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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: ВИЗНАННЯ ТА
КЛАСИФІКАЦІЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Сьогоднішній світ розвивається в умовах переходу провідних
країн від індустріальних до постіндустріальних економік. І на сьогодні
інтелектуальний капітал є визначальним чинником, що забезпечує
конкурентоспроможність як національної економіки, так і кожного
підприємства окремо. Досвід провідних підприємств свідчить, що
сьогодні справжнє багатство визначається не стільки запасами
матеріальних ресурсів, як обсягом набутих знань, інтелектуального
капіталу, тобто нематеріальних активів.
Поняття інтелектуального капіталу ввів у науковий обіг Джон
Ґелбрєйт, проте одним із фундаторів цілісної концепції
інтелектуального капіталу вважається Томас Стюарт, який визначив,
що інтелектуальний капітал – це сукупність цінностей, процес їх
створення, результат творчої діяльності. Це нагромаджений людиною
та сформований на основі інвестицій у людину запас знань і творчих
здібностей.
Традиційні погляди на бухгалтерський облік вимагають
перегляду з урахуванням зростання ролі інтелектуальної капіталу як
ключового чинника зростання вартості підприємства. Останнім часом
різниця між балансовою та ринковою вартістю капіталу постійно
збільшується через те, що в бухгалтерському обліку відповідно до
діючих стандартів відображається лише незначна частина
інтелектуального капіталу у вигляді нематеріальних активів. На
сьогодні існує необхідність відображення інтелектуального капіталу в
обліку, оскільки він суттєво впливає на вартість підприємства та
поступово стає одним із найважливіших критеріїв оцінки ефективності
роботи суб‘єкта господарювання.
Система бухгалтерського обліку в Україні сьогодні є
недосконалою через те, що більшість інтелектуальних активів ніяк не
ідентифікуються та не відображаються у ній, що практично
унеможливлює відображення майбутніх доходів підприємства від їх
використання. Такі активи згідно із сьогоднішніми стандартами
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бухгалтерського обліку не визнаються нематеріальними та підлягають
відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони
були здійснені.
Такі елементи інтелектуального капіталу, як технологічний,
людський та ринковий капітал організацій не знаходять відображення
в бухгалтерському обліку. Оскільки інтелектуальні ресурси
породжують людський капітал, штучний інтелект, інтелектуальні
продукти, це актуалізує виникнення даного об‘єкту обліку. Кожна із
складових інтелектуального капіталу відіграє важливе значення в
формуванні достовірної фінансової звітності підприємства.
На сьогодні вже існує чимало методик щодо оцінки складових
інтелектуального капіталу. Оцінкою інтелектуального капіталу
займаються професійні оцінювачі, є окремі відділи аудиторських і
консалтингових компаній, які на замовлення клієнтів здійснюють
оцінку інтелектуального капіталу з метою обґрунтування ринкової
вартості підприємства при продажу. Проте варто відмітити, що попри
це не існує єдиного підходу, який був би визнаний більшістю
фахівцями як основний.
Вирішити проблеми може дозволити введення позабалансових
рахунків, які можуть виступати ефективним способом бухгалтерського
відображення інтелектуального капіталу, але при додатковому
застосуванні Звіту про інтелектуальний капітал, який би розкривав
реальний стан справ. Звіт показує користувачам динаміку розвитку
компанії від свого поточного стану, до того, якою вона може і повинна
бути. Розмежування компонентів інтелектуального капіталу
(людський, структурний, споживчий) також сприяє більш детальному
аналізу і, як наслідок, більш глибокому розумінню інвестиційної
привабливості фірми.
Отже, неправильна оцінка окремих об‘єктів обліку
нематеріальних активів у складі інтелектуального капіталу призводить
до неправильної інтерпретації результатів господарської діяльності,
втрати значної частини бухгалтерської інформації, прийняття
неправильних управлінських рішень відносно реальної вартості
підприємства та її активів, що у значній мірі зменшую
конкурентоспроможність підприємства в цілому.
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Сучасний
етап
розвитку
світогосподарських
зв'язків
характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних
відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який
обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком
цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення
його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації
господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і
кооперації виробництва. Особливої уваги заслуговує питання
формування потенціалу зовнішньоекономічного розвитку регіону.
Зовнішньоекономічний потенціал регіону характеризується
реалізацією частини валового регіонального продукту за кордон
країни (експорт) й ввезенням у нього чистого валового національного
продукту з-за кордону країни (імпорт).
Для оцінки зовнішньоекономічного потенціалу регіону потрібна
інформація про наявні природні ресурси, промисловий потенціал,
транспортну інфраструктуру, трудові ресурси (рис. 1).
Зіставлення потенціалу регіону з кон‘юнктурою світового
ринку дає можливість визначити основні, найбільш перспективні
напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Регіон як
складова частина країни, що має свій унікальний потенціал і