.
Участь країн у процесах глобалізації повинна обумовлюватися
економічною доцільністю. Це не повинно руйнувати національні економіки:
взаємопроникнення не означає руйнування та знищення. Беручи участь в
будь-яких економічних блоках, уряд має уміло використовувати переваги від
цього для забезпечення економічного розвитку країни. В той же час він
повинен мати в своєму розпорядженні певні важелі, які б запобігали
негативному впливу процесів глобалізації на розвиток національної
економіки. Форми та методи такої політики залежатимуть від конкретної
ситуації. Головною умовою і запорукою національної безпеки є сильна
національна економіка. Конкурентоспроможність економічної системи не в
останню чергу залежатиме від рівня внутрішньої інтеграції. Це має стати
одним із напрямів реалізації економічної політики держави.
У розпорядженні держави є багато важелів щодо забезпечення
національної економічної безпеки. Ці питання залежать в основному від
конкурентоспроможності суб‘єктів господарювання. Як правило, на
світовому ринку найбільш конкурентоспроможними є ті бізнесові структури,
які можуть забезпечити просування власного інноваційного продукту від його
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розробки до конкретного споживача. Це можливо тільки в рамках крупних
виробничих структур, тому що вимагає залучення великих обсягів всіх видів
ресурсів (фінансових, матеріальних, інтелектуальних).
Одним із напрямів розвитку економіки з метою зростання її
конкурентоспроможності є інтеграція. У процесі еволюції ринкових відносин
під впливом конкурентної боротьби створювались різні види інтегрованих
структур бізнесу. Суттєво відрізнялись мета їх створення та функціонування,
значення для розвитку економіки, життєздатність. Але в процесі діяльності
вони постійно адаптувалися до економічного середовища, яке швидко
змінювалось і забезпечувало необхідну для її успішної діяльності
ефективність та стійкість. Наявність конкурентного ринкового середовища
обумовлює певну невизначеність майбутнього розвитку підприємства, яка
зменшується для великих і потужних господарських структур, що мають
стійкі позиції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. В той же час,
існування потужних об‘єднань є запорукою стабільності національної
економіки, гарантом її успішного розвитку.
У свою чергу, в інтересах держави підтримувати створення таких
об‘єднань в економіці. Водночас вона повинна забезпечити конкурентне
середовище, яке перешкоджатиме монополізації ринків, а також законодавчу,
нормативно-методичну, організаційну та інші бази формування інтегрованих
структур великого бізнесу. Разом з тим, в умовах глобалізації держава
зацікавлена у створенні дієвого ринкового середовища на внутрішньому
ринку, в запобіганні надмірній монополізації економіки, з іншого – в
розвитку великого бізнесу, прискоренні інтеграційних процесів, щоб
забезпечити економічний розвиток, зростання конкурентоспроможності
національного виробника, посилити економічну безпеку. Створюючи умови
для функціонування конкурентоспроможного ринкового середовища,
держава повинна стимулювати діяльність інтегрованих структур бізнесу і в
той же час перешкоджати надмірній монополізації економіки, гарантувати
отримання додаткового прибутку в умовах ринкової конкуренції,
забезпечувати налагодження взаємодії «держава – великий бізнес»,
забезпечувати реалізацію функції державного регулювання національної
економіки.
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Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Виробництво та реалізація конкурентоспроможної продукції необхідна
для формування ринкової економіки України. При цьому основною
передумовою ведення господарської діяльності вітчизняних підприємств
виступає достатній обсяг та раціональне використання виробничих запасів.
Для розвитку виробничого процесу необхідно аби суб‘єкт
господарювання був як слід забезпечений матеріальними ресурсами[1].
Вирішенню даного питання присвячено багато праць відомих
вітчизняних учених, серед яких можна відзначити Валуєва Б.І., Голова С. Ф.,
Гуцайлюк З. В., Кужельний М.В., Єфіменко В.І., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г.,
Сопко В.В., Смоленюк П.С.
Однак питання обліку виробничих запасів на вітчизняних
підприємствах залишаються актуальними та потребують подальших
досліджень.
Недоліки облікового процесу вітчизняних підприємств виробничих
запасів пов‘язано з його трудомісткістю.
Серед основних недоліків обліку виробничих запасів можна виділити:
 складність визначення ринкової та неринкової вартості запасів при
бартерних операціях;
 низький
рівень
інформаційного
забезпечення
управління
виробничими запасами підприємств;
 правильність оцінки первісної вартості запасів[3].
Основним напрямом удосконалення облікового аспекту виробничих
запасів, а головне ефективного управління ними являється встановлення
оптимальної потреби в них.
На вітчизняних виробничих підприємствах і досі лишається
невирішеними питання щодо вдосконалення документації оперативного та
аналітичного обліку виробничих запасів, особливо нагальною постає
проблема автоматизації їх обліку[2].
Вирішення цих проблем потребує оновлення системи отримання
інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для
вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх використання
та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування
принципів і методів бухгалтерського обліку.
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Таким чином, удосконалення обліку виробничих запасів підприємства
призведе до значного підвищення результативності його фінансово-

економічної діяльності.
1. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: Теорія,
практика, перспективи./Н.М. Малюга. – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 384 с.
2. Рибалко О.М., Болдуєва О.В. Вдосконалення обліку виробничих запасів. // Держава
та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2008. - №6. – С. 210 – 215.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку№9 «Запаси», затверджено Наказом
Міністерства фінансів України від 20.10.99 №246 (зі змінами та доповненнями).
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СУТЬ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА
ПІДПРИЄМСТВА
Ефективний розвиток національного господарства значною мірою
залежить від рівня забезпеченості його економічної безпеки, оскільки лише за
такої умови може проводитись незалежна зовнішня і внутрішня політика, яка
відповідає національним інтересам. Економічна безпека держави є складною
багаторівневою системою, яка неодмінно потребує захисту всіх її компонент
на різних рівнях ієрархії управління економікою: держави, регіону, галузі,
сектора економіки, окремого підприємства, особи.
Проблема економічної безпеки підприємництва, в тому числі на різних
рівнях ієрархії управління економікою досліджується у наукових працях
таких відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, як Л. Абалкін, В.
Абрамов, Ю. Алтухов, В. Андрійчук, Г. Андрощук, О. Барановський, І.
Бінько, В. Богомолов, А. Блінов, З. Варналій, Г. Вєчканов, О. Власюк, В.
Воротін, А. Гальчинський, В. Геєць, Т. Гладченко, О. Гончаренко, А.
Горбунов, В. Духов, А. Драга, М. Єрмошенко.
Суть економічної безпеки є такий стан функціонування, за якого
підприємство і його продукція є конкурентоспроможними на ринку та
одночасно гарантується: найбільш ефективне використання ресурсів,
інтелектуального та кадрового потенціалу; стабільність функціонування,
стійкість та прогресивність розвитку; можливість протидіяти негативним
впливам зовнішнього і внутрішнього середовища його функціонування.
Відповідно головною метою реалізації заходів із забезпечення економічної
безпеки підприємства є гарантування його стабільного та максимально
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ефективного функціонування, а завданнями такої роботи є: досягнення мети
функціонування підприємства; забезпечення ефективного використання
ресурсів; запобігання руйнівному впливу зовнішнього середовища; зміцнення
фінансової стійкості і платоспроможності; охорона комерційної таємниці та
інформації; досягнення безпеки персоналу підприємства, майна і капіталу.
Проте є ще одна складова успішного функціонування підприємства –
фінансова безпека.
Під фінансовою безпекою розуміємо такий динамічний стан
фінансових відносин, за якого б створювались сприятливі умови та необхідні
ресурси для розширеного відтворення економічного росту та підвищення
життєвого рівня населення, удосконалення національної фінансової системи
для успішної протидії внутрішнім і зовнішнім факторам дестабілізації
фінансового стану в державі .
Забезпечення фінансової безпеки, з одного боку, залежить від
взаємозв‘язку її складових, з іншого-від економічної безпеки, складовою якої
вона є. Її дезорганізація, створює загрозу економічній безпеці України та
призводить до негативних наслідків.
Економічні та фінансові ризики, як правило, зумовлені несприятливою
кон‘юнктурою ринку, що призводить до відхилення фінансово-економічних
результатів функціонування підприємств від запланованих; неефективним
фінансовим плануванням та управлінням активами; непродуманою
маркетинговою політикою; недооцінкою фінансових ризиків; форсмажорними обставинами або навіть діями кримінального характеру.
На підприємстві для оцінки фінансової безпеки потрібно аналізувати
фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства. Аналіз
статистичних даних показує, що проблема фінансової безпеки є надзвичайно
актуальною для вітчизняних підприємств, адже третина з них працює
збитково, для більшості характерні низька рентабельність операційної
діяльності, значні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованостей, брак
чи відсутність власних оборотних коштів.
Для забезпечення фінансової безпеки підприємства потрібно, щоб воно
розпоряджалося залученими коштами (кошти, одержані в грошовій або в
натуральній формі від різних учасників економічного процесу з метою
отримання економічної вигоди в результаті економічної діяльності суб‘єкта
господарювання) так, щоб у майбутньому не тільки забезпечити зворотність і
збереження грошей, а й одержати додатковий прибуток і забезпечити
ліквідність активів у цілому. Залучений капітал підприємств є не тільки
об‘єктом дослідження обліку й аналізу, а й безпеки підприємства оскільки в
такому контексті закономірним є розширення екстенсивного шляху
економічного розвитку і забезпечення фінансової безпеки підприємства як
основи стійкості й стабільності господарюючого суб‘єкта.
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Отже, фінансова безпека підприємства – це складова його економічної
безпеки, яка являє собою такий стан підприємства, що:
1) дозволяє забезпечити фінансову стійкість, платоспроможність,
ліквідність та достатню фінансову незалежність підприємства у
довгостроковому періоді;
2) забезпечує оптимальне залучення та ефективне використання
фінансових ресурсів підприємства;
3) дозволяє ідентифікувати небезпеки та загрози стану підприємства та
розробляти заходи для їх своєчасного усунення;
4) дозволяє самостійно розробляти та впроваджувати фінансову
стратегію;
5) має бути оцінена кількісними та якісними показниками, які мають
граничні значення.
УДК 657
Коваль Д.В., студент магістратури,
Семенишена Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту,
Подільський державний аграрно-технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРИБУТКУ ЯК ФІНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ
ІНСТИТУЦІЙНИХ ОДИНИЦЬ
Однією з основних економічних категорій, пов‘язаних із діяльністю
підприємства, є прибуток. Важлива роль цієї категорії визначається тим, що
вона характеризує основну мету підприємницької діяльності виробничого
підприємства, підсумовує його головний економічний результат. Це
положення підкреслюється у працях багатьох економістів.
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв‘язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо
приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три
категорії: доходи від капіталу, землі та доходи від праці.
А. Сміт і Д. Рікардо виокремили поняття прибутку в особливу
економічну категорію, яку досліджували у тісному зв'язку із процесом
накопичення капіталу, із факторами зростання суспільного багатства [3,4].
Прибуток за К. Марксом - це перетворена форма додаткової вартості,
результат відношення між необхідним і додатковим робочим часом [5, с.2123].
С.Ф. Покропивний розглядає прибуток як ту частину виручки, що залишається після відшкодування усіх витрат на виробничу і комерційну діяль101
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ність підприємства. Але таке розуміння прибутку обмежується тільки
кількісним визначенням категорії і не розкриває його економічної природи [1,
с.198-199].
A.M. Поддєрьогін визначає прибуток як «частину заново створеної
вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу» [2, с. 96].
Аналіз наукових джерел показав, що :
- наголошується на важливості процесу реалізації виробленого
продукту за кошти.
- одні економісти віддають безумовний пріоритет прибутку як цілі
функціонування виробничого підприємства, підкреслюючи, що він є
«найвищою ціллю підприємницької діяльності», інші вважають, що таким
пріоритетом є забезпечення зростання добробуту власників підприємства і
прибуток є лише важливою умовою розв'язання цього завдання.
Отже, водночас прибуток як економічна категорія відображає кінцеву
грошову оцінку виробничої та фінансової діяльності і є найважливішим
показником фінансових результатів підприємницьких структур, їх
фінансового стану.
Прибуток є одним з основних об‘єктів управління фінансового
менеджменту, тому важливою є визначення його класифікаційних критеріїв:
 за джерелами формування: прибуток від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг); прибуток від реалізації активів; прибуток від інших
операцій;
 за складом елементів, які формують прибуток : маржинальний
прибуток; валовий, чистий прибуток;
 за характером оподаткування : оподаткований і прибуток, що не
підлягає оподаткуванню;
 за характером інфляційної ―чистки‖ : номінальний і реальний
прибуток;
 за періодом формування : прибуток попереднього, звітного і
планового періодів;
 за регулярністю формування : прибуток, що формується
підприємством регулярно і так званий надзвичайний прибуток;
 за характером використання : нагромаджений і споживчий
прибуток;
 за значенням кінцевого результату господарювання : позитивний
прибуток і негативний прибуток (збиток).
Роль прибутку полягає в наступному:
 прибуток
підприємства
являється
головною
метою
підприємницької діяльності, основним спонукальним мотивом здійснення
будь – якого виду діяльності, а відтак - росту благополуччя підприємства;
 прибуток підприємств створює базу економічного розвитку
держави в цілому;
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 прибуток є критерієм ефективності конкретної виробничої
діяльності;
 прибуток є основним внутрішнім джерелом формування
фінансових ресурсів підприємств, що забезпечують його розвиток;
 прибуток підприємств є важливим джерелом задоволення
соціальних потреб суспільства.
1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. / С. Ф. Покропивний – [2-ге
вид. перероб та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 352 c.
2. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: Підручник. / Поддєрьогін, А. М., Білик, М.
Д., Буряк Л. Д. – [5-те вид. перероб. та допов.]. – К.: КНЕУ, 2005. – 286 c.
3. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения // Соч. – М.:
Политиздат, 1955. Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17 .
4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Смит А. – М.:Л.,
1935. – 112 с.
5. Маркс К. Сочинения. – Т. 25. – Ч. І. / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: 1984.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ» У НАУКОВИХ
ДЖЕРЕЛАХ
Однією із основних складових частин економічних ресурсів, які в свою
чергу являються основним елементом економічного потенціалу як окремого
підприємства, так і суспільства в цілому є предмети праці – засоби
виробництва, речова форма функціонування живої праці, на яку впливає
людина за допомогою засобів праці з метою виготовлення матеріальних благ.
Усі засоби, які можуть служити людині для задоволення її потреб,
називаються благами. Всі корисності, які не даються природою даремно і в
готовому вигляді, а є результатом праці, носить назву цінностей. Відповідно,
в економічній сфері застосовується таке поняття як ―матеріальні цінності‖. А
сукупність всіх цінностей, які знаходяться в розпорядженні підприємства,
складають його майно і формують поняття ―виробничі запаси‖.
Виробничі запаси є об‘єктами дослідження таких учених, В.П.
Астахов, А.Б. Борисов, П.С. Безруких, П.Т. Каблук, Ф.Ф. Бутинець, Н. Білова,
А. Бобро та ін.
Доцільно зазначити, що незважаючи на значні напрацювання щодо
проблем розкриття економічної суті виробничих запасів єдиної думки серед
103

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

вчених не існує. Це питання потребує подальшого дослідження.
Метою цього наукового дослідження є аналіз існуючої наукової
літератури щодо визначення поняття «виробничі запаси», що надасть нам
можливість уточнити його суть.
Проведемо аналіз та узагальнення існуючих трактувань поняття
«виробничі запаси» і на цій основі запропонуємо свої висновки і позиції
(табл.1).
Таблиця 1
Визначення поняття «виробничі запаси» у науковій літературі
№
з/п

Автор

Визначення

1

2

1

В.П. Астахов
[1, с.418]

2

А.Б. Борисов
[2, с.123]

3
Матеріально-виробничі запаси – це в
широкому розумінні предмети праці, які
уречевлено складають основу виготовляє мого
продукту
і
повністю
включаються
в
собівартість продукції, робіт і послуг і після
попередньої обробки в одному виробничому
циклі
Виробничі запаси уявляють собою сукупність
усіх матеріалів, які має підприємство, частина
оборотних засобів підприємства, які ще не
включені у процес виробництва, але надійшли
на робочі місця

3

П.С. Безруких
[3, с.719]

Під виробничими запасами розуміють різні
речові
елементи
виробництва,
що
використовуються в якості предметів праці у
виробничому та іншому господарчих процесів

П.Т. Саблук
[4, с.26-31]

Виробничі запаси – це запаси засобів
виробництва, які знаходяться в складах
суб‘єкта господарювання і необхідні для
забезпечення
безперервного
виробничого
процесу, причому це лише ті предмети праці,
які ще не задіяні у процесі виробництва і
зберігають свою натурально-речову форму

4
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5

Ф.Ф. Бутинець
[5, с.912]

6

Н. Білова,
А. Бобро та ін.
[6, с.1264]

Продовження табл. 1
Термін
«товарно-виробничі
запаси»
найбільшою мірою відображає характерні
властивості
матеріальних
елементів
виробництва, основне призначення яких обробка у процесі виробництва, формування
основи виробів, при цьому враховується
можливість перебування їх у складі резервів у
вигляді виробничих запасів або готових
виробів, що перебувають у місцях зберігання
Виробничі запаси - матеріали, паливо, запасні
частини, насіння, корма, а також малоцінні і
швидкозношувані предмети

Провівши аналіз трактувань сучасних економістів на економічну
категорію «виробничі запаси» (табл. 1) можна зауважити, що, наприклад, у
роботі В.П. Астахова пропонується вважати виробничими запасами частину
оборотних засобів підприємства, які ще не використані, проте надішли на
робочі місця. На нашу думку, таке визначення має досить обмежені критерії,
тому що не зрозуміло яким чином класифікувати запаси, які зберігаються на
складі для виробничих потреб. Саблук П.Т. спочатку співвідносить виробничі
запаси із засобами виробництва, а потім конкретизує як предмети праці. Ф.Ф.
Бутинець чітко відокремлює виробничі запаси від запасів готової продукції.
Досить важливим є визначення виробничих запасів представлене Н. Білова,
А. Бобро та ін., які вказують на склад та терміни використання запасів, проте,
у їх визначенні відсутні рекомендації стосовно джерел відшкодування витрат
на їх придбання. Проведені дослідження показують, що ряд авторів до
запасів, як частини предметів праці не відносять малоцінні швидкозношувані
предмети та незавершене виробництво.
Таким чином узагальнюючи думки різних науковців, ми вважаємо, що
під виробничими запасами, слід розуміти предмети праці, призначені для
споживання у процесі виробництва продукції (виконанні робіт, наданні
послуг), придбані для подальшого продажу або використовуються для
обслуговування виробництва, а також для потреб управління.
1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет : [Учебное пособие]. Серия
«Економика и управление»./ В.П. Астахов – Москва: ИКЦ «Март»; Ростов н/Д:
Издательский центр «Март», 2003. – 928 с.
2. Большой экономический словарь [Сост. А. Борисов и др.]. - М.: Книжный мир, 2004.
- 895 с.
3. Безруких П.С. Бухгалтерский учет / Безруких П.С. - М.: Бухгалтерский учет, 2002. 719 с.
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4. Саблук П.Т. Формування продуктивності аграрного сектора в умовах ринку/
П.Т.Саблук // Продуктивність АПК . - 2006. - № 4. - с. 26 – 31.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «Облік і
аудит» вищих навчальних; під заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. Житомир: ПП "Рута", 2009. - 912 с.
6. Справжній бух облік: 3-тє вид., перероб. і доп. - Х.: Фактор, 2008. - 1264 с.
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КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА
В процесі діяльності суб‘єкта господарювання створюються нові
технології, що супроводжуються виникненням різних інформаційних
ресурсів. Оскільки розробка новітніх технологій є результатом
інтелектуальної праці, то інформаційні об‘єкти – мають цінність і становлять
комерційну таємницю. Комерційна таємниця належить до різновидів
конфіденційної інформації, що не є власністю держави.
Згідно Цивільного Кодекс України [1, гл. 46, ст. 505] під комерційною
таємницею розуміють інформацію, яка є секретною в тому розумінні, що вона
в цілому чи в певній формі 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. Згідно
Господарського кодексу України комерційною таємницею можуть бути
визнані відомості, пов‘язані з виробництвом, технологією, керуванням,
фінансовою й іншою діяльністю суб‘єкта господарювання, що не є
державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам
суб‘єкта господарювання [2, ст. 36]. Отже, під комерційною таємницею
підприємства будемо розуміти певні відомості, які не є державною
таємницею та інтелектуальною власністю третіх осіб щодо виробничої,
техніко-технологічної, фінансової, управлінської та інших видів діяльності
підприємства, розголошення яких може завдати шкоди інтересам його
суб‘єкта управління.
Інформація, що належить до комерційної таємниці, має певні ознаки,
основні з яких представлені на рис. 1.
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не є державною
таємницею і не є
інтелектуальною
власністю третіх осіб

має незалежну
не є відкритою
(дійову або
інформацією
потенційну
відповідно до чинного
комерційну цінність
законодавства

набута на
законних
підставах

Основні ознаки, притаманні інформації,
що належить до комерційної таємниці

забезпечена не завдає шкоди
заходами
інтересам
щодо захисту
суспільства

стосується
виробничої
діяльності
підприємства

має правила
обмеження
користування

створює
переваги
в конкурентній
боротьбі
підприємства

Рис. 1. Ознаки інформації, що вважається комерційною таємницею (на
основі [1, гл. 46, ст. 505])
До комерційної таємниці не відноситься така інформація як установчі
документи; документи, які засвідчують право на здійснення окремого виду
господарської діяльності; документи про сплату податків, зборів та інших
обов‘язкових платежів; дані про забруднення навколишнього природного
середовища, недотримання безпечних умов праці, які завдають шкоди
здоров‘ю людей та тварин, а також розмір заподіяної при цьому шкоди;
документи про платоспроможність; відомості про участь службових осіб
власника комерційної таємниці в інших товариствах, установах та
організаціях; відомості про порушення прав і свобод людини і громадянина;
інша інформація, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, згода
на обов‘язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути
комерційною таємницею.
Основними неправомірними діями щодо інформації підприємства, яка
вважається комерційною таємницею, є:
1. Розголошення – ознайомлення іншої особи без згоди особи,
уповноваженої на те, з відомостями, що становлять комерційну таємницю,
особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали
відомі у зв‘язку з виконанням службових обов‘язків, якщо це завдало чи
могло завдати шкоди суб‘єкту господарювання.
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2. Схиляння до розголошення – спонукання особи, якій були довірені у
встановленому порядку або стали відомі у зв‘язку з виконанням службових
обов‘язків відомості, що становлять комерційну таємницю, до розкриття цих
відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб‘єкту
господарювання.
3. Неправомірне використання – впровадження у виробництво або
врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без
дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що
становлять комерційну таємницю.
Усі види інформації, які можуть вважатися комерційною таємницею,
умовно можна розділити на такі групи (табл. 1):
Таблиця 1
Перелік інформаційних ресурсів підприємства, що належать до комерційної
таємниці
Група
комерційної
Характеристика інформаційних ресурсів
таємниці
незапатентовані науково-технічні розробки; бази даних та інше
комп‘ютерні програмне забезпечення, створені підприємством; усі
види «ноу-хау», нові технічні та технологічні проекти; описи
технологічних випробувань; промислові зразки; конструкторська
документація (креслення, схеми, записи); способи модернізації
певних (зазвичай видатних) технологій, процесів і обладнання;
точний опис конструкційних характеристик виробів та
Інформація
оптимальних параметрів розроблюваних підприємством
технічного
технологічних процесів (розміри, обсяги, конфігурація,
характеру
відсотковий вміст компонентів, температура, тиск, час); відомості
про матеріали, з яких виготовлено окремі деталі, умови
експериментів, обладнання та устаткування, на яких вони
проводилися; відомості про нові або унікальні вимірювальні
комплекси, прилади, верстати й устаткування, що
використовуються на підприємстві; незапатентовані товарні знаки
тощо.
тактичні й стратегічні плани розвитку підприємства; нові методи
організації праці та виробництва; плани розвитку підприємства та
Інформація його інвестицій; відомості про здійснювані комерційні операції та
організаційн їх обсяги, про умови укладених контракт; дані про постачальників
ого
і покупців, списки контрагентів, клієнтів, представників,
характеру
посередників, конкурентів, відомості про їх фінансовий стан та
взаємовідносини (зв‘язки) з ними; інформація про переговори;
плани рекламної діяльності
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Продовження табл. 1
Інформація
наукового
характеру

результати наукових досліджень; ідеї; винаходи; відкриття; окремі
формули

інформація про фінансову діяльність підприємства (за винятком
Інформація
державної та іншої звітності, яка згідно законодавства України не
виробничого
може становити таємниці); дані про ефективність експорту й
характеру
імпорту, запланований час виходу на ринок
розмір прибутків, собівартість продукції, зокрема плани
маркетингу, відомості про характер і обсяги торговельних
Інформація
операцій, рівень цін, дані про розрахунок відпускних цін, розміри
комерційног
знижок, наявність товарів; аналітичні огляди
о характеру
конкурентоспроможності продукції, що виробляється на
підприємстві
Отже, система захисту інформаційних ресурсів, що належать до
комерційної таємниці, щодо розвитку інновацій, вдосконалення економічних
процесів, технологій, упровадження нових досягнень у комерційну практику
є важливим елементом розвитку підприємницької діяльності і повинна
будуватися з врахуванням особливостей діяльності конкретного суб‘єкта
господарювання, носити комплексний характер, передбачати вплив

можливих загроз і прогнозувати належну їм протидію.
1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003 (із
змінами та доповненнями № 5405–VI ( 5405–17 ) від 02.10.2012 р.
2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003
(із змінами та доповненнями №5480–VI ( 5480–17 ) від 06.11.2012 р.
3. Бондар О. В. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібн. / О. В. Бондар. – К.: «Центр
учбової літератури», 2010. – 326 с.
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Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Методологічний підхід до створення системи забезпечення фінансовоекономічної безпеки (СЗФЕБ) визначає доцільність та ефективність
життєдіяльності підприємства. Тому метою розробки методології є
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визначення послідовності і методів, що використовуються при її створенні, а
також механізмів, що забезпечують функціонування.
Автором одного з найбільш великих досліджень даної проблеми
B. Гусєвим, пропонується при створенні моделі СЗФЕБ спиратися на оцінку
стану економічної захищеності, для чого необхідно відібрати ключові
показники з таких груп: рентабельність діяльності (ефективність управління);
платоспроможність і фінансова стійкість (ліквідність); ділова активність
(оборотність коштів); ефективність використання майна (ринкова стійкість);
інвестиційна привабливість [1]. Недоліком методологічного підходу B.
Гусєва є відсутність системності, що призводить до управління лише
фінансовою стійкістю, ігноруючи інші важливі показники.
Концепція СЗФЕБ, розроблена О. Груніним, передбачає інший підхід,
реалізований у комплексі принципових ігрових моделей забезпечення
безпеки персоналу фірми, основних фондів, конфіденційної інформації. Ці
моделі являють собою графічно зображені, взаємопов‘язані елементи та
включають: об‘єкт безпеки; об‘єкт загроз; джерела загроз; загрози; способи
захисту та ін. [2]. Недоліком такого підходу є сутність самих ігрових
моделей: вони досить перспективні для невеликих підприємств, але погано
формалізуються, що значно обмежує їх застосування у великих корпораціях з
великою кількістю різних трансакцій.
Г. Клейнер особливу увагу приділяє вивченню ризиків, але розглядає їх
окремо від моделювання СЗФЕБ [3]. Тому всі його моделі мають, в
основному, багатокритеріальний лінійний, рейтинговий або евристичний
характер.
Враховуючи вищесказане, методологічний підхід до створення СЗФЕБ
повинен ґрунтуватися на визначенні комплексу методів, застосування яких
детерміновано особливостями підприємства:
1) виявлення загроз фінансово-економічній безпеці суб‘єкта
господарювання шляхом виділення напрямків його виробничо-господарської
діяльності, в яких виражаються економічні інтереси; формування комплексу
об‘єктів системи фінансово-економічної безпеки;
2) визначення можливості управління загрозами та механізмів
протидії їм; оцінка рівня економічної захищеності підприємства; прийняття
рішення про доцільність управління загрозою; визначення шляхів
забезпечення безпеки;
3) розробка
механізму
прогнозування
стану
підприємства;
формування механізму планування СЗФЕБ;
4) розробка локальної нормативної бази, що дозволить упорядкувати
функції по забезпеченню фінансово-економічної безпеки підприємства і
розподілити їх між співробітниками.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО РИНКУ
Серед галузей агропромислового комплексу України найважливішою є
зернове господарство. На сьогодні загальний стан зернового господарства
країни не відповідає оптимальному рівню виробництва, ефективності,
структурних співвідношень. Стабілізація виробництва продовольчого та
кормового зерна є одним із визначальних економічних факторів сприяння
успішному
проведенню
реформ
у
національній
економіці
та
агропромисловому комплексі.
У найближчій перспективі пріоритетним напрямом політики нашої
держави щодо зерново-продуктового підкомплексу має бути забезпечення
стабільного розвитку ринку зерна, який являється основою рентабельного
зернового господарства, продовольчої, економічної безпеки держави,
соціальної стабільності у суспільстві та недопущення спекуляцій з цінами на
ньому.
Порівняно з іншими областями Волинь, що перебуває в зоні
ризикованого землеробства, має свої територіальні особливості розміщення
продуктивних сил та розвитку галузевої структури економіки.
Найсуттєвіші причини, які зумовлюють проблеми у функціонуванні
ринку зерна Волинського краю і, в кінцевому підсумку, отримання
незадовільних результатів зумовлені зокрема невдалим здійсненням аграрної
реформи. До основних негативних аспектів розвитку ринку зерна на Волині
можна віднести наступні:
 недостатність коштів у волинських землекористувачів для здійснення
процесу відтворення і охорони родючості ґрунтів; впровадження інновацій в
агропромислове виробництво;
 менші прибутки отримують ті, хто вирощує зерно, а суб‘єкти, які
здійснюють закупівлю зернових навпаки за рахунок цього мають
надприбутки;
 незадовільний стан ґрунтів регіону (наявність приблизно 140 тисяч
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гектарів ґрунтів з підвищеною кислотністю, які здатні піддаватися водній
ерозії та дефляційним процесам) що впливає на частку площ зайнятих в
сільськогосподарському виробництві, зокрема під посіву зернових;
 наявність недосконалого податкового, митного законодавств, зокрема
складної дозвільної процедури для інвесторів, що стримує інвесторів регіону
вкладати кошти в розвиток аграрної галузі;
 погіршення якості зерна.
Для забезпечення успішного розвитку зернового ринку Волинського
регіону необхідно звернути увагу на: вдосконалення територіальної
структури сільського господарства в області, організацію виробництва
органічно- мінеральних добрив на основі використання сапрофелю; участь
агровиробників у налагодженні роботи фермерських господарств;
розширення земельних часток під вирощування зерна (у перспективі залучення місцевих жителів на сезонні роботи);
Враховуючи умови розвитку та функціонування зернового ринку
регіону, його основними стратегічними орієнтирами є:
 забезпечення рівних економічних умов розвитку і функціонування
різних форм господарювання;
 підвищення дохідності зерновиробництва за рахунок ефективнішого
використання природно-ресурсного потенціалу Волинської області;
 удосконалення системи насінництва, оптимізація структури посівів,
освоєння
науково-обґрунтованих
сівозмін,
впровадження
посівів
багаторічних рослин;
 раціональне застосування органічних і мінеральних добрив,
впровадження ресурсоощадних технологій обробітку ґрунту;
 забезпечення достатньої рентабельності виробництва зернової
продукції через зниження собівартості та забезпечення необхідного рівня
закупівельних цін;
 створення умов для підвищення економічної стійкості та
конкурентоспроможності зерновиробництва на регіональному рівні;
 забезпечення
державної
підтримки
особистих
селянських
господарств на рівні з іншими господарськими формуваннями;
 стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів із закупівлі, зберігання, переробки і збуту зерна.
На підставі викладеного можна зробити висновок, що для успішного
розвитку зернового ринку в умовах Волинської області необхідно вирішити
цілий комплекс проблем, поступове вирішення яких буде сприяти зростанню
дохідності і конкурентоспроможності даної галузі, що зможе призвести до
вирівнювання пропорцій економічного і соціального розвитку сільських
територій.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ
Якісне управління витратами є однією із запорук успішної виробничої
діяльності та позитивних фінансових результатів кожного суб‘єкта
господарювання в Україні. І саме в системі бухгалтерського обліку
забезпечується необхідний обсяг обліково-аналітичної інформації для аналізу
та прийняття виважених управлінських рішень.
Проблемним питанням обліку витрат присвячено праці: М.Г. Чумаченка,
С.Ф. Голова, С.Ф. Покропивного, В.О. Меца, І.Ф. Бутинця, Є.В. Мниха,
В.М. Івахненка, М.І. Горбатка, Г.Г. Кірейцева та багатьох інших. Однак,
залишається ряд проблемних питань, які потребують науково-обґрунтованого їх
вирішення, що визначає актуальність обраної теми дослідження.
У працях багатьох авторів приділено значну увагу дослідженню поняття
‖витрати‖.
У результаті проведеного дослідження встановлено відмінності у
трактуванні витрат, що залежить не лише від суб‘єктивного бачення кожного
автора, але і сфери його застосування.
Виробнича діяльність пов‘язана з ризиком вкладень у цю сферу. Для
мінімізації цього ризику потрібен суровий контроль процесу виробництва,
детальний його облік та виявлення факторів, які впливають на сам процес
виробництва і витрати, необхідні для його здійснення. Тому для кожного
підприємства даної галузі важливий поглиблений аналіз витрат і ефективне
управління ними для досягнення високого економічного результату. І
практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до
раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності
діяльності, підвищення конкурентноздатності.
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Практичний стан обліку на досліджуваному підприємстві вказує на
недосконалість організації бухгалтерської служби, що пов‘язано із цілим
рядом як суб‘єктивних, так і об‘єктивних факторів.
До об‘єктивних, на нашу думку, слід віднести незацікавленість
держави у достовірній обліково-аналітичній інформації. План виконання
дохідної частини бюджету Державними податковими службами в Україні
досягається не шляхом фактичних документальних перевірок, а усною
вказівкою про фіксовану суму до сплати у бюджет. У результаті втрачається
потреба ведення обліку нарахувань та розрахунків за податками та
платежами. Несприятлива фіскальна політика уряду змушує підприємців
приховувати реальні доходи та уникати оподаткування як засобу протидії
збиткам.
Досить поширеним стало явище сплати заробітної плати у так званих
‖конвертах‖. Підприємства намагаються завищити витрати та не відобразити
всі доходи у системі бухгалтерського обліку з метою зменшення бази
оподаткуванням податком на прибуток. Відповідно, для розрахунку
рентабельності за видами продукції враховують викривлені суми
матеріальних та витрат на оплату праці та соціальне страхування та не дають
реальної картини рентабельності.
У сільськогосподарських підприємствах з причин згаданої вище
економії спостерігається недостатня кількість обліково-аналітичних
працівників, що призводить до порушення суцільного відображення
господарських операцій у системі бухгалтерського обліку. І якщо у штаті
кожного підприємства раніше була посада економіста, то в даний час певну
частину функцій з планування на себе перебрали керівник та головний
бухгалтер підприємства.
Особливо важливою проблемою, на нашу думку, на сьогодні стало
відсутність у багатьох розукрупнених сільськогосподарських підприємствах
дотримання методики калькулювання продукції сільськогосподарського
виробництва. Адже, загальновідомою є складність процедури розподілу
витрат допоміжного виробництва, загальновиробничих витрат між галузями
рослинництва та тваринництва та, надалі, за видами продукції. Ігнорування
цієї важливої ділянки обліково-аналітичної роботи не дає можливості
керівникам сільськогосподарських підприємств робити обґрунтований вибір
на користь більш рентабельних культур. Недооцінка важливості формування
достовірної обліково-аналітичної інформації у системі бухгалтерського
обліку слугує суб‘єктивним фактором несприятливого стану організації
обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах України.
Зважаючи на вище означені нами проблеми вважаємо, що для
покращення організації обліку у сільськогосподарських підприємствах
України загалом та обліку витрат, зокрема, необхідна виважена державна
політика, яка має сприяти ефективній роботі усіх суб‘єктів господарювання.
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Адже розумна фіскальна політика, відсутність проявів корупції,
прозорість так званих ‖правил гри‖ на ринку сприятиме розвитку
підприємництва і поліпшенню соціальних стандартів в Україні.

УДК 657
Красовська І.С., ст. гр. ОА-51
Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний техічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ
ВИТРАТ
Протягом перехідного періоду ринкової трансформації української
економіки не вдалося розробити ефективного економічного механізму
стимулювання економії витрат, що негативно позначається як на фінансових
результатах діяльності окремих суб‘єктів господарювання, так і на фінансовоекономічній ситуації у державі загалом.
Вивченням питання обліку загальновиробничих витрат займались такі
вітчизняні і зарубіжні науковці: Г. Власик, О. Байдика, С. Івахненков,
Ю.Кузьмінський, Л. Нападовська, Н. Шмиголь, С. Сінка, С. Стукова, В.
Суржик, М. Чумаченко, Дж. Горріган, К. Вілсон, Р. Хілтон. Однак ці роботи
присвячені вивченню окремих функцій та складових управління витратами.
Загальновиробничі витрати (далі ЗВВ) – це витрати на обслуговування
і керування виробництвом, відповідно до П(С)БУ 16 [1]. Усі вони
включаються до собівартості продукції, яка виробляється на певному
підприємстві, за винятком тих, що не розподіляються. ЗВВ – це витрати які не
можуть бути віднесені на якийсь конкретний об‘єкт витрат.
За П(С)БО 16 виробничу собівартість продукції формують:
– прямі матеріальні витрати;
– прямі витрати на оплату праці;
– інші прямі витрати;
– змінні ЗВВ та постійні розподілені ЗВВ.
Собівартість реалізації складається з виробничої собівартості +
нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні
виробничі витрати.
Відповідно загальновиробничі витрати поділяються на:
– постійні;
– змінні.
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Перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
підприємство встановлює для себе самостійно.
Розподіл цих витрат проводять у кінці звітного періоду (кінець
кварталу). А сам розподіл проводять між:
– виробничою собівартістю;
– собівартістю реалізації.
Змінні загальновиробничі витрати розподіляють на кожен об‘єкт
витрат із використанням бази розподілу, виходячи їз фактичної потужності
звітного періоду.
Постійні загальновиробничі витрати розподіляють на кожен об‘єкт із
використанням бази розподілу при нормальній потужності. Нерозподілені
відносять до собівартості реалізованої продукції у період їхнього винекнення.
Базу розподілу підприємства обирають самомтійно в наказі про власну
облікову політику.
Постійна зміна законодавства ПКУ П(С)БО та М(С)БО призвели до
визначення єдиного підходу обліку виробничої собівартості з врахуванням
ЗВВ.
Згідно з ПКУ загальновиробничі витрати:
 як в бухгалтерському, розподілятимуть між собівартістю
виготовлених та реалізованих товарів, робіт, послуг;
 для того щоб визначити, до якої собівартості віднести ЗВВ,
потрібно керуватися П(С)БО.
Як вже зазначали, у податковому обліку тепер діють бухгалтерські
правила поводження із ЗВВ:
- змінні та розподілені ЗВВ щодо реалізованих упродовж звітного
періоду готової продукції, робіт, послуг;
- нерозподілені постійні загальновиробничі витрати, які прямо
відносять до собівартості реалізації.
Отже, з обліком змінних та постійних розподілених витрат усе
зрозуміло – їх визнають витратами у складі собівартості реалізованої
продукції одночасно з визнанням доходу від їх продажу. А нерозподілені
постійні ЗВВ без індентифікації з окремими одиницями продукції відносять
до собівартості реалізації. Тому, як бути з ними в податковому обліку, поки
не зовсім зрозуміло. На нашу думку, потрібно прив‘язати до обсягу реалізації
продукції в окремому періоді чи всю суму віднести до собівартості
виготовленої та реалізованої продукції.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
прийнятий Верховною Радою України (із змінами і доповненнями) від 16.07. 1999
р. №996
2. Наказ № 1204 « Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів» від
26.09.20011р.
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3. Податковий кодекс України із змінами 07.07.11р.
4. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» від 28.10.1998р. №
1706

УДК 339.138 (075.8)
Котов М.Б.
Науковий керівник: Загоруйко В.Л., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Одним, з найбільш важливих продуктів в раціоні людини є молоко та
продукти його переробки. Підприємства по переробці молока та
молокопродуктів розміщені по території всієї країни. В силу особливостей
продукту на перший план виходять питання доставки даного продукту до
споживача, в необхідній кількості та відповідної якості. З метою збільшення
тривалості зберігання даного виду продукції переробні підприємства
використовують консерванти та різного роду хімічні домішки, що
збільшують терміни зберігання, але аж ніяк не сприяють збільшенню якості
самих продуктів.
У випадку, коли споживачами виступають діти, якість продукту, що
споживається набуває особливої ваги. Споживачі (як правило батьки, у дітей
відсутні кошти для задоволення власних потреб), готові платити вищу ціну за
якість, свіжість продукту тощо.
Ситуація, що сьогодні склалась на ринку молока та молочних продуктів
аж ніяк не свідчить про можливість задоволення даних потреб споживачів.
Більшість переробних підприємств ігнорує потреби споживачів, особливо –
дітей. Спеціальні дитячі молочні (економічно доступні) продукти витіснені з
виробничих програм підприємств. Намагаючись збільшити власні прибутки,
виробляються продукти з консервантами, що збільшують терміни зберігання.
Іншою тенденцією, що набуває загрозливих масштабів, є зміни в
структурі виробництва молочної продукції в сторону більш рентабельних її
видів. Зросла частка переробки молока на масло та сири, які в переважній
більшості експортуються до Росії. Це відбувається при тому, що лишаються
не задоволеними потреби вітчизняних споживачів у молоці та
молокопродуктах. В цій боротьбі українські споживачі є менш
конкурентними з іноземними.
Наступною особливістю є те, що сільськогосподарські підприємства,
виробники молока, при існуючому рівні цін на молоко ледь покривають
власні витрати, тоді як підприємства переробники молока, будучи
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монополістами диктують ціни на сировину, яку ж самі переробляють, що є
парадоксом взагалі.
В такій ситуацію лише підприємства переробники були у виграші,
проте, сьогодні, уже й вони стали заручниками ситуації, яку самі ж
спровокували. Така система містила в собі загрозу, будь-які перепони на
шляху експорту неминуче провокують системну кризу молочної галузі.
Свідками якої ми сьогодні і стали. Твердо можна говорити, що у програші
лишились усі учасники і виробники, і переробні підприємства і споживачі, як
українські так і російські.
Очевидним є той факт, що слід розвивати український ринок, шляхом
пропозиції якісного, затребуваного продукту. Вихід із ситуації, що склалася
ми бачимо у відновленні роботи молочних кухонь. Це дозволить досягти
відразу декількох позитивних зрушень. По-перше, мережа молочних кухонь
наблизить продукт до споживача, в результаті чого відпадає необхідність у
використанні консервантів та хімічних добавок, що збільшують терміни
зберігання. Використання хімічно чистих та свіжих молочних продуктів
дозволить більш якісно задовольнити в них потребу усіх споживачів,
особливо дітей. Пропозиція молока через молочні кухні, оминаючи
переробника дозволить зменшити ціну, а як наслідок зробить товар більш
доступним. По-друге, виробники молока зможуть уникнути монополізму та
диктату молокопереробних підприємств, до того ж після закриття російського
ринку значна частина молока лишилась не затребуваною на вітчизняному.
Варто зауважити, що на сьогоднішній день стабільний попит на
молокопродукти існує лише на сегменті міських жителів. Відновлення роботи
мережі молочних кухонь у містах дозволить: для виробників молока
позбутись диктату цін та збільшити власні доходи; задовольнити дитячі
сегменти споживачів якісним, свіжим молоком; ширше задовольнити потреби
усіх категорій споживачів у молоці та молокопродуктах за рахунок
зменшення його переробки (в масло та сир), що призначена на експорт.
1. Пархомець М.К.

Економічний
механізм
розвитку
молокопродуктового
підкомплексу АПК Західного регіону України. – Т. : Економічна думка, 2001. –
328с. – Бібліогр.: с.308-317.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 №1996 „Про перелік
вітчизняних продуктів дитячого харчування, операції з продажу яких молочними
кухнями, спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції
роздаточних пунктів, звільняються від обкладення податком на додану вартість, та
Порядок продажу цих продуктів‖ // www.kmu.gov.ua.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 №1389 "Про заходи щодо
забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого
асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених
товарів" // www.kmu.gov.ua.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
Сільське господарство відграє важливу роль у розвитку економіки
України і перш за все, у продовольчому забезпеченні населення. Облік на
сільськогосподарських підприємствах на відміну від інших виробництв, має
певні особливості, які в першу чергу пов‘язані із технологією вирощування
біологічних активів та продукції рослинництва і тваринництва, що є основою
саме даної галузі народного господарства і впливають на його методику і
організацію.
В межах одного господарства займаються виробництвом різноманітних
видів сільськогосподарської продукції, управлінський облік яких має свої
особливості. Галузева специфіка визначає структуру і зміст статей витрат.
Першочергова відмінність процесу виробництва сільськогосподарської
продукції полягає у використанні землі, як основного засобу виробництва.
При відповідному використанні вона не тільки не виснажується, але й
набуває нових властивостей, підвищує свою віддачу як виробнича сила.
Виробничий процес в сільському господарстві пов‘язаний із
застосуванням робочої сили та техніки. Ефективність їх використання
залежить в першу чергу від природних факторів, так як роботи, як правило,
виконуються на відкритому повітрі. Тому, саме погода впливає на обсяги
виробництва продукції, полегшує чи ускладнює виконувані роботи. Це, у
свою чергу, призводить до зміни технології виробництва за нормами витрат,
часом, і в подальшому впливає на планування обсягів виробництва та
реалізації продукції.
Отже, в сільському господарстві діє правило, що при однакових
витратах вихід продукції стає різним і він не прямо залежить від витрат на її
виробництво, що відповідно, змінює собівартість і ціну продукції.
Особливості
сільськогосподарського
виробництва
визначають
класифікацію витрат, методи обліку і калькулювання собівартості продукції,
період розрахунку калькуляцій, елементи і методи аналізу, планування та
контролю, і тим самим, впливають на методику і організацію поточного та
стратегічного управлінського обліку витрат в аграрній сфері.
Як уже зазначалось вище, сільське господарство є однією з основних
галузей народного господарства, яка забезпечує населення основними
продуктами харчування – молоко, м‘ясо, яйця, цукор, різними видами
зернових тощо. При цьому, умови та ціни реалізації на сільськогосподарську
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продукцію частково регулюються державними органами, які не завжди
виправдовують себе порівняно з понесеними витратами.
Тому, інформація управлінського обліку витрат ще в процесі
виробництва продукції рослинництва і тваринництва повинна враховувати та
передбачати можливі з боку держави зміни щодо дій та положень
нормативно-законодавчих актів, які впливатимуть на фактичні результати
роботи підприємства.
Сезонність
сільськогосподарського
виробництва
зумовлює
нерівномірне використання технічних засобів та робочої сили протягом
календарного року. Так, витрати періодично накопичуються на рахунках
обліку протягом року, а розподіл їх на об‘єкти обліку та розрахунок
фактичної собівартості біологічних активів і продукції здійснюється
наприкінці звітного періоду (року).
Тривалість виробничих циклів, що залежать від періоду трансформації
біологічних активів, визначає необхідність розмежування витрат за
виробничими періодами, які не збігаються з календарним періодом.
Разом з тим, процес виробництва в сільському господарстві
переплітається з природнім процесом відтворення, адже окрім продукції
господарства займаються вирощуванням біологічних активів – рослин та
тварин.
У той же час, технологічні особливості виробництва в сільському
господарстві вимагають разом із застосуванням типових форм первинних і
зведених документів застосування спеціальних, для належного заповнення
яких необхідні відповідне інформаційне забезпечення та кваліфіковані
спеціалісти на всіх рівнях підприємства.
Що стосується впровадження управлінського обліку витрат, як такого,
в практику сільського господарства, то слід переглянути зміст Методичних
рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції
(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств від 18.05.2001 року № 132
(далі – Методичні рекомендації). Сьогодні бухгалтерам для реалізації
функцій управлінського обліку недостатньо інформації, що подається в
Методичних рекомендаціях. Тому, на нашу думку, є потреба в удосконаленні
Методичних рекомендацій у сільському господарстві, які б врахували
галузеві особливості відповідно до завдань управлінського обліку витрат.
Отже, характерні ознаки виробничого процесу на аграрних
підприємствах різних організаційно-правових форм та відповідної
організаційної структури визначають специфіку та завдання управлінського
обліку витрат, вимоги до його організації і належного функціонування.
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УДК 657.471
Курліщук І.Б., здобувач
Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Бухгалтерський облік, як система документального, суцільного й
неперервного спостереження та контролю за господарською діяльністю
підприємства, не може функціонувати раціонально без чіткого обліку усіх
об‘єктів, в тому числі і трансакційних витрат. Водночас будь-яке
підприємство, яке працює у ринковому середовищі та взаємодіє із іншими
суб‘єктами бізнес-процесів, несе певні трансакційні витати, а отже, і вимагає
їх чіткого обліку.
Жорсткі
умови
господарювання,
що
були
створені
для
сільськогосподарських підприємств у після радянський період, наклали свій
відбиток і на систему бухгалтерського обліку, що в основному була
зациклена на відпрацюванні механізму обліку перехідних активів, оренди
землі та визначення виробничої собівартості продукції. При цьому, до витрат
що формують повну собівартість, відносилися лише як до витрат періоду,
прямо списуючи їх на фінансовий результат підприємства, без належної
оцінки, аналізу, контролю та ін.. Проте, варто зауважити, що саме у них,
витратах періоду, здебільшого і приховані трансакційні витрати, які за
оцінками вчених займають від десяти до тридцяти відсотків витрат
підприємства.
Процес впровадження системи обліку та оцінки трансакційних витрат у
галузі сільського господарства повинен бути логічно структурованим та
проходити ряд етапів:
1. Визначення потреби підприємства у запровадженні системи обліку
і оцінювання трансакційних витрат та характеристика очікуваних результатів.
2. Визначення можливостей підприємства у запровадженні системи
обліку та оцінки трансакційних витрат.
3. Вивчення сутності трансакційних витрат у галузі сільського
господарства.
4. Ідентифікація статей трансакційних витрат.
5. Побудова та впровадження методики оцінювання трансакційних
витрат сільськогосподарськими підприємствами.
6. Відображення трансакційних витрат
у первинному та
синтетичному обліку.
7. Фіксація
даних
у
фінансовій,
управлінській
та
внутрішньогосподарській звітності.
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8. Оцінювання результатів впровадження запропонованої системи
обліку і оцінки трансакційних витрат та внесення корективів.
Основним фактором, що впливає на підтвердження потреби
підприємства у запровадженні системи обліку та оцінювання трансакційних
витрат є їх частка у загальній сумі витрат. Проте, існуюча сьогодні система
бухгалтерського обліку сформувати такий показник неспроможна. Тому
виникає об‘єктивна потреба у здійсненні аналізу витрат у розрізі аналітики та
прийняття на його основі управлінського рішення щодо подальшого обліку,
аналізу та контролю трансакційних витрат як окремого об‘єкту.
Можливості ж сільськогосподарських підприємств у запровадженні
даної системи не є обмеженими з огляду на наявність спеціалістів обліковоаналітичної служби та автоматизації робочих місць. Проте, зважаючи на
неусвідомленість сутності поняття трансакційних витрат та їх ролі у
формуванні єдиної, достовірної інформаційної бази підприємства про його
доходи, витрати та фінансові результати, даний процес ускладнюється та стає
тривалішим.
Логічно,
що
ідентифікація
трансакційних
витрат
на
сільськогосподарських підприємствах, повинна розпочатися із їх вилучення з
сукупності витрат періоду, у яких вони приховані (адміністративних, витрат
на збут, інших операційних та ін.). У подальшому це дасть можливість їх
механічного розподілу по рахунках відповідно до економічної сутності та
використання як важливої інформаційної складової.
Розробка методики оцінки трансакційних витрат є складним етапом
впровадження даної системи, оскільки передбачає використання конкретних
форм та методів здійснення процесу їх вартісного виміру, розробку логічного
алгоритму дій, використання якого дасть можливість сформувати первинні
числові характеристики досліджуваного об‘єкту.
Виконання зазначених вище кроків обумовлює необхідність
відображення трансакційних витрат у системі первинного, синтетичного і
аналітичного обліку, а також в управлінській, фінансовій та
внутрішньогосподарській звітності. Виконання даного етапу потребує
формування альбому первинних та зведених документів для обліку
трансакційних витрат, внесення корективів у робочий план рахунків
підприємства та розробку логічних, інформаційно – насичених та доцільних
управлінських звітів.
Очікуваний ефект від поступового проходження вищезазначених етапів
повинен проявитися в оптимізації структури витрат, у можливості здійснення
управління конкретним їх видом та збільшення економічної вигоди від
внутрішніх та зовнішніх трансакцій. На рівні підприємства стратегічна
важливість запропонованих заходів відображатиметься в збалансуванні
системи відносин на мезо-, мікро- та макрорівні, яке полягатиме у постійному
розвитку ринкових відносин та їх логічному переходу від одноразових
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трансакцій до партнерства із найменшими трансакційними витратами.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені матеріали дослідження,
можна зробити висновок, що впровадження системи обліку та оцінювання
трансакційних витрат сільськогосподарськими підприємствами є досить
важливим та інноваційним рішенням. Основними проблемами, які гальмують
даний процес є інформаційне та кадрове забезпечення, а також
недосконалість організаційних структур, тих агроформувань, які утворили
шляхом реорганізації радянських колгоспів. Хоча, зважаючи на ту ланцюгову
реакцію, що відбувається при логічно структурованому проходженні ряду
етапів процесу впровадження системи обліку та оцінки трансакційних витрат
(кожен етап породжує наступний) це лише діло часу.
УДК 658
Куцель Н.В., ст. гр. ОА-51
Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний техічний університет
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО – ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕСПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
В процесі становлення та розвитку будь – якої держави, суттєвого
значення набуває поява нових господарських структур різних форм
власності, розвиток міжнародних економічних зв‘язків
зумовлюють
необхідність удосконаленн обліку і контролю як складової частини
економічної інформації необхідної для управління основними засобами
підприємства.
Актуальним питанням на сьогодні є проблема
визначення
пріоритетних напрямків удосконалення бухгалтерського обліку в системі
інформаційного забезпечення управління основними засобами на
підприємстві, що попередусім стосується невідповідності діючим вимогам
ринкової економіки.
У науковій літературі даному питанню присвятчується праці вітчизнах
та іноземних вчених таких, як : Ф.Ф. Бутинець., А.М. Герасимович, С.Ф.
Голов, М.Я. Дем‘яненко, В.Г. Линник, В.О. Шевчук, В.П. Ярмоленко, Р.
Ентоні, Дж.Ріс, К. Друрі, В.Ф. Полій, Е.К. Гільде, В.М. Єрофеєва [2].
На сьогоднішній день основні засоби є матеріально – технічною базою
підприємства, та функціонують у виробничій та невиробничій сфері.
Дослідження наукової літератури, праць вітчизняних та зарубіжних
вчених свідчать, що облік і аналіз основних засобів за останій час
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ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління
виробництвом, знижуючи їх ефективність.
До основних проблем можна віднести :
- різні підходи до визначення сутності основних засобів, їх складу та
класифікації;
- проблеми інформаційного забезпечення матеріального – технічною
базо;
- проблеми підвищення інформативності первинних документів;
- аналіз діючої організації та методики обліку основних засобів, та
впливу на них зміни законодавста.
До пріоритетних напрямків удосконалення бухгалтерського обліку в
системі управління основними засобами можна віднести:
- удосконалити документальне забезпечення планової, облікової та
звітної інформації;
- удосконалити методику обліку надходження основних засобів у
системі аналітичних рахунків;
- удосконалити процес проведення ремонтів та модернізації основних
засобів, в залежності від віку устаткування машин та обладнання;
- визначити основну модель механізму амортизації згідно чинного
законодавства.
Отже,можна зробити висновок, що на сучасному етапі динамічного
розвитку економічних процесів і соціальних потреб в бухгалтерський облік
повинно оперативно вноситись адекватні зміна інформації.
Тільки за даних умов роль бухгалтерського обліку в управлінні
зростатиме, що дасть змогу зайняти провідне місце
у формуванні
інформаційної системи, яка забезпечуватиме потреби управління основними
засобами підприємства.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖: Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.
2. Обліково аналітичне забезпечення ведення в експлуатацію основних засобів
невиробничого призначення на ВАТ «Олимп – круг». Непомняща І.М. ,Одесса ,
2012.
3. Богацька Н. М. Аналіз основних засобів підприємства [http://intkonf.org/dotsbogatska-nm-gutsulyak-yuv-analiz-osnovnih-zasobiv-pidpriemstva].
4. Рилєєв С. В., Шкробанець М.І. Удосконалення обліку основних засобів в системі
управління матеріально-технічною базою підприємства [http://intkonf.org/ken-dotsrileev-s-v-shkrobanets-mi-udoskonalennya-obliku-osnovnih-zasobiv-v-sistemiupravlinnya-materialno-tehnichnoyu-bazoyu-pidpriemstva/].
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Науковий керівник Семенишена Н.В. к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА
ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ НИМИ
Оборотні кошти – це активи підприємства, які відновлюються з
певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності, вкладення в котрі
повертаються упродовж операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати
складання балансу. Управління ними складає найбільш обширну частину
операцій бухгалтерського обліку. Це пов‘язано з великою кількістю елементів
їх внутрішнього складу. Виділяють наступні укрупнені компоненти
оборотних активів: запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх
еквіваленти.
На наш погляд, одним із основних найскладніших та проблемних
питань методології вітчизняної системи бухгалтерського обліку є правильне
та раціональне відображення в бухгалтерському обліку вартості виробничих
запасів. Визначення вартості залишків товарно-матеріальних запасів на
кінець облікового періоду має деякий вплив як а бухгалтерський баланс
(величину прибутків) так і на звіт про фінансові результати. Оцінка вартості
залишків товарно-матеріальних запасів на кінець облікового періоду впливає
на величину звітного доходу не тільки даного виробничого періоду, а й на
величину звітного доходу наступного облікового періоду. Оцінка вартості
запасів впливає на два періоди тому, що кінцеве сальдо одного періоду є в той
же час початковим сальдо наступного облікового періоду.
Другою проблема пов‘язана із взаємодією функцій бухгалтерського і
управлінського обліку. Актуальність і гострота даної проблеми пояснюється
двома причинами. З одного боку, бухгалтерський облік практично з усіх
сторін охоплює керований об‘єкт, тобто матеріальні ресурси. З іншого боку
управлінський облік більше відповідає потребам оперативного управління,
проте не забезпечує необхідної достовірності інформації та часто дублюється
із бухгалтерським обліком [1, с.13].
Велике значення для обліку запасів має його правильна організація. В
залежності від того, яку роль відіграють виробничі запаси в процесі
виробництва продукції, робіт і послуг, вони поділяються на такі групи:
- сировина;
- основні і допоміжні матеріали;
- куповані напівфабрикати;
- незавершене виробництво;
- малоцінні та швидкозношувані предмети;
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- молодняк тварин і тварини на відгодівлі [2, с.12].
Матеріально-виробничі запаси складають значну частину активів
підприємства і відображаються в балансі серед оборотних активів. Водночас
вони мають суттєвий вплив на фінансові результати підприємства, займаючи
здебільшого домінуючі позиції у структурі витрат підприємства.
Внаслідок того, що виробничі запаси є однією з основних складових
частин виробничих підрозділів, вони потребують раціонального управління,
яке має певні особливості у різних галузях господарювання. Проте те, що
видатки зберігання запасів пов‘язані зі складськими витратами, ризиком
псування та за старіння товарів, а також з еквівалентами вартісного капіталу,
точніше, нормою прибутку, яку можна було б одержати внаслідок інших
інвестиційних варіантів, є спільним у принциповому підході до управління в
усіх напрямках підприємницької діяльності. Більшість вчених та спеціалістівпрактиків вважають, що утворення виробничих запасів, як правило, має такий
самий ступінь ризику, що й типові для підприємства капітальні вкладення;
отже при розрахунку видатків зберігання слід виходити з середньої вартості
капіталу еквівалентної нагромадженим запасам.
Економічний та виробничий результати від зберігання певного виду
поточних активів у тому чи іншому обсязі носять специфічний для даного
виду активів характер. Наприклад, достатньо великий запас сировини та
матеріалів в деяких випадках буквально врятовує підприємство від
припинення процесу виробництва у випадку раптової нестачі відповідних
запасів, або ж від збитків, пов‘язаних з необхідністю більш дорогих
матеріалів-замінників. Крім того велика кількість замовлень на придбання
сировини та матеріалів хоча і приводить до створення великих запасів все ж
таки доцільна, якщо підприємство може завдяки цьому добитися у
постачальника суттєвих знижок цін або інших пільг.
Певні переваги має і створення великих запасів готової продукції.
Таким чином, завдання фінансового менеджера полягає у виявленні затрат
пов‘язаних із зберіганням та порівнянні їх із результатами, завдяки чому,
можна встановити доцільні розміри запасів. Цю функцію можна виконати
лише за умов детального аналізу об‘єктивної інформації про стан
виробництва та його реальні потреби.
Початковим етапом у процесі управління виробничими запасами є
визначення потреби у матеріалах, сировині та енергоносіях, що необхідні
підприємству для наступного виробничого циклу. Для цього спочатку,
виходячи з даних технологічних та операційно-технологічних карт,
розраховується добова потреба у виробничих запасах. Якщо ж подібна
документація у господарствах не ведеться, то потребу у матеріалах
орієнтовно можна визначити за допомогою елементарних розрахунків, або ж
за статистичними даними минулих періодів.
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Розрахунок показників є складовою частиною аналізу господарської
діяльності і разом з даними бухгалтерського обліку дає можливість зробити
деякі об‘єктивні висновки щодо доцільності нагромаджування певних видів
виробничих запасів.
Таким чином, для організації ефективного використання виробничих
запасів важливо не тільки застосовувати відомі типові правила організації
обліку та управління ними, але й враховувати багато факторів, пов‘язаних зі
специфікою виробництва, станом ринку і комерційним відносинами з іншими
суб‘єктами підприємницької діяльності і у кожній конкретній ситуації ці
фактори мають різний ступінь впливу на прийняття оптимального рішення.
Тому процес організації обліку та управління виробничими запасами повинен
базуватися на детальному аналізі умов і перспектив розвитку підприємства.
1. Момот Т. Особливості використання матеріалів замовника / Т.Момот // Все про
бухгалтерський облік. –2005. – №105 – С.12-13.
2. Назаренко І. Як правильно організувати облік запасів / І.Назаренко // Все про
бухгалтерський облік – 2005. – №104 – С.12-14.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс] :
положення, затв. МФУ від 20.10.99 № 246. — Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. — Законодавство України.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ
За сучасних умов господарювання до основних характерних рис
прибутковості підприємства відноситься інформація про управління
адміністративними витратами. Це, певною мірою, призводить до постійного
огляду законодавчо-нормативної бази, яка регулює які саме витрати
підприємства відносяться до адміністративних.
Питання обліку адміністративних витрат досліджували провідні
вітчизняні та зарубіжні науковці, зокрема: П.С. Безруких, О.С. Бородкін, Ф.Ф.
Бутинець, Б.І. Валуєв, М.А. Вахрушина, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, В.А.
Дерій, З.В. Задорожний, Є.В. Калюга, Т.П. Карпова, Я.Д. Крупка, М.Б.
Кулинич, Л.В. Нападовська, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.В. Сопко, С.О.
Стуков, Дж.. Форстер, Ч.Т. Хорнгрен, М.Г. Чумаченко.
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Але в управлінні адміністративними витратами, недостатньо були
вивчені проблеми узгодження віднесення витрат до складу адміністративних
в бухгалтерському обліку та згідно вимог податкового законодавства.
Отже, існує потреба дослідити склад адміністративних витрат сучасних
підприємств для уточнення їх складу та виявлення проблем оцінки та
розподілу.
Адміністративні витрати згідно Податкового Кодексу України :
 Загальні корпоративні витрати
 Витрати на службові відрядження й утримання апарату управління;
 Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів загальногосподарського використання;
 амортизація основних засобів загальногосподарського використання
 витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів
 Винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші
послуги Витрати на оплату послуг зв'язку
 Амортизація
нематеріальних активів
загальногосподарського
використання
 Витрати на врегулювання спорів у судах
 Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків
 Витрати на страхування
 Витрати на оплату праці
 Внески на соціальні заходи
 Інші витрати загальногосподарського призначення;
Основні статті витрат бухгалтерського обліку визначені в П(С)БО 16
аналогічні до методів витрат Податкового Кодексу України крім статті:
 Податки, збори та інші передбачені чинним законодавством
обов‘язкові платежі (крім податків, зборів, та обов‘язкових платежів, що
включаються до виробничої собівартості продукції, робіт та послуг).
Отже в результаті проведеного дослідження ми виявили що згідно П
(С) БО витрати класифікують значно ширше ніж в Податковому Кодексі
України, але водночас витрати.
1. П(С)БО 16 «Витрати» № 318 затверджений Наказом Міністерства фінансів України
2. Податковий Кодекс України № 2755 від 02.12.2010 року
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Формування ринкової економіки, існування різних форм власності,
розширення міжнародних економічних зв‘язків українських підприємств та
наявність права вибору і його реалізації зумовлюють впровадження в
організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство
розробляє самостійно.
Основною метою облікової політики підприємства є забезпечення
одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан
підприємства, результати його діяльності, для того щоб, забезпечити
користувачів фінансової звітності відповідною інформацією. У зв‘язку з цим
виникає об‘єктивна необхідність у такому способі, який би забезпечив
можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і
фактичною наявністю господарських засобів. Це досягається за допомогою
інвентаризації.
Інвентаризація є одним з важливих методів бухгалтерського обліку,
яким забезпечується перевірка і документальне підтвердження достовірності
даних бухгалтерського обліку про наявність і стан матеріальних і
нематеріальних активів, іншого майна, капіталу, інвестицій, розрахунків,
резервів і зобов'язань.
Отже, можна сказати, що процес інвентаризації та розгляд проблем і
шляхів вдосконалення її проведення на підприємстві на сьогодні є досить
актуальним і потребує детального розгляду.
Метою написання статті є розробка рекомендацій щодо вдосконалення
процесу організації інвентаризаційної роботи на підприємстві.
В працях різних авторів питання інвентаризації висвітлюється лише
частково. Окремі проблеми в своїх працях розглядали такі науковці як
М.Г. Бєлов, Ф.Ф. Бутинець, П.І. Гайдуцький, Л.М. Крамановський,
М.В. Кужельний, Ю.Я. Литвин, В.Г. Макаров та ін.
На відміну від техніки проведення інвентаризації, яка пояснює, що та
як потрібно робити в процесі її проведення, методика орієнтує на
послідовність дій під час інвентаризації матеріальних цінностей. Вона
регламентує організацію, прийоми та способи перевірки фактичної наявності
цінностей та стану розрахунків і спрямовується на об‘єктивне проведення
інвентаризації, забезпечення оперативності отримання її результатів (шляхом
звірення і порівняння даних про фактичні залишки цінностей з даними
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бухгалтерського обліку), достовірності облікових даних, підвищення
ефективності та дієвості інвентаризації в забезпеченні збереження власності
на підприємствах.
Можна зауважити, що в частині розробки методики проведення
інвентаризації спеціальна література з бухгалтерського обліку, є де що
відсталою від вимог практики. Зокрема, автори літературних джерел в своїх
працях описують тільки інструктивні матеріали, техніку проведення
інвентаризації (що і як треба інвентаризувати). Літературні джерела, чинні
положення та інструкції не розкривають питань методики проведення
інвентаризації, тобто способів, якими потрібно її здійснювати. Не можна
погодитися з чинними положеннями та інструкціями про проведення
інвентаризації, які ґрунтуються на принципі їх дискретності. По суті, на
практиці інвентаризації здійснюються в певні періоди часу (не менш як двічі
на рік). При звичайному складському зберіганні матеріальних цінностей з
використанням ручної праці принцип дискретності якоюсь мірою ще можна
пояснити. Але за умови, що процес управління складськими операціями
автоматизований, практично неможливо здійснювати інвентаризацію
матеріальних цінностей на певну дату із закриттям складських приміщень та
припиненням будь-яких операцій.
У розвинутих країнах багато років застосовується методика проведення
перманентних інвентаризацій. Зокрема, при проведенні перманентної
інвентаризації для перевірки фактичної наявності деталей на складі,
попередження і недопущення помилок використовують метод випадкової
вибірки. Для здійснення контролю контролер складів готових виробів
вибирає певні деталі, а його помічник звіряє їх фактичну наявність на складі
із залишками запасів за документами. Якщо дані не збігаються, з'ясовують
причини й визначають винних осіб, відповідальних за розбіжності. За
підсумками вибіркової перевірки помічники контролю подають звіт
контролеру складів. У звіті відображають кількість і розміри помилок,
подають їх опис. Якщо кількість і розміри помилок викликають занепокоєння
у контролера, він наказує зробити п'ятивідсоткову вибірку всіх запасів
матеріальних цінностей, що перебувають на складі. У випадках коли в
результаті вибірки виявляються помилки, що перевищують п'ять відсотків,
перевірці піддаються всі фактично наявні матеріальні цінності. Помилки, що
становлять менш як п'ять відсотків, вважають нормальними.
На нашу думку, в Україні теж необхідно запровадити перманентні
інвентаризації цінностей. На практиці трапляються випадки, коли замість
двох і більше членів комісії (не рахуючи матеріально-відповідальних осіб)
інвентаризація проводиться тільки однією людиною або формально
призначається комісія у складі 6-8 чоловік, а фактично проводить її один-два
члени комісії.
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Негативно позначаються на якості інвентаризації цінностей і практика
так званого почергового чергування членів інвентаризаційної комісії без
участі її повного складу. Це сприяє приховуванню нестач. Іноді буває навіть,
що деякі члени комісії окремі цінності виписують до опису за даними книг,
або карток із слів матеріально відповідальних осіб, а це сприяє і
приховуванню нестач, і припискам цінностей.
Отже, для об'єктивної інвентаризації потрібно посилити контроль за її
проведенням.
Удосконалення методики має спрямовуватися також на оперативне
визначення результатів інвентаризацій. Узагальнення практики цієї роботи
дає підстави вирізнити певні методичні недоліки. У ряді випадків облікові
дані коригуються під фактичні залишки цінностей, що вимагає порівняння
облікових даних з даними порівнювальних відомостей і актів про результати
інвентаризації цінностей. Шляхом порівняння даних обліку з даними
порівнювальних відомостей, актів про результати інвентаризації цінностей
перевіряють правильність внесення до них даних про залишки цінностей на
момент інвентаризації.
Практика показує, що чинна форма порівнювальної відомості для
визначення результатів інвентаризації має недоліки, які знижують
оперативність виведення результатів. Так, зокрема, форма не дає змоги
відобразити результати пересортиці, суму природного убуту та остаточні
результати. Тому на практиці при визначенні результатів інвентаризацій
доводиться складати додаткові порівнювальні відомості, роботи залік
пересортиць, визначити природний збиток, що ускладнює процедуру
отримання результатів інвентаризацій. Для вдосконалення методики
виведення результатів інвентаризацій доцільно доповнити чинні порівняльні
відомості з тим, щоб можна було в одному формулярі визначати попередні
результати роботи, залік пересортиць і виводити остаточні результати
інвентаризацій. Це скоротить час на виведення результатів, поліпшить
наочність відомостей і відображених у них результатів.
З вище сказаного можемо зауважити, що вдосконалення проведення
інвентаризації на підприємстві є досить актуальною темою, що потребує
детального розгляду і необхідних шляхів вирішення.
1. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена
наказом МФУ від 11.08.1994 р. №69 (із змінами і доповненнями від 26.05.2000 р.
№115).
2. Пархоменко.В. Інвентаризація як інструмент достовірності фінансової звітності //
Бухгалтерський облік і аудит.-2005р.-№1-ст.32-37.
3. Дудкевич О.В. Функції інвентаризації та відображення її результатів в обліку / О.В.
Дудкевич // Економіка АПК, - 2006,-№11-ст. 88-93.
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ВИДИ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Облік - це спостереження, вимірювання та реєстрація фактів, процесів,
подій природи або суспільного життя. В зв'язку з цим обґрунтування видів
обліку діяльності суб‘єктів господарювання є важливим практичним і
теоретичним завданням для розвитку економіки країни. Питанню
теоретичного обґрунтування виду обліку присвячені праці вітчизняних і
зарубіжних дослідників: Ф. Ф. Бутинця, Б. І. Валуєва, А. Г. Загороднього,
З. В. Задорожнього,
М. В. Кужельного,
С. О. Левицької,
В. Б. Моссаковського,
Г. В. Нашкерської,
Б. Е. Нідлза,
Н. І. Пилипіва,
Л. К. Сука, В. Г. Швеця та інших. Якщо облік здійснюється над об'єктами
господарського характеру, то він називається господарським. В Україні
господарський облік поділяють на 3 види:
–
оперативний;
–
статистичний;
–
бухгалтерський.
Вони тісно пов'язані між собою і доповнюють один одного.
Оскільки бухгалтерський облік як система бере початок від XV ст., усі
більш ранні обрахунки мали здебільшого суто оперативний характер, тобто
головне місце займав оперативний облік, який був попередником
бухгалтерського.
Оперативний облік слугує для оперативного планування й поточного
спостереження за розвитком виробництва, виконанням робіт, послуг. Він
охоплює господарські й виробничі операції, що не мають безпосереднього
відображення на рахунках бухгалтерського обліку. За допомогою
оперативного обліку одержують дані про щоденний випуск продукції,
щоденне відвантаження і реалізацію продукції, товарів, про витрати сировини
та інших матеріальних цінностей, трудові витрати, додержання умов
договірних поставок тощо. Дані для оперативно обліку одержують шляхом
безпосереднього спостереження фактів господарської та виробничофінансової діяльності підприємств, організацій, установ. Особливо важливою
є роль оперативного обліку для економії напівфабрикатів, сировини,
матеріалів і комплектуючих виробів у процесі виробництва. Такий облік
запобігає крадіжкам, оскільки журнал оперативного обліку руху сировини
показує, на якій операції втрачено цінності і хто винуватець. Практично
немає жодної структури на підприємстві, яка б так чи так не вела
оперативного обліку. У літературі з бухгалтерського обліку й економічного
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аналізу немає однієї думки щодо ролі оперативного й бухгалтерського обліку.
Деякі вчені-економісти віддають перевагу оперативному обліку, оскільки
вважають, що його основою є первинна документація. Ми не погоджуємось з
даним твердженням, оскільки методологія оперативного обліку включає
значно ширший перелік методів, ніж задокументована інформація.
Статистичний облік ведеться з метою вивчення і контролю масових
непоодиноких явищ, а також закономірностей їх розвитку за конкретних умов
місця й часу (перепис наявного обладнання, визначення середньої заробітної
плати працівників підприємства за категоріями працюючих, кількість і якість
виробленої продукції, використання робочого часу, чисельності населення
тощо). Дані про господарські та виробничі зміни статистичний облік одержує
з оперативного і бухгалтерського обліку. Ці дані допомагають аналізувати
результати різних процесів і прогнозувати подальший їх розвиток.
Вважають, що виділення статистичного обліку в структурі видів обліку
є дискусійним питанням, яке потребує подальшого дослідження, адже
статистичні установи широко використовують дані бухгалтерського обліку.
Отримуючи від підприємств бухгалтерську звітність, вони тим самим
отримують різнобічну інформацію про виробничу та фінансово-господарську
діяльність усіх галузей і виробництв України. Ця інформація
використовується відповідними комісіями Верховної Ради України для
підготовки законодавчих актів, для оцінки та аналізу діяльності міністерств,
відомств, галузей, окремих виробництв.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» № 996-ХІV від 16 липня 1999 р.: «Бухгалтерський облік –
процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення,
зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та
внутрішнім користувачам для прийняття рішень».
Суть бухгалтерського обліку визначають такі його властивості:
–
систематичне і послідовне відображення всіх господарських
операцій у міру їх здійснення;
–
документальне обґрунтування господарських операцій;
–
застосування різних способів обробки облікової інформації —
рахунків, подвійних записів, балансу та ін.
Ціль бухгалтерського обліку полягає в тому, щоб забезпечити
керівництво, відповідні служби та фахівців підприємства необхідними
достовірними даними для управління. Бухгалтерський облік у свою чергу
поділяється на фінансовий та управлінський.
Фінансовий облік охоплює сукупність правил та процедур, що
забезпечують підготовлення та оприлюднення інформації про результати
фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації
відповідно до вимог чинних законодавчих актів. Іншими словами, фінансовий
облік має забезпечити відображення усіх господарських операцій за звітний
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період, а також складання встановленої бухгалтерської (фінансової) звітності,
призначеної для внутрішніх і зовнішніх користувачів.
За даними фінансового обліку складається фінансова звітність, яка
використовується внутрішніми та зовнішніми користувачами. Фінансова
звітність не є комерційною таємницею, регулюється державою і стандартами
різних рівнів. Інколи фінансовий облік називають зовнішнім обліком.
Управлінський облік — це сукупність методів та процедур, які
забезпечують підготовку і надання інформації для планування, контролю та
прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством. Управлінський
облік здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності з метою
забезпечення внутрішніх інформаційних потреб керівництва для планування,
аналізу, контролю і прийняття відповідних рішень.
На відміну від фінансового обліку, який регулюється законодавчо та
національними чи міжнародними стандартами, управлінський облік
самостійно організується суб'єктами господарювання виходячи із
особливостей видів їхньої діяльності, структури і розмірів підприємства
(організації, установи), потреб та вимог управління.
Отже, питання видів обліку є дискусійним і потребує подальшого
дослідження. Окремими видами обліку вважаємо управлінський (складовою
якого є оперативний) та бухгалтерський, що має як суто фіскальне так і
внутрішнє (управлінське) спрямування.
1. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / О. І. Васюта- Беркут, Г. Ф. Шепітко,
Н. О. Ромашевська; За заг. ред.В. Б. Захожая. . 2-ге вид. К.: МАУП, 2003. – 176 с.
2. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.:
КНЕУ, 2001.
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996ХІV від 16 липня 1999 р.
4. Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Уклад. Ю. Б. Слободяник; Державний
вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного
банку України. – Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2009.
5. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. –
Київ: Вид-во ―Центр учбової літератури‖, 2009.
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МІСЦЕ ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ
ПІДПРИЄМСТВА
Поняття екологічного обліку є порівняно новим для національної
практики ведення бухгалтерського обліку. Виникнення екологічного обліку
відбулось в зарубіжних країнах та пов‘язано з розповсюдженням ідеї сталого
розвитку. Під екологічним обліком прийнято розуміти «систему виявлення,
вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, збереження, обробки і
підготовки релевантної інформації про діяльність підприємства в сфері
природокористування» [1].
Дослідження теоретичних основ екологічного обліку знайшли
висвітлення у наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених,
зокрема О.Ф. Балацького, І.К. Бистрякова, П.П. Борщевського,
Б.В. Буркинського, О.О. Веклич, Т.П. Галушкіної, Б.М. Данилишина,
М.І.рДолішнього, С.І. Дорогунцова, А.Ю. Жулавського, С.М. Козьменко,
О.Л. Кашенко, В.С.вКравціва, Л.Г. Мельника, В.С. Міщенко, Є.В. Мішеніна,
Ю.І. Стадницького, В.М.рСтепанова, В.М. Трегобчука, Ю.Ю. Туниці,
С.К. Харічкова, А.В. Чупіса, Л.М. Пелиньо та інших. Серед основних завдань,
що покликаний вирішувати екологічний облік на підприємстві вченінауковці виділяють наступні:
 надавати повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства
щодо питань природокористування й охорони довкілля;
 інформувати про стан підприємства зацікавлених осіб, таких як
керівництво підприємства, акціонерів, інвесторів, тощо;
 вести спостереження за навколишнім середовищем і вимірювати
вплив власної господарської діяльності на нього.
В обліковій системі підприємства еколого- економічний облік тісно
пов‘язаний з фінансовим та управлінським обліком, а також базується на
формуванні ряду екологічних показників. Результати процедур екологічного
обліку оформляються у вигляді звітів і у своїй сукупності формують
екологічну звітність підприємства. Значне місце як інструменту збору
інформації про вплив діяльності підприємства на стан навколишнього
середовища належить екологічному аудиту.
Слід відзначити, що поява нового елементу в усталеній обліковій
системі викликає як зміни у всій системі, так і має труднощі при інтеграції.
Зокрема, вчені - економісти виділяють ряд причин методичного характеру,
що утруднюють впровадження повноцінного екологічного обліку на
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вітчизняних підприємствах. У науковій роботі Л.М. Пелиньо виділяються
наступні [2, с. 70]:
 надмірна складність виділення витрат на природоохоронні заходи із
загальних витрат;
 відсутність конкретних рекомендацій стосовно надання інформації
про природоохоронну діяльність і організацію екологічного обліку на
підприємствах.
 недосконала нормативно-правова база з питань обліку та звітності;
 архаїчність
та
обмеженість
методики
традиційного
(стандартизованого) обліку;
 консерватизм менеджменту і обліково-аналітичної служби
підприємства, відсутність мотивації збільшувати витрати на природоохоронні
заходи та організовувати їх облік.
Отже, для подальшого розвитку впровадження екологічного обліку на
вітчизняних підприємствах, важливим є проведення досліджень направлених
на вирішення вищенаведених проблем.
1. Кирсанова Т.А. Экологический контроллинг - инструмент екоменеджмента / Т.А.
Кирсанова, Е.В. Кирсанова, В.А. Лукьянихин / Под ред. В.А. Лукьянихина. - Сумы:
Изд-во "Козацький вал", 2004.
2. Пелиньо Л.М. Місце екологічного обліку в сучасній системі бухгалтерського обліку
та його важливе значення в сфері охорони довкілля // Науковий вісник НЛТУ
України. - 2008. - Вип. 18.2. - С. 70-75.

УДК 657
Мариняк М.В., ст. гр. ОАм-51
Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОВНЕННЯ РЕКВІЗИТУ «УКТ ЗЕД»
ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ
Державний контроль за діяльністю суб‘єктів зовнішньоекономічної
діяльності є інструментом забезпечення не тільки збалансованості бюджетної
системи, але й імпортної безпеки як дієвого інструменту захисту
національного товаровиробника.
Дослідження питання правильного заповнення податкових накладних
проводилося великою кількістю українських вчених, особливо цей процес
активізувався із прийняттям нових умов нарахування і сплати ПДВ, проблему
відображення коду за УКТ ЗЕД у відповідній графі податкової накладної
відокремлено поки не досліджували, тому ми вирішили окреслити ряд
актуальних проблем та відповідні шляхи їх вирішення.
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Як відомо, з 06.08.2011 р. почала діяти норма, якою запроваджено
новий обов‘язковий реквізит податкової накладної: код товару згідно з УКТ
ЗЕД (для підакцизних товарів і товарів, увезених на митну територію
України), заповнення якого викликає ряд питань.
Код за УКТ ЗЕД необхідно вказувати на кожному етапі постачання
товару на території України. По суті, на платників податків було перекладено
невластиву їм функцію адмініст–рування, для виконання якої вони не мають
ні відповідних повноважень, ні важелів впливу. Включено відповідну норму
й до Порядку заповнення податкової накладної. Згідно з цим Порядком у
графі 4 податкової накладної вказується код товару згідно з УКТ ЗЕД.
Передбачено, що ця графа заповнюється в разі постачання підакцизних
товарів і товарів, увезених на митну територію України, на всіх етапах
постачання таких товарів. Таким чином, код за УКТ ЗЕД у податковій
накладній доведеться вказувати не лише виробнику підакцизних товарів або
імпортеру, а й кожному подальшому їх постачальнику.
Норми ПКУ вказують на те, що код за УКТ ЗЕД має бути зазначено в
податкових накладних лише у випадку, коли має місце продаж підакцизного
або ввезеного в Україну товару. Для вітчизняних товарів, які не належать до
підакцизних, код товару згідно з УКТ ЗЕД у податковій накладній не
вказується. До переліку підакцизних товарів, наведеного у ПКУ, відносяться
алкоголь і тютюн; пальне; продукція автопрому.
Суб‘єкт господарювання, який не є виробником чи імпортером, не
завжди знає поход–ження товарів, ввезених в Україну. Місце виробництва
товару має бути зазначене в супровідних документах на товар. Адже,
відповідну вимогу висуває Господарський кодекс України: товари іноземного
походження, або в установлених законодавством випадках їх упаковка,
повинні містити інформацію про країну їх походження.
Якщо ж вказувати код УКТ ЗЕД на будь-які товари — як імпортні, так і
вітчизняні, тоді діятиме презумпція, що зазначення коду УКТ ЗЕД у
податковій накладній, що не належить до підакцизних, свідчить про те, що
його ввезено в Україну. Зворотна ситуація (код УКТ ЗЕД на непідакцизний
товар не зазначено) повинна означати, що товар вироблено в Україні. Тому
зазначення зайвого реквізиту у вигляді коду за УКТ ЗЕД у податковій
накладній при постачанні вітчизняного товару дає формальні підстави для
детальнішого розгляду такої накладної податковим органом, оскільки ПКУ
прямо застерігає, що цей реквізит підлягає включенню тільки до накладних
на підакцизні та імпортні товари і порушення цього правила може бути
розцінено як недотримання порядку заповнення податкової накладної.
Якщо товар було перероблено, унаслідок чого змінився його код згідно
з УКТ ЗЕД , він уже не вважається ввезеним в Україну, а тому вказувати при
його реалізації код УКТ ЗЕД у податковій накладній не потрібно. Наприклад,
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коли імпортуються комплектуючі для подальшої реалізації складених із них
товарів.
Якщо покупцем отримано податкову накладну, в якій зазначено код
товару згідно з УКТ ЗЕД то покупець не повинен перевірити постачальника
та заручитися документами, що підтверджують правильність зазначеного
коду, оскільки такого обов‘язку на покупця не покладено. Йому достатньо
зазначеного в податковій накладній коду. І при подальшому продажу товару
він його просто повторить у податковій накладній.
Коли покупцем отримано податкову накладну без зазначення коду
товару згідно УКТ ЗЕД і дізнатися від постачальника код УКТ ЗЕД суб‘єкту
господарювання не вдалося, правильним варіантом поведінки в такій ситуації
для покупця (якщо з документів очевидно випливає, що товар імпортний) —
додати до податкової декларації з ПДВ заяву зі скаргою на постачальника,
який оформив податкову накладну з порушенням порядку. Навіть якщо потім
з‘ясується, що коду УКТ ЗЕД у накладній і не мало бути, податковий кредит
на цій підставі зняти не зможуть.
Для того, щоб дізнатися код УКТ ЗЕД, якщо податкова накладна
виписується на передоплату, а товар фактично ще не імпортовано та на руках
немає ВМД потрібно дізнатися якомога більше характеристик товару та
скористуватися довідником кодів УКТ ЗЕД.
Товар придбано до 06.08.2011 р. і в податковій накладній на нього код
УКТ ЗЕД не зазначено, так як відповідна вимога набрала чинності вже після
виписування податкової накладної. Для імпортних та підакцизних товарів
уже при першому постачанні УКТ ЗЕД має бути зазначено в податковій
накладній і потім послідовно.
На практиці чимало платники податків можуть піти таким шляхом: не
отримавши коду від свого постачальника, не подаватимуть на нього скаргу,
але при подальших постачаннях також не вказуватимуть код за УКТ ЗЕД у
податковій накладній з розрахунку на позитивну для платників податків
судову практику. У спорі з податковим органом вони можуть посилатися на
те, що законодавство не покладає обов‘язку на суб‘єктів господарювання
визначати країну походження товару та встановлювати його код згідно з УКТ
ЗЕД, якщо відповідна інформація не була надана попереднім постачальником
товару. Крім того, за необхідності можна звернутися і до усталеної в судовій
практиці позиції, згідно з якою незначні недоліки в заповненні податкової
накладної не роблять її недійсною.
При формуванні податкової накладної, виписаної за підсумками дня
кінцевим спожи–вачам (на підставі звіту РРО) податкова служба наполягає на
тому, що в податкових наклад–них, виписаних за щоденними підсумками
операцій необхідно вказувати код УКТ ЗЕД. В більшості випадків, це зробити
нереально, оскільки, магазин може продати за день більше сотні найменувань
підакцизних або імпортованих товарів. Податковий кредит по таким
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податковим накладним ніхто не формує (всі примірники ПН залишаються у
продавця). Відповідно, не визнавати право на податковий кредит на підставі
відсутності обов‘язкового реквізиту ПН, визначеного ПКУ ні у кого.
Максимум, що загрожує платнику ПДВ в цьому випадку – адміністративний
штраф за порушення порядку ведення податкового обліку.
Підсумувавши все вищенаведене, можна сказати, що на багато
проблемних питань відображення коду за УКТ ЗЕД у податковій накладній
ми знайшли відповіді, користуючись нормами законодавства, адже ці
діїпрямо не передбачені Порядком заповнення податкової накладної.
Покладання на суб‘єктів господарювання функції, адміністрування, викликає
сумніви щодо того, чи повинні вони взагалі виконуватися платниками
податків, а не органами адміністрування. Щоб правильно заповнити ще один
реквізит податкової накладної, тепер бухгалтерам, доведеться вивчити
Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws.
2. ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших
законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового
кодексу України» від 07.07.2011 № 3609-VI [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws.
3. Наказ Мінфіну «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку
заповнення податкової накладної» 01.11.2011 № 1379 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws.
4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws.
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ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Як свідчить світовий досвід, прискорений економічний розвиток країни
на сучасному етапі стає неможливим без ефективного розвитку інноваційних
процесів. Суть інноваційного процесу полягає у створенні, поширенні та
використанні нововведення [1, с. 47]. Цей процес складається із декількох
етапів, через який проходить повний цикл інновацій.
Специфіка реалізації інноваційних процесів в регіонах України, що
спостерігається за останнє десятиріччя, не відповідає стратегічним завданням
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її розвитку, зберігається відставання розвитку країни в цілому від провідних
країн світу, посилюються диспропорції в інноваційному розвитку між
регіонами всередині країни [2, с. 55]. Кількість промислових підприємств, які
впроваджують інновації, протягом останніх років знаходиться в межах 12–14
% їх загальної кількості, що набагато менше, ніж у провідних інноваційних
країнах [3].
Державна підтримка розвитку інноваційних процесів здійснюється
шляхом
бюджетного
фінансування,
податкового
стимулювання,
кредитування тощо. Але якщо на етапах фундаментальних досліджень та
розробки інновацій переважають механізми державної підтримки, то на етапі
безпосереднього впровадження переважно діють механізми комерційних
потреб. В даний час відбувається зміна напрямку інноваційних процесів від
традиційного (наукового впровадження інновацій) до зворотного, коли
розробка та впровадження інновацій здійснюється за кошти замовників [4].
Разом із тим, забезпечення реального впливу на розвиток інноваційного
процесу покладається на державні, галузеві та регіональні інноваційні
програми.
Вирішальну роль у розвитку інноваційних процесів відіграє
інноваційна інфраструктура, елементи та складові якої призначені
забезпечувати їх на всіх етапах. Зокрема, виробничо-технологічна та
фінансова підсистеми інноваційної інфраструктури забезпечують підтримку
інноваційних процесів головним чином на етапах фундаментальних
досліджень і розробок інновацій. На етапі комерційного споживання
інновацій на перший план виступає діяльність інформаційно-аналітичних,
експертно-консалтингових центрів, технологічних парків, центрів трансферу
технологій та багатьох інших складових інноваційної інфраструктури .
Розвиток інноваційної інфраструктури (який лежить в основі розвитку
інноваційного процесу) відбувається як шляхом вдосконалення вже існуючих
її елементів, так і шляхом створення нових складових. Особливої підтримки
потребує створення таких визнаних у передових країнах світу елементів
інноваційної інфраструктури як венчурні фонди, центри трансферу
технологій, регіональні інноваційні кластери, бізнес-інкубатори тощо [5].
На розвиток інноваційних процесів спрямовані такі встановлені
законодавством України механізми стимулювання як фінансова підтримка
(повне або часткове безвідсоткове кредитування інноваційних проектів;
повна або часткова компенсація відсотків, сплачуваних суб‘єктами
інноваційної діяльності за кредитування інноваційних проектів; надання
державних гарантій комерційним банкам; майнове страхування реалізації
інноваційних проектів), цільове субсидіювання проектів, митні та податкові
пільги тощо [6]. Але деякі із цих механізмів в сучасних українських умовах
реально не застосовується через припинення чи скасування дії відповідних
законодавчих норм.
140

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

Для забезпечення такого розвитку інноваційних процесів в Україні,
який сприяв би формуванню конкурентоспроможної національної економіки
та невідступному зростанню добробуту громадян, необхідно відновити
встановлені законодавством та розробити нові реальні механізми
стимулювання інноваційної діяльності, спрямованої на реалізацію визначених
державою оновлених пріоритетних напрямків інноваційної політики.
1. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.
2. Комеліна О.В. Стратегія трансформації інноваційно-інвестиційного простору України:
теорія, методологія і практика: монографія. – Київ: ТОВ „ДКС центр‖, 2010. – 486 с.
3. Адамович О. Реалізація інноваційно-інвестиційної моделі розвитку регіону як
дієвий механізм обласної програми економічних реформ [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.adm-pl.gov.ua/main/news3/detail/888.htm
4. Проект „Стратегії інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах
глобалізаційних викликів‖ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.pir.dp.ua/uploads/StrategizInnovRazvitiyaUkr.doc
5. Розпорядження від 6 червня 2007 р. N 381-р Про схвалення Концепції Державної
цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури
на 2008-2012 роки" [Електронний ресурс]. – http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3812007-р
6. Закон України „Про інноваційну діяльність‖ (із змінами і доповненнями)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15

УДК 657
Мартинюк Н.Ю., асистент кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОЧІКУВАНИХ ДОХОДІВ І ВИТРАТ
БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Економісти- обліковці, що працюють над проблемами розвитку та
вдосконалення різних аспектів управлінського обліку в будівництві, а
зокрема це М.пАдамов, В. Чернишов, П. Соколов, З. Задорожний,
І. Ліберман, Е. Маркар‘ян, В. Семенів, Ю.Сіміонов, С. Саліхов та інші,
відзначають одним із стримуючих факторів поширення практики
бюджетування на будівельних підприємствах - високий ступінь
невизначеності планової та бюджетної інформації.
Частково вирішити дану проблему, на нашу думку, дозволяє
врахування при плануванні обсягів продаж ступеню невизначеності та
наявних ризиків в розрізі виділення трьох груп очікуваних доходів, витрат та
результатів операційної діяльності.
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Обґрунтуванням доцільності розрізняти очікувані доходи на три групи
при плануванні та бюджетуванні господарської діяльності будівельного
підприємства є те, що була виявлена необхідність застосовувати різні методи
оцінки до окремої групи доходів.
Будівельну
діяльність
можна
вважати
крупномасштабним
виробництвом, що реалізується через укладання довгострокових контрактів,
переважно строком від одного до кількох років. Зазвичай, на початок періоду
складання бюджетів (жовтень-листопад) частина обсягу запланованих робіт є
добре відомою і визначається як обсяг украдених будівельних контрактів,
виконання робіт за якими заплановано на наступний рік. За таких умов даний
вид очікуваних доходів варто розглядати як окрему групу планових
(бюджетних) показників, що характеризується значно меншим ступенем
невизначеності.
Проте слід відзначити, що укладений будівельний контракт не означає
можливості спрогнозувати доходи і витрати за ним із 100 відсотковою
гарантією точності виконання бюджетів. При оцінці доходів, витрат та
результатів діяльності в межах даної групи варто враховувати вплив
факторів, що виникають в частині інфляційних процесів економіки.
Статистичні дані демонструють, що в будівельному секторі України
відзначається швидкий темп росту цін на будівельні матеріали, паливномастильні матеріали, енергію та норми оплати праці, які регулюються зі
сторони держави.
Зменшити ступінь впливу цих факторів дозволяє застосування до
базових бюджетних показників або загальнорекомендованого прогнозованого
показника рівня інфляції на наступний фінансовий рік, або усередненого
показника росту цін на певну категорію витрат будівельного виробництва,
якщо темпи його росту випереджають прогнозований рівень інфляції. Вибір
одного з наведених підходів здійснюється на рівні окремого підприємства на
підставі даних аналізу або статистичних даних по області, або фактичних
даних підприємства за минулі роки.
З огляду на вищевикладене, дану категорію очікуваних доходів
доцільно представляти в бюджетах деталізовано разом із плануванням
необхідних ресурсів у вигляді очікуваних витрат та із визначенням результату
діяльності. Враховуючи реалістичність та визначеність ситуації до даної
категорії варто застосовувати метод оцінки очікуваних доходів і витрат на
основі даних кошторисів із врахуванням прогнозованого рівня інфляції.
Іншою категорією є будівельні контракти, що готується до укладання.
Їй притаманний більший ступінь невизначеності щодо планування доходів,
витрат та прогнозування результату діяльності, тому що існує головний ризик
- не укладання контракту. А у випадку позитивного перебігу подій присутня
невизначеність щодо термінів початку виконання робіт. Це обумовлює
представлення показників доходів і витрат за даною категорією у бюджетах в
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укрупненому, узагальненому вигляді за окремою позицією та використання
приблизної оцінки очікуваного замовлення та оцінки необхідних
потужностей для виконання замовлення.
До третьої групи доходів і витрат пропонуємо віднести прогнозовані
доходи і витрати, що можуть виникнути з достатнім ступенем ймовірності.
Таки прогнози можуть робитися відділом збуту будівельного підприємства на
основі аналізу співвідношення попиту і пропозиції будівельного ринку на
локальному рівні з врахуванням можливості підприємства отримувати вигоду
від наявних вільних потужностей, зокрема реалізовувати надлишок продукції
другорядних та допоміжних виробництв, такі як будівельні матеріали,
транспортні послуги, виконання проектно-кошторисних робіт, ремонтних
робіт. До даної категорії можуть належати виконання будівельних та
монтажних робіт порівняно невеликих обсягів з загальним терміном
виконання замовлення менше року.
При оцінці третьої групи очікуваних доходів і витрат доцільним є не
тільки врахування прогнозної маркетингової інформації, а також, корисним
може бути формування бюджетної інформації на основі фактичних даних за
минулий період, що характеризують результати вищезазначеного виду
діяльності підприємства.
Третім альтернативним методом оцінки даної групи доходів і витрат є
формування бюджетних показників на основі оцінки вільних потужностей
підприємства та встановлення бажаних завдань для виконання у наступному
робочому періоді. Такий підхід проявляє активну позицію підприємства на
ринку та передбачає розробку маркетингових заходів, які допомогли б у
досягнення поставлених цілей.
Все вищенаведене доводить доцільність використання різних методів
формування бюджетної інформації на основі градації ступеня невизначеності,
що притаманний різним групам очікуваних доходів і витрат операційної
діяльності будівельних підприємств. Узагальнена модель запропонованого
підходу представлена на рисунку 1.
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Очікувані доходи і витрати
операційної діяльності будівельного підприємства
І група

ІІ група

ІІІ група

Коротка характеристика групи
- Укладений будівельний
контракт;
- Виконана частина робіт
за контрактом

Проводиться робота щодо
укладання будівельного
контракту (участь у
тендері, виконання
договору розробки
проектно-кошторисної
документації, тощо)

Дохід від реалізації
продукції та послуг
допоміжних та другорядних
виробництв, від виконання
дрібних будівельних,
монтажних та ремонтних
робіт

Метод оцінки очікуваних доходів та витрат
- Правила визнання
доходів від виконання
будівельного контракту
(П(С)БО 18);
- Дані кошторисів;
- Врахування прогнозного
рівня інфляції

- Оцінка ймовірності
укладання контракту;
- Попередня ціна
контракту, у разі
наявності такої
інформації;
- Оцінка необхідних
потужностей та ресурсів

- Оцінка на основі
співвідношення попиту і
пропозиції за окремими
видами продукції, робіт,
послуг;
- Оцінка на основі фактичних
даних щодо реалізованих
обсягів за минулі періоди;
- Оцінка на основі вільних
потужностей

Рис.1 Оцінка очікуваних доходів і витрат будівельного підприємства із
врахуванням ступеню їх невизначеності
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Луцький національний технічний університет
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ
Світова фінансова криза викликала значне погіршення показників
простроченої і сумнівної заборгованості у кредитних портфелях вітчизняних
банків [1, с. 18].
Якщо раніше банки віддавали пріоритет реалізації застави та
подальшій претензійно-позовній роботі, то нині у методах боротьби із
простроченими кредитами з‘явилися нові акценти. Банкіри зрозуміли, що за
наявності сучасної законодавчої бази продажу застави і навіть банкрутство
позичальника далеко не завжди дають бажаний результат у вигляді повного
повернення основної суми кредиту та відсотків по ньому. Основним методом
управління проблемними кредитами, який застосовується в банківській
практиці сьогодні, є реструктуризація кредитної заборгованості.
Теоретичні підходи до визначення поняття «реструктуризація
кредитної заборгованості» суттєво не відрізняються. Так, О.Ю. Александров
розуміє це поняття як «будь-які зміни в умовах погашення зобов‘язань» [2, с.
216]. За О.І. Барановським реструктуризація заборгованості – «зміни в умовах
погашення зобов‘язань: продовження строку кредиту, пільговий період,
списання частини боргу, викуп боргу зі знижкою, обмін боргу на акції,
погашення за допомогою продажу активів/капіталу» [1, с. 26]. Автори [3, с.
460] стверджують, що це «угода між позичальником і кредитором про нову
схему погашення боргів у зв‘язку з неспроможністю боржника виконати
раніше взяті фінансові зобов‘язання». Нормативно-правове визначення
реструктуризації кредиту полягає у тому, що це – «внесення змін до раніше
укладеного з банком кредитного договору шляхом укладення додаткового
договору про продовження строку дії договору, зміни графіка платежів, зміни
процентних ставок тощо» [4]. Таким чином, термін «реструктуризація
кредитної заборгованості» у сучасних дослідників зводиться до будь-яких
змін в умовах погашення зобов‘язань або до комплексу заходів, який
припускає внесення змін і доповнень до умов фінансування позичальника.
Виходячи з вищезазначеного, під реструктуризацію кредитної заборгованості
слід розуміти угоду кредитора з позичальником, який має труднощі з
погашенням своїх зобов‘язань по кредиту, про зміну початкових умов
кредитування (терміну, валюти, графіка погашення та інших параметрів),
унаслідок чого зменшується боргове навантаження на бюджет позичальника.
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Реструктуризації підлягає заборгованість, щодо якої банк має
підтверджені достовірною документацією об‘єктивні докази того, що
позичальник не в змозі забезпечувати виконання чинних умов фінансування
без внесення в них змін.
У банківській практиці виокремлюють два види реструктуризації, які
відрізняються причинами виникнення та цілями банку: комерційна
реструктуризація – внесення змін до умов фінансування, що викликані
неможливістю позичальника виконувати затверджені умови погашення
основної заборгованості внаслідок тимчасових фінансових труднощів та
вимушена – внесення змін до умов фінансування, що викликані
неможливістю позичальника виконувати затверджені умови погашення
основної заборгованості і процентних платежів внаслідок значних фінансових
труднощів, вирішити які неможливо без впровадження антикризової стратегії.
Реструктуризація заборгованості може проводитися в одній або у
комбінації з нижченаведених форм, які мають як позитивні, так і негативні
сторони для позичальника, що відповідно впливатиме на ефективність
обраного механізму реструктуризації [5, с. 70]:
– пролонгація кредиту чи надання кредитних канікул – перенесення
кінцевого терміну погашення за кредитним зобов‘язанням на пізніші терміни
– банки можуть застосувати такі дії, коли бачать у клієнта реальні
перспективи щодо виходу із кризової ситуації. Ці форми реструктуризації
дозволяють зменшити навантаження на бюджет позичальника, проте при
цьому збільшиться сукупний обсяг переплати по кредиту;
– зміна валюти зобов‘язання (з іноземної на національну) як повністю,
так і частково. Зміна валюти зобов‘язання стала актуальною для валютних
кредитів після стрімкої девальвації гривні, при цьому позитивним моментом
для клієнтів є зниження ризику банкрутства. Переведення кредиту з іноземної
валюти в гривню здійснюється за умови збільшення процентної ставки та за
комерційним курсом банку на день операції, що є для позичальника
негативним моментом;
– зниження розміру процентної ставки на певний термін (з
обов‘язковою компенсацією доходів у майбутньому). Банк може
запропонувати позичальнику, наприклад, щокварталу переглядати процентну
ставку (залежно від його поточних фінансових показників). У цьому випадку
позичальнику необхідно регулярно подавати до банку звітність, для того щоб
фінансова установа могла оцінити платоспроможність боржника та змінити
умови кредитування. Якщо банк погоджується тимчасово знизити процентну
ставку по кредиту, то в майбутньому позичальнику доведеться платити за
позикою набагато більше, ніж до реструктуризації, щоб відшкодувати
недоотриманий банком прибуток;
– додаткове фінансування. Позитивним моментом у додатковому
фінансуванні (наприклад, на завершальній стадії інвестиційного проекту) є
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позитивний грошовий потік, проте, як правило, додаткові ресурси дорожчі
для клієнта, ніж основний кредит;
– отримання частки в бізнесі на розмір боргу (частину боргу). Такі
форми проведення реструктуризації як, отримання частки в бізнесі на розмір
боргу (частини боргу) та пошук стратегічного покупця боргу є відносно
новими для банківського сектору України. Однак позитивний момент –
зменшення боргового навантаження на бюджет позичальника – може
супроводжуватися можливою втратою контролю над компанією. Також банк
чи потенційний покупець, як правило, оцінює пакет акцій боржника набагато
дешевше за ринкову вартість.
На практиці вітчизняні банки частіше використовують надають перевагу
пролонгації, кредитним канікулам та зміні валюти кредитування.
Найприйнятнішим варіантом завжди вважається такий перегляд умов
кредитного договору, який дає і банку, і його клієнту шанс на відновлення
нормальної діяльності. Але при цьому необхідно завжди пам‘ятати про основну
мету, яка полягає в максимізації ймовірності повного повернення коштів банку
[1, с. 24].
Існує алгоритм механізму реструктуризації проблемної кредитної
заборгованості, який складається з типових питань, що використовуються в
банківській практиці за умови роботи з проблемною кредитною
заборгованістю. Першочергово необхідно визначити, чому клієнт прострочив
виконання своїх зобов‘язань по кредиту та чи в змозі він їх виконати надалі?
Якщо можливість виконання зобов‘язань є, проте позичальник віддає
перевагу направленню коштів на інші цілі, тоді банку доцільно внести
несуттєві зміни до умов договору та проводити моніторинг клієнта. Якщо ж у
позичальника немає змоги виконувати взяті на себе зобов‘язання, тоді банку
необхідно провести реструктуризацію заборгованості. Важливим моментом
при цьому є наявність у банку високоліквідної застави. У випадку, коли
коефіцієнт покриття (LTV – відношення вартості застави до розміру кредиту)
менший чи дорівнює 100%, банку доцільно покращити якість застави.
1. Барановський О.І. Проблемні банки: виявлення й лікування / О.І. Барановський //
Вісник Національного банку України. – 2009. – № 11 (165). – C. 18-21.
2. Александров А.Ю. Управление проблемными активами в кризисных условиях /
А.Ю. Александров // Проблемы современной экономики – 2009. – № 1 (29). – С.
213-217.
3. Енциклопедія банківської справи України / За ред. В.С. Стельмаха [та ін.]. – К.:
Молодь, Ін Юре, 2001. – 460 с.
4. Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів: Постанова НБУ від 06 серп.
2009р. № 461 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=v0461500-09.
5. Сошина В. Реструктуризация со множеством неизвестных / В. Сошина // Банковское
обозрение. – 2009. – № 3. – С. 68-72.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
НЕРУХОМОСТІ
Необхідність забезпечення стабільного економічного зростання та
структурних зрушень у національній економіці висуває на перший план
проблему генерування ресурсів та їх спрямування у реальний сектор. За умов
низького інвестиційного потенціалу та недостатнього рівня розвитку
фінансового ринку, виникає ситуація, яка обмежує можливості розвитку
підприємств через затримку відтворення капіталу.
Особливості бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості
висвітлені у працях таких вітчизняних науковців: В.В. Бабича, Ф.Ф. Бутинця,
Б.І. Валуєва, С.Ф. Голова, О.О. Ємця, В.І.Єфіменка, Г.Г. Кірейцева,
М.В. Кужельного, Я.Д. Крупки, Є.В. Мниха, А.А. Пересади, О.М. Петрука,
М.С. Пушкара, В.С. Рудницького, В.В. Сопка, Н.Ткаченко, М.Г. Чумаченка,
В.Г. Швеця, О.Д. Шарапова, В.О. Шевчука, І.Г. Яремчука та ін. Не зважаючи
на значну кількість публікацій залишаються невисвітленими питання щодо
відображення в обліку операцій з інвестиційною нерухомістю. Саме цей факт
вказує на актуальність теми дослідження.
Відповідно до П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» від 02.07.2007 р.
№ 779 інвестиційна нерухомість – це власні або орендовані на умовах
фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на
землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення
власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання
послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності [4].
Згідно п.6 П(С)БО 32, якщо певний об‘єкт нерухомості можна
розподілити на окремі частини і використовувати одночасно як інвестиційну
та операційну нерухомість, якщо ці частини можуть бути окремо продані (або
окремо надані в оренду згідно з договором про фінансову оренду), то ці
частини відображаються в обліку як окремі інвентарні об‘єкти, а
підприємство самостійно розробляє критерії щодо розмежування таких
об‘єктів нерухомості.
Основними законодавчими актами, що регламентують порядок обліку
та формування об‘єктів інвестиційної нерухомості є:
1. Земельний кодекс України, який регламентує що земля України є
основним багатством держави [1];
2. Цивільний кодекс України – висвітлює поняття рухомих та
нерухомих речей визначено, що майно, передане в управління, має бути
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відокремлене від іншого майна установника управління та від майна
управителя. Передане в управління майно повинно обліковуватися в
управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. [5];
3. Податковий кодекс України – класифікує інвестиційну нерухомість
за термінами корисного використання виділяє земельну ділянку як об‘єкт
обліку, яка має вартісну оцінку; спрямований на регулювання відносин,
пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпечення проведення оцінки
земель, з метою захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів
правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного забезпечення
оподаткування та ринку земель [2];
4. П(С)БО 7 «Основні засоби» - висвітлює правила та методи оцінки
інвестиційної нерухомості в обліку та розкриття в фінансовій звітності [4];
5. П(С)БО 14 «Оренда» - регламентує облік оренди інвестиційної
нерухомості, та визначає методологічні засади формування
у
бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її
розкриття у фінансовій звітності. [1];
6. П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість» - висвітлює зміст поняття
інвестиційної нерухомості та правила обліку, визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну
нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності [3].
Основна проблема забезпеченості обліку інвестиційної нерухомості
нормативними документами полягає в тому, що має місце неоднозначність у
встановленні порядку обліку та віднесення об‘єктів до інвестиційної
нерухомості.
Методика обліку інвестиційної нерухомості всередині підприємства
регулюється Наказом про облікову політику, та галузевими інструкціями.
Нині відсутні методичні рекомендації у різних галузях з обліку
інвестиційної нерухомості. Необхідність таких рекомендацій зумовлена тим,
що на практиці виникають труднощі у документальному оформленні
операцій із інвестиційною нерухомістю, у відображенні їх на рахунках
бухгалтерського обліку та звітності підприємств. Вище викладене дає
можливість вказати на той факт, що відсутність чіткої регламентації обліку
інвестиційної нерухомості в сільськогосподарській галузі не дозволяє
встановити чіткі критерії віднесення об‘єктів до інвестиційної нерухомості та
організувати їх аналітичний і синтетичний облік.
Полегшенню роботи працівникам бухгалтерії повинно сприяти
прийняття Міністерством фінансів України Методичних рекомендацій з
обліку інвестиційної нерухомості, в яких була б описана методика
первинного, аналітичного та синтетичного обліку такого роду активів у
різних галузях діяльності. Реалізація запропонованих позицій з приводу
удосконалення нормативного забезпечення не суперечить чинному
законодавству.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Облік заробітної плати в Україні посідає провідне місце в економіці
держави, оскільки вважається найскладнішою економічною категорією. Ця,
так би мовити, складність виражена у одночасному виконанні функцій
заробітної плати, а саме: регулюючої, оптимізаційної, відтворювальної,
соціальної та регулюючої. Якщо, хоча б одна із поданих функцій не буде
виконуватись, то як видно з практики, соціально - економічне призначення
оплати праці не буде відповідати поставленим законодавством вимогам.
Проблеми обліку заробітної плати постійно знаходяться в центрі уваги
багатьох відомих вчених як зарубіжних так і вітчизняних. Серед інноземних
економістів, які досліджували трактування даної проблеми варто відмітити
таких як: К.Маркс, Д. Рікардо, А.Сміт, С.Л.Брю, Дж. Кейнс, та інші. Щодо
українських науковців, серед них визначились такі: А.В. Базилюк, Ф.Ф.
Бутинець, А.С. Гальчинський, М.Б. Ільченко, М.І. Карлін.
Мета дослідження проявляється у обгрунтуванні та вирішенні таких
питань обліку заробітної плати: як регулювання, напрямки підвищення та
зменшення диференціації працюючих за розмірами.
В сучаних умовах ринкової економіки працівники не приділяють
особливої уваги результату праці, вони більше зосереджені на оплаті
виконаної ними роботи.
У теперішніх умовах розвитку бухгалтерського обліку одне із
провідних місць займає оплата праці персоналу (тобто облік заробітної
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плати). При цьому вона безпосередньо виступає об‘єктом дослідження
економіки та господарського обліку підприємства.
Під час переходу України до ринкової економіки та реформування
бухгалтерського обліку потребує вдосконалення організація обліку оплати
праці. Постановка даного питання зумовлена зміною документальної та
нормативної бази заробітної плати на підприємствах та їх підрозділах. На
даний момент прослідковується велика диференціація заробітної плати між
окремими групами. Проте, варто відмітити, що прцівники, які виступають
найманими робітниками, лаконічно розуміють залежність свого соціального
та матеріального становища, здебільшого від результатів власної діяльності.
Оскільки, під оплатою праці розуміють – винагороду для працівника, за
виконану ним роботу, то обчислюється вона, як правило, в грошовому виразі.
Диференціація питань обліку оплати праці є досить важливою.
Тенденції обліку заробітної плати досліджуються в таких галузях економіки
як: аграрна, молочна, нафтопереробна, соціально-культурна, машинобудівна,
тощо. Варто відмітити, що значна кількість наукових праць присвячена
обліку заробітної плати в галузі будівництва. Друге місце посідає наукова
розробка праць без врахування сцифіки галузі, а також незначна частина
робіт – це безпосередньо охарактеризування особливостей оплати праці в
нафтовій та газовій промисловості нашої держави.
Українські науковці розглядачи проблеми регулювання обліку оплати
праці, відстежили таку особливість, що у відносинах між роботодавцем та
найманим працівником, вони створюють таку взаємодію, що в результаті не
можуть існувати один без одного.
Взаєморозуміння інтересів між роботодавцями та найманими
працівниками, як правило оформлюється угодою або ж колективним
договором, які займають провідне місце у апараті регулювання заробітної
плати.
Проблемою, яка не має залишатися безуваги є регулювання розміру
отриманої винагороди за виконану роботу. Варто відмітити, що при
проведенні різного роду досліджень науковими діячами, їхні праці отримали
впровадження, у вигляді зміни тарифної сітки, розряду та методу оцінки
вкладу кожного працівника в результати роботи структурного підрозділу, що
в результаті дає чіткіший облік кваліфікації працівника і результатів праці.
При визначені основних показників заробітної плати, варто відмітити
розміри фонду оплати праці підприємства чи структурного підрозділу, а
також пропонується запропонувати ряд додаткових вибірок щодо визначення
суми матеріальних витрат, амортизації, тощо.
Деякі економісти – науковці у своїх працях піднімають такі питання як:
проблема зайнятості населення та безробіття на вітчизняному ринку праці,
яка на сьогодні є досить актуальною. Певна частина цих дослідників
розділять між собою думку дефіциту кваліфікованих кадрів, що в свою чергу
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є досить важливим явищем теперішнього часу. Інша ж частина вчених
припускають, що основна проблема в збалансованості попиту та пропозиції
високваліфікованої робочої сили на ринку праці.
В нашій державі ще не існує всеохоплюючої та висококоординованої
системи економічного регулювання процесів регіонального відтворення
робочої сили.
При вирішенні проблем по обліку заробітної плати, як джерела
відтворення трудових ресурсів набуває все більшої актуальності. Це в свою
чергу зумовлене тим, що в теперішніх умовах роль працівника, який може
забезпечити якісне виконання своїх обов‘язків в умовах жорсткої конкуренції
на ринку є запорукою успішного функціонування будь якого підприємства.
При вирішенні поставлених проблемних питань, було розглянуто ряд
наукових праць, які присвячені особливостям обліку оплати праці. Оскільки
сьогодні рівень оплати праці є показником добробуту суспільства, головним
завданням перед державою постає часткова боротьба з труднощами,
створюваними соціально-економічними політичними явищами, а також
впровадження ефективного механізму забезпечення своєчасної виплати
заробітної плати і її належний рівень.
Варто сказати, що саме держава має можливість визначити політику
щодо формування заробітної плати, важливим її завданням і надалі має бути
сприяння проведенню переговорів між основними соціальними силами
населення з метою врегулювання соціально-трудових відносин та запобігання
масовим конфліктам.
1. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р., н 108/95-ВР, із змінами і
доповненнями.
2. Покатаєва О.В., Кошулинська Г.О. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на
підприємстві // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка
та підприємництво. – 2010. – №3 – С.139-141.
3. Садовников О.А., Сировой Г.В. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці
та удосконалення їх шляхів // Вісник Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – 2011. - №8(162), Ч.1.
4. Хома Д.М. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці в умовах
економічної кризи // Сталий розвиток економіки. Науково-виробничий журнал. –
2010. - №3 – С.222-227.

152

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

УДК 338.242
Михальчук Л.В., ст. гр. МЕ-51
Науковий керівник: Баула О.В., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
НАПРЯМИ ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО
ФОНДОВОГО РИНКУ
В умовах посилення активізації трансформаційних процесів
найефективнішим способом залучення і перерозподілу фінансових ресурсів є
використання інструментів фондового ринку. Розвиненість фондового ринку,
який є серцевиною ринкових відносин і забезпечує переміщення капіталів
між різними секторами економіки, щонайбільше сприяє її реструктуризації і
тим самим зростанню економічної безпеки країни [2].
Для забезпечення стабільного економічного зростання нашій державі
не вистачає фінансових ресурсів, і тому найкращим способом залучення
іноземних інвестицій є інтеграція України до світового фондового ринку. Для
того щоб стати повноправним учасником світових фондових ринків, перед
Україною постає питання її конкурентоспроможності за рахунок розвитку
національного фондового ринку і розширення вітчизняних суб'єктів
господарювання на зарубіжних фондових ринках [4]. Реформування
економіки України, функціонування суб‘єктів господарювання на засадах
ринкових принципів обумовлює необхідність дослідження стану, загальних
тенденцій та проблем розвитку фондового ринку України.
Фондовий ринок України виник у 90-ті роки ХХ ст. Протягом 1995–
1997 рр. унаслідок посилення процесів приватизації, високих рівнів інфляції
та фіксованого валютного курсу відбувся приплив грошей нерезидентів,
схильних до ризику, що сприяло як кількісному, так і якісному зростанню
фондового ринку. У період 1997–1998 рр. фінансова криза спричинила
масовий відплив іноземного капіталу з фінансового сектора. І лише з 2000 р.
фондовий ринок почав знову нарощувати обсяги [6]. Але недосконалість
інфраструктури ринку цінних паперів і нестабільна макроекономічна ситуація
призводять до певного відриву фондових процесів від реалій економіки. За
цих обставин ефективна практика корпоративного управління є головною
передумовою, що визначає здатність залучати фінансові ресурси, необхідні
для довгострокового інвестування і економічного зростання [3].
О.Солтис вважає, що нестабільного розвитку вітчизняного фондового
ринку визначається зовнішніми та внутрішніми причинами, зокрема такими,
як високі темпи монетизації та рівня доларизації економіки, незавершеність
ринкових перетворень, випереджаюче зростання монетарного сектора
порівняно з реальним та неефективна структура економіки України [6].
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Стосовно проблем розвитку фондового ринку України, переважна їх
більшість має організаційних характер. Однією з головних проблем розвитку
фондового ринку є недосконалість законодавства у сфері регулювання
діяльності на ринку цінних паперів, через що спостерігаються численні
порушення прав інвесторів. Законодавча неврегульованість зумовлює
низький рівень корпоративного управління в акціонерних товариствах та
порушення у сфері реєстрації прав власності [1].
Серед проблем розвитку фондового ринку доцільно зазначити
відсутність належної державної підтримки, оскільки роль держави полягає
переважно у створенні зайвої регуляторної структури замість необхідного
сприяння розвитку інвестиційної складової ринку цінних паперів. Відсутність
розвиненої мережі інституційних інвесторів також негативно позначається на
розвитку фондового ринку. Недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди,
страхові компанії традиційно є найактивнішими учасниками фондових ринків
розвинутих країн. В Україні ці інститути поки ще перебувають на
початковому етапі свого розвитку і не мають значних ресурсів для
інвестування в цінні папери.
Загальновідомим є факт невиконання фондовим ринком України своїх
функцій, тобто фондовий ринок не сприяє залученню інвестицій і
перерозподілу капіталу. У зв‘язку з цим можна виділити цілу низку проблем,
яка потребує їх розв‘язання. Більшість науковців схиляються до думки, що
основні проблеми розвитку вітчизняного фондового ринку зумовлена
низьким рівнем активності населення, а саме:
- недовірою населення до ринку цінних паперів, що обумовлюється
негативним досвідом у минулому;
- нестабільністю політичної ситуації, недовірою до держави;
- низькою інформованістю населення про можливості ринку цінних
паперів;
- нестачею коштів для вкладання внаслідок низького рівня доходів
населення;
- низьким рівень прибутковості вкладень у цінні папери із точки зору
населення;
- низькою інформованістю населення про ризики і заходи їх уникнення
тощо [5].
Таким чином, майбутній розвиток фондового ринку неможливий без
реформування більшості складових ринку та усунення перешкод, що
заважають цьому розвитку. З метою якісної перебудови фондового ринку
України політика держави щодо цього має бути зосереджена на наступному:
- налагодження тісного співробітництва в рамках міжнародних
організацій з метою створення позитивного іміджу українського фондового
ринку серед зарубіжних та вітчизняних інвесторів;
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- чітке визначення прав та обов‘язків емітентів та інвесторів,
підвищення вимог до корпоративного управління, узгодження законодавства
відповідно міжнародних норм та сучасних вимог розвитку капіталу в Україні;
- розширення кількості фінансових інструментів, доступних для
інвесторів, повноцінне впровадження в обіг похідних цінних паперів;
- здійснення емісії державних боргових цінних паперів;
- концентрація торгівлі цінними паперами на організованому ринку,
діяльність якого відповідає міжнародним стандартам;
- підвищення якості послуг професійних учасників фондового ринку,
що сприятиме створенню ефективної системи захисту прав та інтересів
інвесторів та ін.
Отже, фондовий ринок України є важливим елементом ефективно
функціонуючої ринкової економіки. Його ключовим завданням є залучення
інвестицій, які визначають можливості довготермінового економічного
розвитку. Однак існує низка проблем, які виникли в процесі поступового
розвитку та становлення конкурентоспроможного фондового ринку. Вони
вимагають негайного вирішення, що сприятиме оздоровленню економіки,
залученню інвестицій у перспективні галузі та об'єкти, прискоренню процесу
приватизації державного майна. Подальші дослідження повинні проводитися
у сфері законодавства, що регулює фондовий ринок і систему захисту прав
інвестора, а також політики держави на фондовому ринку, яка має бути
узгоджена з усіма учасниками, безпосередньо задіяними у цьому процесі.
1. Джусов О.А. Фондовий ринок України:сучасний стан, проблеми розвитку та
перспективи / О.А. Джусов, А.С. Коротун // [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_32/Zmist/8PDF.pdf
2. Красінчук І.П. Проблеми функціонування фондового ринку / І.П. Красінчук //
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=380
3. Косова Т.Д. Проблеми і перспективи розвитку фінансового ринку україни / Т.Д.
Косова // [Електронний ресурс]
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
portal/Soc_Gum/Venu/2008_2/21.pdf
4. Солтис О. Оцінка ефективності функціонування фондового ринку України /
О.Солтис //Галицький економічний вісник. — 2012. — №3(36). — с.102-108.
5. Бєдіна, Н. С. Стан, проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України /
Н. С. Бєдіна // Економіка промисловості. – 2008. - №3. – С. 24-27.
6. Кривцова І.В. Фондовий ринок України: аналіз розвитку фондового індексу UX /
І.В. Кравцова, І.С. Турбоба // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». –
Випуск 9 (33). – Ч. 2. – 2012. [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /Dtr_ep/2011_5/files/EC511_12.pdf
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ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Динамічний та збалансований розвиток економіки країни можливий
лише за умови ефективного використання інвестиційного потенціалу як на
державному так і на регіональну рівні. Саме грамотно побудована
інвестиційна політика, яка включала б оцінку інвестиційного потенціалу
економічних інститутів регіонів та механізми залучення інвестиційних
ресурсів в їх економіку, сприяла б збільшенню притоків інвестицій та
отримання соціально-економічного ефекту.
В економічній науці немає точної інтерпретації поняття ―інвестиційний
потенціал регіону‖. Виділяють кілька основних підходів до його визначення.
Згідно першого підходу, інвестиційний потенціал регіону розглядається як
здатність регіону покривати свої потреби в інвестиційних ресурсах без
використання позикового капіталу та інших залучених коштів. Другий підхід
у визначенні ―інвестиційного потенціалу регіону‖ заснований на теорії
порівняльних і абсолютних переваг. Інвестиційний потенціал розглядається
як сукупна можливість власних і залучених в регіон економічних ресурсів
забезпечувати інвестиційну діяльність, при наявності сприятливого
інвестиційного клімату, в цілях і масштабах, визначених економічною
політикою регіону [1].
Сьогодні, особливої актуальності набувають питання ефективного
використання інвестиційного потенціалу регіонів. Досліджуючи інвестиційну
активність регіонів України, варто відмітити, що більшість регіонів в
недостатньому обсязі реалізують власний інвестиційний потенціал. Це
стосується, насамперед, тих областей, які є лідерами за обсягами залучення
прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал (Харківська,
Київська, Львівська, Одеська та Запорізька області) [2]. Окрему увагу
доцільно приділити регіонам з низьким інвестиційним та економічним
розвитком (Закарпатська, Рівненська та Чернівецькі області), які потребують
підтримки з боку державних органів управління.
В Україні здійснено певні заходи щодо активізації використання
інвестиційного потенціалу шляхом створення законодавчої та інституційної
бази для реалізації ефективної державної інвестиційної політики. Зокрема,
затверджено програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в
Україні на 2011-2015 роки, основним завданням якої є створення сприятливих
умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку базових
галузей економіки та інноваційної структури, підвищення ефективності
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механізму надання державної підтримки, збільшення обсягу інвестицій,
впровадження високих технологій.
Разом з тим, для підвищення ефективності інвестиційної діяльності в
регіонах доцільно приділяти увагу покращенню інвестиційного клімату,
розвитку внутрішніх інвестиційних можливостей, посиленню інвестиційної
спрямованості банківської сфери і зміцненню фінансового потенціалу,
розвитку інвестиційних можливостей фондового ринку та інституційних
інвесторів, а також підвищенню ефективності інвестиційної діяльності
держави і удосконаленню механізмів її фінансування.
Отож, інвестиції виступають важливим фактором соціальноекономічного розвитку регіонів і країни в цілому. Сьогодні важливим є
здійснення заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості регіонів
для потенційних інвесторів та проведення продуманої інвестиційної політики
органів влади, яка безпосередньо впливає на інвестиційний потенціал певної
території.
1. Ултургашева О.Г. Економическая сущность и структура инвестиционного
потенциала региона // О.Г. Ултургашева, А.В. Лавренко // Проблемы современной
экономике. – 2011. – №1(37). – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://mekonomy.ru/.
2. Томарева В.В. Оцінка інвестиційного клімату України та її регіонів // В.В.Томарева
//
3. [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://nbuv.gov.ua/.
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРЕЙДЕРА НА РИНКУ FOREX
Стрімкий розвиток сучасних технологій, а також міжнародної торгівлі
за останні дисятиріччя призвів до утворення різноманітних ринків на яких
суб‘єкти економіки отримують вигоду діючи відповідно до своїх інтересів, не
то реалізовуючи продукцію не то надаючи послуги, або просто в результаті
проведення спекулятивних операцій. Значне число міжнародних ринків
призвело до постійних процесів обміну однієї іноземної валюти в іншу, а це в
свою чергу породило єдину телекумунікаційну мережу, що дозволяє
мільйонам продавців і покупців валюти проводити обмінні операції
цілодобово з будь-яких точок земної кулі. Така сукупність конверсійних
операцій по обміну валют у світовому масштабі отримала назву FOREX
(Foreign Exchange Market - міжнародний валютний ринок) [1].
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В процесі формування ринку FOREX відповідно з'явився новий вид
бізнесу, який заснований на отриманні прибутку від курсової різниці в
умовах вільної і постійної зміни валютних курсів, а інвесторів, які
здійснюють подібні операції, прийнято називати трейдерами (торговцями).
При цьому зміна курсів зумовлена різними ринковими умовами і регулюється
тільки попитом і пропозицією [1]. З появою трейдингу точиться багато
запитань з приводу того, яка все таки роль цієї діяльності в економіці і
зокрема, яка роль самого трейдера. На це питання можна відповісти тим, що
ринки в певній мірі проявляються джерелом інформації, і вони ніби говорять
ось вам ціни на нафту, ось ціни на валюту, які інформують суб‘єктів
економіки, а трейдери це просто ті особи які формують цю інформацію
взалежності від власних переконань створюючи попит на той чи інший актив
[2]. Наприклад трейдери фондового ринку роблять його активним, а це
призводить до того що збільшується кількість IPO, підвищується ліквідність
акцій того чи іншого емітента, а з підвищенням лівідності і загалом твердості
ринку збільшується приплив капіталу до країни. Тому хоч і роль трейдера в
економіці не така вже і велика, але вона все ж таки присутня. Розібравшись з
поняттям трейдер та що таке ринок FOREX, розглянемо за допомогою чого та
яким способом все таки трейдери здійснюють операції на ньому. Щодо
методів прийняття рішень на ринку FOREX, то можна виділити два загальних
методи прогнозування. Один з яких передбачає прийняття рішень на основі
вивчення економічних показників – фундаментальний аналіз, сюди входять
дані про економічний розвиток країни; засідання центральних банків та зміни
грошово-кредитної політики країни; потоки капіталів; операції фондів;
експорт та імпорт; засідання ―великої вісімки‖, економічних та торгових
союзів; виступ голів центральних банків, урядів, відомих економістів щодо
ситуації на ринку; валютні інтервенції; суміжні ринки; крупні спекуляції, а
інший полягає в основі вивчення історії цін на графіку певного активу –
технічний аналіз, де використовують лінії тренду; моделі тренду; різного
роду середні; трендові індикатори; осцелятори і т.д. [3]. Зважаючи на
різноманітність підходів в трейдингу, особа, навіть, яка не підкована в
економіці також може досягнути великих успіхів, проте для ефективнішої
торгівлі все ж таки потрібно створювати симбіоз способів прогнозування,
адже поєднання технічного і фундаментального аналізу є більш
інформативним.
1. Що таке FOREX? Режим доступу: http://www.forexua.com/ua/study/aboutforex/
2. Про
соціальну
роль
трейдера.
Режим
доступу:
http://www.atonline.ru/study/reference/elder/advice_03/advice_033/
3. Эрик Л. Найман, Малая энциклопедия трейдера. - С.3-52.
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ВПЛИВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ФІНАНСОВУ
БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ
Фінансовій безпеці належить значна роль у забезпеченні економічних
інтересів країни в сучасних умовах. Під поняттям «фінансова безпека
держави» розуміють ступінь захищеності фінансових інтересів держави, стан
фінансової,
грошово-кредитної,
бюджетної,
податкової,
валютної,
банківської, інвестиційної, митно-тарифної, розрахункової та фондової
систем, що характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і
зовнішніх негативних впливів, спроможністю держави ефективно формувати
та раціонально використовувати фінансові ресурси, достатні для задоволення
її потреб [1, с. 347].
З точки зору фінансової безпеки, грошово-кредитна політика має
забезпечувати безпеку грошового й кредитного секторів. Зазначимо, що під
дією світової фінансової кризи відбулись певні зміни у пріоритетах та цілях
монетарної політики із зовнішньої (курсової) до внутрішньої (цінової)
складової стабільності національної валюти та фінансової стабільності
банківської системи [2, с. 5]. Безпека грошового сектору ґрунтується на
забезпеченні стабільності національної грошової одиниці – гривні. Слід
відзначити, що нині НБУ вдається підтримувати таку динаміку монетарних
агрегатів, яка, водночас, задовольняє попит на гроші і не створює загрози для
значної зміни цін. Так, за даними НБУ приріст індексу споживчих цін за 2011
рік становив 4,6%, що є найнижчим показником за останні дев‘ять років [3, с.
2]. Якщо врахувати, що номінальний обсяг ВВП збільшився на 21,6% та
порівняти його із ІСЦ, то можна зробити висновок про зростання реального
обсягу ВВП. Крім того, гнучкість грошово-кредитної політики дозволила
скоротити обсяг готівкової компоненти грошової маси у 2011 році до 28%.
Проте, проведений аналіз монетарних показників дозволяє виокремити
загрози фінансовій безпеці, що можуть виникати у грошовому секторі:
посилення інфляційних очікувань, а отже викривлення структури споживчого
попиту; зростання попиту на готівкову валюту, що впливатиме на відтік
готівкових депозитів; можливість дефіциту платіжних засобів через бажання
утримувати фінансові активи у валютній готівковій формі; зростання
кредиторської та дебіторської заборгованості господарюючих суб‘єктів;
розбалансованість грошового ринку через «спотворений» попит на гроші.
Що стосується стану кредитного сектору, то він перебуває під впливом
банківської системи. Нині на банки припадає понад 90% активів фінансового
ринку, причому у кредитному секторі відбувається перекіс у сторону
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короткострокового кредитування. За даними НБУ можна простежити
тенденцію до зменшення обсягів довгострокового (а отже інвестиційного)
кредитування. Відповідно частка банківських депозитів у структурі фінансових
активів економіки сягає майже 50% [4, с.16]. Отже, за такої структури активів
на фінансовому ринку виникають і певні загрози фінансовій безпеці, які
формуються у кредитному секторі, а саме: відбувається неконкурентне
формування ціни на грошові ресурси та фінансові активи; зростає ймовірність
передачі ринкових ризиків від банків до інших фінансових інститутів;
формується така вартість грошей, що не стимулює інвестиційні процеси;
зростає обсяг спекулятивних операцій.
1. Фінанси: курс для фінансистів: Навч.посіб./ За ред.В.І.Оспіщева. – К.: Знання, 2008. – 567 с.
2. Міщенко В.І. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в
умовах кризи [Текст] / В.І. Міщенко, А.В. Сомик, Р.С. Лисенко / К.: Центр наукових
досліджень НБУ, УБС НБУ, 2010. – 96 с.
3. Монетарний огляд за 2011 рік. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.bank.gov.ua
4. Школьник І.О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку :
Монографія. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД УАБС НБУ, 2008. – 348 с.
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ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ САП В ЄС
Аграрний сектор є найважливішою ланкою економіки будь-якої
держави, матеріальною основою її багатства. Між розвитком аграрного
сектора економіки, а також процесами глобалізації і регіональної інтеграції
спостерігається тісний взаємозв‘язок. Якубоська Н.В. стверджує, що
агропромисловий
комплекс
(АПК)
відноситься
до
основних
народногосподарських комплексів, адже його результативність визначає
умови підтримки життєдіяльності суспільства[1,с.315]. В умовах ситуації, що
поступово вимальовує свої обриси, позиція України може суттєво змінитися,
адже наша держава має значний аграрний потенціал. Україна вже три роки
поспіль на засіданнях ГА ООН запевняє світову спільноту у своєму бажанні
збільшити власну частку у світовій продовольчій програмі. Однак, щоб дані
амбіційні плани здійснилися варто вдало спланувати і організувати власну
аграрну політику. Тут у пригоді може стати досвід однієї з найбільш
успішних аграрних стратегій світу – САП (спільної аграрної політики) ЄС.
Процес інтеграції ЄС охоплює не тільки сферу зовнішньоекономічного
обміну та ринкові зв‘язки країн регіональних інтеграційних угруповань, але й
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глибоко проникає в сферу матеріального виробництва. Особливості
економічної взаємодії та конкретні форми співробітництва в аграрній сфері
між країнами різних регіональних господарських комплексів також історично
підпадали під вплив та дію рушійних сил інтеграції, через яку забезпечується
взаємодія суб‘єктів агропродовольчих ринків[2,с.54].
Розгляд витоків та етапів розвитку САП ЄС є свідченням дії механізмів
її вдосконалення. Тривалий час сільське господарство європейських країн
залишалося сектором економіки, де важко було досягти інтеграції. Історичні
етапи становлення САП ЄС нерозривно зв‘язані з більш масштабними
процесами інтеграції європейських економік і пройшли трансформації від
простих до складніших форм – від зони преференційної торгівлі
продовольчими товарами до спільного економічного механізму регулювання
аграрної сфери. Хронологічно можна виділити сім етапів формування САП
ЄС, які подано на рис. 1.
перший етап (1951–1957 рр.)
другий етап (1958–1968 рр.)
третій етап (1969–1973 рр.)
четвертий етап (1974–1984 рр.)
п‘ятий етап (1985–1992 рр.)
шостий етап (1993–2003 рр.)
сьомий етап (2004–2013 рр.)

Рис.1. Етапи формування САП ЄС
Під час першого етапу напрацьовувалися механізми контролю над
сільськогосподарським виробництвом і засоби впливу на процес
ціноутворення у галузі, приймалися рішення про завершення перехідного
періоду для всіх країн – кандидатів і про надання статусу постійно діючих та
обов‗язкових для виконання досягнутим домовленостям щодо майбутньої
САП.
На другому етапі юридичного визнання здобули засади, принципи і
процедури функціонування майбутньої САП, сформульовані у Римській
угоді. Сільське господарство було виведено за рамки дії загальних положень
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договору про конкуренцію. Крім того, пропонувалися такі керівні принципи
САП, як спільний ринок (вільний, безмитний рух сільськогосподарської
продукції у межах об‘єднання, однакові ціни на імпортні товари з ―третіх‖
країн); переваги угруповання (його сільськогосподарська продукція повинна
мати пріоритет над продукцією з інших країн, які не увійшли до Спільного
ринку); солідарна фінансова відповідальність за проведення цінової політики
щодо аграрної продукції (підтримка аграріїв має оплачуватися з бюджету
Співтовариства, а не за кошти окремих держав-членів)[3, с. 115].
Наприкінці 60-х років виникла та сформувалась ―європейська
інфраструктура‖, в якій закладалися основи для майбутньої політики сталого
сільського розвитку і високого рівня життя сільського населення, а також з
більшості видів сільськогосподарської продукції ЄС остаточно прийняв
систему протекціонізму та підтримання цін.
Наступний, четвертий, етап розвитку САП припав на час, коли
стагнація виробництва збіглася в часі з посиленням інфляційних процесів,
викликаних нафтовою кризою 1973 р. За 1960–1976 рр. усі країни-члени ЄЕС
здійснили структурні реформи в аграрному секторі економіки, створили
умови для розвитку в галузі великотоварних господарств із застосуванням
передових технологій. Середній розмір землеволодінь середньостатистичного
фермерського господарства зріс з 10,6 га у 1960 р. до 17,8 га у 1978 р.
У 1980-х роках САП ЄС, з самого початку орієнтована на
виробництво, значно відхилилась від основної мети гарантування
продовольчої безпеки. Фактично, ЄС став заручником власного успіху,
оскільки починаючи з 60-х років ХХ ст. відбулось значне підвищення
ефективності фермерських господарств, яке, разом з фінансовими стимулами,
що пропонувалися САП, створило в ЄС значний надлишок продовольчих
товарів. З огляду на це, було зроблений серйозний поштовх до чергового
етапу реформ САП.
На п‘ятому етапі еволюції САП основним нововведенням стали
положення Маастрихтської угод. З цього документа ЄЕС перетворилося на
юридично закріплену формулу ―Європейський Союз‖. Зазначалося, що
найвищою метою економічної інтеграції має стати досягнення високого
ступеня
зближення
економічної
ефективності
у
країнах-членах
інтеграційного об‘єднання. У природу та механізм інтеграційного процесу
внесено ряд фундаментальних змін, що в майбутньому позначилося на
формуванні САП ЄС. Упродовж цього етапу відбулися певні зміни у
пріоритетах аграрної політики, які, в основному, спрямовувалися на
досягнення багатофункціонального, стабільного та конкурентоспроможного
розвитку сільського господарства країн-членів ЄС. Реформою було охоплено
75 % аграрного виробництва. Паралельно спостерігалось істотне зростання
фінансових витрат ЄС (з 1,7 млрд. євро у 1968 р. до 74,6 млрд. євро у 1995 р.),
що підтверджувало принцип єдності ринку та фінансової солідарності країн
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ЄС [4].
На наступному, шостому етапі розвиток САП ЄС відбувався на основі
угоди, прийнятої на найвищому рівні цієї організації у Берліні в березні 1999
р., яку було закладено в – ―Agenda 2000‖ (―План дій 2000: сільське
господарство‖). Ця реформа прискорила процес трансформацій в аграрному
секторі економіки, посилюючи зв‘язки між виплатами на підтримку
виробників і вимогами охорони навколишнього природного середовища. У
цій програмі вперше було враховано політичне рішення щодо розширення ЄС
на Схід. В сучасних умовах господарювання в ЄС виникла потреба у
структурних перетвореннях у галузі сільського господарства та фінансових
ресурсах на 2000–2006 рр., що дістало відображення на сьомому етапі (2004–
2013 рр.) формування САП ЄС. За оцінкою євроінтеграторів, реформа у
рамках програми ―Agenda 2000‖ була надзвичайно скромною і не передбачала
ні радикальної трансформації системи цінової підтримки, ні відчутного
зменшення доходів фермерів [3,с.291].
Таким чином, інтеграція аграрної політики здійснюється вибірково, з
різними швидкостями, залежно від настроїв брюссельської адміністрації. З
огляду на це, ведуться інтенсивні пошуки нової моделі САП ЄС,
стратегічною метою якої стане ―наздоганяючий розвиток периферії‖.
1. Якубовська Н.В. Мотиваційні чинники організації діяльності аграрних підприємств
в ринкових умовах господарювання / Н.В. Якубовська // Економічний форум.2011. - № 3. – С. 315-322.
2. Аграрная политика / А.П. Зинченко. В.И. Назаренко, В.В. Шайкин [и др.]; под ред.
А.П. Зинченко. – М.: Колос, 2004. – 304 с.
3. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права/ наук. ред.
В.П‘ятницький.–Берлін,Тов-во К.Дуйсберга.– 367с.
4. Інституційне забезпечення державної регіональної політики [Електроний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ: ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА РІЗНИЦЯ
Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції
є активною ланкою системи управління господарським життям підприємства,
що забезпечує необхідною інформацією управлінський персонал для
прийняття рішень. Від достовірності, оперативності та доцільності інформації
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про витрати залежить ефективність виробничої діяльності підприємства, його
спроможність вистояти у сучасному конкурентному середовищі та досягти
бажаних результатів. Групування витрат за центрами відповідальності
дозволяє об‘єднати різні за економічним змістом витрати в єдині цільові
групи. При цьому виникає проблема вибору методів обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції.
Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості постійно
знаходиться в центрі досліджень. Протягом багатьох років одним із
дискусійних питань вітчизняних науковців є визначення взаємозв‘язку
методів обліку витрат і методів калькулювання. Вагомий внесок у вирішення
даної проблеми здійснили: Р. А. Алборов [1, с. 128], І.А. Басманов [2, с. 167],
проф. Ф.Ф. Бутинець [3, с. 832], проф. В.Б. Івашкевич [4, с. 159], В.Е. Керімов
[5, с. 580].
До цього часу в науковій та науково-практичній літературі проводяться
дослідження проблеми взаємозв‘язку методів обліку витрат на виробництво
та калькулювання собівартості продукції. Важливо звернути увагу на те, що
ні в офіційних документах, ні в спеціальній літературі, не наведено
класифікації методів обліку витрат і методів калькулювання, які
рекомендуються для використання підприємствами різних галузей та видів
діяльності.
У науковій літературі одні і ті ж методи різні вчені відносять або до
методів обліку витрат, або до методів калькулювання, виходячи із
тлумачення їх сутності [6].
Зауважуємо, що метод обліку витрат виробництва і метод
калькулювання продукції є поняттями неоднозначними.
У вітчизняній та зарубіжній практиці фінансового та управлінського
обліку утворились і використовуються більше десятка методів
калькулювання і обліку витрат. Проте несистематизоване викладення
сутності цих методів у науковій і спеціальній літературі не дає можливості
чітко розібратися в особливостях кожного з них.
На нашу думку, об'єктом обліку виробничих витрат є витрати на
виробництво виробів, їх окремих частин (конструктивних елементів, вузлів,
деталей), груп виробів, виконані роботи, сукупність однорідних робіт,
виробництва, процеси, фази й стадії технологічних процесів (переділи),
окремі операції, які групуються за різними ознаками з метою визначення
собівартості. Виходячи з цього вважаємо, що методи обліку витрат на
виробництво та методи калькулювання є двома взаємозалежними процесами,
які характеризуються власними способами та прийомами, користувачами,
завданнями. Інформація про витрати використовується для визначення
собівартості продукції.
Тому методом обліку витрат є сукупність способів відображення,
групування та систематизації інформації при витрати, які виникли у процесі
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досягнення поставлених цілей та забезпечують досягнення поставленої мети.
Метод калькулювання, відповідно, є відображенням розподілу витрат
підприємства за встановленими статтями калькуляції для визначення
собівартості певних видів або груп продукції.
Можна визначити, що методи обліку витрат на виробництво та методи
калькулювання собівартості спрямовані на досягнення різних цілей, що і
доводить їх відмінність і необхідність існування кожного із них на
підприємствах для організації ефективної системи обліку витрат
виробництва. Подальші дослідження з даної проблематики необхідно
проводити у напрямі пошуку оптимального методу обліку витрат
виробництва та калькування собівартості готової продукції.
1. Алборов Р. А. Вибір облікової політики підприємства. Принципи і практичні
рекомендації / Р. А. Алборов. – М. : ІКЦ ―ДІС‖, 2011. – 128 с.
2. Басманов І. А. Теоретичні основи обліку та калькулювання собівартості виробничої
продукції/ І. А. Басманов / Під ред. проф. В. А. Новака. – М. : Фінанси, 2008. – 167 с.
3. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студентів
спеціальності«Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф. Ф.
Бутинця. – [7-ме вид., доп. І перероб.] – Житомир : ПП ―Рута‖. 2006. – 832с.
4. Івашкевич В. Б. Проблеми обліку і калькулювання собівартості продукції./ В. Б.
Івашкевич. – М. ―Фінанси‖, 2012. – 159с.
5. Керімов В. Э. Бухгалтерський облік на виробничому підприємстві : підручник / В.
Э. Керімов. – [4-е вид., зм. і доп.] – М. : Видавничо-торгівельна корпорація "Дашков
і Ко", 2010. – 580 с.
6. Сопко В. В. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції у промисловості / В.
В. Сопко, О. М. Петрик. – К. Техніка, 2006. – 112 с.
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЗДІЙСНЕННІ ПРОЦЕСІВ
КАПІТАЛІЗАЦІЇ ГАЛУЗІ
На сучасному етапі Україна має вирішити вкрай важливе завдання –
забезпечити в найкоротші терміни стабільний розвиток саме аграрного
сектора, що сприятиме подоланню кризових явищ в усій національній
економіці. Адже аграрний сектор України є однією із стратегічних складових
економіки держави, оскільки саме тут і в споріднених із ним галузях
формується близько 20% валового внутрішнього продукту. На нашу думку,
для вирішення цієї проблеми слід залучати капітал у сільськогосподарське
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виробництво із внутрішніх та зовнішніх джерел, тобто прискорювати процеси
капіталізації сільського господарства.
Однак без державної підтримки галузь не спроможна ефективно
функціонувати, до того ж негативно впливають на стан сільського
господарства кризові явища в економіці як на національному, так і на
міжнародному рівні.
Результати дослідження процесів капіталізації в сільському
господарстві викладені в наукових роботах вітчизняних економістівдослідників В.Г. Андрійчука, М.В Зубець, О.Я. Побурка, М.Й. Хорунжого, В.
Юрчишина та інших .
За оцінками вчених, починаючи з 2001 року загальна сума потенційних
фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації сільського господарства
поступово збільшувалась [1, с. 29]. Однак частка державного фінансування в
основний капітал надзвичайно мала і коливається від 0,4% у 2002 році до
3,0% у 2004 році. У зв‘язку з цим Кабінет Міністрів України затвердив
Постанову від 19 вересня 2007 року №1158 «Про затвердження державної
цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року» [2].
Основною метою Програми є забезпечення життєздатності сільського
господарства, його конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому
ринку, гарантування продовольчої безпеки країни, збереження селянства як
носія української ідентичності, культури і духовності. У рамках Програми
заплановані заходи, спрямовані на підтримку доходів сільськогосподарських
товаровиробників.
Волинська область, незважаючи на відносно незначну питому вагу у
загальнодержавному виробництві, займає не останнє місце в аграрній сфері.
Зокрема, щільність поголів‘я великої рогатої худоби і корів на 100 га
сільськогосподарських угідь на Волині є найвищою в Україні. Не останню
роль у досягненні таких результатів відіграє державна підтримка галузі. Так,
у Волинській області затверджені вісім регіональних програм фінансової
підтримки агропромислового комплексу на 2012 рік.
Таким чином, владні структури здійснюють певні невідкладні заходи
щодо реалізації ефективної державної політики в сільському господарстві, що
є необхідною умовою для подолання кризових явищ в аграрному виробництві
і забезпечення капіталізації галузі.
Однак, погоджуючись із думкою професора Хорунжого М.Й.,
зазначимо, що капіталізація сільського господарства не може здійснюватись
спонтанно, хаотично, без попередньо опрацьованої та обґрунтованої
концепції. Потрібно мати кілька варіантів механізму капіталізації з
урахуванням не лише особливостей цього процесу в аграрному секторі, а й
попередньої соціально-економічної оцінки наслідків [3, с. 52].
Вважаємо, на часі розробка відповідного закону України, який би
врегулював ситуацію і став на заваді подальшого збагачення інших галузей за
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рахунок сільського господарства, а також спрямував процеси капіталізації на
виведення аграрного сектора із затяжної кризи.
1. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне
регулювання розвитку: Монографія. – Ніжин: ТОВ „Видавництво „АспектПоліграф‖, 2007. – 216 с.
2. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року.
Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року
№1158 // www.minagro.gov.ua.
3. Хорунжий М.Й. Організаційно-економічні трансформації у сільськогосподарському
виробництві у процесі його капіталізації // Економіка АПК. – 2005. - №10. – С. 5157.
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Луцький національний технічний університет
СУТТЄВІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ
ПОЛІТИКИ
Важливим питанням організації бухгалтерського обліку на
підприємстві виступає процес формування облікової політики. Головне місце
при цьому належить вибору суттєвої інформації.
Я.В. Соколов зазначає, що «для того, щоб дані бухгалтерського обліку
могли бути джерелом інформації для прийняття дієвих рішень, вони мають
відповідати трьом вимогам: бути достатньо репрезентативними, мати
необхідну значущість і давати можливість обчислювати ризики, пов‘язані з
наслідками ухвалених рішень» [3]. Вчений трактує важливість вибору
обґрунтованих, однозначних показників суттєвих для відповідного
підприємства, що саме характерно для сучасних умов. Адже якісна та
достовірна фінансова звітність значно впливає на рішення та довіру
користувачів (постачальників, банків, засновників, інвесторів тощо). Тому
питання визначення рівня суттєвості інформації при формуванні облікової
політики підприємства в останній час набуло важливого значення.
Питання суттєвості при формуванні облікової політики підприємства
досліджувалось такими вітчизняними вченими як: В. О. Ганусич, С. Ф.
Головим, В. Б. Клевець, М. П. Кондраковим, М. І. Кутером, В. С. Ленем, С. О.
Ніколаєвою, С. А. Смірновою, Н. Цв‘єтковою, Л. П. Хабаровою, Л. З.
Шнейдманом та ін. Однак питання застосування суттєвості під час
формування облікової політики підприємства не є комплексними і
узагальнюючими, тому потребують подальшого вивчення.
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Суттєвою у бухгалтерському обліку відповідно до Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№996-ХІV визнається інформація, відсутність якої у фінансовій звітності
може вплинути на економічні рішення її користувачів [1]. При цьому не
зазначаються критерії визначення суттєвості даних, тобто значущість
інформації залежить від суб‘єктивної думки користувача.
При формуванні облікової політики підприємства має значення поріг
суттєвості – абсолютна або відносна величина, яка є кількісною ознакою
суттєвості облікової інформації [2]. Поріг суттєвості підприємства
визначається самостійно з урахуванням вимог національних П(С)БО та
рекомендацій Листа Міністерства фінансів України «Про суттєвість у
бухгалтерському обліку і звітності». У них встановлено поріг суттєвості до:
діяльності підприємства в цілому; окремих господарських операцій та
об‘єктів обліку; статей фінансової звітності [2,с.56], адже саме ця інформація
впливає на прийняття рішень зацікавленими користувачами облікової
інформації.
Необхідно зазначити, що суттєвість інформації є складовою принципи
повного висвітлення – одного із основних принципів побудови системи
бухгалтерського обліку.
На нашу думку, основними факторами, що впливають на вибір суттєвої
інформації, що розкривається в обліковій політиці є:
1) організаційно-правова форма господарювання (для акціонерних
товариств суттєвою є інформація про метод нарахування резервного капіталу,
а для приватних підприємств ці дані не матимуть великого значення);
2) галузь діяльності господарюючого суб‘єкта;
3) форма ведення обліку;
4) нормативні обмеження (наприклад, мінімальна вартість об‘єкта
основних засобів);
5) стратегічна мета діяльності (забезпечення максимального прибутку
чи виживання).
Враховуючи це, процес формування облікової політики та вибір
суттєвої інформації потребує від керівника та головного бухгалтера
підприємства професійних знань, здатності прогнозувати, співставляти та
аналізувати різні варіанти тощо.
Отже, сьогодні потрібно усвідомити роль облікової політики в процесі
управління підприємством, тому що саме вона може впливати на процеси
виробництва та ведення підприємницької діяльності загалом.
1. Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»;
2. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності: лист Міністерства фінансів
України від 29.07.2003 р., № 04230 – 04108 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. ґ
№ 8. – С. 59–60.
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3. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учет/Я.В.Соколов. – М.: Финансы и
статистика, 2000. – 496 с.
4. Лукінова, О. Організація бухгалтерського обліку. Облікова політика [Текст] / О.
Лукінова // Всеукраїнський бухгалтерський тижневик „БАЛАНС‖. – 2005. - № 5
(547), 1 лютого. – С. 19-24.
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РЕЗЕРВ СУМНІВНИХ БОРГІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ І
ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Одним з важливих етапів формування і достовірного визначення
величини активів підприємства, справедливого відображення стану
розрахунків з дебіторами є резерв сумнівних боргів. Формування резерву
обумовлено принципом обачності, відповідно до якого метод оцінки, який
використовується в бухгалтерському обліку, повинен запобігати заниженню
оцінки зобов‘язань та витрат і завищенню оцінки активів та доходів
підприємства. Таким чином, резерв сумнівних боргів виступає в ролі
інструмента коригування оцінки дебіторської заборгованості.
Введення в дію Податкового кодексу України мало на меті об‘єднати
податковий і бухгалтерський облік, проте на практиці виникли деякі
суперечності, зокрема щодо резерву сумнівних боргів.
Питання несумісності бухгалтерського та податкового обліку
досліджували українські економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.А.
Гавриленко, М.Р. Лучко та інші. Наукові здобутки зазначених вчених є
вагомим внеском у теорію, методологію та організацію обліку. Однак
питання неузгодженості бухгалтерського та податкового обліку залишається
відкритим і сьогодні.
Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємства на певну дату. Дебітори – це юридичні та фізичні особи, які
внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових
коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт, послуг та оцінюється за первісною вартістю. Дохід
від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності
на такий товар. Дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за
датою складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до
вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання
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послуг. Тобто відбувається розрив між нарахуванням доходів та реальним
отриманням грошових коштів. І чим більший часовий розрив між двома
подіями, тим менша ймовірність закриття дебіторської заборгованості. Крім
того, можливі випадки, коли підприємство не отримає погашення
заборгованості через ряд причин.
Згідно п. 7 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» поточна
дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної
заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до
підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої
реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву
сумнівних боргів. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» не містить
трактування даного поняття, лише вказано, що сумнівний борг – це поточна
дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення
боржником.
Резерв сумнівних боргів визначається за наступних умов:
 дебіторська заборгованість виникла внаслідок звичайної
господарської діяльності;
 дебіторська заборгованість є поточною;
 дебіторська заборгованість не є безнадійною.
Як і в бухгалтерському, так і в податковому обліку величина резерву
сумнівних боргів визнається за одним із методів, наведених у П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість»: застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості або коефіцієнта сумнівності.
На нашу думку, метод застосування абсолютної суми сумнівної
заборгованості є найбільш точним, оскільки досліджуються реальні дебітори,
а не розраховуються середньостатистичні коефіцієнти. На жаль, відсутні чіткі
рекомендації, за яких умов можна вважати заборгованість сумнівною, що дає
можливість підприємству впливати на прибуток, маніпулюючи показником
резерву. З іншого боку, при великій кількості контрагентів даний метод стає
занадто трудомістким та й отримання достовірної інформації стосовно
економічної та фінансової діяльності партнерів є досить проблематичним.
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути
більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.
Відповідно до ст. 138.10.6 ПКУ інші витрати звичайної діяльності
(крім фінансових витрат), не пов‘язані безпосередньо з виробництвом та/або
реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, включають витрати
на створення резерву сумнівної заборгованості. Останні визнаються
витратами з метою оподаткування в сумі безнадійної дебіторської
заборгованості з урахуванням ст. 14.1.11 ПКУ. Перераховані у статті ознаки
віднесення заборгованості до безнадійної відповідають і бухгалтерському
обліку.
За податковим законодавством відрахування до резерву не визнаються
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витратами (до витрат включається сума списаної дебіторської заборгованості,
яка в бухгалтерському обліку списується за рахунок утвореного резерву).
Різниця між балансовою вартістю резерву сумнівних боргів і податковою
базою (яка буде дорівнювати нулю) є тимчасовою податковою різницею, що
підлягає вирахуванню. Добуток тимчасової податкової різниці, що підлягає
вирахуванню, і ставки податку на прибуток визнається відстроченим
податковим активом.
Таким чином, ПКУ обмежує віднесення на витрати резерву сумнівних
боргів. В податковому обліку до податкових витрат включається не
створений резерв, а тільки сума дебіторської заборгованості, яка визнана
безнадійною відповідно до ПКУ. В той час, коли в бухгалтерському обліку
нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається
у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Тому
бухгалтерські витрати будуть більшими за податкові, а податок на прибуток,
розрахований в бухгалтерському обліку, буде занижений.
Отже, результатом дослідження є виявлення розбіжностей між
бухгалтерським та податковим обліком резерву сумнівних боргів. Проблема
зближення бухгалтерського та податкового обліку не втрачає своєї
актуальності і вимагає суттєвих доопрацювань.
УДК 657
Парадуха Р.В., ст. гр.ОА-31
Науковий керівник Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Ефективність управління орендними операціями значною мірою
залежить від достовірності, оперативності та обґрунтованості інформації про
стан орендних відносин на підприємстві. Основним джерелом цієї інформації
виступає система бухгалтерського обліку, завдяки якій здійснюється процес її
виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання
та передачі внутрішнім і зовнішнім користувачам. При цьому система
бухгалтерського обліку базується на чіткому дотриманні положень чинних
нормативних актів, які регулюють орендні операції в Україні. Тому необхідно
провести аналіз нормативно-правових актів, що регулюють орендну
діяльність в Україні та визначити основні проблеми та перспективи її
розвитку.
Теоретичні аспекти розвитку оренди досліджені у працях А.Г.
Загороднього, Н.Є. Селюченко, Н.М. Малюги, М.І. Бондаря, Т.А. Бондар,
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О.П. Гаценко, О.В. Годованця, Б.А. Засадного, М.М. Зюкова, С.М. Лайчук,
Л.О. Леонової, Ю.М. Осадчої, А.В. Янчевої.
Метою дослідження є аналіз нормативно-правових актів, що
регулюють орендну діяльність в Україні для удосконалення чинного
законодавства в цій частині.
Основними нормативно-правовими актами, що регулюють порядок
здійснення орендних операцій, та відносини між суб‘єктами оренди, є:
Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий
кодекс України, Закон України ―Про оренду державного та комунального
майна‖. Також важливе значення мають такі нормативні документи, як: Закон
України ―Про оренду землі‖, Постанова Кабінету Міністрів України ―Про
Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її
розподілу‖, Наказ Мінпрополітики України ―Про затвердження Порядку
надання Мінпромполітики України дозволу (погодження) щодо передачі в
оренду державного майна (крім цілісних майнових комплексів підприємств)‖.
Питання оренди земельних та водних об‘єктів регулюють Земельний кодекс
України та Водний кодекс України відповідно. Опосередковане відношення
до питань оренди має Закон України ―Про самоврядування в Україні‖.
Порядок відображення в бухгалтерському обліку регламентують П(С)БО 14
―Оренда‖ та МСФЗ (IAS)17 ―Оренда‖ (―Leases‖).
Не зважаючи на значну кількість нормативно-правових актів з питань
оренди, все ж таки існує коло недостатньо чітко врегульованих питань. Так, в
нормативній літературі є випадки, коли законодавці ототожнюють поняття
―лізинг‖ та ―оренда‖, тоді як Господарський кодекс України чітко розмежував
ці поняття. А в новому Податковому кодексі України від 02.12.2010 р.
№2755-VI дані визначення окремо не виділяються. Тобто, юридичні колізії
виникають уже навіть при визначенні понять.
В даний час орендні відносини набули широкого розвитку між
приватними суб‘єктами господарювання, а оренда державного майна, як
правило, зумовлена занепадом державних підприємств та відносно
невисокими розцінками, які приваблюють орендарів.
Не узгодженими є положення Закону України ―Про оренду державного
та комунального майна‖ і Господарського кодексу, в частині визначення
орендодавців різних видів державного майна і можливості викупу
орендованого майна. Крім того, норми закону через відсутність достатньої
конкретизації містять обмеження відносно об‘єктів оренди.
Водний кодекс України регулює вузьке коло орендних питань, а саме
оренду водних об‘єктів. Особливими є два моменти: визначення цільового
використання орендованих водних об‘єктів та заборона проведення
орендарями суборенди.
Господарський та Цивільний кодекси України є неідеальними, з точки
зору регулювання орендних операцій в частині відсутності визначення
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поняття ―оренда‖, часто дозволяється вживання понять ―оренди‖ та ―лізингу‖
як синонімів, незважаючи на існування суттєвих відмінностей між ними.
Тому відповідні статті Податкового кодексу України мають бути належним
чином відкориговані.
На сьогодні в Україні нараховується більше п‘ятдесяти нормативноправових актів, нормативно-методичних положень та порядків, що
регламентують питання оренди як державного й комунального майна, так і
приватного, вимоги до змісту договорів оренди, методику визначення
орендної плати, методику оцінки орендованого майна перед укладенням
договору оренди і під час приватизації. Водночас залишається коло проблем з
недостатнім забезпеченням правового регулювання:
1) повернення орендованого майна орендодавцю;
2) порядок та необхідність відображення витрат на поліпшення
орендованого майна;
3) закріплення відповідальності за неукладання та неналежне
укладання договорів оренди тощо.
УДК 657.1
Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТЬ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ І ЙОГО ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
З появою нових видів інформації та нових груп її споживачів, рамки і
функції бухгалтерського обліку розширилися. У результаті таких процесів в
Україні сформовано декілька самостійних підсистем єдиної системи
бухгалтерського обліку, а саме: фінансовий облік, управлінський облік,
податковий облік, статистичний, виробничий, стратегічний обліки.
Податковий облік – це підсистема бухгалтерського обліку, яка за
певними правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування
та сплати податків відповідним державним органам. Завданням податкового
обліку є контроль за повнотою і своєчасністю нарахування й сплати податків,
зборів та обов‘язкових платежів.
Розкриваючи сутність податкового обліку потрібно сказати, що він
тісно пов‘язаний з фінансовим обліком. Взаємозв‘язок податкового і
фінансового обліку полягає в наступному:
– ґрунтуються на тих самих первинних документах, хоча є специфічні
податкові документи;
– фіксують ті самі факти господарського життя;
– ведеться тими ж самими спеціалістами;
– основна частина інформації призначена для зовнішніх користувачів.
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Але, разом з тим, існує відмінність між результатами, отриманими в
податковому і фінансовому обліку. До найпоширеніших причин відхилень
слід віднести:
– принципово новий підхід до визначення моменту виникнення
податкових доходів і витрат, який збігається з моментом отримання доходів і
витрат діяльності підприємств;
– сума податкових витрат не відповідає сумі витрат діяльності у
фінансовому обліку;
– новий підхід до визначення об‘єкта оподаткування (об‘єкт
оподаткування у податковому обліку – це величина, яка не збігається з
прибутком підприємств, що є об‘єктом оподаткування у фінансовому обліку);
– відмінність у методиці визначення сум податкових доходів і витрат,
а також сум витрат і доходів діяльності;
– якщо у фінансовому обліку існують певні теоретичні категорії,
окрема методологія обліку, то теоретична база податкового обліку
обмежується лише правилами його ведення;
– відмінність у призначенні фінансової та податкової звітності (якщо
за даними першої можна охарактеризувати фінансовий стан суб‘єкта
господарської діяльності, то за даними другої – стан розрахунків з бюджетом
за відповідними податками й платежами).
Специфікою податкового обліку є наявність особливих первинних
документів, регістрів аналітичного та зведеного обліку. Так, при обліку
податку на додану вартість первинний облік ведеться на основі податкової
накладної. Аналітичний облік ведеться в таких регістрах, як реєстр виданих і
отриманих податкових накладних. Оподатковуваний прибуток визначають на
підставі нагромаджених даних про податкові витрати та податкові доходи у
відповідних аналітичних регістрах.
Національні стандарти обліку не ліквідували розбіжностей між
податковим і фінансовим обліками. Податковий облік залишається досить
важливою ланкою облікової системи, навіть найголовнішою, оскільки саме за
порушення податкового законодавства передбачені значні штрафні санкції.
Відхилення результатів податкового та фінансового обліку є, без
сумніву проблемою. Але це не лише українська проблема, але й загально
інтернаціональна, оскільки в інших країнах теж мають місце розбіжності.
Це ускладнює роботу бухгалтерів.
У світовій практиці намітилися два підходи до вирішення проблем
ведення фінансового і податкового обліків:
– залежність фінансового обліку від податкових правил;
– незалежність фінансового і податкового обліку.
З 1-го січня 2011 року вступив в силу Податковий Кодекс України від
02.12.2010 р. № 2755-VІ. Аналіз основних положень цього Кодексу вказує на
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той факт, Україна обрала перший підхід, що передбачає залежність
фінансового обліку від податкових правил.
Існуючі розбіжності у методиці формування собівартості реалізації
продукції, робіт, послуг за національними стандартами обліку і за вимогами
Податкового кодексу України, так чи інакше призведуть до бажання їх
усунути. Також очевидним є той факт, що усунення таких неузгодженостей
відбуватиметься за рахунок змін національних стандартів бухгалтерського
обліку. Нас очікує подальша підпорядкованість фінансового обліку
фіскальним потребам державних інституцій. А отже, бухгалтери-практики
найближчим часом не чекають спокійної роботи.
УДК 657
Познякевич Д.С., ст гр. ОА-31
Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
Ефективний розвиток національного господарства значною мірою
залежить від рівня забезпеченості його економічної безпеки, оскільки лише за
такої умови може проводитись незалежна зовнішня і внутрішня політика яка
відповідає національним інтересам. Економічна безпека держави є складною
багаторівневою системою, яка неодмінно потребує захисту всіх її
компонентів на різних рівнях ієрархії управління економікою: держави,
регіону, галузі, сектора економіки, окремого підприємства, особи.
Дослідженню проблеми економічної безпл. держави, підприємств,
банківських установ присвячені праці багатьох фахівців галузі економіки.
Зокрема на практичному рівні проблема управління фінансово-економіною
безпекою підприємства, методи та алгоритми її забезпечення були найбільш
повно розкриті в роботах вчених як І.А.Бланк, А.В.Козаченко С.В.Кавун та
В.С.Пономаренко, М.Ю.Погосова здійснила структурно-логічний аналіз
поняття «фінансова безпека підприємства». Але тим менш економісти не
дійшли згоди щодо найбільш точного та найбільш повного формулювання
поняття фінансово-економічної безпеки підприємства. Також С.Б.Довбня,
Н.Ю.Гічова, С.М. Ілляшенко запропонували методи діагностики рівня
економічної безпеки підприємства, Л.Б.Долінський, Д.П Сащук розробили
новий підхід щодо оціни надійності підприємства, М.Войнаренко,
О.Яременко запропонували механізм побудови управління економічною
безпекою підприємств на основі відхилень від нормативних показників.
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На думку І.А.Бланка, провідну роль фінансової компоненти в загальній
системі економічної безпеки підприємства визначають такі основні
положення: фінансова діяльність продукує основну форму ресурсного
забезпечення реалізації економічної стратегії підприємства; операції,
пов‘язані з фінансовою діяльністю підприємства, мають стабільний
характер;фінансова діяльність відіграє пріоритетну роль в забезпеченні
стабілізації економічного розвитку підприємства в цілому; фінансові ризики
за своїми негативними наслідками належать до категорії найнебезпечніших.
Проте, попри вагомий доробок вчених існує об‘єктивна необхідність
розробки теоретично-практичних засад і удосконалення механізмів зміцнення
безпеки підприємства у системі безпеки національної економіки на пост
трансформаційному етапі її розвитку. Саме із урахуванням цих аспектів
актуалізується
потреба в обґрунтуванні основ економічної безпеки
підприємства, її системи, а також розробці стратегічних і тактичних засобів
формування ефективних механізмів інституційного громадського та
державно-правового регулювання розвитку підприємства на засадах
нормативно-методичного, фінансово-організаційного та інших складників
державного управління, повноцінної участі органів державної влади та
суб‘єктів господарської діяльності, розгалуженої мережі 8 недержавних
інституцій сприяння розвитку і забезпечення економічної безпеки
підприємницької діяльності.
На сьогодні розроблено численні моделі прогнозування банкрутства
суб‘єктів господарювання як зарубіжними, так і вітчизняними фахівцями.
Вони дають змогу оцінити рівень фінансових ризиків, а отже, і фінансової
безпеки підприємства. Однак недоліком методик, що базуються на
показниках фінансової звітності, є те, що ці значення в умовах нашої країни
можуть бути викривленими (випадково чи навмисно). Крім того, не можна
механічно використовувати методи та моделі для аналізу стану підприємств в
умовах,що характеризуються інформаційною невизначеністю та динамічно
змінюються. Зазначені недоліки зумовлюють високий рівень помилковості
оцінки ймовірності настання фінансової кризи та банкрутства.
Сутність категорії «фінансова безпека підприємства» можна трактувати
з різних позицій:
1. сутність захищеності фінансових інтересів підприємства на усіх
рівнях фінансових відносин;
2. стан економічної, грошово-кредитної, валютної, банківської,
бюджетної, податкової, інвестиційної, митно-тарифної і фондової системи,
які характеризуються збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх
негативних впливів, здатністю попередити зовнішню економічну експансію,
забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи і
економічне зростання;
176

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

3. створення таких умов функціонування підприємства при яких
зведено до мінімуму можливість зловживання фінансово-економічними та
інформаційними ресурсами підприємства[1, с. 3].
Відомо
що
фінансово-економічна
діяльність
підприємства
здійснюється з урахуванням умов зовнішнього середовища, якому
притаманне зростання рівня динамічності і невизначеності,що викликані
трансформаційними, інтеграційними та глобалістичними процесами. Можна
стверджувати, що зростання рівня невизначеності насамперед пов‘язане з
посиланням конкуренції на певних товарних ринках, скороченням тривалості
життєвого циклу продукції, інфляційними процесами, нестабільністю
податкового законодавства, відсутністю розвинутого сектора доступного
банківського кредитування, зниженням ділової активності фондового ринку
та реструктуризацією власності стратегічно-важливих галузей національної
економіки тощо.
Безперечно, проблема забезпечення економічної безпеки держави
характеризується найвищим рівнем пріоритетності та складності категорій,
великою кількістю функціональних елементів та чинників, які її визначають.
У зв‘язку з цим обґрунтуванням теоретичних засад поняття «економічної
безпеки підприємства» потребує узгодження із системою економічної безпеки
держави, її структурними складниками,а також визначення місця економічної
безпеки підприємницької діяльності у цій системі, здійснення ієрархічної
декомпозиції рівнів управління безпекою національної економіки.
Загрози економічній безпеці підприємницької діяльності можуть бути
дуже різноманітними вони класифікуються за різними критеріями: за
джерелом виникнення всі загрози можна поділити на зовнішні і внутрішні; за
рівнем тяжкості наслідків: загрози з високою, значною, середньою, і низькою
тяжкістю наслідків; за рівнем вірогідності загрози можуть бути
маловірогідними і високо вірогідними; загрози можуть розрізнятися за
проявом на певному етапі підприємницької діяльності. Існують загрози
найвірогідніші та найнебезпечніші на етапі створення фірми, й такі, що
характерні для її функціонування; загрози можуть розрізнятися за об‘єктом
посягань; за суб‘єктами загроз; за формою збитку [5, c. 119-123].
Поряд із визначеними показниками, доцільним є запровадження такого
індикатора економічної безпеки як потенціал компенсацій і запобігання
збиткам. Експертні прогнози витрат,необхідні для відшкодування збитків,
спричинених ризиковими рішеннями та непередбачуваними ситуаціями,
дають можливість оцінити і своєчасно свормувати ресурси підприємства,
орієнтовані на відновлення і утриманням стабільності і стійкості його
економічного розвитку, а також на попередження ризиків.
Отже внаслідок існування різних загроз, що можуть одночасно
стосуватися різних сфер діяльності підприємства виникає об‘єктивна
необхідність розробки та реалізації заходів щодо вдосконалення економічних
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механізмів
управління
фінансово-економічною
безпекою
суб‘єкта
господарювання. Об‘єктом системи забезпечення фінансової безпеки
виступає стабільний фінансовий стан суб‘єкта підприємницької діяльності в
поточному і перспективному періоді. Конкретними ж об‘єктами захисту
виступають ресурси: фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові. Оскільки
об‘єкт захисту є багатоаспектним, то ефективне забезпечення фінансовоекономічної безпеки повинне ґрунтуватися на системному підході до
управління цим процесом.
УДК 336.76
Полінкевич О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У
РЕГІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
Оцінкою зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів
займається багато вчених та наукових шкіл, які використовують різні
показники для оцінки. Серед них можна виділити такі: 1) у працях
І.В. Верещагіної, О.В. Раєвнєвої, Н.М. Омелаєнко, К.В. Тонєвої, О.М.
Ястремської використовуються такі показники, як джерела фінансування
інновацій в Україні, інновацій на промислових підприємствах, національних
дохід, ВВП, прямі іноземні інвестиції в Україну (на одну особу, з України),
середня номінальна заробітна плата, кількість наявного населення,
мінімальна заробітна плата за місяць, обмінні курси ЄВРО, ДОЛАР, облікова
ставка НБУ, індекс промислового виробництва, роздрібний товарооборот,
індекс цін виробників промислової продукції, індекс споживчих цін,
інвестиції в основний капітал (у %, у % до ВВП), рівень безробіття
працездатного населення, показники біржової активності (індекс ПФТС, РТС,
ММВБ, S&P, Dow Jones, NASDAQ), кореляційні моделі залежностей індексу
промислового виробництва (1987 р.=100 %) та чистого національного
продукту від амортизації, національного доходу від валового об‘єму
внутрішніх приватних інвестицій, національного доходу від амортизації та
нерозподіленого прибутку корпорацій, індексу промислового виробництва
(1987 р.=100 %) від нерозподіленого прибутку корпорацій [8, с. 24-32, с. 96105, с. 226-233]; 2) у працях В. О. Коюди, Л.А. Лисенко запропоновані такі
показники: ВВП, промислове виробництво, виробництво продукції сільського
господарства, інвестиції в основний капітал, кількість підприємств, які
займалися інноваційною діяльністю, динаміка підприємств, що здійснюють
інноваційну діяльність, кількість промислових, що впроваджують інновації,
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структура джерел фінансування інноваційної діяльності, кількість
підприємств, що реалізували інноваційну продукцію, обсяг реалізованої
інноваційної продукції, динаміка коефіцієнта результативності інноваційних
витрат [3, с. 57-97]; 3) у працях І.В. Гонтарева − обсяг реалізованої
промислової продукції, обсяг продукції сільського господарства,
виробництво продукції тваринництва, обсяг продукції будівництва,
вантажообіг, паса жирообіг, імпорт та експорт товарів, оборот роздрібної
торгівлі, доходи і витрати населення, середньомісячна заробітна плата одного
працівника вцілому та промисловості, заборгованість з виплати із заробітної
плати, кількість зареєстрованих безробітних, ВВП у ринкових цінах, основні
засоби у промисловості, рентабельність операційної діяльності промислових
підприємств, частка збиткових підприємств, середньорічна кількість
найманих працівників у промисловості, інвестиції в основний капітал,
структура витрати на інновації, кількість підприємств, що впроваджують
інновації, реалізована інноваційна продукція обсязі промисловості [1, с.
52−92]; 4) В.М. Гриньова, В.В. Власенко пропонують такі показники:
кількість населення, кількість організацій, які виконували НДДКР (од, у % до
загальної кількості в Україні), фінансування НДДКР за всіма джерелами (у
фактичних цінах, у % від фінансування НДДКР в Україні), кількість
винаходів на 100 тис. населення, кількість суб‘єктів ЄДРПОУ, кількість
організацій, що виконують науково-технічні роботи (всього, у % до загальної
кількості ЄДРПОУ), чисельність працівників науково-технічної діяльності,
чисельність фахівців, які виконували наукові дослідження та розробки,
співвідношення
висококваліфікованих
наукових
кадрів,
зайнятих
інноваційною діяльністю до їх загальної кількості, обсяг науково-технічних
робіт, виконаних власними силами підприємств за видами, співвідношення
продуктових і технологічних інновацій у загальному щорічному обсязі [2,
с.9−26]. З.В. Герасимчук, Н.Т. Рудь оцінюють інноваційний стан економіки
регіону за такими показниками: генерація знань: чисельність фахівців, які
виконують наукові та науково-технічні роботи, осіб на 10000 населення
регіону; чисельність докторів та кандидатів наук, які зайняті в економіці
України, осіб на 10000 населення; чисельність докторантів та аспірантів, що
виконують НДДКР, осіб на 10000 населення; підготовка та підвищення
кваліфікації кадрів, осіб на 10000 населення; чисельність студентів вищих
навчальних закладів I-IV рівнів акредитації у розрахунку осіб на 10000
населення; винахідницька активність працівників, зайнятих в економіці, осіб
на 10000 населення; внутрішні поточні витрати на наукові та науковотехнічні роботи, виконані власними силами наукових організацій, тис. грн на
10000 населення; основні засоби організацій, які займаються науковотехнічною діяльністю, млн. грн на 10000 населення), трансфер знань
(чисельність організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи,
одиниць на 10000 населення; кількість виконуваних наукових та науково179
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технічних робіт, одиниць на 10000 населення; кількість підприємств, що
виконували роботи зі створення і використання об‘єктів промислової
власності та раціоналізаторських пропозицій, одиниць на 10000 населення;
обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами
наукових організацій, тис. грн. на 10000 населення; кількість промислових
підприємств, що впроваджували інновації, одиниць на 10000 населення),
освоєння знань (загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної
діяльності, тис. грн. на 10000 населення; впроваджено нових технологічних
процесів на промислових підприємствах, процесів на 10000 населення;
освоєно виробництво інноваційних видів продукції на промислових
підприємствах,
найменувань
на
10000
населення;
використано
раціоналізаторських пропозицій, найменувань на 10000 населення),
використання інновацій (обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн
на 10000 населення; реалізація інноваційної продукції за межі України, тис.
грн на 10000 населення; подано заявок на видачу охоронних документів до
державного департаменту інтелектуальної власності України, одиниць на
10000 населення) [6, с. 170].
Е. Портер, С.Скотт пропонують при оцінці зовнішнього середовища
використовувати інноваційний індекс Портера [11], інноваційний індекс
штату Массачусетс [10]; Макаров В.Л., Москвіна О.С., Р.Д. Аткінсон −
інноваційний індекс Міссісіпі [4], метод зонування інноваційного профілю
регіону [5], Європейська шкала інновацій [7], індекс розвитку
інтелектуального потенціалу (ІРІП), індекс нової економіки (State New
Economy Index) [9], ОСЕР рекомендує використовувати частку патентних
виплат університетам у загальних витратах на дослідження і розробки, частку
інформаційно-комунікаційного ринку (у % до ВВП), відсоток доданої
вартості, виготовленої у високотехнологічних галузях, населення, що
приймає участь у додатковій освіті (% від жителів віком 25–64років),
кількість зареєстрованих (комерційних) в рік доменних імен «com» [7].
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РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ІВЕНТИВНОГО ТУРИЗМУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Україна має значні передумови та потенціал нарощення
конкурентоспроможності в умовах глобальних економічних змін.
Стратегічними перевагами країни є вигідне розташування, значний
економічний, туристичний потенціал, багатство традицій та культурноісторичних пам‘яток, мережа транспортних сполучень та ін.
На сучасному етапі розвитку держави поступово відбувається перехід
від ресурсомістких виробництв до пошуків інших форм економічної
активності, здатних приносити матеріальні блага, покращувати рівень життя
населення, не виснажуючи природно-ресурсний потенціал. Одним із таких
видів діяльності є сфера туризму, що уособлює засіб духовного, культурного
й соціального розвитку особистості та є одним із видів активного відпочинку,
який поєднує відновлення продуктивних сил людини з оздоровчими,
пізнавальними, спортивними, культурними та розважальними цілями.
Загалом туристична сфера все частіше розглядається як специфічний,
екологічний і привабливий сектор економіки та складова державної і
регіональної політики, від якої у значній мірі залежить як соціальний, так і
економічний розвиток країни, формується її імідж на міжнародній арені.
Надзвичайно потужним є опосередкований вплив розвитку туризму на
соціально-економічний стан країни та її регіонів, зокрема через необхідність
будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, аеропортів,
залізниць, облаштування державного кордону і митних переходів, випуску
сувенірної продукції з національною символікою, належне обслуговування
сотень тисяч туристів у готельних та розважальних комплексах.
За час трансформації економіки України зросла роль індустрії дозвілля
181

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

в економічному виробництві та національній економіці загалом, і управління
її розвитком поступово переноситься на рівень кожного конкретного регіону,
відбувається подальша децентралізація управління і розширення прав регіону
щодо розвитку ринків послуг з одночасним підвищенням їх відповідальності
за здійснення діяльності у сфері туризму, яка стає об‘єктом розгляду як
перспективний у фінансовому та екологічному аспектах елемент регіональної
системи. Адже розвиток цієї сфери у регіоні – це, перш за все, популяризація
регіону у світі, і, відповідно, підвищення інвестиційної привабливості регіону
через формування позитивного туристичного іміджу території, і додаткові
надходження до бюджету, і задоволеність людей, які користуються такими
послугами, і нові робочі місця, що зменшує рівень безробіття та відповідно
видатки на нього, що у сукупності сприяє загальному підвищенню рівня
добробуту та якості життя не лише окремого регіону, а й країни в цілому.
Значного визнання та популярності в світі за останні десятиліття
набуває розвиток такого перспективного напрямку туризму як івентивний.
Характерною ознакою івентивного туризму є приурочення туристичної
подорожі до певної події, свята чи видовища: музичних конкурсів,
національних фестивалів та карнавалів, театралізованих дійств, конкурсів,
різноманітних змагань та чемпіонатів, політичних акцій, унікальних
природних явищ, що мають здатність приваблювати до місць, де вони
відбуваються. Історія ж розвитку івентивного туризму сягає глибокої давнини
з часів започаткування організації олімпійських змагань у Давній Греції, що
об‘єднували десятки тисяч зацікавлених з усього Середземномор‘я.
Соціальні та економічні вигоди від їх проведення зумовили
розширення спектру івентивних заходів у різних країнах світу протягом
історичних етапів розвитку суспільства.
На нинішньому етапі розвитку України, що характеризується
перенесенням
соціально-економічних
процесів
з
галузевого
на
територіальний рівень, дослідження івентивного туризму, як одного із дієвих
напрямків регіонального розвитку, є важливим та своєчасним.
Процес такого дослідження вимагає активізації насамперед
теоретичних пошуків з даного питання, що спричинене недостатньо
розвинутою методологічною базою. Саме тому особливого значення сьогодні
набуває розробка теоретичних засад розвитку інвективного туризму, як
перспективного напрямку регіонального розвитку.
Провівши порівняльну характеристику івентивного туризму з
традиційними видами туризму, виділимо основні ознаки, які йому
притаманні. До ознак, характерних івентивному туризму, належать: чітка
регламентованість та періодичність проведення заходів; стаціонарність
проведення заходів; застосування підходів проектного управління;
диверсифікація джерел фінансування; залежність від суспільної думки,
статусу, престижу; масовість відвідувачів, залежність від поінформованості
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населення; довготривалість інформаційного ефекту, стимулювання розвитку
різних секторів туріндустрії.
Відповідно до виділених ознак та враховуючи вищенаведені
визначення, під івентивним туризмом будемо розуміти націлений на
отримання мультиплікативного соціально-економічного ефекту вид туризму,
що здійснюється відповідно до розробленої програми з організації та
періодичного проведення на певній території широкомасштабних
просвітницьких, спортивних, культурно-розважальних заходів, ефективність
яких залежить від поінформованості суспільства, статусу та престижу події.
Розкриваючи умови ефективності івентивних заходів слід вказати на
об‘єкт такої ефективності, тобто, хто буде мати вигоду від їх проведення. На
нашу думку, ефективність івентивних заходів слід розглядати з позиції, поперше, туристичної фірми, яка отримуватиме прибутки від вдало
організованого заходу, що в свою чергу спричинятиме економічний ефект для
регіону проведення; по-друге, безпосередніх учасників (спортсменів, артистів
тощо) у формі заробітної плати, призів, статусу; по-третє, глядачів, які є
свідками неповторних подій; по-третє, регіон, який отримує вхідні туристичні
потоки,
надходження
в
бюджет,
«інформаційний
ефект»
та
«мультиплікативний ефект» від проведення заходу; по-четверте, держава, яка
отримує вигоди від міжнародних, загальнодержавних подій.
Тобто розвиток івентивного бізнесу надає: туристам та місцевому
населенню – послуги, працівникам – робочі місця, власникам – прибуток,
бюджету – надходження. Матиме місце і ефект індустрії дозвілля у вигляді
додаткового попиту на товари і послуги у регіоні. Значно зросте попит на
сувенірну продукцію, що буде і доходом, і рекламою регіону. Розвиток сфери
івентивного туризму матиме соціальне значення за рахунок первинної (власне
в івентивному туризмі) та вторинної зайнятості у регіоні, забезпечуватиме
відпочинок у ньому. У цьому і полягає мультиплікативний (синергічний)
ефект івентивних турів для території проведення.
Розвиток сфери івентивного туризму як складової індустрії дозвілля є
загальнодержавним завданням, адже передбачає організацію не лише
національних, а й міжнародних заходів. Разом з тим, ця сфера туризму є
достатньо перспективним напрямком та передумовою забезпечення
регіонального розвитку країни, адже передбачає певну прив‘язку до території
проведення івентзаходів. Насамперед це зумовлено значенням івентивних
заходів для поширення інформації про регіони країни, історичні особливості
та самобутність їх розвитку тощо. Завдяки комплексним івентивним турам,
які включатимуть не лише участь у певній події, але й супутні послуги,
пов‘язані оглядом безпосереднього місця проведення та цікавих об‘єктів
поблизу нього, проживанням у комфортабельному місці відпочинку із
додатковими рекреаційними послугами, забезпечуються умови підвищення
соціально-економічного розвитку регіонів країни.
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Для депресивних регіонів розвиток івентивного туризму, спрямований
на збільшення кількості культурних подій та заходів, які відбуватимуться у
регіоні, забезпечуватиме потік гостей у регіон та слугуватиме додатковим
джерелом бюджетних надходжень, поштовхом розвитку ринкової та
соціальної інфраструктури, нових сфер діяльності та суміжних галузей
економіки, передумовою створення додаткових робочих місць. Для високо
розвинутих регіонів івентивний туризм стане додатковою передумовою
підвищення їх інвестиційної привабливості. Тому ведення ефективної
регіональної політики розвитку івентивного туризму в регіонах країни,
спрямованої на підвищення рівня організації та проведення таких подій, є
умовою розвитку індустрії дозвілля та підвищення соціально-економічного
розвитку регіонів країни загалом.
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ОЦІНКА БІЗНЕСУ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
В сучасних умовах ринкових відносин оцінка вартості бізнесу стає
інструментом корпоративного управління діяльністю підприємства.
Найчастіше вартість бізнесу визначається при купівлі-продажу,
реорганізації, ліквідації, банкрутстві, злитті чи поглинанні компанії. Однак,
оцінка бізнесу може проводитися також з метою одержання кредиту,
здійснення страхових операцій, залучення інвестицій або розміщення акцій
на фондовому ринку, підвищення ефективності управління бізнесом і т.д.
Правильне визначення оцінки вартості бізнесу є однією з актуальних
проблем на сучасному етапі розвитку українських підприємств.
Серед науковців відсутня єдина думка щодо визначення сутності
оцінки вартості бізнесу. Аналіз наукових праць дозволяє виділити наступні
підходи до визначення оцінки бізнесу:
1) ототожнення з величиною можливих доходів;
2) відповідно до вартості активів підприємства;
3) оцінка діяльності підприємства.
Згідно першого підходу оцінку вартості бізнесу розглядають як процес
визначення в грошовому вираженні вартості даного об‘єкта з урахуванням
отримання можливих доходів у конкретному ринковому середовищі [4].
Відповідно до другого підходу вартість бізнесу розглядається як оцінка
окремого підприємства з акцентом на майновому характері, тобто як вартість
всіх активів оцінюваного підприємства [2].
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Однак, оцінку вартості бізнесу можна розглядати як оцінку конкретної
діяльності, що організована в рамках певної організаційно-правової форми
(третій підхід) [3].
Розглядаючи оцінку бізнесу як економічну категорію слід зауважити,
що економічний її зміст залежить від обраного підходу до трактування та
цілей оцінки. Якщо вартість бізнесу (до прикладу) буде здійснюватися з
метою оцінки успішності діяльності підприємства, то її економічне
наповнення буде значно відрізнятися від трактування поняття «оцінка
бізнесу» щодо визначення вартості компанії з метою продажу.
Отже, трактування оцінки вартості бізнесу як економічної категорії
залежить на сам перед від обраного підходу та від цілей оцінки. Виходячи з
мети проведення оцінки вартості бізнесу її економічна суть буде мати інший
зміст та характер.
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Результатом діяльності будь-якого підприємства є випуск готової
продукції, виконання робіт або надання послуг, адже саме завдяки цьому
вони і отримують свій основний прибуток. Але щоб отримати прибуток
необхідно, перш за все, правильно організувати бухгалтерський облік.
Проблемою обліку готової продукції та її реалізації й розробкою
практичних рекомендацій щодо його удосконалення постійно займаються
вчені, які зробили значний внесок у розвиток обліку готової продукції та її
реалізації, зокрема: Л. Нападовська, В. Мякота, С. Голов, В. Палій, М.
Чумаченко, І. Білоусова та інші. Значну увагу автори приділяють питанням
формування витрат і калькулювання собівартості продукції. Велика кількість
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публікацій присвячена тим чи іншим аспектам П(С)БО 16 «Витрати», які
визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності.
Найбільш критичний аналіз П(С)БО 16 міститься у статті М. Чумаченка
та І. Білоусової, в якій автори дійшли висновку, що у П(С)БО 16 викладені
трактування, які не сприяють підвищенню рівня економічної роботи на
підприємстві, запровадженню проти витратного механізму господарювання.
Враховуючи відсутність у складі Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку стандарту «Витрати», автори пропонують відмінити П(С)БО 16.
Однією з проблем П(С)БО 16, яка є актуальною, автори вважають те, що п. 11
П(С)БО 16 визначає склад виробничої собівартості і тим суперечить тому, що
перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції
встановлюється підприємством. Йдеться про те, що в п. 11 П(С)БО 16
встановлений склад виробничої собівартості, п.п. 12-14 розкривають зміст
прямих витрат, а п. 15 встановлено зміст статей загальновиробничих витрат.
Причому ця стаття об‘єднує всі накладні витрати цехів в цілому.
Разом з тим, існують проблеми формування виробничої собівартості
продукції в бухгалтерському обліку , а останнім часом ця проблема стала ще
більш актуальною, тому що існує протиріччя між Податковим кодексом та
П(С)БО. Якщо порівняти склад загальновиробничих витрат згідно з цими
двома системами обліку, можна побачити, що існують незначні відмінності
між деякими пунктами витрат, які входять до загальновиробничих. Це може
викликати труднощі при формуванні собівартості, незважаючи на те, що
дотримуючись змін, внесених до ПКУ, загальновиробничі витрати входять до
собівартості виготовленої та реалізованої продукції. Але незважаючи на це,
підприємства повинні й надалі надавати детальний зміст змінних та
постійних загальновиробничих витрат, щоб полегшити прийняття рішення
щодо відображення цих витрат в бухгалтерському та податковому обліку.
Так, в податковому обліку загальновиробничі витрати, які згідно П(С)БО
включаються у собівартість виготовлених та реалізованих товарів
(робіт,послуг), визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано
дохід від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
Витрати ж, які неможливо прямо пов‘язати з доходом певного періоду,
відображаються у складі того звітного періоду, в якому вони були здійснені .
Тому, надалі необхідно втримуватися від скорочення й об‘єднання статей для
того, щоб уникнути збільшення обсягу робіт по плануванню й обліку
собівартості продукції як по цехах, так й у загальному по підприємству. Але
згідно з Податковим кодексом все ж таки потрібно включати ці витрати до
собівартості виготовленої продукції. Останнім часом деякі підприємства
почали не тільки відмовлятися від планування собівартості продукції, але й
від її калькулювання. Внаслідок цього економісти не знають, точну
собівартість одиниці продукції, що випускається, яка принесла прибуток, а
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яка збиток. Такі позиції практичних бухгалтерів обґрунтовуються деякими
вченими- економістами, що не зовсім вірно.
Так, професор Я. Соколов обґрунтовує положення про те, що фактична
калькуляція втратила свою практичну цінність й її не слід використовувати в
господарській діяльності підприємства у ціноутворенні, для проведення
економічного аналізу. Крім того, ринкова економіка й конкуренція роблять
калькуляцію фактичної собівартості продукції непотрібною, оскільки ціна на
ці вироби формується під впливом попиту та пропозиції, а сама по собі
фактична виробнича собівартість на продажну ціну не впливає.
Однак, не можна погодитися з позицією про недоцільність складання
калькуляції фактичної собівартості продукції, так як буде відсутня
необхідність у веденні обліку виробничих витрат по місцях виникнення, по
виробах, а також списанні витрат безпосередньо на фінансовий результат.
Незважаючи на те, що відмова від обліку виробничих витрат і від
калькулювання фактичної собівартості, здавалося б, полегшить роботу
бухгалтерів і скоротить обчислюванні роботи, така позиція є неправильною,
тому що така відмова, у підсумку приведе до порушень й негативних
наслідків в економіці підприємства, а саме: неможливо буде вести
аналітичний складський облік готової продукції й виявити фінансові
результати, здійснити аналіз собівартості продукції по статтях, видах виборів,
виявити причини допущенної перевитрати, а також відбити, які внутрішні
резерви має підприємство.
На нашу думку, доцільно відображати інформацію про зміни у
формуванні собівартості в бухгалтерському обліку з метою більш точного
віднесення витрат до її складу і всебічного контролю за процесом
виробництва продукції. Одночасно, з метою підвищення ефективності
виробництва підприємства повинні, як і раніше, активно вести управлінський
облік. Для цього необхідно насамперед визначити номенклатуру витрат для
планування й обліку конкретного цеху, ділянки; розробити методику
підрахунку й оцінки залишків незавершеного виробництва, а також порядок
визначення результатів господарської діяльності. При цьому важливу роль
повинні грати міжгалузеві положення й інструкції із планування, обліку й
калькулювання собівартості продукції.
Удосконалення бухгалтерського обліку собівартості продукції вимагає
аналізу альтернативних напрямків облікової політики, обґрунтування
оптимальних рішень, що не суперечать міжнародним стандартам. Також існує
проблема в обліку готової продукції стосовно плати за отриману продукцію,
виконані роботи та надані послуги. Адже майже кожному підприємству
доводилося продавати продукцію чи виконану роботу з відстрочкою платежу
та доводилося боротися з неплатежами. Підприємству необхідно знати, які
юридичні засоби використовувати для отримання своїх грошей, як правильно
організувати роботу зі стягнення дебіторської заборгованості. Вирішення
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вказаних проблем дозволить ефективно здійснювати бухгалтерський облік
готової продукції і її собівартості, підвищить ефективність виробництва, і тим
самим підтримає конкурентоспроможність виробленої продукції, нарощуючи
економічний потенціал підприємства.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Поява терміну „глобалізація" пов'язана з іменем О.Робертсона, який
уперше використав його в 1983 році. Спочатку цей термін застосовувався
лише стосовно економіки, але поступово поширився на всі соціальні
дисципліни [1].
За останні 10–15 років глобалізація значно посилила вплив на
трансформацію національних систем вищої освіти. Так, на думку одного з
відомих теоретиків університетської освіти, віце-канцлера Кенсінгтонського
університету П. Скотта, глобалізація є найфундаментальнішим викликом, з
яким зіткнулася вища школа за всю понад тисячолітню історію існування [2,
с. 3].
Відтак актуальним є з'ясування тенденцій розвитку вищої освіти в
умовах культурної глобалізації, її наслідків та спроби розмежувати поняття
глобалізації й інтеграції щодо вищої школи.
В умовах небувалого ускладнення відносин у глобалізованому
інформаційному суспільстві часто ототожнюють такі поняття, як
інтернаціоналізація і глобалізація щодо вищої школи. Інтернаціоналізація
освіти означає вільний академічний обмін викладачами і студентами між
вузами різних країн, а також створення єдиних спеціальних навчальних
програм, а глобалізація – це універсалізація навчального планування, що
188

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

здійснюється за рахунок попиту певного типу фахівця на глобальних ринках
праці [3].
Культурна глобалізація вищої освіти є нерівномірним, суперечливим і
складним явищем. З одного боку, глобалізація освіти призводить до
підготовки висококваліфікованих кадрів, створення спільних освітніх
програм, що дає змогу студентам навчатися в закордонних вузах, становлення
інтернаціоналізованої дружби. З іншого боку, глобалізація призводить до
формування освітньої нерівності. Неоднаковий доступ до знань,
інформаційних технологій і мов міжнародного спілкування становить одну з
головних причин появи нерівності в питаннях освіти, для порівняння країни
Західної Європи та країни Африки, Азії [4].
Інша проблема, пов'язана з глобалізацією, вбачається в широкому
домінуванні стандартів масової культури. Нівелювання національних
традицій та звичаїв, втраті специфіки національної системи освіти. Деякі
автори розцінюють глобалізацію як нову форму експансії Сполучених Штатів
Америки, своєрідний «культурний імперіалізм», який нівелює культурну
ідентичність народів різних країн та формує так званий «космополітичний
університет» [5].
Безумовно, на сьогоднішній день глобалізація поширилась на всі
соціальні дисципліни, проте не слід «з головою» занурюватися в даний
процес, адже відданість уніфікації може не лише національну специфічність,
але й країну загалом.
1. Гаєвська Л.А. Глобалізація і проблеми освіти. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://intkonf.org/
2. Скотт П. Глобализация и университет // ВВШ «Alma Mater». – 2000. – № 4. – С. 3–
8.
3. Тітарчук В. Соціокультурна глобалізація вищої освіти: тенденції та наслідки.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/391/
4. Кремень В. Філософія освіти XXI ст. // Персонал. – 2003. – № 1. – С. 8.
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ПЕРЕПОНИ І ПЕРЕВАГИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Україна - не є країною третього світу, а є державою із високим
культурним рівнем та великим потенціалом завоювати свою нішу на
міжнародному рівні. Але необхідно, щоб вона це усвідомила, та починала
рухатися в сторону прогресу, а не пасти задніх на світовому ринку. Отже,
активним для України залишається питання інтеграції до Європейського
Союзу, що, на нашу думку, є одним із непоганих виходів із застійного стану,
який країна не може подолати протягом усього свого незалежного існування.
Незважаючи на досить широке використання останнім часом в
науковій та публіцистичній літературі понять „європейська України‖, вони
ще недостатньо розроблені і зараз переживають період свого становлення та
реального наповнення. Питання європейської інтеграції розглядались
багатьма вітчизняними науковцями, серед яких: Білорус О., Гальчинський А.,
Губковський Б., Кравченко П., Кремень В., Удовик С., Чалий В., Щербак Ю.
Питання входження України до ЄС на даний момент є досить
актуальним та обговорюється постійно. На жаль, на сьогодні не існує єдиної
точки зору щодо вектора інтеграції України. Серед експертів пріоритетним
напрямком, є входження України до ЄС, тоді як пересічні громадяни,
особливо східної частини України притримуються думки щодо необхідності
подальшої співпраці з Росією. Потрібно усвідомити, що входження до ЄС дає
можливість стати Україні європейською державою не лише за географічною
ознакою, але й за рівнем економічного розвитку.
Потрібно розуміти, що інтеграція в ЄС сприятиме зростанню
продуктивності економіки та темпів технологічної модернізації під впливом
конкуренції на єдиному європейському ринку та забезпеченню вільного
доступу до новітніх технологій, капіталу, інформації; підвищенню
кваліфікації робочої сили за умов її вільного руху в межах єдиного ринку;
створенню більш сприятливого інвестиційного середовища; істотному
зростанню обсягів торгівлі на ринку ЄС; створенню передумов для
прискореного зростання взаємообміну в галузях з підвищеним рівнем науко- і
техноємності; підвищенню якості регулятивних інститутів у бюджетній,
банківській, фінансовій сферах та корпоративному управлінні. Інтеграція
також надасть можливість використовувати фонди регіонального розвитку
ЄС для прискорення виходу на рівень економічного розвитку, властивий
більш розвиненим країнам Євросоюзу.
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Між Україною та ЄС існує на даний момент безліч бар‘єрів. Для того,
щоб Україна стала членом Європейського Союзу та наблизилася до
загальноєвропейських стандартів необхідно провести безліч змін, серед яких:
формувати демократичне громадянське суспільство; боротися з корупцією і
відмиванням коштів; забезпечити сталий економічний розвиток; досягти
збільшення реальних доходів населення, розв‘язання соціальних проблем,
досягнення європейського рівня життя; провести земельну реформу; зробити
суди незалежними та багато інших серйозних кроків.
Отже, єдиний шлях ля України - це європейська інтеграція, яка приведе
за собою модернізацію економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх
технологій, підвищення конкурентоздатності вітчизняного виробництва,
можливість виходу на широкий внутрішній ринок ЄС.
УДК 657.471
Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Тенденція інтеграції управлінського обліку в процес управління
виробництвом, вимагає дотримання загальних закономірностей менеджменту.
Усі компоненти, що утворюють систему управління виробництвом,
орієнтовані на довгострокові цілі розвитку і участь працівників в управлінні.
Виходячи з викладеного, до організаційно-методологічних принципів
управлінського обліку виробництва можна віднести: безперервність
діяльності підприємства; використання єдиних для планування і
обліку(планово-облікових) одиниць виміру; оцінку результатів діяльності
підрозділів підприємства; спадкоємність і багатократне використання
первинної і проміжної інформації в цілях управління; формування показників
внутрішньої звітності як основи комунікаційних зв'язків між різними
рівнями; облік за собівартістю; застосування нормативного і бюджетного
методу управління
витратами,
фінансами, комерційною діяльністю;
об'єктивність, повноту і аналітичність, що забезпечують вичерпну
інформацію про об'єкти обліку; періодичність, що відбиває виробничий і
комерційний цикли підприємства, встановлені обліковою політикою;
відповідності доходів і витрат на основі тимчасової визначеності фактів
господарської діяльності.
Запропонований перелік принципів, що мають відношення до різних
концепцій управлінського обліку виробництва, можна класифікувати таким
чином:
 принципи, обумовлені вимогами бухгалтерського обліку;
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 принципи, що формують склад і процедури ведення управлінського
обліку;
 принципи, що визначають напрями і способи управлінського обліку в
конкретних ситуаціях управління виробництвом.
Принципи,
обумовлені
вимогами
бухгалтерського
обліку,
встановлюють основні методологічні підходи до визначення суті
управлінського обліку. В той же час особливості відображення інформації
про виробництво в його системі дозволяють декілька по іншому трактувати
умови їх реалізації. Так, принцип доцільності проявляється у будь-якому
випадку при виборі об'єкту спостереження, об'єму інформації про цей об'єкт і
можливість робити вплив на управлінські рішення. Якість інформації про той
або інший об'єкт спостереження розглядається з точки зору її істотності,
тобто своєчасності представлення для ухвалення рішення або контролю. Вона
враховує умови, в яких приймається рішення, цільові критерії і можливі
наслідки даних альтернатив.
Принципи, що формують склад і процедури ведення управлінського
обліку, визначають перелік об'єктів спостереження, їх класифікаційні
характеристики і одиниці виміру, включаючи інформацію нефінансового
характеру, процедури відстежування, що протікають
на підприємстві
виробничих процесів в реальному масштабі часу, перелік показників
внутрішньої звітності за короткі проміжки часу.
Принципи, що визначають напрями і способи ведення обліку в
конкретних ситуаціях управління виробництвом, орієнтують систему
управлінського обліку на використання специфічних прийомів узагальнення
інформації, з метою обгрунтування рішень, що приймаються. До таких
відносяться: періодичність виробничого і комерційного циклів; облік витрат
по процесах діяльності; на основі руху продукту; відповідності доходів і
витрат; визнання результатів діяльності структурних підрозділів.
Сукупність перерахованих принципів утворює повний і досить
логічний набір правил побудови системи обліку, а їх застосування дозволяє
задовольнити вимоги трьох концепцій управлінського обліку виробництва.
УДК 657
Сардачук А.О., ст. гр. ОА-31
Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ»
Сучасний високий рівень розвитку суспільства, побудова соціально
орієнтованої економіки в світі призводить до зростання ролі соціальних цілей.
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Систематичне здійснення соціальної діяльності підприємством призводить до
формування його позитивного іміджу, репутації. Оцінити соціальну діяльність
підприємства можна перш за все за допомогою соціальних витрат. Адже
підприємство повинно реалізовувати свою діяльність не тільки в економічній
сфері, а й в соціальній та культурній сферах.
Існує велика кількість визначень поняття «соціальні витрати». Дана
категорія досліджувалась такими вченими як О. І. Пацула, Є.А. Батченко, М.Т.
Білуха, Ф.Ф. Бутинець, О.А. Грішнова, Я.В. Соколов. Наприклад, Мілютіна А.
у своїй праці розглядає соціальні витрати як економічні ресурси, які
спрямовані на забезпечення державних соціальних гарантій, передбачених
чинним законодавством, задоволення потреб персоналу підприємства,
запобігання несприятливого впливу на нього зовнішнього і внутрішнього
середовища, фінансування системи державного соціального захисту та
благодійність [1].
Соколов Я. В., описуючи соціальний підхід в бухгалтерському обліку в
США в ХХ столітті, згадує про визначення соціальних витрат вченими того
часу. Наприклад, В. Кнапп вважав що соціальні витрати – це витрати пов‘язані
з використанням людського фактору, очисткою повітря, води, відновленням
флори та фауни, відтворенням енергетичних ресурсів, введенням нових
технологій, інші витрати та компенсації безробітним [2].
Ще Дж. Кендрік у 1978 році у своєму науковому доробку наводить таке
визначення: соціальні витрати – всі витрати, необхідні для фізичного
формування, розвитку і забезпечення стабільного рівня життя, а саме витрати
на підтримання здоров‘я, на отримання загальної і спеціальної освіти, витрати
на пенсійне забезпечення, на дотримання умов та охорони праці тощо [3].
З вітчизняних сучасних науковців активно дослідженням соціальних
витрат займається Пацула О. І. У своїй дисертації вона наводить трактування
соціальних витрат, як облікової категорії, що характеризує вибуття різних
видів економічних ресурсів відповідно до законодавчих, соціальноекономічних і морально-психологічних гарантій і спрямованих на
задоволення соціальних потреб фізичних чи юридичних осіб [4].
Більшість науковців вказують соціальні витрати підприємства – це
витрати пов‘язані з покращенням умов праці робітників та задоволенням
соціальних потреб фізичних та юридичних осіб.
Отже, в сучасних умовах господарювання в зв‘язку із посиленням
соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством значно розширюється
поняття і значимість соціальних витрат. Можна говорити про виникнення
нового об‘єкта обліку і управління – витрати на соціальні потреби.
Посилюється актуальність дослідження проблем обліку, контролю та
правильного відображення у звітності соціальних витрат.
1. Милютина А. Бюджетирование HR-подрозделения: общее и частное [Текст] /
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Милютина А. // Справочник по управлению персоналом. – 2009. - №5. – С. 28-34
2. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Соколов Я.В.: Учебн.
пособие вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.: ил
3. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование / Кендрик Дж. – М.:
Прогресс, 1978. – 362 с.
4. Пацула О. І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства / Пацула О. І.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – К.:2007.
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Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА
ОБЛІКУ
У процесі господарської діяльності підприємств виникає дебіторська
заборгованість, інформація про яку відображається у активі балансу і є
вагомою його частиною. А тому, актуальним питанням сьогодення є пошук
шляхів удосконалення обліку дебіторської заборгованості та встановлення її
сутності.
Аналіз літературних джерел та діючих нормативних актів свідчить про
неоднозначність трактування суті дебіторської заборгованості.
Так Голов С.Ф. та Лищенко О.Г. визначають дебіторську
заборгованість як фінансовий актив, що є контрактним правом однієї сторони
отримати гроші й узгоджується з відповідним зобов‘язанням сплати іншої
сторони [1, с.288].
Кірейцев Г.Г. трактує дебіторську заборгованість як
складову
оборотного капіталу, яка є комплексом вимог до фізичних чи юридичних осіб
щодо оплати товарів, продукції, послуг[2, с.472].
На думку Крайник О.П. та Клепікова З.В. дебіторська заборгованість –
це форма відстрочки платежу - відкритий кредит (неформальна або
формальна угода, яка передбачає виконання послуг замовником або реалізації
продукції покупцю з відстрочкою оплати за них. Такий кредит вважається
безкоштовним та без чіткого визначення строку [3].
Момот Т. визначає дебіторську заборгованість як безвідсоткову позика
контрагентам, а Бєлозерцев В. - як грошове вираження результату вимушеної
або заздалегідь запланованої господарсько-економічної операції кредитного
характеру з контрагентами (юридичними або фізичними особами), що мала
місце у минулому та борг за неї може бути достовірно визначений,
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узгоджений з контрагентом та сплачений підприємству у майбутньому, а в
поточний момент відображений у балансі підприємства як актив [4, с.55-61].
Зарубіжні вчені Д. Стоун, К. Хітчинг та інші трактують дебіторську
заборгованість як суму боргів, які винні підприємству юридичні або фізичні
особи та які виникли у результаті господарських взаємовідносин з ними.
Не має єдиного підходу щодо встановлення сутності досліджуваної
категорії і в нормативно-правових актах.
Зокрема, Державне казначейство України визначає дебіторську
заборгованість як
фінансовий актив установи, що виникає унаслідок
договірних відносин між двома юридичними особами, серед яких одна, що є
власником активу, після настання відповідних умов угоди має право на
отримання платежів, товарів, робіт та послуг. Правління Національного банку
України вказує, що дебіторська заборгованість - це сума вимог банку до
юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг
тощо.
За іншими нормативними документами дебіторська заборгованість - це
заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів (у тому числі яка
забезпечена векселями) за надані їм продукцію, товари, роботу або послуги;
фінансових і податкових органів за податками, зборами та іншими платежами
до бюджету; також заборгованість з сум нарахованих дивідендів, відсотків,
роялті тощо, що підлягають надходженню; заборгованість пов'язаних сторін
та з внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська
заборгованість. Дебіторська заборгованість, у разі створення щодо неї резерву
сумнівних боргів, наводиться за чистою реалізаційною вартістю.
Отже, у трактуванні сутності дебіторської заборгованості не має єдиної
визначеності та єдиних підходів. Так, досліджувана категорія трактується як
фінансовий актив установи, форма відстрочки платежу, заборгованість
дебіторів, сума боргів та частина оборотного капіталу. Це свідчить про те, що
дане питання потребує подальшого вивчення з метою удосконалення
1. Голов С.Ф., Лищенко О.Г. Облік у бюджетних установах: Навч. посіб. - К.:Центр
учбової літератури, 2009. - 288 с.
2. Кірейцев Г.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник 2-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. - 472 с.
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ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ
Іпотечний кредит виник ще в рабовласницькому суспільстві, де він був
різновидом лихварського капіталу, отримав розвиток при феодалізмі, але
особливо набув розповсюдження при капіталізмі.
Перша поява терміна «іпотека» датується початком VІ ст. до н.е. в
Греції. Забезпеченням відповідальності боржника перед кредитором на той
час слугувала його земельна ділянка, на межі якої кредитором
встановлювався спеціальний стовп, який, власне, і називався «іпотекою», з
відміткою про те, що дане майно виступає забезпеченням його претензії у
визначеній сумі. Надалі на зміну так званій, «стовповій» відмітці про
наявність майна у заставі прийшли іпотечні книги, в яких відмічалися дані
про борги його власників.
Окремий слід в історії розвитку інституту іпотеки залишила Римська
імперія, тут були зроблені перші кроки у напрямку створення іпотечних
установ (І ст. н.е.), що надавали позики приватним особам під заставу їх
майна, а в ІІ ст. н.е. «було запроваджене особливе законодавство для установ,
які виконували функції іпотечних банків та діяли поряд з іншими кредитними
установами – прообразами ощадних кас та асоціацій» [1].
Наразі у світовій практиці склалися такі класичні моделі іпотечного
кредитування:
1. Усічено-відкрита (Англія, Данія, Іспанія).
2. Збалансовано-автономна (Німеччина).
3. Розширено-відкрита (США).
Для усічено-відкритої моделі характерне поєднання функцій емітента,
кредитора, керуючої компанії з обслуговування іпотечних кредитів і
заставних листів в одній особі (іпотечний банк).
Збалансовано-автономна найбільш часто та успішно дана модель
використовується в Німеччині. Протягом 2-10 років до моменту придбання
квартири або будинку кредитор повинен почати робити цільові накопичення
в спеціалізованих банках або ощадкасах. Коли накопичиться приблизно 45 %
від вартості житла, покупець нерухомості одержує державну дотацію в
розмірі 10 % від його вартості, а також пільговий кредит на 10-15 років для
решти виплат.
В розширено-відкритій моделі банк видає іпотечний кредит
позичальникові в обмін на зобов'язання протягом певного терміну щомісячно
196

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

переводити в банк фіксовану суму [2]. Саме дана модель використовується в
Україні.
Варто зазначити, що сучасна модель українського ринку іпотеки
характерна такими факторами: переважно депозитна модель фінансування;
домінування універсальних банків; відсутність спеціальних інститутів
іпотечного ринку, гарантійних фондів іпотечного страхування ринкового
фінансування, певної інфраструктури.
На сучасному етапі розвитку ринку цінних паперів виділяють поняття
іпотечного сертифікату. Згідно Закону України «Про іпотечне кредитування,
операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» під
іпотечним сертифікатом розуміють - іпотечний цінний папір, забезпечений
іпотечними активами або іпотеками. Відповідно до Закону України «Про
іпотеку», іпотекою визначається вид забезпечення виконання зобов'язання
нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця,
згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником
забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за
рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього
боржника у визначеному порядку.
Згідно інформації Української національної іпотечної асоціації в
Україні іпотечні кредити видає на даному етапі 36 банків. Відповідно в різних
банках різні умови видачі, різна відсоткова ставка, зокрема АТ «Райффайзенг
Банк Аваль» видає іпотечні кредити під 15,5% річних, ЗАТ КБ «Приват-Банк»
- 12,5%, АТ «Ощадбанк» - 18%.
Більшість українських банків мають два джерела фінансування
іпотеки: депозитне та не депозитне. Депозитне фінансування - досить простий
фінансовий інструмент, перевагами якого є невелика премія для вкладників,
низька вартість оптових депозитів, стабільне фінансування, особливо за
наявності страхування депозитів. До недоліків можна віднести коливання
вартості коштів та потенційно нестабільну пропозицію. Не депозитним
фінансуванням займаються портфельні і не портфельні кредитори.
Портфельні кредитори – шляхом емісії незабезпечених облігацій та іпотечних
облігацій, що в свою чергу вимагає наявності механізмів забезпечення
ліквідності цих облігацій [4].
Якщо звернутись до динаміки іпотечних кредитів за 2006-2012 рр.
(табл. 1), то очевидним є те, що до 2008 року їх обсяг зростав, а 2008 почав
помітно зменшуватись, що зумовлено світовою кризою 2008 року, яка
призвела до неліквідності комерційних банків. Низький рівень довіри
населення до банків, не бажання банків брати на себе ризик пов‘язаний з
неповерненням кредитних коштів, завищені відсоткові ставки по іпотеці
також спричиняють таке зниження.
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МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ТА БЕЗПЕКА РОЗВИТКУ
Міжнародний тероризм набув у наш час настільки серйозного
значення, що дане явище потребує особливого дослідження. З метою
протистояння терроризму на державному та міжнародному рівні створено
чимало конвенцій. Лише в рамках ООН прийнято 12 таких конвенцій. Серед
них можна виділити такі: про протиправні дії щодо безпеки цивільної авіації,
про захоплення заручників, про морський та бомбовий тероризм, про
незаконне захоплення літаків, про злочини проти осіб, які перебувають під
міжнародним захистом, та ін.
За даними Держдепартаменту США, в світі щорічно здійснюється від
320 до 620 терористичних актів, але аналітичні центри ЦРУ вважають ці
цифри значно заниженими.
При формулюванні тероризму в широкому сенсі слова використана
ідея Деніела Белла про три сфери постіндустріального суспільства, що
керується різними осьовими принципами. Тероризм у широкому сенсі слова
— це соціальне явище, засноване на використанні або загрозі використання
насильства у формі терористичного акту з метою нарощування атмосфери
жаху та безвихідності в суспільстві в ім'я досягнення мети суб'єктів
терористичної діяльності. Цей підхід дозволяє нам визначити основні
різновиди тероризму — економічний, духовний та політичний.
Найбільший інтерес являє собою політичний тероризм, який
розглядається у вузькому сенсі слова і у відповідності з родовим поняттям.
Таким чином, політичний тероризм — це соціально-політичне явище,
засноване на використанні або загрозі використання політичного насильства
у формі терористичного акту з метою створення атмосфери жаху в
суспільстві для досягнення політичних цілей суб'єктів терористичної
діяльності [1].
Багато дослідників, намагаючись пояснити причини активізації
терористичної діяльності по всьому світу в останні десятиліття, досліджують
сучасне суспільство, вивчають психологію терористів. І приходять до
висновку, що збільшення соціальної напруги, розшарування суспільства,
низький рівень життя, брак виховання - це ті причини, які й штовхають людей
на скоєння терористичних актів. По суті справи вчені використовують метод
аналізу від часткового до загального - тобто розглядають безліч
терористичних актів, виявляють спільні риси, і роблять відповідні висновки
про соціальні витоки тероризму. З подібними висновками складно
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посперечатися, тому що, якщо простежити життя окремо взятого терориста,
то, швидше за все, всі ці елементи будуть присутні в його долі [2].
Тероризм, як і будь-яке інше соціальне явище, має багато форм прояву.
А це зумовлює потребу їх класифікувати.
Так, В. Витюк і С. Ефіров в монографії "Лівий" тероризм на Заході:
історія та сучасність" пропонують наступну класифікацію тероризму:
— державний та опозиційний тероризм;
— міжнародний та транснаціональний тероризм;
— за соціальною спрямованістю — соціальний, націоналістичний,
релігійний.
Останній аспект покладено в основу класифікації тероризму, яку дає А.
Крайнєв: політико-соціальний (прикладом може бути РАФ у Німеччині),
породжений рухами в дусі гіпертрофованого регіоналізму (ЕТА, Іспанія; ІРА,
Північна Ірландія,), політико-релігійний (насамперед насильницькі дії
ісламських фундаменталістів).
Ф. Форсайт дає свою класифікацію:
— національний (регіональний);
— "одномірний" (англійський "Фронт визволення тварин");
— політичний;
— релігійний.
Л. Моджорян вважає, що тероризм стає міжнародним, коли:
1) як терорист, так і жертви тероризму є громадянами однієї й тієї ж
держави або різних держав, але злочин скоєно за межами цих держав;
2) терористичний акт спрямований проти осіб, які користуються
міжнародним захистом;
3) підготовка до терористичного акту ведеться в одній державі, а
здійснюється в іншій;
4) скоївши терористичний акт в одній державі, терорист ховається в
іншій, отож постає питання про його видачу [1].
Cвітове співтовариство розглядає такі основні шляхи боротьби з
терором:
- аналіз феномену тероризму з поглядів різних аспектів;
- аналіз психології тероризму;
- аналіз правових статутів окремих держав та міжнародних об'єднань в
контексті міжнародної співпраці;
- аналіз можливостей повного знищення основних джерел розвитку
тероризму через розуміння соціальних причин необхідності використання
останнього методу переконання шантажу та терору [3].
Отже, в умовах глобалізації міжнародний тероризм набуває неабияких
розмахів, нових форм і відповідно потребує пошуку нових ефективних
шляхів боротьби із ним, на що повинна бути спрямована увага міжнародної
спільноти.
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АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ЕКОНОМІКИ
В умовах посилення глобалізації економіки розвиток фінансового
ринку набуває всесвітнього характеру. За цих обставин економічний розвиток
будь-якої держави значною мірою обумовлений рівнем інвестиційної
діяльності. Надходження іноземного капіталу для потреб національної
економіки стає індикатором міжнародної привабливості країни, ознакою
якості інвестиційного середовища, як для внутрішніх, так і зовнішніх
інвесторів.
Активізація процесу залучення української економіки до світового
фінансового ринку є вирішальною умовою успішного та ефективного
продовження соціально-економічних трансформацій. Таке використання
іноземних інвестицій має забезпечити доступ до новітніх технологій,
сучасних ринкових прийомів маркетингу та менеджменту, сприятиме
розвитку внутрішніх інвестиційних та інших ринків, а також ринків товарів і
послуг, що в цілому має підтримати макро- та мікроекономічну стабілізацію.
Світова практика свідчить, що без залучення іноземного капіталу
неможливо провести структурну перебудову економіки, скоротити технічну
та
технологічну
відсталість
народного
господарства,
домогтися
конкурентноздатності вітчизняної продукції на світовому ринку. Крім того,
продуктивне використання іноземних інвестицій є органічною частиною
світового процесу руху капіталу та реалізується переважно за рахунок капіталів приватних інвесторів, зацікавлених в одержанні вищого рівня прибутку
на вкладені кошти.
Інвестиційна привабливість національної економіки — багатопланове
поняття, яке не знайшло загальновизнаного універсального формулювання в
економічній думці. Найбільш прийнятним, на нашу думку, є визначення
інвестиційної привабливості як сукупності притаманних конкретній
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національній економіці факторів, здатних забезпечити пропозицію товарів і
послуг, виготовлених за умов застосування новітніх технологій, активного
залучення ПІІ, вільного і справедливого ринку та зростаючих доходів
населення. Існують також різні точки зору щодо складових міжнародної
конкурентоспроможності країни. Однак особливу увагу було приділено
твердженню М. Портера про методику „національного ромба‖(факторні
умови, умови попиту, стан споріднених та обслуговуючих галузей, стратегії
фірми в певній конкурентній ситуації).
Економічна конкурентоспроможність країни та іноземні інвестиції —
це речі, які тісно і безпосередньо взаємопов'язані: чим успішніша країна в
залучені
прямих
іноземних
інвестицій,
тим
вона
більш
конкурентоспроможна. Адже нині ПІІ залучаються в країни із
довгостроковими можливостями та привабливою перспективою і чіткою
стратегією конкурентоспроможності. Саме тому формування сприятливого
інвестиційного клімату стає пріоритетним завданням не лише в сфері
інвестування, а й економічному піднесенні країни в цілому.
Загалом за оцінками міжнародних організацій, рейтинговий статус
нашої держави у світовій спільноті є невисоким. Україна залишається в групі
країн із здебільш невільною та тінізованою економікою і є однією з найбільш
корумпованих держав світу. Щодо інвестиційної діяльності, це свідчить все ж
таки про існування обмежень щодо залучення іноземних інвестицій.
Україна має перевагу значного внутрішнього ринку в сполученні зі
значним обсягом експорту (стосовно ВВП). Система вищої освіти й
професійної підготовки також досить добре розвинена. Показники
ефективності ринку праці ненабагато вищі за середні; окрім цього, позиції
країни стосовно охорони здоров'я й початкової освіти набагато кращі ніж у
країнах, з якими здійснюється порівняння. Проте, державні і суспільні
установи, інфраструктура й макроекономічна стабільність значно гіршими,
ніж у схожих країнах по усьому світі. Низький рейтинг за складовою
«основні вимоги» відображає ці результати.
Інвестиційна свобода України, яка визначається організацією Heritage
Foundation, упродовж 2009-2011 років перебуває на рівні 30,0, що свідчить, у
першу чергу, про відсутність зрушень в даній сфері, а також про існування
дискримінаційного інвестиційного режиму з високим рівнем корупції та
бюрократії. Для здійснення зовнішньоекономічних операцій, як правило
необхідне урядове схвалення, існують значні кількісні обмеження та
різноманітні вимоги до міжнародних розрахунків.
Підвищення інвестиційної активності в Україні вимагає реалізації
комплексу заходів, серед яких слід зазначити такі: розробка довгострокової
політики держави щодо залучення ПІІ; створення інституційного механізму,
спрямованого на залучення прямих інвестицій та регулювання діяльності
зарубіжних компаній; забезпечення надійного правового захисту
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функціонування іноземних інвесторів; стабільність законодавства та
передбачуваність регулятивних заходів; прискорення ринкової трансформації
економіки, подальше здійснення економічних реформ; зменшення рівня
бюрократизації, боротьба з корупцією, дерегуляція підприємницької
діяльності.
УДК 657
Соложук А.Б., ст. гр. ОАм-51
Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
На сьогодні екологічна діяльність на промисловому підприємстві
залежить від багатьох факторів, серед яких вагомий внесок становить
відображення в обліку екологічні витрати підприємства. Облік витрат в
умовах екологізації економіки є важливим, оскільки від цього залежить
ефективність господарювання. У зв‘язку з тим, що зараз підприємства почали
приділяти значну увагу веденню екологічної діяльності, виникає проблема
сутності екологічних витрат.
У літературних джерелах поняття «екологічних витрат» трактують по
різному. Одні вчені ототожнюють екологічні витрати з природоохоронними
витратами чи витратами на природоохоронну діяльність, інші з витратами на
забруднення.
На думку Хомика Х.Р. екологічними витратами можна вважати
сукупність витрат і збитків у сфері природокористування[1]. Дане визначення
є дуже вузьким і не розкриває повність суть екологічних витрат.
Цюга М.М. під природоохоронними витратами вважає сукупність
витрат підприємства понесених на проведення активних природоохоронних
заходів з метою запобігання, попередження, зниження та компенсації
негативного впливу виробничо-господарського процесу[2]. Природоохоронні
витрати включають лише
витрати на природоохоронні заходи, а не
включають збиток підприємства від здійснення екологічної діяльності. Тому
природоохоронні витрати необхідно вважати частиною екологічних витрат і
надалі дані поняття не можна ототожнювати.
Святохо Н.В. під витратами на забруднення розуміє витрати, зумовлені
тільки забрудненням навколишнього середовища[3]. Як і природоохоронні
витрати, витрати на забруднення становлять лише певний вид екологічних
витрат.
Найбільшою проблемою є те, що відсутнє визначення, яке б давало
повну характеристику екологічним витратам як новому об‘єкту обліку. Воно
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повинно включати в себе як природоохоронні витрати так і витрати на
забруднення. Тобто містити таку інформація, яка б відповідала потребам
обліку.
З цієї точки зору, екологічні витрати – це сукупність витрат на
забруднення та проведення природоохоронних заходів і збитків у сфері
природокористування, які покликані на попередження інтенсивного
забруднення навколишнього середовища і поліпшення екологічного клімату
підприємства.
1. Хомик Х.Р. До питання вдосконалення обліку витрат підприємства в умовах
екологізації економіки/Х.Р.Хомик // Науковий вісник НЛТУ України, – 2012. –№ 22
(5). – С. 168-171.
2. Цюга М.М. Природоохоронні витрати як об‘єкт бухгалтерського обліку/М.М. Цюга
// Вісник ЖДТУ, – 2012. –№ 1 (59). – С. 211-215.
3. Святохо Н.В. Суть та класифікація витрат на природоохоронну діяльність
промислових підприємств/Н.В. Святоха // Економіка менеджмент підприємництво,
– 2009. –№ 21 (2). – С. 207-217.

УДК 657
Сушарник Я.А., аспірант,
Науковий керівник : Семенець І.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Подільський державний аграрно–технічний університет
СУЧАСНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ВИТРАТИ»
Витратами звітного періоду визнаються зменшення активів, або
збільшення зобов‘язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно
оцінені [1].
А. Сміт вважав, що витрати виробництва включали в себе ренту та
оплату праці найманого персоналу [5, c. 241].
Д. Рікардо величину витрат виробництва повязував не тільки з
оплатою праці найманим робітникам, а і амортизацією основних засобів [6].
К. Маркс і Ф. Енгельс розрізняли вартість виробництва товару і
затрати самого капіталіста [4, с. 30].
А. Маршалл розглядає витрати виробництва як реальні гроші. Грошові
витрати випливають з необхідності платити ціну, яка буде задовольняла
достатню кількість зусиль і очікувань, які необхідні для виробництва товарів і
послуг [8].
Бланк І.О. Вахрушина М.А. Івашкевич В.Б. дотримувалися наступного
визначення витрат – виражені в грошовій формі поточні затрати трудових,
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матеріальних, фінансових та інших видів ресурсів на виробництво продукції.
Ці поточні витрати обліковуються та плануються як собівартість продукції [2,
c. 93].
Загородній А.Г., Костюк П.А. Маргуліс А.Ш. вважали, що витрати –
це затрати живої та уречевленої праці на виробництво і реалізацію продукції
(робіт, послуг) [3, с.56].
Безруких П.С., Кашаєв О.М Фамінський І.П. дотримувалися думки
об‘єднаних витрат на виробництво продукції.
Витрати виробництва в соціалістичному суспільстві розрізняються як
сукупні витрати суспільної праці на виробництво продукту, що утворюють
його вартість, і як сукупні витрати матеріальних ресурсів на відшкодування
спожитих засобів виробництва і на відтворення робочої сили, що утворюють
основу собівартості. Співвідношення ціни і собівартості продукції визначає
результати господарської діяльності підприємств, рентабельність їх
виробництва [8].
Виникає поняття трансакційних витрат. Під трансакційними витратами
розуміються витрати взаємодії суб'єктів економіки. Цей вид витрат включає
будь–які необхідні витрати ресурсів, які не спрямовані безпосередньо на
виробництво економічних благ, але забезпечують успішну реалізацію даного
процесу. Д. Норт розуміє під трансакційними витратами – витрати по оцінці
корисних властивостей об'єкта обміну, з розмежування прав і примусу до їх
дотримання». К. Ерроу приводить розширений варіант трактування: «витрати
на управління економічною системою» [7].
Отже, ряд авторів дотримуються думки вираження витрат через
грошові затрати підприємства. Недоліком цієї позиціє являється не
врахування затрат зусиль людей.
Інші ж дотримуються теорії трудової вартості і не враховують
матеріальних затрат, що здійснюються підприємством.
П(С)БО 16 «Витрати», зупиняється на визначенні витрат через
зменшення активів, або збільшення зобов‘язаннь.
На мою думку, дані дефініції є неповними, адже через них не
розкриваються проблеми щодо затрат часу, реалізації товару, трансакційних
витрат.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати": станом на 09.12.2011/
Міністерства фінансів України. – Офіц. вид. – К. – 2011. – 3 с. – (Бібліотека офіційних
видань).
2. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / Бланк И.А. – К.: Ника-центр,
1998. – 480 с.
3. Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. Экономическая теория : учебник / Добрынина А.И.,
Тарасевича Л.С. Учебник / Под ред. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: СПбГУЭФ, Питер,
2004. — 544 с.
4. Маркс К. Капітал / Маркс К. – М., 1973. – том 3. – 1078 с.
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5. Шумпетер Й. Теория економического развития / Шумпетер Й – М.: Прогресс, 1982. – 450
с.
6. Начало политической экономии и налогового обложения [Електроний ресурс] / Д.
Рикардо.
–
Режим
доступу:
http://vmg.pp.ua/books/Бизнес/forex/Книги%20по%20экономике/Рикардо%20Давид.%20Н
ачала%20политической%20экономии%20и%20налогового%20обложения%20(гл.%2016).pdf.
7. Логіка найманої праці в термінах трансакційни витрат [Електроний ресурс] / Шевченко
Л.С.// економічна теорія. – 2010. – С 11. – Режим доступу до джерела:
http://www.mirkin.ru/docs/_dumnaya/net03.pdf ст 2.
8. Affidavit of J. Gregory and Daniel F. Spulber [Електроний ресурс] / J. Gregory and Daniel F.
Spulber. – 1997. – C 99. – Режим доступу :
http://economics.illinoisstate.edu/ntskaggs/eco372/readings/alfred_marshall.htm.

УДК 631.1:65.012
Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ
Сучасний етап розвитку економіки України обумовлює високі вимоги
до оцінки ефективності функціонування підприємств. Найповніше уявлення
про ситуацію на підприємстві можна одержати за допомогою детального
аналізу відповідності витрат і результатів виробничо-господарської
діяльності. Основою створення аналітичних механізмів ефективності витрат
підприємства, на нашу думку, повинен бути системний підхід, що передбачає
орієнтацію всіх розрахунків на встановлення взаємозв'язків і взаємовпливу
між показниками, що формують витрати і результатами виробничогосподарської діяльності. Проведене нами дослідження існуючих методик
економічного аналізу витрат дає підставу судити про дефіцит системного
підходу до вивчення їх ефективності.
У роботах вітчизняних і зарубіжних економістів Болюха М.А.,
Бурчевського В.З., Горбатка М.І., Чумаченка Н.Г., Швіданенка Г.О.,
Олексюка О.І., Савіцькой Г.В., Любушина Н.П., Лещева В.Б., Філатова В.І.,
Дьякова В.Г., Сопка В.В., Русак Н.А. значна увага, як правило, надається
аналізу загальної суми витрат на виробництво продукції, суми витрат на
виробництво одиниці продукції, витрат на 1 гривню товарної продукції,
окремих елементів і статей витрат на виробництво продукції. При цьому
ефективність понесених витрат не оцінюється. У зв'язку з цим виникає
необхідність у вдосконаленні методики аналізу витрат підприємств, яка
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дозволяє оперативно і без складних математичних обчислень вивчити
ефективність і окупність витрат.
У обліково-аналітичній практиці під ефективністю розуміється
величина, що порівнює одержаний ефект з витратами або ресурсами,
використаними для досягнення цього ефекту. Кожна окрема галузь має свої
специфічні особливості, що викликає необхідність конкретного розгляду
цього показника стосовно неї.
Згідно витратному підходу до визначення окупності витрат від
основної діяльності підприємств економічну ефективність доцільно
визначати відношенням прибутку від основної діяльності до витрат основної
діяльності на виробництво і реалізацію продукції.
Показник економічної ефективності витрат може розраховуватися в
коефіцієнтах і у відсотках, залежно від потреби користувачів. За економічною
суттю він характеризує окупність витрат в копійках на 1 гривну продукції.
Очевидно, що економічна ефективність витрат залежить від суми,
одержаного прибутку і витрат, понесених підприємством для її отримання.
Витрати підприємства поділяються на витрати виробництва, які
безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції, і
витрати, пов'язані з її реалізацією і управлінням. Останні не включаються в
собівартість реалізованої продукції, але впливають на величину одержаного
підприємством прибутку. Як правило, на підприємствах промисловості
витрати на виробництво продукції і витрати на виробництво реалізованої
продукції не співпадають на величину незавершеного виробництва і залишків
нереалізованої готової продукції. Особливістю функціонування деяких
галузей промисловості (наприклад, хлібопекарської, молочної) є відсутність
залишків готової продукції на складі, що пояснюється специфікою виробів,
що випускаються. Сума витрат в залишках незавершеного виробництва
незначна впродовж звітного періоду. Це пов'язано з нетривалістю
технологічного циклу (менше доби) і взаємозалежністю обсягів виробництва і
обсягів реалізації від величини повсякденного попиту на цю продукцію.
Таким чином, на таких підприємствах сума витрат основної діяльності,
яка впливає на величину одержуваного прибутку, складається з витрат на
виробництво реалізованої продукції, витрат на управління і реалізацію. У
зв'язку з цим, на наш погляд, правомірно суму цих витрат назвати витратами
на виробництво і реалізацію продукції.
Для встановлення істинних причин зміни ефективності витрат слід
детально вивчити силу (міру, рівень) впливу чинників на її величину. З цією
метою нами пропонується проводити аналіз чинника ефективності витрат
основної діяльності з урахуванням взаємообумовленості і підлеглості ознак
чинників.
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УДК 338.242
Тарасов М.А., ст. гр. МЕ-21
Науковий керівник: Корольчук Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛІЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Важливим напрямком трансформації геополітичних та геоекономічних
орієнтирів України є пошук організаційних форм взаємодії прикордонних
регіонів. Зокрема, проблеми міжтериторіального співробітництва в дискурсі
регіональної політики ЄС та питання участі регіонів в системі міжнародних
стосунків висвячені в роботах українських та російських вчених: П.Бєленького,
В.Будкіна, І.Бусигіної, Л.Вардомського, В.Гейця, М.Долішнього, Ю.Макогона,
В.Пили, С.Романова, Є.Савельєва, Є.Сича, О.Чмир.
Специфіка прикордонних регіонів визначається перетином та
концентрацією в їх межах провідних тенденцій світового розвитку, що
пояснюється наступними моментами:
 прикордонні регіони забезпечують транскордонний рух товарів в
умовах піднесення лібералізації світової торгівлі;
 прикордонні регіони виконують контактні та бар‘єрні функції під
натиском динамічно зростаючого транскордонного руху населення у формах
міжнародної міграції трудових ресурсів, міжнародного туризму, ділових та
освітніх поїздок, що є проявом глобалізації економічних та гуманітарних
відносин;
 утворення регіональних інтеграційних угрупувань загострило
проблему відсталості прикордонних територій, як відбитку минулих етапів
господарювання;
 загальносвітовою тенденцією є правове насичення повноважень
місцевих влад, зокрема в галузі здійснення співробітництва з органами влад
відповідних територій зарубіжних країн, що безпосередньо проступає саме у
прикордонних регіонах.
Піднесення регіоналізму в Європі зумовлено інтенсифікацією
інтеграційних процесів. Досягнення прозорості внутрішньоєвропейських
кордонів та формування гомогенного соціально-економічного простору
гальмує наявність ―проблемних‖ територій, низький рівень розвитку яких
відбиває специфіку господарювання минулих періодів. При розробці
регіональної політики в країнах ЄС виходять з того, що неоднакові рівні
розвитку територій обумовлені наступними факторами: їх географічним
положенням;
забезпеченістю
природними
ресурсами;
історичною
ретроспективою розвитку окремих регіонів. Основними інструментами даної
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політики є інвестиційні субсидії, що надаються приватним кампаніям та
організація контролю за інвестиціями, який націлений на скорочення
регіональних диспропорцій. Загальні орієнтири регіональної політики, її цілі
та задачі, як один з напрямів діяльності ЄС, вперше визначені у 1989 р.
Європейською Комісією. З метою реалізації даної політики розроблені
Концепції Спільного Розвитку, що мають узагальнений вираз у п‘яти
пріоритетних цілях. В їх числі, друга ціль – сформульована як ―розвиток
депресивних і прикордонних ареалів‖. Серед заходів, спрямованих на її
досягнення, провідне місце займає ―сприяння розвитку співробітництва, що
виходить за рамки обласних кордонів‖.
Суттєвим недоліком окремих досліджень з проблем організації взаємодії
прикордонних регіонів є відносна відокремленість науково-теоретичних
систем, на яких базуються вказані розробки. Так, у дослідженнях, де зв‘язки
прикордонних регіонів розглядаються в аспекті розвитку європейської
інтеграції, простежується тенденція до копіювання досвіду ЄС. При цьому,
недостатня увага приділяється аналізу специфіки рубіжних регіонів України,
які виходять на рівень зовнішньоекономічних контактів з гострими соціальноекономічними проблемами, пов'язаними з дестабілізацією національної
економіки на тлі відсутності досвіду міжрегіональної співпраці та
невизначеності її правового забезпечення.
В умовах трансформації структури національної економіки та
побудови моделі взаємовідносин України з глобальним середовищем,
проблеми прикордонних регіонів набувають як регіональних, так і
міжнародних аспектів. Отже, для плідного вирішення теоретико-прикладних
завдань розвитку прикордонних взаємовідносин необхідно здійснення
міждисциплінарного синтезу науково-теоретичних систем. Це спонукало до
заглибленого дослідження як теоретичної бази регіональної інтеграції, так і
специфіки прояву закономірностей територіальної організації в межах
прикордонних регіонів.
1. Бєлєнький П., Мікула Н., Буречко З. Підходи до концепці транскордонного
співробітництва Львівської області // Проблеми регіональної політики: Зб. наук.
праць/ Ред. М. Долішній – Львів, 1995. – С.72-82.
2. Будкін В. Прикордонне співробітництво в системі адаптації України до
європейського господарського простору // Проблеми співробітництва прикордонних
територій України і Польщі. - Київ, Варшава. -1993.- С. 169-179.
3. Гонта О.І. Організаційно-економічні аспекти інтеграції прикордонних регіонів:
Дис...канд. екон. Наук: 08.10.01/Міністерство освіти і науки України; Чернігівський
державний технологічний університет. – Чернігів, 2000. – 214 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ТЕРМІНУ «ДОКУМЕНТУВАННЯ»
Практично кожен процес діяльності людини, як суб‘єкта передбачає
отримання та обробку інформації, а також на її основі прийняття рішень, які в
основному фіксуються на матеріальних носіях – документах. Відображення
інформації документально є невід‘ємним елементом у процесі діяльності,
тобто, діяльність людини неможлива без її документування.
Документування, яке займає чільне місце у процесі здійснення
діяльності, полягає у фіксації за встановленими правилами на матеріальних
чи електронних носіях визначених дій, тобто у створенні документів.
Підставою для створення документів є необхідність засвідчення наявності та
змісту дій, а саме передача, зберігання та використання інформації протягом
певного часу чи постійно.
У
нормативно-законодавчих
актах
визначення
сутності
«документування» відсутнє, що і зумовлює необхідність його дослідження
науковцями (табл. 1).
Таблиця 1
Визначення дефініції «документування»
№
з/п
1

2
3

4

5
6

Джерело інформації

Сутність терміну «документування»

Документознавство:
основні терміни та
поняття [5]
Сопко В.В. [13]

Документування – це створення документа з
використанням різних методів, способів і засобів
фіксації інформації на матеріальному носії
Документування – процес фіксації господарських
фактів у документах
Документування – обов‘язкова умова здійснення
процесу управління, що являє собою запис за
встановленими формами необхідної інформації
Документування: 1) перша стадія бухгалтерського
обліку, яка включає: реєстрацію та фіксацію
інформації про факти, операції, процеси, її обробку та
узагальнення;
2)
процес
праці
працівників
підприємства, пов‘язаних з оформленням тієї чи іншої
господарської операції відповідних документів
Документування – оформлення операцій документами
Документування – це процес створення документів
шляхом фіксації інформації на матеріальних носіях

Большой
бухгалтерский
словарь [1]
Бухгалтерський
словник [3]

Бутинець Т.А. [2]
Левицька С.О.,
Осадча О.О. [9]

Продовження табл. 1
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7

Загородній А.Г. [6]

8

Канцедал Н.А. [7]

9

Шара Є.Ю. [14]

10

Малиновський В. Я.
[11]

11

Малиновський В.Я.
[10]

12

Гурне Б. [4]

13
14

Скібіцька Л.І. [12]
Кислюк К.В. [8]

Документування – прийом, через який здійснюють
оформлення та первинну реєстрацію проведених
господарських операцій
Документування – процес реєстрації інформації у
документах
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
Документування – це регламентований процес запису
інформації на різноманітних носіях за встановленими
правилами, що забезпечує її юридичну силу, та
спрямований на збереження всієї документації, що
стосується основних напрямів і процедур роботи
органу державної влади та прийнятих рішень,
протягом такого часу, допоки ця документація
становить цінність
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 – система дій, спрямована на пошук,
збирання
і
розповсюдження
інтелектуальної
інформації,
яка
необхідна
персоналові
адміністративної установи для виконання своїх
обов‘язків
Документування – це процес створення документів
Документування – регламентований процес запису
інформації на папері або іншому носії, що забезпечує її
юридичну силу.

Оцінюючи визначення наведені у табл. 1 відмічено, що дефініція
«документування» багатогранна і залежить від галузі в якій вона
використовується. Головне це те, що документування передбачає дотримання
встановлених правил запису інформації, специфічних для кожного типу
документів. Дотримання цих правил надає юридичної сили створюваним
документам. Юридична сила – це властивість документа, надана йому
чинним законодавством і встановленим порядком його оформлення.
Отже, обов‘язковою умовою включення інформації в інформаційні
ресурси є документальне її забезпечення у визначеному порядку, тобто
документування. Відповідно, документування – це систематизований збір,
зберігання та використання інформації на матеріальному чи електронному
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носіях з метою створення єдиного структурованого банку даних для
забезпечення швидкого і надійного доступу до кожного інформаційного
джерела за допомогою відповідних засобів. Документування передбачає
дотримання встановлених правил запису інформації, що надає юридичну
силу створюваним документам.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Большой бухгалтерский словарь / [под ред. А.Н. Азрилияна]. – М.: Институт новой
экономики, 1999. – 574 с.
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.
Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП «Рута»,
2001. – 224 с.
Гурне Б. Державне управління / Б. Гурне [пер. з фр. В. Шовкуна]. – К.: Основи,
1993. – 165 с.
Документознавство: Основні терміни та поняття [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/ Dokumentoznavstvo/4.html
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ В
СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-КРИЗОВИХ УМОВАХ
Процес первинного накопичення капіталу, який був рушійною силою
переходу людства від аграрної до індустріальної цивілізації, призвів до
формування світового господарства та світового ринку, сприяв подальшому
розвитку міжнародних економічних, у тому числі й валютних, відносин,
удосконаленню їхньої функціонально-інституційної структури.
В умовах поглиблення інтеграції економік різних країн валютна
система відіграє все більш важливу та самостійну роль у світогосподарських
зв'язках. Вона здійснює безпосередній вплив на економічне становище
країни: темпи зростання виробництва та міжнародного обміну, на ціни,
заробітну плату тощо. Ефективність валютного механізму, рівень втручання
державних та міжнародних валютно-фінансових організацій в діяльність
валютних, грошових та золотих ринків визначає економічний розвиток,
зовнішньоекономічну стратегію промислово розвинутих країн.
Зростання вагомості валютної системи примушує промислово
розвинені країни удосконалювати існуючі та шукати нові інструменти і
методи державно-монополістичного регулювання валютної сфери на
національному та наднаціональному рівнях.
Регламентація валютних відносин у світовому співтоваристві
відбувалася в межах генезису світової валютної системи. Міжнародні валютні
відносини були обумовлені процесом створення світового ринку,
поглибленням міжнародного поділу праці та розвитком економічних відносин
між різними державами .
Сучасні дослідники переконані,що на початку XXI ст світ має справу зі
структурною валютною кризою, яка безпосередньо пов‘язана із процесами
глобалізації як постколоніальної форми залежності [1].
Із загальнофілософської точки зору криза – це загострення протиріч у
системі, які сягають такого рівня, коли вона не в змозі продовжувати
функціонування у наявному режимі. Дані протиріччя породжуються як
невідповідностями внутрішньої структури системи, так і динамікою
зовнішнього середовища. Криза є складовою економічного циклу, настання
якої свідчить про вичерпність наявних ресурсів розвитку системи і
необхідність пошуку нової парадигми (або хоча б виявлення нових шляхів
динаміки в межах існуючої парадигми), а тому не повинна розглядатись як
щось виключно негативне, а як можливість для розвитку, виходу системи на
якісно новий рівень.
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Ключовою глибинною причиною глобальних фінансових криз стала
відмова від золотовалютного стандарту в регулюванні міжнародних торгових
і валютних відносин, котра спричинила вибух кредитування, яке, у свою
чергу, дестабілізувало світову
економіку. Разом із падінням американської економіки почали
стагнувати й економіки країн, залежні від американського експорту і
доларових кредитів. Україна, на жаль, не залишилася осторонь цього процесу.
Іншою причиною стала монополізація США контролю за світовою
валютою – доларом, управління яким мала б здійснювати уся світова
спільнота за правилами й приписами, що висуваються до світової валютної
системи [2].
Це, у свою чергу, призвело до утворення некерованої грошової маси, по
суті, перевиробництва долара [3].
Через відсутність інструментів щодо запобігання і мінімізації наслідків
кризових явищ і важелів впливу на стратегії учасників ринку, світ зіткнувся із
серйозними економічними потрясіннями і, як результат, зі зростанням
глобальної соціальної нестабільності.
Очевидним є те, що в умовах глобалізації для нормального
функціонування світової економіки необхідна стабільна, передбачена і
функціонуюча за заздалегідь відомими правилами міжнародна валютна
система, в основі якої буде лежати підтримка макроекономічної і фінансової
дисципліни провідними світовими економіками.
Головною розбіжністю в питанні реформування світової валютної
системи є різне бачення того, наскільки глибокими мають бути реформи.
Деякі країни, а саме США і Великобританія, вважають, що достатньо буде
лише «навести лад» в окремих елементах існуючої системи. У цьому
контексті мова йде лише про часткову модернізацію, за якої основні важелі
впливу на фінансову ситуацію у світі залишаться без змін, тобто США
збережуть домінуючий вплив американського долара як основної резервної
валюти .
Інші країни, до яких належить і Росія, переконані, що всі сучасні
проблеми були закладені ще Бреттон-Вудом і світова валютна система
потребує кардинальних змін, у тому числі за рахунок розширення кола країн,
що будуть мати вплив на світові фінансові інститути, відходу від домінування
однієї резервної валюти та посилення контролю за фінансовими потоками і
операціями [4].
Нинішня глобальна фінансово-економічна криза засвідчила разючу
невідповідність діяльності структурних механізмів світової валютної системи
потребам сучасного мультиполярного світу. Унікальність і глибина сучасної
фінансово- економічної кризи полягають також у тому, що відбулося
поєднання циклічної,структурної, кредитної, фондової і банківської криз, що
вимагає серйозних змін у відповідних сегментах фінансового ринку.
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Принципово важливим кроком на шляху до виходу із кризи є
необхідність негайного розроблення основних пріоритетних напрямів
реформування світової валютної системи, які б враховували поступову втрату
США ролі світового економічного локомотива та формували реальний
механізм міжнародної координації й контролю щодо глобальних економічних
процесів [5].
Отже, антикризова політика керівництва нашої держави має бути
спрямована як на послаблення негативного впливу кризи, збереження
макроекономічної стабільності, так і на якнайшвидше відновлення ділової й
інвестиційної активності на підґрунті якісних структурних зрушень в
економіці. Першочергові заходи антикризової політики мають передбачати,
зокрема, стабілізацію фінансової системи, валютно-курсову стабілізацію,
стримування спаду економічної активності, відновлення керованості
національною економікою. Зазначені кроки повинні здійснюватися з
урахуванням потреб їхньої спрямованості на компенсацію чи обмеження
негативних соціальних наслідків кризових явищ.
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УКРАЇНА–ПОЛЬЩА:СПІВРОБІТНИЦТВО У РАМКАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
На європейському континенті Польща залишається одним із головних
стратегічних партнерів України. Впродовж тривалого часу незмінність такої
позиції набула для України важливого значення як у контексті успішної
реалізації політики європейської інтеграції, так і щодо розвитку
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двостороннього співробітництва з Польщею. Це стосується як державної
політики загалом, так і окремих її складових, зокрема макроекономічної,
регіональної та соціальної.
У Києві та Варшаві усвідомлюють великий потенціал співробітництва
двох країн у торговельно-економічній та інвестиційній сферах, проте слід
докласти ще значних зусиль, щоб рівень торговельно-економічних відносин
між Україною та Польщею відповідав потенціалу держав. Перспективним є
співробітництво України й Польщі в енергетичній сфері, зокрема реалізація
Євро-Азійського
нафтотранспортного
коридору
та
спорудження
нафтопроводу «Одеса – Броди– Полоцьк – Гданськ». Серед завдань –
подальший розвиток міжрегіонального співробітництва, реконструкція
існуючих і відкриття нових пунктів пропуску на українсько-польському
державному кордоні, запровадження спільного прикордонно-митного
контролю.
В 2012 році товарообіг між Польщею і Україною зріс на 37% у
порівнянні із попереднім роком і перевищив 4,5 мільярда доларів. Експорт
українських товарів збільшився на 47%, імпорт польських товарів - на 28%.
Польські інвестиції в Україні перевищили 1 млрд дол. Завдяки цьому Польща
знаходиться на п‘ятому місці в торговельних відносинах нашої держави з
іншими країнами. Проте наш уряд все одно не влаштовують загальні обсяги
двосторонньої торгівлі – потенційно вони повинні бути набагато більшими [1,
с.214].
Протягом останнього часу нового виміру набирає співпраця у галузі
культури, де особлива увага надається питанням пропагування досягнень
сучасного мистецтва України та Польщі. З цією метою організовуються
фестивалі українського мистецтва у Польщі, обміни художніми колективами,
гастролі театрів. Значним здобутком українсько-польських стосунків у
гуманітарній сфері стали спільні культурно-мистецькі програми, що були
реалізовані в межах проведення Року Польщі в Україні (2004) та Року
України в РП (2005). Планується значна активізація гуманітарної співпраці
внаслідок розгортання діяльності Українського культурно-інформаційного
центру при Посольстві України в РП. Заплановані і вже здійснюються
молодіжні обміни між Україною та Польщею. 13 квітня 2011 року відбулося
засідання Міжурядового комітету у справах Євро-2012, у якому брав участь
прем‘єр-міністр Дональд Туск, який також зустрівся з головою українського
Кабінету міністрів Миколою Азаровим та президентом Віктором
Януковичем. Загалом відзначимо, що завдяки спільній праці урядів двох
країн минулий, 2011 рік, був успішним для наших держав з точки зору
економічних відносин. Польща підтримує євроінтеграційні прагнення
України і бажає не тільки ділитися досвідом, а й підтримувати Україну у
цьому процесі [2, с.11].
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Отже, співробітництво України з Польщею є активним та надзвичайно
перспективним у політичній, економічній та культурній сферах. Однак
Україні слід поглиблено вивчати досвід Польщі у сфері євроінтеграції,
особливо враховуючи те, що польська влада підтверджує готовність Польщі
обговорювати питання, які важливі для відносин України та ЄС, під час її
головування в Європейському Союзі [3, с.42].
Пошук шляхів до поліпшення ситуації та поглиблення економічного
співробітництва України і Польщі лежить у площині зміни принципів
ведення і підходів до формування економічної політики України. Такі зміни,
на нашу думку, повинні відбуватися у чотирьох основних напрямках, кожен з
яких зачіпає особливу сферу формування економічної політики держави та
відповідним чином проектується на сферу її зовнішньоекономічної
діяльності.
Насамперед, мова йде про реалізацію в Україні політики
конкурентного порядку, спрямованої на докорінну трансформацію системи
суспільно-економічних, соціально-психологічних і, як наслідок, політичних
відносин, які зумовлюють специфіку розгортання і перебігу економічних
процесів. Основними завданнями цієї політики має стати демонополізація
економіки, децентралізація влади, стабільне економічне законодавство,
зниження частки ВВП, що перерозподіляється через бюджети різних рівнів,
відмова від практики централізованого втручання держави у діяльність
ринків за допомогою фіскальних, протекціоністських чи регуляторних
інструментів.
Другим напрямком економічного зближення України та Польщі є
адаптація на вітчизняному ґрунті та наближення вітчизняного законодавства
до чинних правових норм. Третьою складовою ефективної економічної
політики Україні у контексті поглиблення співпраці із Польщею є проведення
адміністративно-територіальної реформи на засадах субсидіарності та
солідарності, які визначають політику регіонального розвитку більшості
держав ЄС, включаючи Польщу. Це дозволить активізувати роль
регіональних органів влади у процесі інтенсифікації українсько-польського
економічного співробітництва і збільшити обсяги товаропотоків та
інвестиційних ресурсів в обігу між нашими державами.
І нарешті, четвертою сферою, розвиток якої покликаний сприяти
посиленню інтегрованості української та польської економік, є активізація
транскордонного співробітництва завдяки його включенню у систему
пріоритетів зовнішньоекономічної політики наших держав. Це дозволить
надати йому більшого динамізму і логічно поєднати транскордонні інтереси
різних регіонів України та Польщі у спільній стратегії їхнього розвитку.
Вищезгадані заходи дозволять нашій державі втілити у життя якісно
нову модель економічного зростання, ґрунтовану на принципах
конкурентного порядку, притаманного країнам ЄС, особливо учасникам
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останніх двох хвиль його розширення, в т.ч. Польщі. Завдяки цьому виникне
сприятливий макроекономічний ґрунт для поглиблення українськопольського економічного співробітництва на основі розвитку сучасних
галузей «нової економіки». В підсумку це дозволить не лише повною мірою
реалізувати доктрину стратегічного партнерства між нашими державами, а и
сподіватися на повноправне входження України в ЄС на основі прискореного
економічного зростання та суттєвого поліпшення якості життя і стандартів
соціального захисту населення [4, с.189].
1. Круглашов А., Мельник О. Основні тенденції сучасного розвитку місцевого
самоврядування в України та Польщі / А. Круглашов, О. Мельник // Політологічні
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наукових статей і спогадів пам'яті Павла Михайловича Калениченка (1925-1983).
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4. Чернега П. Україна і Польща на шляху стратегічного партнерства / П. Чернега //
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ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Важливу роль у підвищенні інноваційної активності підприємств
відіграє вибір і реалізація відповідної стратегії інноваційного розвитку
підприємства. Для визначення майбутньої стратегії підприємства потрібна
інформація щодо величини інноваційного потенціалу та рівня його
використання. Оцінка рівня інноваційного потенціалу є актуальним
завданням, оскільки його розв‘язання дає змогу приймати стратегічні й
тактичні рішення щодо інноваційного розвитку підприємства й розвитку його
стійких конкурентних переваг.
Основу інноваційного потенціалу підприємства складають кадрові та
матеріально-технічні складові, а також наявність науково-технічної й
інтелектуальної власності. Особливо важливою є наявність кадрів, що
забезпечують інноваційний процес новими знаннями, ідеями, винаходами,
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ноу-хау, новими технологіями. Саме цій складовій інноваційного потенціалу
має приділятися головна увага в стратегії її підтримки, розвитку і перебудови.
Важливе значення для формування інноваційного потенціалу
організації має потенціал інноваційного менеджменту. Накопичений досвід у
різних за рівнем розвитку країнах світу свідчить, що серед усіх ресурсів
підприємства (матеріальних, трудових, фінансових) найважливішим є саме
ресурс управління, тобто здатність управлінської ланки оперативно приймати
рішення, визначати правильні інноваційні цілі, ціннісні орієнтири та
координувати виконання завдань і функцій, об'єднавши колектив людей з
різним рівнем кваліфікації, освіти, досвіду, з творчою цільовою орієнтацією
на розроблення та впровадження нових ідей, тобто спільну творчу працю.
Як свідчить світовий досвід, передові фірми розвинених країн під час
управління інноваціями використовують комплекс прогресивних систем
загального управління, що позитивно впливає на інноваційну сферу
діяльності будь-якої організації. Серед цих систем слід назвати такі:
стратегічного
планування;
активізації
персоналу;
забезпечення
матеріальними запасами; субпідрядних відносин з постачальниками
комплектуючих виробів; комплексного управління якістю; логістичні
системи управління; системи трансфертного управління інноваціями. Усі ці
системи взаємопов'язані і створюють можливість для підвищення потенціалу
інноваційного менеджменту.
Від стану інноваційного потенціалу залежить вибір та реалізація
інноваційної стратегії і тому оцінка інноваційного потенціалу є необхідною
умовою змін. Детально оцінюється інноваційний потенціал на стадії
обґрунтування інновації та підготовки проекту до його розроблення і
реалізації. Схема оцінювання інноваційного потенціалу за таким підходом
передбачає: системне описання нормативної моделі стану внутрішнього
середовища організації всіх складових інноваційного потенціалу; визначення
фактичного стану інноваційного потенціалу з усіх його блоків; аналіз
розбіжностей між нормативним і фактичним станом, визначення сильних і
слабких сторін потенціалу; складання переліку робіт з метою посилення
слабких сторін і гармонізації всіх блоків інноваційного потенціалу.
Отже, інноваційний потенціал характеризує можливості використання
виробничою системою власних, позикових та куплених інноваційних
ресурсів, а також організаційних форм взаємодії учасників інноваційної
діяльності.
1. Калініченко Л.Л. Кількісна оцінка інноваційного потенціалу підприємств / Л.Л.
Калініченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. - № 30. –
С.107-112.
2. Мартюшева Л.С. Інноваційний потенціал підприємства як об‘єкт економічного
дослідження / Л.С. Мартюшева, В.О. Калишева // Фінанси підприємств. - 2002. №10. - С.61-68.
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СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ: ДОСВІД КРАЇН
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
За роки незалежності України гострота забезпечення фінансовими
ресурсами видатків щодо соціального захисту населення стала негативною
нормою. Це примушує шукати шляхи до їх вирішення. Але, на жаль,
визначення джерел доходів для наповнення видатків щодо соціального
захисту зводиться або до збільшення доходів на соціальний захист або
зменшення видатків по ЖКГ, бюджету розвитку тощо, що в свою чергу
призводить знову до збільшення контингенту отримувачів пільг, допомоги,
субсидій на ЖКГ. Тому, ситуація що склалася є надзвичайно складною і на
фоні світової економічної кризи постає дуже гостро та є важливою для
дослідження.
Цікавою для вивчення є система соціального захисту країн
Європейського Союзу. Зважаючи на плани України щодо членства в ЄС,
дослідження принципів, правових засад та форм соціального захисту в
європейських державах – членах ЄС є одним із компонентів пошуку
реформування соціальної політики України.
Соціальна політика є однією із найважливіших складових внутрішньої
політики будь-якої країни, яка регулює соціально-економічні відносини та
знаходиться у підпорядкуванні влади кожної окремої держави. В останнє
десятиліття все більшої актуальності набуває завдання формування єдиної
соціальної політики Європейського Союзу.
Слід відзначити, що сучасна соціальна політика ЄС базується на
концепції, що економічний та соціальний прогрес повинні йти пліч-о-пліч. Це
є основний напрям координації політики та практичних дій у сфері зайнятості
та соціального захисту населення; основою для впровадження нових
ініціатив, спрямованих на реформування економічних та соціальних відносин
в суспільстві [1 с.97].
Соціальна політика ЄС зосереджена на вирішенні таких завдань, як:
- по-перше, реалізація принципу повної зайнятості в ЄС шляхом
створення нових робочих місць та удосконалення існуючих, через управління
змінами в економіці та адаптацію працівників до змін в умовах праці,
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використання потенціалу економіки, що базується на знаннях, а також
забезпечення мобільності трудових ресурсів в межах загальноєвропейського
ринку праці;
- по-друге, удосконалення системи соціального захисту, боротьба з
соціальними проблемами, нерівність жінок у виробничому процесі, а також із
різними формами дискримінації;
- по-третє, вжиття заходів щодо реорганізації соціальної політики у
зв‘язку з світовою економічною кризою.
В останні роки в більшості країн ЄС спостерігалось зменшення темпів
росту соціальних видатків в структурі ВВП. Єдиними країнами де існувала
зворотна тенденція були Греція, Португалія та Німеччина. Якщо в перших
двох державах це було пов‘язано з удосконаленням систем соціального
захисту з метою відповідності маастрихтським критеріям інтеграції, то в
Німеччині при відносно невеликому зростанні ВВП дана тенденція була
обумовлена зростанням безробіття, що в свою чергу вимагало збільшення
видатків на виплати допомоги по безробіттю та проведення заходів з
стимулювання зайнятості. Таким чином, збільшення видатків на соціальний
захист не завжди супроводжується розширенням кількості та якості
соціальних послуг, що надаються.
Варто відзначити, що в практиці країн-членів ЄС склалися досить
конструктивні шляхи вирішення проблем соціальної політики, у тому числі і
в сфері надання пільг. Так, у Фінляндії пільг зовсім небагато. Натомість має
місце розвинута система надання державою різних видів допомоги і дотацій з
державного бюджету, зокрема на компенсацію частки витрат на оплату
перебування в лікарні чи ліків, якими люди з хронічними захворюваннями,
змушені користуватися постійно. Пільги ж застосовуються для ветеранів
війни, інвалідів, депутатів парламенту, багатодітних сімей, пенсіонерів і ще
деяких категорій. При тому, що пільг небагато, вони мають ще й низку
обмежень.
Крім того, існують і принципово інші моделі надання пільг.
Наприклад, в Німеччині пільг майже не існує. Право на деякі пільги мають
лише ті, хто й так отримує від держави соціальну допомогу. Регулювання всіх
привілеїв і пільг окремих груп населення Німеччини покладено на пільгове
податкове законодавство. Мова йде про пільги на прибуток, наприклад у
багатодітних родинах, за кожну дитину мати отримує податковий бонус;
оподаткування неодружених і сімей – різне, що стимулює до створення
родини.
Такі пільги, як безкоштовний проїзд на транспорті, безкоштовне
користування телефоном тощо в Німеччині неможливі, оскільки більшість
компаній є приватними.
Найбільше пільг у Польщі мають ветерани війни та колишні
репресовані. По-перше вони отримують постійну доплату до пенсії. Крім
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того, їм відшкодовується частка оплати за електроенергію. А ще зовсім
недавно вони частково сплачували за телефонними рахунками, за
страхування автомобіля, за викуп квартири у приватну власність тощо. Зараз
ці пільги замінили єдиною компенсаційною доплатою. І ветеран вже сам
вирішує, на що саме витратити ці гроші.
В Західній Європі вважають, що будь-яке демократичне суспільство
формує своє соціальне забезпечення та його розвиток на трьох складових:
вільній ринковій економіці, представленій підприємницьким сектором;
демократично обраній владі; і добровільними громадянськими інститутами,
що включають, головним чином, неурядові організації – незалежний сектор.
Ці три сили, що складають основу сучасного суспільства, можуть виконувати
свої завдання тільки за умови взаємного співробітництва [3].
Отже, існування якісної системи соціальних стандартів та гарантій є
ознакою ефективної соціальної політики, яка має передбачати не лише
закріплення їх у своїх нормативно-правових актах, але і виконання та
реалізацію на практиці. Соціальні стандарти та гарантії є визначальними для
державної соціальної політики щодо забезпечення потреб людини в
матеріальних благах і послугах, а також для формування фінансових ресурсів,
що спрямовуються на їх реалізацію. Вони дають змогу реалізувати
стратегічну мету сучасної цивільної держави – забезпечити високі стандарти
життя та рівний доступ її громадян до суспільних благ та послуг. Особливо
актуальним це питання є в Україні, оскільки держава ще не має глибоко
розробленої, обґрунтованої та несуперечливої соціальної політики. Перехід
до ефективної моделі соціальної політики характеризується складністю
необхідних перетворень і вимагає комплексного, системного підходу. Тому
досвід країн-членів Європейського Союзу для України є актуальним та
необхідним.
1. Чубанова Т. В. Європейський Союз та проблеми соціального захисту населення
країн-учасниць / Т. В. Чубанова, Т. М. Ісаченко // Труд за рубежом. – 2011. – № 3. –
С. 97.
2. Bruckner M., Maier R., Przyklenk A. Der Europa Ploetz : Basiswissen ber das Europa von
heute. Freiburg (Breisgau) : Ploetz, 2010. – S. 115.
3. Організація економічного співробітництва і розвитку: . – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua
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На сьогоднішній день існують невирішені проблеми, пов‘язані з
практичною організацією обліку витрат на якість продукції. Оскільки витрати
на якість новий об‘єкт у бухгалтерському обліку, тому кожного разу, не
розуміючи його важливість, суб‘єкти підприємницької діяльності скорочують
свої витрати до мінімуму, а це, в свою чергу, призводить до зниження
конкурентоспроможності продукції. Ефективність організації обліку витрат
на якість багато в чому залежить від правильно обраної облікової політики
підприємства, щодо формування витрат на якість продукції.
Значний внесок у вивчення проблеми обліку витрат на якість готової
продукції внесли такі вчені: А.В. Гличьов, Л.Я. ШухгалтерЮ, В.І. Сиськов,
Б.Л. Бецман, В.І. Сєдов, Я.Ш. Котликов, Л.Б. Сульповар, А.І. Улицький, П.П.
Цимбалів, В.І. Терещенко та інші.
Під організацією системи бухгалтерського обліку витрат на якість
продукції необхідно розуміти комплекс заходів по встановленню порядку і
методів збору, обробки, накопичення відомостей про витрати на якість
продукції і доведення необхідної інформації до різних користувачів.
З метою підвищення ефективності діяльності підприємства та
можливості прийняття ефективних рішень пропонуємо застосовувати
наступний процес організації обліку витрат на якість готової продукції:
1. Розробка основних завдань обліку витрат на якість – формування
інформації про витрати на якісь, а також їх деталізація відповідно до певних
етапів виробничого процесу
2. Вибір об‘єктів обліку витрат на якість. Даними об‘єктами є
процеси, які здійснюються на підприємстві, та витрати, які з‘являються на
кожному з них.
3. Визначення суб‘єктів, які причетні до організації бухгалтерського
обліку витрат на якість.
4. Розробка класифікації витрат на якість – для цілей обліку
доцільним є розподіл витрат на якість на три категорії: витрати на оцінку
якості, витрати на забезпечення та витрати на покращення. Також дані
витрати можна розподілити на дві групи: витрати для забезпечення
запланованого рівня якості та витрати на підвищення якості продукції понад
стандартні норми.
5. Визначення складу витрат на якість – перелік елементів витрат на
якість, які відносяться до діяльності підприємства на основі вибраної
класифікації. Оскільки на сьогоднішній день не існує розробленої
класифікації та складових витрат на якість, тому підприємствам необхідно
самостійно розробляти найбільш прийнятні елементи калькуляції та
класифікацію витрат на якість продукції.
6. Вибір методів оцінки витрат на якість. Такими методами можуть
бути: попереджувальні витрати на контроль і усунення дефектів та витрати на
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відповідність якості стандартам та усунення невідповідності.
7. Забезпечення документообігу для подальшого формування
звітності про витрати на якість готової продукції. Кожне підприємство
самостійно розробляє документи для відображення понесених витрат на
якість. Дані документи є внутрішньогосподарськими, та містять
конфіденційну інформацію про якість продукції, тому мають бути вжиті
заходи щодо забезпечення збереження комерційної таємниці.
Запропоновані нами заходи повинні бути нормативно закріплені в
обліковій політиці підприємства, що дасть змогу регулювати витрати на
якість.
Таким чином, бухгалтерський облік витрат на якість не повинен
обмежуватися простим віддзеркаленням величини витрат на якість. Він
повинен активно впливати на витрати на якість за допомогою регулювання
господарської діяльності, проведення економічного аналізу. Запропонований
в роботі організаційний підхід до формування витрат на якість створює
основу для побудови системи обліку, що зв'язує витрати з діями. Облік витрат
на якість на основі підходу націлений на об'єднання зусиль підрозділів,
направлених на виконання конкретних функцій в єдиний ланцюжок
загальних зусиль організації.
УДК 338.242.
Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Спільність підходів та позицій з питань вирішення багатьох актуальних
міжнародних питань та відсутність будь-яких проблемних ознак у політичній
площині співробітництва між Україною та Японією сприяють подальшій
інтенсифікації наявного потенціалу обох країн та закладають міцний
фундамент для плідного розвитку усього спектру відносин.
Японія дуже далека від нас географічно, але виробами її промисловості
заповнена вся Україна, і збільшення обсягів японських інвестицій і
розширення сфери співробітництва мало би велике значення для розвитку
вітчизняної економіки.
Зрозуміло, не слід недооцінювати впливу розвитку політичної ситуації
в Україні на зміну відношення до нас з боку ділових кіл Японії, що, проте, у
цілому має позитивну динаміку, однак темпи позитивних змін у галузі
українсько-японських и японсько-українських відносин поки що не
задовольняють жодну із сторін. Японія хоче розвивати торговельне й
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інвестиційне співробітництво з Україною, Японія зацікавлена в закупівлі
сировини, зокрема, для металургії у України, а також у розвитку торгівлі з
Україною й в інвестуванні в розвиток української інфраструктури. Дотепер
співробітництву Японії з Україною заважала недостатня поінформованість
японських бізнесменів про Україну [1].
Сучасний стан торгівлі між Україною та Японією характеризується
значним дисбалансом між експортом та імпортом, що призводить до
незбалансованості двосторонньої торгівлі. Протягом періоду 2000-2010 рр.
товарообіг між країнами зростав та досягнув історичного максимуму в 2008 р.
Однак вплив світової економічної кризи відзначився різким падінням обсягів
торгівлі в 2009 р.
Серед загального обсягу українського експорту до Японії на першому
місці стоїть необроблений алюміній і його сплави, потім йдуть вироби
харчової промисловості, зокрема сухе молоко, а також феросплави та
продукція чорної металургії. Головною ознакою імпорту з Японії у 2011 р.
стало відновлення темпів зростання головної товарної позиції японського
експорту до України – автомобілів. Серед номенклатури українського
імпорту з Японії найбільшу частку становлять легкові автомобілі та інші
транспортні засоби, запчастини до них. При цьому, імпорт значно перевищує
експорт, що створює дисбаланс у торговельному сальдо для України і
призводить до витрачання валютних резервів країни [2].
Цікава особливість українсько-японських відносин полягає у співпраці
в сфері ядерної безпеки. В Японії було прийнято рішення збільшити
допомогу Україні в ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у
підвищенні безпеки експлуатації атомних електростанцій, а також
фінансуванні заходів по знищенню ядерного зброї. За японськими даними,
внесок цієї країни в міжнародний фонд ядерної безпеки складає 31 млн. дол.,
до фонду «Укриття» - 45 млн. дол. Реалізовано багато наукових проекти. У
свою чергу, Україна в 2011 році надала інтелектуальну допомогу у ліквідації
наслідків на АЕС «Фукусіма-1» на базі вже наявного досвіду в сфері ядерної
енергетики.
Таким чином співпраця між двома країнами сприятиме прагненню
України реалізувати стратегію диверсифікації джерел енергопостачання та
впровадити енергозберігаючі технології, а залучення японських інвестицій —
розширити транспортні коридори і підвищити роль України, як транзитної
держави. Якщо з боку України буде виконано всі вимоги щодо спільних
проектів, це стане важливим кроком до майбутньої дружньої співпраці двох
держав.
1. Костенко Ю. Україна-Японія. Грані співробітництва // Політика і час. - 2004.-№9.С.3-11.
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2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] : статистична
інформація, зовнішньоекономічна діяльність, географічна структура торгівлі
України товарами. 2000 р. – 2011 р. Режим доступу до даних: http://ukrstat.gov.ua/
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ЕКОНОМІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Сучасний стан економіки України та її регіонів характеризується
кардинальними змінами в усіх сферах діяльності, у тому числі у системі
охорони праці, від ефективності функціонування якої залежить
працездатність та здоров'я працівників.
Розкриттю ролі безпеки праці у формуванні головної продуктивної
сили суспільства – робочої сили – присвячені праці П.Ф. Гофанова, Н.А.
Бірюкової, Б.Д. Бреєва, Т.С. Зайцевої, Т.І. Заславської, C.M. Злупка, Т.А.
Ковалевської, В.І. Крамаренко, У.Я. Садової, О.І. Шаблія та інших.
У той же час економічні проблеми розвитку галузей промисловості на
регіональному рівні з позицій безпеки праці в умовах ринкових відносин не
знайшли достатнього висвітлення в літературі, а також не вирішені на
практиці. Це й зумовило необхідність даного наукового дослідження.
У нинішніх умовах промисловості України вкрай недостатньо
розвинутою є профілактика професійних захворювань, що зумовлює постійне
збільшення кількості виявлених гострих і хронічних патологій здоров‘я.
Відомо, що основою виробничої профілактики захворювань є організація і
проведення медичних оглядів працівників з наступним динамічним
спостереженням. Однак нині діючі принципи охорони праці не дозволяють
вирішувати поставлені перед нею проблеми, зокрема, знизити рівень
виробничої захворюваності. Недостатня увага приділяється останнім часом
дослідженню стану здоров'я на рівні функціональних груп; вкрай рідко на
практиці застосовуються нові технології в області діагностики; не
практикуються принципи єдиного підходу до проведення періодичних
медичних оглядів працівників.
То ж не дивно, що основні показники стану здоров'я населення нашої
держави є значно гіршими, ніж у країнах з соціально-орієнтованою
економікою. При цьому протягом останніх 5 років вони мають тенденцію до
погіршення. Так, середня тривалість життя складає 67 років, що на 13 років
менше, ніж у білі пості розвинутих країнах світу. Зростає захворюваність
практично за всіма видами патологій. Останнім часом склалась складна
ситуація з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом. В Україні зафіксована стійка
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тенденція змін стану здоров'я працездатного населення: спостерігається
негативна динаміка зниження показника умовного здоров'я; випереджаючих
темпів зниження потенціалу здоров'я молоді. Здоров'я останніх гірше здоров'я
їх батьків; індивідуальний потенціал здоров'я у жінок є нижчим, ніж у
чоловіків, не дивлячись на те, що тривалість життя жінки на 12 років довша,
ніж чоловіків.
Таким чином, в умовах трансформації економіки в системі охорони
праці загострилася низка проблем, які потребують нових наукових підходів
до розв'язання та прийняття принципових рішень на рівні як держави, так і
регіонів. Найважливішими з них, на наше глибоке переконання, є
організаційно-економічні проблеми безпеки праці. Серед останніх слід
відзначити наступні: формування оптимального ресурсного потенціалу
системи охорони праці; визначення та пошук можливих і необхідних обсягів
фінансування, інновацій та інвестицій; вдосконалення територіальної
організації медичних закладів та управління якістю медичної допомоги на
підприємствах; поліпшення профілактики виробничих захворювань і
формування здорового способу життя, покращення територіальної
доступності медичної допомоги.
1. Матвійчук Л.Ю. Безпека життєдіяльності: електронний навч. посібн.
/ Л.Ю.Матвійчук. – Луцьк: ЛНТУ, 2011 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://lib.lntu.info/books/fepes/op_ta_bgd/2011/11-7/.
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Франчук К.С., група МКмз-51
Луцький національний технічний університет
Науковий керівник: к.е.н., доцент Ковальчук О.В.
АУДИТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Контроль як одна з функцій управління виробничо-комерційною
діяльністю підприємства, є невід‘ємним елементом маркетингу. Контроль
маркетингу – це складна аналітична робота, в результаті якої менеджмент
підприємства виявляє і відмовляється від неефективних методів управління
маркетингом та окреслює нові, що відповідають умовам виживання
підприємства, способи та інструменти впливу на контрольовані фактори і
адаптації до неконтрольованих (жорстких) чинників внутрішнього
середовища.
В рамках управління маркетингом на підприємстві для створення
найбільш сприятливих умов виробництва і досягнення комерційних цілей
слід здійснювати контроль за такими напрямками:
1. Відстежування відповідності планових показників реальним
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показникам виробничо-комерційної діяльності. Його метою є встановлення
реального відхилення фактичного стану виробничо-комерційної діяльності
підприємства від планових значень для подальшого вироблення коригуючих
впливів.
2. Контроль прибутковості виробничо-господарської діяльності і
оцінка ефективності маркетингових затрат. Особливо актуальною є потреба у
контролі такого типу для підприємств, що володіють диверсифікованих
товарним асортиментом, застосовують багатоканальні схеми товароруху,
працюють на багатьох ринках (сегментах ринку). Саме він дозволяє
відстежувати ефективність як в цілому комерційної діяльності, так і у розрізі
окремих асортиментних груп товарів, каналів розподілу, ринкових сегментів.
3. Стратегічний контроль маркетингу (маркетинговий аудит), що
передбачає дослідження усіх сфер діяльності підприємства, його
стратегічного підходу до ринку.
Маркетинговий аудит досліджує шість основних складових ринкової
ситуації компанії. По-перше, перевірці піддається маркетингове середовище
(фактори і чинники макро- і мікросередовища). Серед факторів, якими
цікавляться аудитори, аналізуючи макросередовище, - демографічні,
економічні, природні, науково-технічні, політичні та культурні фактори.
Аудит мікросередовища дає змогу з'ясувати ситуацію за такими чинниками:
ринки, клієнтура, конкуренти, система розподілу і дилери, постачальники,
допоміжні та маркетингові організації, контактні аудиторії.
По-друге, досліджується стратегія маркетингу, тобто програма
діяльності фірми, завдання і мета маркетингу. Сюди входить з'ясування
характеристики основоположної стратегії маркетингу і її відповідності
завданням фірми; повнота забезпечення маркетингової діяльності
необхідними ресурсами.
По-третє, аналізується організація служби маркетингу, а саме
формальна структура, функціональна ефективність та ефективність взаємодії.
По-четверте, перевірці піддаються також окремі системи маркетингу:
інформації, планування маркетингу, маркетингового контролю, розробки
нових товарів.
По-п'яте, здійснюється аудит функціональних складових маркетингу
таких як товарна, цінова політика, розподіл, елементи системи маркетингових
комунікацій, торговий персонал.
По-шосте, обов‘язковим є розгляд результативності маркетингової
діяльності загалом, що передбачає аналіз витрат на маркетинг та їх
оптимальності, прибутковості і рентабельності.
Отже, маркетинговий аудит посідає вагоме місце в системі контролю
маркетингу.
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Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ,
ВИТРАТ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Для розв‘язання проблеми достовірного відображення фінансового
результату необхідно раціоналізувати порядок систематизації і накопичення
інформації. Йдеться про вдосконалення організаційних і методологічних
засад обліку та процесу відображення фактів господарської діяльності.
Особливої актуальності ці питання набувають в процесі роботи з адаптації
вітчизняної облікової практики з міжнародним досвідом. Реформування
бухгалтерського обліку пов‘язано зі змінами у формуванні інформації про
доходи, витрати, і врешті, про фінансові результати.
Система бухгалтерського обліку підприємств України покликана не
тільки забезпечити підготовку фінансової звітності відповідно до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку, але й передбачити можливість
трансформації звітності українських підприємств у фінансову звітність за
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, або як мінімум,
порівнювати з показниками, одержаними на основі цих стандартів. Потреба
трансформації обумовлена тим, що Положення (стандарти) бухгалтерського
обліку, хоча суттєво й не протирічать міжнародним стандартам, проте не
повністю охоплюють усі вимоги щодо подання та розкриття інформації у
фінансовій звітності передбачені МСБО. Слід звернути увагу на необхідність
застосування єдиної методології визначення фінансового результату
незалежно від галузевих особливостей і форми власності, особливостей
фінансування підприємств та установ. Без застосування єдиної методики
бухгалтерського обліку неможливо дати об‘єктивну оцінку результатам
господарської діяльності підприємства. Тому відображення достовірних
фінансових результатів – один з найбільш відповідальних аспектів
бухгалтерського обліку. Формування показника фінансового результату - це
підсумок порівняння визнаних доходів і витрат, а тому достовірність даного
показника забезпечується через розуміння сутності об‘єктів обліку.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку згідно вимог
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15‖Дохід‖ за такими групами:
а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші
операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи; д) надзвичайні
доходи. Далі в даному стандарті вказано, що склад доходів, які відносяться до
відповідної групи, встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 3‖Звіт про фінансові результати‖. Втім, необхідно підкреслити, що
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згідно П(С)БО 15 доходи класифікуються за такими групами: дохід (виручка)
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; дохід
від участі в капіталі; інші фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи.
Це означає, що встановлена ПСБО 15‖Дохід‖ і ПСБО 3―Звіт про фінансові
результати‖ класифікація доходів за групами не співпадає. Виникає
проблемне питання щодо віднесення до конкретної групи визнаних доходів і,
крім того, не зрозуміло, за яким економічним принципом встановлено групи
доходу.
Процес реалізації характеризується двома абсолютно різними
показниками - дохід від реалізації продукції і виручка від реалізації продукції.
Тому необхідно більш чітко розмежувати поняття виручки від реалізації і
поняття доходу. Терміни ―дохід‖ і ―виручка‖ співпадають тільки на
підприємствах роздрібної торгівлі, внаслідок співпадіння моменту переходу
права власності на товари до покупця і надходження грошових коштів від
нього. П(С)БО 16 обумовлено правила визнання доходу, пов'язаного з
наданням послуг, який визнається з огляду на міру завершеності операції з
надання послуг на дату балансу, за умови, що результат цієї операції може
бути достовірно оцінений. Порядок визнання доходу від надання послуг
враховує не всі можливі практичні ситуації і не повністю відповідає вимогам
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18‖Дохід‖. Тому доцільно в
додатку до стандарту навести приклади застосування методики визнання
доходу від надання послуг за найбільш типовими господарськими операціями
за аналогом вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку
18‖Дохід‖.
Таким чином методологічні і організаційні засади обліку доходів,
витрат, повинні забезпечити: 1). більш високий рівень достовірності і
об‘єктивності інформації про доходи і витрати від звичайної діяльності; 2).
раціоналізацію порядку класифікації доходів і витрат за групами відповідно
до економічної сутності господарських операцій.

УДК 657
Хітрош В.О., ст. гр. ОА-31
Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
Питання збереження бібліотечних фондів - це питання життєдіяльності
кожної
бібліотеки
незалежно
від
профілю
та
відомчого
підпорядкування.Збереження бібліотечного фонду означає цілість та
незмінність фізичного стану документів, їх утримання у спеціально
обладнаних приміщеннях в умовах оптимального фізико-хімічного та
біологічного режиму, дотримання правил їх видачі та приймання, а також
забезпечення їх охорони.
Збереження фондів забезпечується комплексним підходом до
вирішення питань охорони, обліку, правильного розміщення та зберігання
усіма бібліотечними службами.
Процес збереження фонду відбувається за такими основними
напрямками:
 правильною організацією книжкового фонду у бібліотеці;
 створенням оптимальних умов зберігання;
 дотриманням правил обліку;
 належним захистом під час використання;
 попередженням й ліквідацією читацької заборгованності;
 контролем за переміщенням й наявністю документів.
Одним із основних заходів зі збереження бібліотечного фонду є його
регулярна інвентаризація (переоблік). "Інструкцією з інвентаризації основних
засобів нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу", затвердженою
наказом Головного управління Держказначейства України від 30.10.1998
№90, було встановлено обов'язкове проведення інвентаризації (переобліку)
бібліотечних фондів один раз у п'ять років. Чинні документи Міністерства
культури СРСР ( "Інструкція про облік бібліотечного фонду в державних
масових бібліотеках, об'єднаних в централізовані бібліотечні системи
Міністерства культури СРСР", затвердженою Міністерством культури СРСР
27 грудня 1985р.)допускають проведення переобліку підсобних фондів
Центральних іДержавних Бібліотек 1 раз у 7 років.
Бібліотеки мають складати та затверджувати директором перспективні
графіки переобліків бібліотечних фондів на п'ятиріччя (№п/п, назва філіалу,
дата останньої первірки, дата наступної перевірки (інвентаризації), відмітка
про виконання). Перший примірник графіка залишається у Централізованій
бібліотечній системі, другий - передається до відділу культури для здійснення
контролю.
Крім того, переоблік здійснюється при зміні матеріально відповідальної особи, при передачі фонду бібліотеки, у випадку стихійного
лиха (пожежі, затоплення), при виявленні фактів крадіжок, при реорганізації і
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ліквідації бібліотек. При прийманні - здаванні перевірка фонду зараховується
замість чергової.
При проведенні переобліку бібліотечних фондів обов‘язково складають
наступні документи:
 наказ директора (у випадку переобліку фонду Центральної
Бібліотеки - завідуючого або начальника відділу культури) на проведення
переобліку бібліотечного фонду конкретної бібліотеки. У наказі вказуються
причини, строки, методи проведення, склад комісії та її голова, а також
режим роботи на період переобліку. До складу комісії входять представники
відділу культури та бухгалтерії, або методист, особа, що відповідає за
зберігання. На кожен переоблік фонду призначається новий склад комісії;
 акт переобліку фонду - складається не пізніше, ніж через 15 днів
після здійснення перевірки. Обов'язкова наявність даних про результати
перевірки в номінальній і проіндексованій вартості, висновків і пропозицій
комісії щодо правильності організації зберігання фонду, стану ведення його
обліку та видачі. Один примірник акту надається бухгалтерії, другій структурному підрозділу;
 наказ директора (завідуючого або начальника відділу культури,
якщо перевіряється Центральні Бібліотеки) за підсумками перевірки
видається у разі необхідності. У наказі визначається ступінь матеріальної
відповідальності винних осіб, намічаються заходи щодо усунення виявлених
недоліків;
 акт про надходження в фонд бібліотеки книг в рахунок погашення
недостачі, виявленої під час перевірки;
 акт про списання видань, виявлених як недостача в результаті
перевірки.
Розрахунок
часу,
необхідного
для
здійснення
переобліку
розраховується відповідно до "Тимчасових примірних норм часу на основні
процеси бібліотечної роботи, затверджені наказом Міністерства культури і
туризму України від 19.07.2005 №496.
Наприклад,, перевірка 1000 прим, при недостачі 10 прим, складе
приблизно 30 год. на одного працівника (залежно від способу переобліку).
Відповідно до роз'яснення Управління Держказначейства, Мінфіну
України від 13.03.2003р. №07 - 04/492 - 2404, у результаті інвентаризації має
бути виявлено:
 фактичну наявність документів;
 забезпечення їх відповідності даним бухгалтерського обліку.
Взаємозвірка фактично наявних примірників з документальною
інформацією можна побачити в таких документах бібліотечного фонду,
затверджених Міністерством культури і туризму:
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 звірка безпосередньо з документами індивідуального обліку Інвентарною книгою або "Описом інвентарних номерів" ( при обсязі фонду
до 10,0 тис. прим.);
 за допомогою контрольних талонів (при обсязі фонду понад 10,0
тис. прим.);
 за топографічним каталогом - індикатором (при обсязі фонду понад
200 тис. прим.
Недостача визначається по початковій вартості документів з
урахуванням індексації без врахування амортизації.[1.]
1. "Інструкція з інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей
балансу".
2. "Інструкція про облік бібліотечного фонду в державних масових бібліотеках,
об'єднаних в централізовані бібліотечні системи Міністерства культури СРСР".

УДК 657
Ходонюк Ю.В., cт. гр. ОА-41
Науковий керівник: Бродська І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА
МІЖНАРОДНИЙ ПІДХОДИ
Для ефективного управління діяльністю власники й управлінці повинні
мати економічну інформацію, яка відповідає їхнім потребам. Формування
такої достовірної, точної, оперативної та повної інформації відбувається у
системі бухгалтерського обліку. Однією з її важливих частин, яка потребує
особливої уваги, є облік фінансових результатів та їх відображення у
звітності. Це пов'язано з тим, що саме від фінансових результатів, їх
правильного обліку, контролю, аналізу та аудиту залежить фінансовомайновий стан та ефективність діяльності підприємства. Але не секрет, що
проблема досягнення достовірності обліку і звітності з фінансових
результатів сьогодні є дуже гострою.
Про актуальність тематики обліку фінансових результатів свідчить
рівень її розгляду у наукових працях зарубіжних вчених, таких як І.А.Бланк,
В.Г.Макаров, Д.Манчіні, В.Ф.Палій, Я.В.Соколов та ін. Серед вітчизняних
вчених, які зробили вагомий внесок у вивчення цієї проблеми, необхідно
виділити Ф.Ф.Бутинця, А.М.Герасимовича, Г.Г.Кірейцева, В.В.Сопко та
інших. З позицій національного обліку, і з точки зору міжнародних
стандартів, фінансовий результат – це приріст (або зменшення) вартості
капіталу підприємства (окрім внесків власників), який відбувся у процесі його
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господарської діяльності за певний період. Його визначення полягає у
обчисленні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Для цього
передбачається послідовне порівняння доходів і витрат, які забезпечили
отримання цих доходів.
Врахувуючи чинні вимоги національних П(С)БО, для забезпечення
достовірності й повноти обліку фінансових результатів діяльності
вітчизняних підприємств у Наказі (Положенні) про облікову політику
необхідно максимально точно визначати основні принципи їх організації:
розмежування доходів за кожною класифікаційною групою; умови визнання
та критерії оцінки доходів; спосіб вивчення ступеня завершеності робіт,
послуг; перелік та склад доходів від реалізації, інших операційних доходів,
доходів фінансової та інвестиційної діяльності; систему обліку запасів;
моменти передачі ризиків власності; порядок віднесення доходів і витрат на
рахунок 79 «Фінансові результати».
Зокрема, у П(С)БО 15 «Доход» зовсім не розглядається питання
передачі ризиків власності, а це безпосередньо впливає на момент визнання
операції реалізацією та виникнення від неї доходу. Стосовно принципу
відповідності доходів і витрат, то П(С)БО 15 необхідно доповнити текстом,
що відповідає МСФЗ 18 такого формулювання: «Доход не може бути
визнаний, якщо витрати неможливо достовірно оцінити. За таких обставин
будь-яка, вже отримана за продаж товарів компенсація, визнається як
зобов‘язання». А при розкритті порядку оцінки доходу, який «відображається
в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані
або підлягають отриманню», необхідно уточнити: «з урахуванням суми будьякої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надається підприємством».
П(С)БО 16 «Витрати» теж розроблено відповідно до міжнародних
стандартів. Окремого міжнародного стандарту, який визначає методологію
обліку витрат і порядок їх розкриття у фінансовій звітності немає. А питання,
що стосуються поняття, оцінки, визнання та класифікації витрат,
розкриваються у Концептуальній основі складання та подання фінансових
звітів, МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСФЗ 2 «Запаси», МСФЗ 16
«Основні засоби» та деяких інших. Визначення витрат, наведене у
національних П(С)БО, майже повністю відповідає поняттю витрат,
наведеному у міжнародних стандартах. Так, у Концептуальній основі
складання та подання фінансових звітів (п. 70) витрати розглядаються як
зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття
чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов‘язань, результатом
чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов‘язаного з
виплатами учасникам
Вимоги до розкриття інформації про витрати у П(С)БО 16 «Витрати», у
цілому, відповідають правилам міжнародних стандартів. Але на відміну від
міжнародних стандартів, у П(С)БО 16 не розглядається така категорія, як
233

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

збитки. При визначенні постійних і змінних загальновиробничих витрат у
П(С)БО 16 і в МСФЗ відмінностей немає, але у міжнародних стандартах
поділ цих витрат здійснюється з метою оцінки запасів, а у П(С)БО 16 – для
визначення виробничої собівартості продукції (робіт, послуг).
Таким чином, порівняння П(С)БО та міжнародних стандартів з обліку і
відображення у звітності доходів, витрат та фінансових результатів дає
можливість зробити такі загальні висновки:
 окремі положення П(С)БО повторюють правила МСФЗ;
 певні вимоги П(С)БО не виділені окремо в міжнародних стандартах,
але знаходяться в їх рамках і зумовлені національними особливостями
економічних відносин;
 деякі положення, які розкриті в МСФЗ, відсутні в П(С)БО і
запропоновані до визначення.
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2007: змін. і доп. (2 частини) / Пер. з
англ. За ред. С.Ф. Голова. – Київ, 2009.
2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / перекл. з англ.; за ред.
С.Ф.Голова. – К.: ФПБАУ, 2000. – 1272 с.
3. Кондрашова Т. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку
порівняльна характеристика/ Т.Кондрашова, О.Соболєва// Економіка К-2009-№4с.16-20.
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ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки головною метою діяльності підприємства
є отримання прибутку. Прибуток виступає найважливішим показником
ефективності роботи підприємства та джерелом його життєдіяльності.
Зростання прибутку створює фінансову основу для здійснення розширеного
відтворення організації і задоволення соціальних і матеріальних потреб її
засновників і працівників. За рахунок прибутку виконуються зобов‘язання
підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями. Тому
достовірність обчислення фінансового результату стає найважливішим
завданням бухгалтерського обліку та економічного аналізу на підприємстві.
Однак в процесі роботи за деякими господарськими операціями у
підприємства можуть виникати і збитки, які зменшують отриманий прибуток і
знижують рентабельність. Взагалі, кінцевий фінансовий результат (прибуток
або збиток) складається з фінансових результатів від реалізації і доходів від
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операційних і позареалізаційних результатів, зменшених на суму витрат по
цих операціях.
Завданням бухгалтерського обліку фінансових результатів є визначення
кількісних і якісних параметрів фінансового результату: прибутку чи збитку;
формування даних щодо фінансових результатів для потреб складання
фінансової звітності й податкових декларацій; інформаційне забезпечення
порядку розподілу прибутку та здійснення операцій щодо розрахунків за
сумами належних до бюджету податків та обов'язкових платежів, з
акціонерами та засновниками за нарахованими їм дивідендами, формування
резервів власного капіталу тощо.
Фінансові результати обліковуються в розрізі видів діяльності. Так,
основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходу визначені П(С)БО 15
"Дохід" та П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Щодо податку на прибуток, слід зазначити, що це обов'язковий платіж
до бюджету, який сплачують всі підприємства незалежно від форм власності з
прибутку від господарської діяльності підприємства. Розрахунок податку на
прибуток здійснюється у відсотках від фактично отриманого підприємством
прибутку за розрахунками податкової декларації і встановленою державою
ставкою податку. При цьому для складання податкової декларації бухгалтерія
веде податковий облік згідно Податкового кодексу України.
Отже, облік фінансових результатів та їх розподіл і списання є
завершенням бухгалтерського обліку господарських процесів звітного періоду.
Показник прибутку є об'єктом всебічного економічного аналізу, зокрема
факторного, при якому використовують різні економіко-статистичні методи та
економіко-математичне моделювання. Тому, достовірний облік фінансових
результатів визначає ефективність діяльності суб‘єктів господарювання
протягом як поточного року, так і наступних звітних періодів.
УДК 338.242
Хомич М.В., ст. гр. МЕ-21
Науковий керівник: Зелінська О.М., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ
ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
В останнє десятиліття функціонування суб‘єктів господарювання
світової економічної системи усе більшою мірою підпадає під вплив процесів
глобалізації і транснаціоналізації. Дані процеси зумовили появу нових видів
економічних загроз, пов'язаних з розвитком економічної інтеграції,
посиленням впливу світових промислово-фінансових центрів і міжнародних
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організацій, передусім, світової організації торгівлі, на порядок ведення
зовнішньоекономічної діяльності.
В сучасних глобалізаційних умовах, для того, щоб національний
„економічний організм‖ міг ефективно функціонувати, мають бути створені
сприятливі умови для забезпечення економічної безпеки і розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків суб‘єктами господарювання.
При цьому, важливо відмітити, що суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності виступають як носії особливих економічних інтересів країн і не
виокремлюються для проведення аналізу.
Таким чином, можна стверджувати, що зовнішньоекономічна безпека
підприємств є невід‘ємною складовою як міжнародної, так і національної
безпеки країни, яка відображає стан найбільш ефективного використання
корпоративних ресурсів для запобігання погрозам і забезпеченню стабільного
функціонування підприємства як на внутрішньому так і на зовнішньому
ринках. Слід зазначити, що два ці поняття з точки зору теорії міжнародних
відносин несуть в собі різне сутнісне наповнення. Безпека (міжнародна) категорія, що відбиває такий стан міжнародних відносин, при якому
забезпечуються фундаментальні національні інтереси усіх суб'єктів світової
політики. У світлі цих поглядів національна безпека - це політика, а
міжнародна безпека, - це стан.
Загалом, економічну безпеку зовнішньоекономічної діяльності
підприємства слід розглядати як особливий стан системи, який забезпечує
захищеність її елементів і зв'язків від деструктивного впливу внутрішніх і
зовнішніх чинників материнської держави і країни - реципієнта.
Ці особливості пов‘язані із впливом сукупності деструктивних
факторів і загроз, притаманних зовнішньому міжнародному середовищу. За
твердженням провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, їх
деструктивний вплив загострюється в умовах сучасних глобальних
трансформацій світового господарства. Тому безпека зовнішньоекономічної
діяльності як складова будь-якого підприємства, яке виходить на міжнародні
ринки і знаходиться під впливом міжнародної конкуренції та глобальних
диспропорцій у розвитку світової економіки стає фундаментальним
елементом у системі забезпечення його глобальної конкурентоспроможності.
Отже, зростання рівня загроз і їх негативний вплив на результати
діяльності компанії пов'язане зі швидкою мінливістю економічної ситуації як
в окремій країні, так і у межах світової економічної системи, кон'юнктури
міжнародних ринків, розширенням сфери зовнішньоекономічних відносин,
появою нових для вітчизняної господарської практики фінансових технологій
і інструментів та іншими чинниками, загостренням глобальних проблем
людства.

236

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

1. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. – К.:
ЦУЛ, 2002. – 172 с.
2. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В. Т. Шлемко, І. Ф.
Бінько : Монографія. — К. : НІСД, 1997. — 144 с.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Першочерговою потребою сьогодення є забезпечення збалансованого
розвитку всіх підсистем суспільства, гармонізація інтересів різноманітних
верств населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції
України у світову економічну систему. Чільне місце у цьому процесі посідає
реформування податкової системи, яка забезпечує державу необхідними
фінансовими ресурсами.
Податки є важливою ланкою фінансових відносин у суспільстві, які
виникають одночасно з появою держави. Більша частина коштів, яка
наповнює державну казну іде із сум даного податку. Так, станом на
09.09.2012 рік надходження до загального фонду Державного бюджету
займали 39,62 %.
Отож, згідно Податкового кодексу України податок на прибуток
підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку,
одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів,
нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів
фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від
орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій.
Платниками даного податку є юридичні особи та суб'єкти
господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи
(філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність
відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території;
дипломатичні представництва, консульські установи й інші офіційні
представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та
імунітет, а також філії і представництва підприємств і організацій України за
кордоном, що не здійснюють господарської діяльності.
З числа резидентів платниками податку є суб'єкти господарської
діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та
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організації, що здійснюють діяльність, спрямовану на одержання прибутку як
на території України, так і за її межами.
Щодо визначення об‘єкта оподаткування, то протягом значного періоду
змінювалось і вдосконалювалось. З прийняттям Податкового кодексу України
податок на прибуток та його оподаткування зазнали великих змін, які дали
можливість усунути неузгодженість визначення прибутку.
Складним елементом в системі оподаткування прибутку підприємств є
його ставка. При його визначенні з одного боку, розмір ставки повинен
забезпечувати певний рівень доходів бюджету і задовольняти таким чином
державні інтереси, а з іншого – не перешкоджати інтересам господарюючих
суб‘єктів та не гальмувати розвиток виробництва. На сьогодні ж з огляду на
те, що чинна податкова система спрямовує свої зусилля на подолання
дефіциту бюджету шляхом вилучення доходів господарюючих суб‘єктів, що є
одним із основних її недоліків, спостерігається зростання зацікавленості
підприємств в отриманні мінімального прибутку, щоб уникнути надмірного
податкового тиску.
Але існують і позитивні сторони, в результаті прийняття Податкового
Кодексу знизились ставки податку на прибуток підприємств.
Передбачено поетапне зниження ставки прибутку
 з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки;
 з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток;
 з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків;
 з 1 січня 2014 року - 16 відсотків. Таке рішення уряду має привести
до стабільної діяльності підприємств. Відомо також, що зниження ставок
даного податку і ПДВ призведе до зниження дохідної частини бюджету на
2.9% ВВП або на 10% його загальних доходів.
Сьогодні не можливо сказати, що прийняття Податкового Кодексу
України вирішить проблеми недосконалості податкової системи. Ці проблеми
податкової системи тривалий час залишалися одним із ключових чинників,
що погіршують бізнес середовище України та стримують притік інвестицій в
державу. Це підтверджується і низькими оцінками світових аналітичних
агентств сприятливості вітчизняного фіскального простору, і негативними
відгуками українських підприємців, і слабкими показниками інвестиційної
активності в державі.
Усвідомлюючи той факт, що без модернізації податкової системи буде
досить складно забезпечити швидке відновлення економіки після кризи,
влада розпочала в 2010 податкову реформу. Вона стала одним із наріжних
каменів президентської Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, і
від успішності її реалізації багато в чому залежить загальна суспільна оцінка
реформаторської діяльності нинішньої влади.
Попри те, що податкова реформа розтягнута у часі до 2014 р., більшість
основних завдань щодо її реалізації припали на 2010-2011 рр. Відтак, сьогодні
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в суспільстві закономірно присутнє очікування перших результатів (бажано
позитивних), що є наслідком реформістської діяльності влади.
1. Германова О. Автоматичному відшкодуванню – бути! / О. Германова // Вісник
податкової служби України. – 2010. – № 11. – С. 3–4.;
2. Панасюк В.М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. —
Тернопіль: Карт-бланш, 2010. — 260
3. Концепція реформування податкової системи України (Підготовлено робочою
групою Секретаріату Президента України у складі: В.Ланового, І.Акімової,
М.Альперовича, Д.Боярчука, І.Голоднюк, Ду бровського, М.Катеринчука,
С.Кисельова, С.Ковалюка, Ляпіної, О.Пасхавера, М.Полудьоного, О.Рогозинського,
А.Федоренка) Київ, вересень, 2011 р;
4. Податковий кодекс України N 5412-VI ( 5412-17 ) від 02.10.2012.
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТНИХ ПОКАЗНИКІВ
Складність формування звітних показників та забезпечення їх
достовірності зумовлюють необхідність визначення принципів складання
звітності. Вони по суті є концептуальною основою звітності та дозволяють
реалізувати її мету і завдання.
Відповідно до Закону України ―Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні‖ від 16.07.1999 р. № 996-XIV та П(С)БО 1 ―Загальні
вимоги до фінансової звітності‖, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.1999 р. №87 фінансова звітність ґрунтується на таких
основних принципах:
1) обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки,
які повинні запобігати заниженню оцінки зобов‘язань та витрат і завищенню
оцінки активів і доходів підприємства;
2) повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю
інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та
подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
3) автономність – кожне підприємство розглядається як юридична
особа, відокремлена від її власників, у зв‘язку з чим особисте майно та
зобов‘язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності
підприємства;
4) послідовність – постійне (із року в рік) застосування
підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива
лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами)
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бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у
фінансовій звітності;
5) безперервність – оцінка активів та зобов‘язань підприємства
здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;
6) нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення
фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного
періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При
цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів;
7) превалювання сутності над формою – операції обліковуються
відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
8) історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів
підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
9) єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх
господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності
здійснюються в єдиній грошовій одиниці;
10) періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на
певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.
Крім цього, інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна
бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за
умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї
інформації.
Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка
впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити
минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скорегувати їхні оцінки,
зроблені у минулому.
Однією із основних якісних характеристик фінансової звітності є також
її достовірність – відсутність помилок та перекручень, які здатні вплинути на
рішення користувачів звітності.
На сьогодні чітко виділених принципів підготовки податкової та
статистичної звітності підприємств не існує. Проте, до їх складу окрім певних
принципів фінансової звітності (обачність, повне висвітлення, послідовність,
безперервність, періодичність) повинні також відноситись: достовірність,
аналітичність, нормативна обґрунтованість та конфіденційність (за винятком
знеособленої статистичної інформації).
Саме тому існує потреба подальших наукових досліджень принципів
формування звітної інформації, що дозволить підвищити її якість та
результативність.
УДК 339.138 (075.8)
240

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

Шабала Т.Є., ст. гр. МОмз-61
Науковий керівник: Морохова В.О., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ
ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Будь-яке сучасне підприємство, що працює в умовах ринку та
конкуренції повинне собливу увагу приділяти маркетинговій діяльності, без
здійснення якої неможлива ефективна робота. Ефективність маркетингової
діяльності у широкому розумінні цього слова означає співвідношення між
результатом (ефектом) від маркетингових заходів та витратами, що з ними
пов‘язані.
Погляди науковців підтверджують відсутність універсального підходу
для оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. Багато
учених вважають, що ефективність маркетингової політики відносно
конкретного підприємства повинна містити такі основні напрями оцінки:
оптимальне використання потенціалу ринку; знаходження сегмента ринку
певного товару; підвищення точності аналізу збалансованості ринку тощо[1].
Л. В. Балабанова, М. Туган-Барановський пропонують оцінювати
ефективність маркетингу за такими напрямами: покупці, маркетингові
інтеграції, адекватність інформації, стратегічна орієнтація, оперативна
ефективність. Підхід Г. Асселя трактує, що ефективність маркетингової
діяльності ототожнює із ефективністю витрат на маркетинг. Даний підхід є
обмеженим, бо він не враховує таких складових оцінки ефективності
маркетингу, як менеджмент підприємства, кадрове забезпечення, фінанси.
Заслуговує на увагу підхід, запропонований ученими Ф. Котлером та
К. Л. Келлером, який передбачає виділення показників ефективності
маркетингової діяльності щодо зовнішнього та внутрішнього середовища
підприємства. Однак такий підхід має теоретичний характер. Підхід В. А.
Шаповалова передбачає здійснення оцінки маркетингу за трьома напрямами,
а саме: повнота виконання функцій маркетингу, фінансування маркетингу та
впливовість служби маркетингу на підприємстві. Така методика дає змогу
кількісно оцінити ефективність маркетингу. Цікавим є підхід, що передбачає
оцінку ефективності маркетингу в довгостроковому та короткостроковому
вимірах. З точки зору короткострокових результатів ефективність маркетингу
вимірюється показниками, пов'язаними з доходом. З огляду на довгострокову
перспективу
ефективність
маркетингу
вимірюється
індикаторами,
пов'язаними з брендом[2].
Отже, усі сучасні методичні підходи можна об‘єднати у дві групи за
критерієм способу оцінювання: на основі експертних оцінок, на основі
економічної оцінки. Перший підхід базується на експертній оцінці виконання
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на підприємстві таких функцій, як сегментування ринку, позиціонування
товару, розробка ефективних товарних асортиментів, виведення на ринок
нових товарів, здійснення гнучкої цінової політики, організація збутової
діяльності, здійснення ефективної комунікаційної діяльності. Другий підхід
стверджує, що в сучасних умовах універсальним показником ефективності
діяльності компанії повинна виступати вартість бізнесу як результуючий
вимірник багатства власника. Дослідники вважають, що саме цей критерій
має бути основним при оцінці як маркетингової стратегії компанії у цілому,
так і окремих маркетингових програм. Кожен із розглянутих підходів має свої
переваги й недоліки, виявляється більш придатним для досягнення різних
цілей оцінки.
1. Маркетинг: теория и практические исследования : учеб. пособ. в 3 частях. Ч. 3 / О.
М. Ольшанская, Е. М. Лобачева, В. В. Живетин, М. Б. Кузьмичева. – М. :
Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности, 2008. – 97 с.
2. Герасимяк Н.В. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності
маркетингових заходів промислового підприємства [Електронний ресурс] / Н.В.
Герасимяк. – Режим доступу: http:// Gerasymiak.dis.ru
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЦУКРОВОГО
ВИРОБНИЦТВА
В сучасних умовах успішна діяльність підприємств на ринку можлива
лише у випадку введення активної інноваційної діяльності. Інновація – це
кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес,
якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної
діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок. Світ новацій
надзвичайно великий і не зводиться тільки до техніки та технології. Термін
«новація» вживається щодо всіх новин як у виробничій, так і в організаційній,
фінансовій, науковій, навчальній, соціальній сферах, щодо будь-яких
удосконалень, які забезпечують зменшення витрат або створюють умови для
зміни способу життя.
Інноваційний розвиток визначають як процес господарювання, що
спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер
реалізації потенціалу підприємства у змінних умовах зовнішнього
середовища, в рамках обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і який
пов‘язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту.
Інноваційний шлях розвитку за своєю суттю орієнтований на
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збільшення доходів, на відміну від екстенсивного і інтенсивного варіантів
розвитку, орієнтованих на збільшення обсягів виробництва і зниження витрат
відповідно.
В сучасних умовах підприємства є економічно вмотивованими до
інноваційного розвитку: не відстати від вимог ринку, досягти лідерства в ціні
та якості продукції, забезпечити зростання доходів.
Інноваційна стратегія є ключовим засобом досягнення цілей
організації, який відрізняється від інших засобів своєю новизною.
Інноваційна стратегія є основою сучасного інноваційного менеджменту в
умовах постійних змін навколишнього середовища.
Відсутність стратегії інноваційного розвитку не дозволяє досягти
радикальних переваг в інноваційній діяльності в порівняння з конкурентами.
Варто зауважити, що відсутність стратегії інноваційного розвитку не
сприяє впровадженню радикальних інновацій, які могли б кардинально
змінити становище підприємства на ринку, досягти відповідних переваг перед
конкурентами. Практичні усі впровадженні в діяльність вітчизняних
підприємств інновації лише дають відповідь на ті виклики, які стояли перед
ними.
Успішна діяльність будь-якого підприємства, можлива лише у випадку
планомірної діяльності спрямованої на досягнення стратегічних цілей.
Досліджуючи особливості діяльності цукрових заводів були отриманні окремі
висновки, на основі яких варто розробляти стратегію розвитку цукрового
виробництва.
Стратегію варто розробляти в напрямку зниження витрат. Відповідно
загальною стратегією розвитку має стати стратегія зниження витрат. На
підприємствах цукрової промисловості доцільною є реалізація наступальної
інноваційної стратегії – технологічного прориву.
Діяльність підприємств характеризується одночасним використанням
значної кількості енергоресурсів на виробництво тепла на технологічні
потреби. Інноваційна стратегія має бути спрямована на впровадження
технологічних інновацій в системі енергозабезпечення підприємства.
1. Власова А. М., Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент. – К.: КНЕУ,
2005.– 365с.
2. Одотюк І. В. Державні пріоритети технологічного розвитку, їх роль та
проблеми економічної оцінки в Україні // Проблеми науки. – 2010. – № 4.
УДК 336
Шишута О.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Кредитна кооперація як економічне явище існує і розвивається більш
ніж півтора століття в усьому світі. Однак, в Україні цей рух не мав
поступального прямолінійного розвитку, як в інших державах. Зумовлено це,
насамперед, історією нашої країни. Тому сучасне запровадження
законодавчих ініціатив у сфері кредитної кооперації відбувається у
відповідності із дійсною практикою таких суб‘єктів. Нормативно-правове
регулювання діяльності кредитних спілок є визначальним для побудови в
них ефективної системи обліково-інформаційного забезпечення.
Новітнє відродження кредитної кооперації в незалежній Україні
розпочалося з 1992 року із створенням кредитних спілок, які за умов повної
відсутності законодавства, мали форму громадських організацій. Перші
спроби прийняти Закон України ―Про кредитні спілки‖ в 1992 році були
невдалими. Натомість були затверджені: 1) Тимчасове положення про
кредитні спілки в Україні, 2) Типовий статут кредитної спілки, 3) Положення
про погодження Статуту кредитних спілок з питань кредитування та
розрахунків і надання позичок кредитними спілками. Ці підзаконні акти
склали виключний перелік спеціального законодавства кредитних спілок.
Звичайно, враховуючи їх ―тимчасовий‖ характер в Україні не було намічено
розбудови цілісної системи кредитної кооперації, а кредитні спілки
провадили свою діяльність майже хаотично. Відсутність повноцінної
законодавчої бази зумовили ряд негативних наслідків: були створені умови
для реалізації протизаконних фінансових операцій з використанням назви
―кредитна спілка‖, а шаблонний статут кредитних спілок та обмеженість
фінансових послуг, які вони мали право надавати унеможливили ефективний
розвиток кредитної кооперації.
В грудні 2001 року був прийнятий Закон України ―Про кредитні
спілки‖, – який регламентує діяльність зазначених організацій в нашій
державі. Одним з основних надбань цього Закону є визначення правового
статусу кредитних спілок: по-перше, як заснованої на кооперативних засадах
неприбуткової організації та по-друге, як фінансової установи, виключним
видом діяльності якої є надання зазначених у Законі фінансових послуг [1].
Державне регулювання і нагляд за діяльністю кредитних спілок
здійснюється уповноваженим органом виконавчої влади – Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг. Одним з основних завдань Нацкомфінпослуг є розроблення і
затвердження обов'язкових до виконання нормативно-правових актів з
питань, що належать до її компетенції [2]. До таких актів належать цілий ряд
розпоряджень, якими регламентовано провадження діяльності кредитних
спілок, зокрема з питань: державної реєстрації, затвердження статуту і
внутрішніх положень та процедур, ліцензування, реорганізації, ліквідації,
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діяльності відокремлених підрозділів, дотримання фінансових нормативів та
критеріїв якості системи управління, фінансового моніторингу, ведення
бухгалтерського обліку і порядку звітності, професійних вимог до керівників
та головних бухгалтерів, а також типових програм підвищення їх кваліфікації,
програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання, формату
аудиторського висновку, запровадження тимчасового адміністрування та
інші.
Кредитні спілки також діють відповідно до вимог Цивільного та
Господарського кодексів України, Законів України ―Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг‖, ―Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом‖ .
Однак, незважаючи на велику кількість чинних нормативно-правових
актів якими всесторонньо регламентується діяльність кредитних спілок на
фінансовому ринку України, законодавство в цій сфері є недосконалим.
Наприклад, на практиці є випадки споживчого кредитування товарів шляхом
вступу покупця до кредитної спілки із вступним внеском символічної суми.
Членство фізичної особи-покупця в такій кредитній спілці фактично
припиняється відразу після закінчення договору займу, юридично – за
наслідком несплати членських внесків. Дана ситуація підтверджує
недосконалість спеціального Закону та використання (бренду) назви
―кредитна спілка‖ фінансовими установами, які провадять комерційне
мікрокредитування і тим самим дискредитують ідею кредитної кооперації.
У 2006 році прийнята Концепція розвитку системи кредитної
кооперації України [3]. Багато завдань зазначених у цьому документі,
зокрема, і в сфері, удосконалення нормативно-правового забезпечення
діяльності кредитних спілок та його відповідності нормам Європейського
Союзу, наразі не виконані.
Наявність проблем правового регулювання діяльності кредитних
спілок в Україні свідчить про актуальність цієї сфери та вимагає подальшого
ґрунтовного дослідження з метою пошуку їх вирішення. Оскільки операції
кредитної спілки та відображення їх в обліку і звітності повинне в повній мірі
відповідати чинному законодавству, отже
вдосконалення нормативноправового забезпечення діяльності таких суб‘єктів сприятиме врегулюванню
їх інформаційного забезпечення.
1. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ [Електронний
ресурс]. – Доступний з http://www.rada.gov.ua/.
2.Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг, затв. Указом президента України № 1070/2011 від 23
листопада 2011 року 1070/2011[Електронний ресурс]. – Доступний з
http://www.rada.gov.ua/.
3.Концепція розвитку системи кредитної кооперації України, розпорядження КМУ від
7.06.2006 р. № 321-р. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.rada.gov.ua/.
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ОБЛІК І АНАЛІЗ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ ЕКОНОМІЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний етап розвитку соціально-економічних відносин в Україні
характеризується значною кількістю підприємств, які знаходяться в кризовому
стані, що вимагає компетентних дій для управління ними.
Система управління економічним потенціалом підприємства демонструє
високу ефективність лише тоді, коли вона оперує своєчасною та достовірною
обліково-аналітичною інформацією. Одним із елементів механізму
інформаційного забезпечення управління є моніторинг, який дозволяє надати
комплексну порівняльну оцінку економічного розвитку підприємства в
динаміці. Роль моніторингу визначається тим, що він, використовуючи
інформаційні ресурси бухгалтерського обліку та економічного аналізу, сприяє
розробці стратегії підприємства, налагодженню взаємодії з державною
політикою, зміцненню економічного простору та захисту від ризиків.
Значна увага дослідженню питань з проблем моніторингу та
впровадження результативного економічного потенціалу в практику діяльності
суб‘єктів господарювання приділяється у роботах Ф.Ф. Бутинця, Є.В. Калюги,
Л.М. Кіндрацької,
Г.Г. Кірейцева,
М.Д. Корінька,
Л.Г. Ловінської,
Н.Л. Правдюк тощо.
Проблемною для реалізації на підприємствах України є методика
визначення фінансового результату з трьох джерел: результатів продажу
об‘єктів діяльності, первісного визнання та переоцінки активів. Доведено, що
формування фінансових результатів не від продажу об‘єктів діяльності є не
тільки складним у застосуванні, але й безпідставно завищує (чи занижує)
результати господарювання. Формування доходів і витрат, що виникають поза
процесом реалізації, в складі додаткового капіталу з чітким розмежуванням
джерел економічного потенціалу відповідно до їх сутності та природи
виникнення.
Умовою успішного використання обліково-аналітичної інформації при
проведенні моніторингу економічного потенціалу підприємства є чітка
організація, як система раціональних, скоординованих дій відповідно до
визначеної мети, бухгалтерського обліку та економічного аналізу.
Створення інформаційної бази бухгалтерського обліку і аналізу для
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оцінки економічного потенціалу через систему моніторингу заради формування
системи показників не потрібно. Важливим є створення шляхів підвищення
ефективності формування економічного потенціалу, які розробляються та
впроваджуються за результатами використання інформаційних ресурсів
бухгалтерського обліку в процесі моніторингу.

УДК 338.242
Шулім О.О., ст. гр. МЕ-31
Науковий керівник: Cавош Л.В., к.е.н., доцент кафедри ЕТ і МЕ
Луцький національний технічний університет
ЩОДО УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСАХ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
РОБОЧОЇ СИЛИ
Сучасні міжнародні економічні відносини нерозривно пов‘язані з таким
поняттям як міграція населення. У міру глобалізації світової економіки все
більш важливим фактором економічного, соціального і демографічного
розвитку багатьох країн стає міжнародна міграція населення і робочої сили.
Міжнародна міграція посилюється в умовах формування економічних зв‘язків
у світовому господарстві.
Міжнародна міграція робочої сили – це постійне або тимчасове
переміщення працездатного населення з одних країн до інших, що
викликається як економічними так і неекономічними причинами.
Міграція робочої сили має певні причини:
- загальні: нерівномірність соціально-економічного розвитку окремих
країн; інтернаціоналізація господарського життя; структурні зрушення в
економіці, які обумовлюють витіснення робочої сили з одних галузей і
додаткову потребу в ній інших; політична й економічна нестабільність в
окремих країнах; економічна політика ТНК, які концентрують трудомісткість
виробництва в одних країнах і наукомісткість в інших;
- специфічні: відмінності між країнами в рівні заробітної плати і
соціального забезпечення; нестача робочої сили певних спеціальностей і
кваліфікацій; відмінності між країнами в можливостях і умовах професійного
зростання; відносний надлишок робочої сили в багатьох країнах, що
розвиваються. [1, с. 223]
Більшість населення, що мігрує, керується економічними чинниками,
наприклад, пошуками краще оплачуваної роботи. Серед мігрантів є й біженці,
які залишають країну перебування через релігійні, політичні, етнічні та інші
утиски. За станом на початок XXI ст. найбільше біженців було з Афганістану
(5 млн. чол.), Палестини (2 млн. чол.), Ефіопії (1 млн. чол.), Мозамбіку (0,9
млн. чол.), Анголи (0,4 млн. чол.), Камбоджі (0,3 млн. чол.). З'явилися
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екологічні біженці, які втікають через забруднення районів свого
проживання.
Місце України в міжнародній міграції робочої сили визначається
рівнем її економічного розвитку, що є нижчим порівняно з країнами Західної
та Центральної Європи, Росією, але вищим порівняно з деякими країнами
Східної Європи та Азії (Таджикистан, В'єтнам та ін.), що обумовлює
наявність в Україні трудової імміграції. Прагнення підвищення життєвого
рівня, отримання більш високої заробітної плати є фактором активізації
еміграції.[2, с. 489]
Основними країнами в'їзду для українських емігрантів стали Білорусь,
Ізраїль, Німеччина, Росія, США, Чехія. Певна кількість емігрантів виїхала до
Австралії, Вірменії, Казахстану, Канади, Польщі, Туреччини. Основу
емігрантських потоків складають два діаметрально протилежні сегменти
ринку праці: з одного боку, висококваліфікована робоча сила, зацікавлена у
більш повній реалізації та вищій оплаті; з іншого боку, низькокваліфікована
робоча сила, для якої еміграція є альтернативою безробіттю. У нашій країні
працевлаштовуються громадяни з Росії, Молдови, Китаю, В'єтнаму,
Туреччини переважно у сфері торгівлі, послуг тощо, в той час як українці за
кордоном – у промисловості, будівництві, сільському господарстві. [3, с.443]
Нині Україна на міжнародних ринках переважно виступає як державаекспортер робочої сили, хоча відмічається тенденція до зростання кількості
іноземних громадян, які працюють в Україні. Міграція робочої сили для
України на даний час має переважно негативні наслідки. Позитивним
наслідком є те, що працівники-емігранти постійно надсилають грошові
перекази іноземної валюти в Україну, що сприяють розширенню торгівлі
товарами, в тому числі й вітчизняного виробництва. Частина емігрантів після
повернення з-за кордону вкладає зароблені кошти в організацію бізнесу,
виробництва тощо, що певною мірою сприяє формуванню ринкових
відносин. [1, с. 232]
Реалії регулювання міграційних процесів в Україні свідчать про
недостатність ефективного законодавства у цій сфері, самостійної міграційної
служби, а також ресурсів для вирішення існуючих міграційних проблем.
Механізм регулювання міграційних процесів в Україні доречно розглядати як
єдність таких трьох складових: державне регулювання, ринкове
саморегулювання і громадянське регулювання.
З метою зменшення еміграції робочої сили з України (особливо
нелегальної) необхідне провадження системи заходів, які повинні мати чітке
внутрішнє і зовнішнє спрямування. До числа перших належать заходи
макроекономічної стабілізації та оздоровлення економіки – створення
робочих місць, розширення іноземного інвестування тощо. Зовнішні заходи
мають забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та
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можливість їх вільного повернення з-за кордону, ввезення валюти, а також
гарантії нашим співвітчизникам захисту їхніх трудових прав за кордоном.
1. Козик В. В. Міжнародні економічні відносини :Навчальний посібник / В.В. Козик,
Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко - К.: Знання, 2008.- 406 c.
2. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. / В.Є.
Новицький – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
3. Щетинін А.І. Політична економія: підруч. / А.І. Щетинін. – К.: ЦУЛ, 2011. – 480 с.
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО ПІДРОЗДІЛУ
БАНКУ
Для досягнення запланованого рівня ефективності кредитних операцій
вагоме значення має функціональна побудова організаційної структури
кредитного підрозділу комерційного банку. Основним завданням кредитного
підрозділу банку є реалізація кредитної політики. На практиці проведення і
супровід позичкових операцій комерційного банку здійснюються
відповідними структурними підрозділами, умовно поділеними на фронт-офіс,
мідл-офіс та бек-офіс. Така система розподілу обов‘язків та повноважень дає
змогу розподілити функції продажу, контролю та обслуговування кредитних
продуктів, і регламентується внутрішньою нормативною документацією
банку, розробленою відповідно до чинного законодавства України та вимог
Національного банку України.
Успішне проведення аналітичної роботи в банках залежить від
детально продуманої її організації та оптимальним розподілом
функціональних повноважень працівників відповідного підрозділу. Для
організації кредитної діяльності банку оптимальний розподіл повноважень
працівників різних підрозділів з обслуговування процесу кредитування
означає правильний вибір функцій, які вони повинні виконувати для
підвищення ефективності роботи банку [1, с.81]. Крім того, кредитний
підрозділ банку робить специфічний внесок у формування аналітичної
інформації.
Організацію обслуговування кредитних та інших операцій
досліджували в своїх працях такі вчені, як О.Васюренко, А.Герасимович,
В.Лагутін, А.Мороз, В.Капран, М.Коваленко, Л.Примостка, М.Чумаченко,
А.Шеремет, З.Щибиволок, Е.Ширинська та інші. Сучасні підходи до
ефективного розподілу повноважень працівників були розроблені з
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урахуванням концепцій розвитку західних банків. Тому такі моделі
організації роботи не завжди ураховують особливості функціонування
банківської системи України.
Міжнародній банківській практиці притаманне забезпечення
кредитного процесу структурними підрозділами, що визначають кредитну
політику та маркетинг, проводять кредитний аналіз, безпосередньо
виконують організаційну роботу на рівні кредитного відділу та відділу
кредитної документації. Проте, на жаль, у вітчизняній банківській практиці
основне завдання з організації процесу кредитування, на відміну від західної
практики, покладено на кредитний департамент.
Мета даного дослідження полягає у визначенні основних проблем
співвідношення розподілу функціональних повноважень працівників банку з
обслуговування кредитних операцій із суб‘єктами господарювання і розробці
рекомендаційної моделі організації кредитних операцій банку та контролю за
їх здійсненням.
Автори пропонують таку організаційну структуру проведення
кредитних операцій банку, що складається з трьох блоків: фронт-, мідл- та
бек- офісів. Прокоментуємо складові цих блоків та розподіл функцій між
ними. Основною ланкою, що готує рекомендації та керує організацією
кредитної діяльності банку на рівні фронт-, мідл- і бек-офісів, а також
здійснює постійний контроль за цільовим використанням кредитних коштів,
дотриманням графіка погашення процентів і тіла кредиту, є кредитний
департамент. Згідно із запропонованою моделлю фронт-офіс при
обслуговуванні кредитних операцій складається із кредитного департаменту і
департаменту клієнтської політики.
Мідл-офіс у системі організації процесу банківського кредитування
виконує функцію контролю та моніторингу за здійсненням кредитних
операцій. До його складу входять три підрозділи: фінансово-бюджетне
управління, департамент економічного аналізу та управління ризиками,
управління безпеки.
Самостійний підрозділ, головним завданням якого є проведення аудиту
кредитної діяльності з метою забезпечення аналізу та оцінки внутрішнього
контролю процедур банку щодо адекватності, відповідності, ефективності й
точності бухгалтерських даних і збереження активів (кредитів), – це
управління внутрішнього аудиту, яке підпорядковується безпосередньо
Правлінню банку. До функцій цього управління належать: надання
рекомендацій структурним підрозділам банку, задіяним у кредитному
процесі, на етапах планування, на стадії розроблення і впровадження нових
кредитних продуктів та перевірка результатів їх діяльності; надання
Правлінню банку та керівникам структурних підрозділів висновків про
результати проведеної аудиторської перевірки і пропозицій щодо поліпшення
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діючої в банку системи внутрішнього контролю за кредитними операціями
[2].
Щодо бек-офісу, який забезпечує практичну реалізацію кредитних
операцій банку (реєстрацію операцій, обробку, проведення в обліку та в
системі автоматизації банку, оформлення первинних документів, регістрів і
звітності, ідентифікацію позичальників), то він поділений на чотири
структурні підрозділи, а саме: департамент бухгалтерського обліку та
звітності, юридичний департамент, операційне управління департаменту
клієнтської політики та управління безпеки.
Теорією і практикою організації кредитної роботи банку напрацьовано
загальні принципи та правила управління системою розподілу
функціональних повноважень працівників з обслуговування кредитних
операцій [3]. Проте одне з головних завдань організаційної структури
процесу кредитування досі не вирішено. Проблема полягає в тому, що
функція надання кредиту майже не відокремлена від функції контролю за
наданими кредитами. Це послаблює контроль за основними параметрами
управління кредитним портфелем банку – дохідністю і ризиком. Роль
банківських управлінь кредитних ризиків та внутрішнього аудиту
недооцінена в сучасній банківській практиці. Наприклад, служба
внутрішнього аудиту є в кожному банку, а департамент економічного аналізу
та управління ризиками мають лише деякі банки. Частина банків покладає
виконання цих функцій на інші структурні підрозділи – департамент
бухгалтерського обліку та звітності, управління казначейськими операціями.
Ефективна діяльність кожної ланки кредитного процесу – це
насамперед якісна організація раціональної роботи персоналу, від якого
залежить виконання завдань та досягнення цілей банку. Що стосується
кадрової проблеми, то до роботи на визначальних напрямках у відповідних
підрозділах повинні залучатись висококваліфіковані фахівці, які мають досвід
фінансово-аналітичної роботи, добре обізнані з існуючим механізмом
правового регулювання кредитних відносин, мають необхідні знання в галузі
ринкової кон‘юнктури, спроможні прогнозувати та відстежувати тенденції
розвитку відповідних сфер господарювання, мають практичні навички
управління ризиками кредитної діяльності комерційних банків [4, с.27].
Налагодження тісного взаємозв‘язку між підрозділами фронт-офісу,
мідл-офісу та бек-офісу в процесі кредитування є одним із найважливіших
завдань на шляху організації управління трудовими та матеріальними
ресурсами банку. Виокремлення мідл-офісу як проміжної ланки між фронтта бек-офісами є об‘єктивною необхідністю, зумовленою потребою
мінімізації рівня можливої проблемної заборгованості за кредитами. Таку
функцію на практиці виконує управління внутрішнього аудиту. Слід
пам‘ятати, що головне завдання структурних підрозділів бек-офісу щодо
операцій з кредитування – це якісне управління фінансовими потоками.
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Кожен працівник, який є учасником кредитного процесу, повинен чітко
розуміти підхід банку до надання та управління кредитами і нести
відповідальність за виконання своєї роботи в межах установлених
повноважень.
1. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навч. посібник для студентів вищих
навч. закладів. – 2-е вид., стер.– К.: Знання, 2007. – 310 с.
2. Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України»:
Постанова Правління Національного банку України від 27.05.1998 р. № 548. (зі
змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.bank.gov.ua.
3. Морсман Едгар. Кредитний департамент банку: організація ефективної роботи /
Пер. з англ. – М.: Альпина Бізнес Букс, 2004. – 257 с.
4. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник – 3-є вид., перероб. і
доп. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2002. – 215 с.
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Питання бюджетування та контролю фінансово-господарської
діяльності розглядали у своїх працях закордонні економісти Д. Боді,
П. Пейтон, Б. Нідлз, Б. Коллас, П. Дойль, К. Друрі та ін. В останнє
десятиліття дана проблема знайшла відображення в працях українських і
російських учених, таких як О.П. Крайника, В.Є. Хруцького, Г.Г. Кірейцева,
С.Ф. Голова, У.В. Затьковського, О.О. Терещенка, Л.В. Кузьменка,
С.В. Данілочкіна, В.Н. Самочкіна. У працях цих учених представлені
теоретичні і методологічні основи, практичні рекомендації щодо
впровадження бюджетування та контролю на вітчизняних підприємствах, з
метою вирішення сучасних проблем підвищення економічної ефективності
діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.
У контексті підприємств під бюджетом розуміється короткостроковий
план, в якому відображається алокація (розподіл) ресурсів. Згідно із
сучасними трактуваннями, бюджет — це сума коштів, які є в розпорядженні
для виконання визначених функцій та проведення певних заходів у рамках
загальнофірмового планування [2].
В основі побудови бюджетів на підприємстві повинні лежати науковообґрунтовані принципи, тому що вони визначають характер та зміст
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діяльності підприємства, створюють умови для їх ефективної роботи і
зменшують можливість впливу негативних факторів на процес виробництва і
реалізації продукції [12].
Проведений аналіз точок зору вітчизняних та зарубіжних економістів,
щодо принципів побудови бюджетів підприємств та практичний досвід
роботи підприємств дозволяє стверджувати, що процесу бюджетування
притаманні такі принципи, як: єдності, координації, участі, безперервності,
гнучкості, точності, пристосування до потреб ринку, повноти,
відповідальності і матеріальної заінтересованості [10].
На багатьох підприємствах складають так звані «ковзні бюджети»:
бюджет складений на достатньо довгий період часу (на рік), але коректується
в процесі виконання (наприклад щомісячно).
Розробка бюджетів на підприємстві включає у себе наступні етапи:
1) повідомлення нових напрямків розвитку підприємства особам, які
відповідають за розробку бюджетів (крім відділу контролінгу в розробці
бюджетів повинні також брати участь керівники відповідних підрозділів, а
також інші економічні служби підприємства);
2) розробка першого варіанту бюджету;
3) координація та аналіз першого варіанту бюджетів, внесення
коректив;
4) затвердження бюджетів керівництвом підприємства;
5) послідуючий аналіз і коригування бюджетів у відповідності із
зміною обставин.
Як і будь-яке явище, бюджетування має свої позитивні і негативні
сторони. Серед переваг бюджетування виділяють наступні:
- мають позитивну дію на мотивацію і настрій колективу;
- дозволяють координувати роботу підприємства в цілому;
- аналіз бюджетів дозволяє своєчасно вносити коригуючі зміни;
- дозволяють вчитися на досвіді складання бюджетів минулих
періодів;
- дозволяють удосконалювати процес розподілення ресурсів;
- дозволяють менеджерам низових ланок зрозуміти свою роль в
організації, співробітникам-новачкам «напрямок руху» підприємства, таким
чином допомагаючи їм адаптуватися у новому колективі;
- служить інструментом порівняння досягнутих і бажаних
(планованих) результатів.
Проте є і багато недоліків пов‘язаних з бюджетуванням. Серед них
такі, як:
- різне сприйняття бюджетів у різних особистостей;
- складність і дороговизна системи бюджетування;
- якщо бюджети не доведені до відома кожного працівника, то вони
практично не впливають на мотивацію і результати роботи, а замість цього
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сприймаються виключно як засіб для оцінки діяльності працівників і
виявлення їх досягнень і помилок;
- бюджети вимагають від працівників високої продуктивності праці; в
свою чергу, працівники протидіють цьому, намагаючись мінімізувати своє
навантаження, що призводить до конфліктів, що в подальшому знижує
ефективність роботи;
- протиріччя між досяжністю цілей і їх стимулюючим ефектом: якщо
досягти поставлених цілей занадто легко, то бюджет не має стимулюючого
ефекту для підвищення продуктивності; якщо досягти цілей занадто складно,
- стимулюючий ефект пропадає, оскільки ніхто не вірить у можливість
досягнення цілей [4].
Таким чином, розробка системи бюджетів на підприємстві дозволяє
врахувати всі елементи прогнозів, сконцентрувавши їх в бюджеті про доходи
і витрати. Проведення поточного і послідуючого контролю дозволить
здійснити необхідні коригування (корективи) і доповнення з метою
удосконалення процесів бюджетування на підприємстві.
Ананькина Е.А., Данилочкина Н.Г. Управление затратами. – М., 1998.
Вандер Вил Р., Палий В.Ф. Управленческий учет. – М., 1997.
Голов С.Ф. Управленческий учет. – К., 1998.
Гулін Д.В., Максименко О.Л. Система контролінгу на промисловому
підприємстві // Маркетинг в Україні, 2000, №4. – С. 20-24.
5. Друри К. Введение в управленческий и производительный учет.- М., 1994.
6. Ивашкевич В.Б. Контролинг: сущность и назначение // Бухгалтерский учет и
аудит, 1991, №7.
7. Ковалев В.В., Соколова Я.В. Основы управленческого учета. – СПб., 1991.
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М., 1998.
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контролинговых исследований.- М., 1994.
12. Сіроман М.А. та ін.. Стратегічні цілі і моделі ефективної діяльності підприємства:
Навчальний посібник. – Х., 1999. – 216 с.
1.
2.
3.
4.

УДК 330.341.1
Ямкова Н.В., ст. гр. ПС-31
Науковий керівник: Шубалий О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
254

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

Промисловість є важливою сферою розвитку економіки Волинської
області. Продукція галузей даної сфери використовується як у подальшому
виробництві (як сировина), так і для споживання населенням.
Промисловість — галузь матеріального виробництва, що створює
засоби виробництва та велику частину предметів споживання.
Провідна роль промисловості в економіці визначається, перш за все,
тим, що, забезпечуючи всі галузі народного господарства знаряддями праці та
новими матеріалами, вона є найбільш активним фактором науково-технічного
прогресу і розширеного відтворення в цілому.
Галузева структура відображає склад та співвідношення галузей
промисловості. Галузь промисловості – це сукупність підприємств, подібних
за призначенням продукції, технологіями, що застосовуються, використаною
сировиною. Усі галузі промисловості поділяються на дрібніші галузі або
підгалузі (наприклад, машинобудування охоплює 70 галузей, хімічна й
нафтохімічна — 15). Кожна галузь поєднує декілька видів виробництв.
Загалом, промисловість поділяється на такі великі галузі:
 добувна, що займається видобутком різних видів палива і сировини з
надр Землі, тому її розвиток і поширення залежать від розміщення і запасів
корисних копалин (добування паливно-енергетичних корисних копалин і ін.);
 переробна промисловість, галузі якої займаються обробкою чи
переробкою сировини і напівфабрикатів (енергетика; паливна; металургія;
машинобудування та металообробка; хімічна і нафтохімічна; лісова,
деревообробна і целюлозно-паперова; промисловість будівельних матеріалів;
легка; харчова; комбікормова; мікробіологічна; поліграфічна та інші).
На сьогодні помітним є зростання розвитку промисловості у
Волинській області.
Так, у 2010 році виробництво промислової продукції зросло майже на
третину порівняно з минулим роком.
Щодо структури основних галузей промисловості, то тут переважає
переробна промисловість (легка, харчова, хімічна тощо), тому що вона
включає більше галузей.
Користуючись даними табл. 1, зобразимо динаміку зміни обсягів
виробництва промислової продукції протягом тривалого періоду (рис. 1) [1].
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Таблиця 1
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Рис.1. Динаміка обсягів реалізованої промислової продукції
Отже, протягом останніх 10-ти років у Волинській області обсяги
реалізації промислової продукції значно зросли, що пов'язано з
впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, зростанням
продуктивності праці, її автоматизації тощо. Лише у 2009 році
спостерігається незначне зниження обсягів промислової продукції, що
зумовлено кризою в економіці країни в той період.
1. Волинь-2010. Статистичний щорічник. Головне управління статистики у
Волинській області. – Луцьк, 2011. – 570 с.
2. Заставний Ф.Д. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ,1994. –
606 с.

УДК 657
256

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

Яреміїк М.І., ст.магістратури,
Кушнір Л.А., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Бухгалтерський облік реалізації (продажу) продукції, виконаних робіт і
наданих послуг, визначення та відображення в обліку доходів і витрат,
податку на додану вартість, а також фінансових результатів від реалізації є
однією з основних, найбільш відповідальних ділянок бухгалтерської роботи.
«Реалізація продукції окремого підприємства - це, перш за все,
відчуження активів, що належать підприємству, шляхом їх продажу з метою
відтворення використаних засобів підприємства та отримання прибутку для
задоволення різноманітних потреб підприємства та його власників» [2, с.227].
Питання, пов‘язані з організацією обліку реалізації готової продукції,
висвітлювали вітчизняні та зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно
проблеми бухгалтерського обліку розглянуто в працях вітчизняних вчених
Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Кужельного М.В., Мурашка
В.М., Пархоменка В.М., Савченка В.Я., Сопка В.В. та інших, а також
зарубіжних вчених : Безруких П.С., Блейка Д., Нідлза Б., Палія В.Ф.,
Соколова Я.В., Хендерксена Е.С., Хонгрена Ч.Т.. Проте ряд важливих
проблем обліку реалізації готової продукції ще й досі залишилися не
дослідженими.
Останнім часом облік реалізації продукції стає більш складним. Це
пояснюється, насамперед, змінами в правово-економічних відносинах при
продажу сільськогосподарської продукції, виникнення нових форм
взаємовідносин між продавцем і покупцем та створенням нових видів
реалізації через відсутність наявних грошових коштів для розрахунків, а
також накопичення даних відповідно до потреб податкової звітності. Все це
призводить до удосконалення завдань і вимог щодо обліку реалізації. Якщо
раніше всіх цікавило, що було продано, за якою ціною і який результат при
цьому одержано, то в сучасних умовах виникають додаткові вимоги до
інформації, а саме: умови продажу продукції; дата випуску; дата платежу,
тощо.
Для вдосконалення обліку реалізації готової продукції необхідно
розмежувати витрати на збут, які пов'язані з доведенням існуючої продукції
до споживача (тара, упаковка, вантажні роботи, транспортування,
складування, витрати на утримання складів, магазинів, торгового персоналу
тощо) та маркетингові витрати, що виникають у зв'язку з вивченням і
стимулюванням попиту, пошуком інформації про ринки збуту і розширенням
частки ринку виробника.
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Інша пропозиція стосується використання у розрахунках із покупцями
таких форм безготівкових розрахунків, які би гарантували своєчасне
надходження грошей за відпущену покупцям продукцію. Оскільки на
підприємстві найбільш популярна реалізація продукції в товарний кредит, то
найзручнішими буде використання попередньої оплати за продукцію, а також
акредитивної форми розрахунків. Ми вважаємо, що обидві форми
безготівкових розрахунків найбільш безпечні й унеможливлюють виникнення
безнадійної дебіторської заборгованості.
Бухгалтерський облік повинен забезпечити дані не лише про обсяг
продукції (робіт, послуг) та доходи від їх реалізації, а й про асортимент
продукції, сегменти ринку, масштаби продажу, ціни, продуктивність праці,
якість продукції, собівартість витрати на збут, витрати на маркетингові
дослідження та інші показники, необхідні для управління процесом збуту [4,
с.248].
Використання систем електронного документообігу при реалізації
готової продукції дасть змогу істотно прискорити проведення численних
комерційних операцій, скоротити обсяги бухгалтерської документації,
заощадити час співробітників і витрати підприємства, пов'язані з укладанням
договорів, оформленням платіжних документів, наданням звітності в
контролюючі органи, одержанням довідок від різних держустанов,
реєстрацією, ліцензуванням тощо [3].
У зв‘язку з постійним розвитком автоматизації можна запропонувати
покращити програмне забезпечення, використовуючи програму
«1С:
Підприємство 8.2.», яка має характерні особливості.
Методика бухгалтерського обліку в версії 8.2. 1С дозволяє одночасно
реєструвати кожний запис господарських операцій як по рахунках
бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку,
кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно управляти
методикою обліку в рамках облікової політики, створювати нові субрахунки і
аналітичні рахунки. В покращеній версії 8.2. існує можливість задавати для
номенклатури різні одиниці виміру і вказувати їх в документах. Ціни в
документах фіксуються за вказаними одиницями виміру. Основним способом
відображення господарських операцій в обліку є введення документів в
конфігурацію, які відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім
цього, допускається введення окремих проводок. В документах реалізації і
податкових накладних можна вказувати суми знижок, суми списання і партію
продукції.
Таким чином запропоновані способи удосконалення значно об‘єднають
всю інформацію по реалізації продукції, що дозволить керівнику і
працівникам підприємства забезпечить контроль за виконанням плану
договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції,
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організації розрахунку з покупцями, перевірка правильності відображення в
обліку і звітності операцій пов'язаних з реалізацією готової продукції.
1.

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Підр. – 2-ге вид.,
перероб. І допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Т. Панченко та ін.; За ред.
проф.М. Ф. Огійчука, – К.: Вища освіта, 2003. – 800 с.
2. Мостова Т.В. Облік і аудит готової продукції та фінансових результатів від її
реалізації // Збірник наукових праць ПДАТУ - 2009.- С.227-228.
3. Про електронні документи і електронний документообіг: Закон України від 22
травня 2003 року № 851 – ІV.
4. Сук П.Л. Облік виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в умовах
ринку: методологія і практика [монографія] / Сук П.Л. – К.: НАУ, 2007. – 330 с.
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КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ, ЯК НАПРЯМОК ВДОСКОНАЛЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Під час кризових явищ в економіці України відбуваються зміни у
фінансовій системі держави, що призводить до різкого погіршення її
можливостей забезпечувати соціальні гарантії та розвивати галузі соціальної,
інституційної, наукової та інших сфер, які належать до бюджетних. Тому
зростає роль і значення удосконалення ведення бухгалтерського обліку
доходів і видатків бюджетних установ, складання звітності з метою
уможливлення більш раціонального використання фінансових ресурсів.
Названі причини вимагають реформування бюджетної сфери та впливають на
порядок ведення бухгалтерського обліку, форми й обсяги подачі звітної
інформації, систему внутрішнього і зовнішнього контролю за використанням
бюджетних коштів.
Дану область вивчали такі вчені-економісти, як, Ф.Ф. Бутинець,
М.Р. Лучко, Т.А. Писаревська, С.В. Свірко, Р.Т. Терещенко, А.М. Береза,
Н.М. Хорунжак та інші. Але дана ділянка обліку є недостатньо дослідженою.
Оскільки, і на даний час малі бюджетні установи (особливо в сільській
місцевості) використовують традиційну ручну, або частково автоматизовану,
форму ведення бухгалтерського обліку.
Причини відставання суб‘єктів бюджетної сфери від технічного
прогресу і розвитку сучасних інформаційних технологій пов‘язані, в першу
чергу, з наявністю проблем економічного, інформаційного-правового та
організаційно-технічного характеру. Основною проблемою реформування
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бухгалтерського обліку в бюджетних установах є відсутність єдиних підходів
до розробки дієвих механізмів удосконалення системи бухгалтерського
обліку з урахуванням вимог міжнародних стандартів, недостатність
розробленості питання переходу на єдині методологічні засади
бухгалтерського обліку і звітності, а також створення уніфікованого
організаційного та інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку [1].
Це дозволить підвищити оперативність управління бюджетними ресурсами,
посилити контроль за їх цільовим використанням.
Метою діючої системи бухгалтерського обліку є не лише формування
інформаційної бази, але й форматування інформації для розробки проектів
управлінських рішень, їх практичної реалізації та аналізу ефективності. Для
виконання переліченого комплексу робіт, в першу чергу, потрібні як
швидкодія ЕОМ, так і наявність великого обсягу її пам‘яті [2].
Одним із напрямків удосконалення комп‘ютеризації системи
опрацювання бухгалтерської інформації є уніфікація її програмного
забезпечення. Програмні продукти, представлені в даний час на ринку, різні
за обсягом функцій, принципами побудови, технології ведення обліку,
цінами тощо [3].
Ефективність функціонування комп‘ютерних інформаційних систем
бухгалтерського обліку залежить не тільки від технічних характеристик
засобів обчислювальної техніки, а й від її програмного забезпечення. Таким
чином, очевидно, що автоматизована система бухгалтерського обліку – це
інформаційний процес опрацювання даних з використанням сучасної
комп‘ютерної техніки для одержання кінцевої інформації. Він вимагає не
лише відповідних технічних засобів, але й належної якості программного
забезпечення.
Отже основними напрямами реалізації концепції подальшого розвитку
бухгалтерського обліку в бюджетних установах на даний час є:
 удосконалення системи бухгалтерського обліку;
 удосконалення системи фінансової звітності та звітності про
виконання бюджетів з урахуванням особливостей кожної бюджетної
установи;
 досконалення методів консолідації фінансової звітності з
використанням сучасних інформаційних технологій;
 творення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової
системи;
 удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів
фінансово- бухгалтерських служб.
Реалізація цих заходів по вдосконаленню та розвитку бухгалтерського
обліку в бюджетних установах забезпечить зростання обсягів і якості наданих
бюджетними установами послуг.
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ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
В сучасних умовах динамічних змін економічних відносин
бухгалтерський облік потребує перегляду та уточнення багатьох категорій.
Витрати ж виступають економічною категорією, що є характерною для
фінансово-господарської діяльності суб‘єктів господарювання, незалежно від
їх виду діяльності та форми власності. Відповідно особливої актуальності
набуває необхідність змін у формуванні інформації про витрати у процесі
здійснення будь-якої діяльності господарюючих суб‘єктів.
Провідні закордонні й вітчизняні вчені, такі як О. Сумцов, О.
Басманов, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко, В. П. Ярмоленко та інші.
підкреслюють виключне значення класифікації у процесі управління
витратами. Так зокрема В. В. Сопко, зазначає, що для різних потреб
управління, і, перш за все, для здійснення калькуляції собівартості продукції,
найбільш значним є класифікація витрат.
В теперішній час на багатьох підприємствах застосовується
класифікація витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.
Хоча така класифікація затверджена у законодавчій базі, проте класифікація
не може задовольнити нагальні потреби управління, що пов‘язано з
диверсифікацією діяльності сучасних підприємств. Доцільно зазначити що на
практиці класифікації та, відповідно, вивченню в основному підлягають
витрати, що безпосередньо пов‘язані з виробничою діяльністю підприємства,
при цьому інші аспекти розглядаються як другорядні.
В цілому удосконалення підходів до класифікації витрат дозволить
удосконалити існуючі методи управління витратами до потреб сьогодення
підприємств.
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В сучасних умовах посилення конкурентної боротьби на ринку
України перед вітчизняними підприємствами постає питання підвищення
ефективності своєї діяльності. Доволі розвинена конкуренція присутня на
ринку, що зумовлено не лише великою кількістю компаній, але й
необхідністю конкурувати з імпортними товарами. Все це спонукає
підприємців шукати шляхи підвищення конкурентоздатності як продукції, що
виробляється, так і компанії в цілому. Однією з переваг у цій боротьбі є
запровадження інноваційних технологій у виробництві.
Новітнє обладнання та інноваційні технології відкривають можливості
зниження як прямих, так і непрямих витрат на виробництво продукції.
Інший шлях зниження витрат на одиницю продукції полягає у
збільшенні обсягу виробництва за рахунок використання нового, більш
продуктивного обладнання. Збільшення обсягів виробництва викликає
економію на масштабах, яка полягає у зменшенні частки умовно постійних
загальновиробничих витрат на одиницю продукції. Але переваги даного
ефекту можна спостерігати лише за умови наявності ненасиченого чи
зростаючого ринку збуту або розширення діяльності підприємства в інших
сегментах ринку, що надасть змогу реалізувати збільшені обсяги виробленої
продукції.
Разом з тим треба враховувати, що зазначені постійні
загальновиробничі витрати умовно залишаються незмінними при зміні обсягу
діяльності підприємства. При значній модернізації обладнання можуть зрости
витрати на його обслуговування та управління виробництвом. У даній
ситуації доцільно застосувати маржинальний підхід, згідно якого додаткові
витрати на обслуговування нового обладнання мають бути не менше, ніж
додатковий дохід від реалізації продукції.
Таким
чином,
впровадження
вітчизняними
підприємствами
інноваційних технологій дає змогу оптимізувати витрати на виробництво
продукції відразу у декількох напрямах, а отже надати конкурентні переваги
на ринку.
1. Романів С. Проблемні аспекти класифікації витрат /С. Романів // Екоонмічний
аналаз.- №8 (2) .- 2011 . – С. 416-422.
2. Продіус І.В. Удосконалення управління інноваційною діяльністю підприємств
/ І.В. Продіус та
В.І Кліменко
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Popu/2007_1/7-9.pdf
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НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Незважаючи на те, що кожне підприємство має свій унікальний шлях
розвитку, спостереження науковців і практиків вказують на існування схожих
закономірностей розвитку усіх організацій. Виявлення та опис цих
закономірностей створили передумови для формування концепції життєвого
циклу організації (підприємства).
Згідно з концепцією життєвого циклу, вся діяльність організацій
проходить ряд стадій, починаючи з народження, розквіту аж до припинення
існування або корінної модернізації. На кожній фазі циклу відбуваються
певні зворотні і незворотні зміни параметрів внутрішнього і зовнішнього
середовища, які по-різному впливають на організацію і вимагають різних
стратегій поведінки організації. В залежності від того, на якій стадії
життєвого циклу перебуває компанія, також з'являються певні проблеми і
завдання інноваційної діяльності, потрібні відповідні методи і інструменти
для їх вирішення.
Висвітлені у літературі зарубіжні дослідження проблем життєвого
циклу організації характеризуються широким охопленням різних аспектів
діяльності компаній і достатньо сформованим методологічним (і
термінологічним) апаратом, що в першу чергу стосується визначення
переліку стадій життєвого циклу. У більшості випадків використовується
стандартний підхід, в рамках якого виділяють такі стадії життєвого циклу
підприємства: становлення, зростання, зрілість, відродження та спад.
Для визначення характеристик стадій життєвого циклу організації
використовуються різні змінні. Але можна виділити кілька загальних
характеристик, які включені в більшість моделей. До загальних змінних
належать вік організації, розмір, темп росту і центральні завдання або
проблеми, з якими стикається фірма на різних стадіях розвитку. Також в
деяких роботах використовуються такі характеристики, як тип організаційної
структури, ступінь формалізації і централізації, кількість рівнів управління
[1].
Важливим і складним завданням під час діагностики розвитку та
життєвого циклу організації є визначення критеріїв та показників, які
дозволятимуть ідентифікувати етап розвитку досліджуваної компанії.
Заслуговує на увагу система критеріїв діагностування життєвого циклу
малих підприємств, розроблена А.А. Шамраєм. Вона включає такі дев‘ять
критеріїв [2]: динаміка обороту підприємства (у %); вік фірми, частка
прибутку, реінвестованого у підприємство; фінансові ризики підприємства;
наявність найманих менеджерів; ступінь регламентації внутрішніх взаємодій;
горизонт планування; ставлення до ризику; інноваційна активність.
Як бачимо інноваційна діяльність має безпосередній зв'язок з життєвим
циклом підприємства. В цьому контексті під інноваційною активністю
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розуміється готовність і здатність підприємства впроваджувати нові методи
виробництва товарів, надання послуг і здійснення управлінських функцій.
Очевидно, що на початкових стадіях розвитку (становлення і зростання)
інноваційна активність підприємства досить висока. У міру зміцнення
ринкових позицій (на стадії зрілості) стимулів до здійснення інновацій стає
менше, внаслідок чого зазначена активність знижується. На етапі спаду
здатність підприємства до здійснення інновацій досягає свого мінімуму. Хоча
саме на передостанній та останній стадії інноваційні зусилля мають бути
максимальними.
1. Ивашковская И. В. Становление корпорации в контексте жизненного цикла
организации / И. В. Ивашковская, Г. Н. Константинов, С. Р. Филонович //
Российский журнал менеджмента. – 2004. – № 4. – с. 19 – 34.
2. Шамрай А.А. Жизненный цикл малого предприятия / Под общ. редакцией А.А.
Шамрая — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. — 244 с.
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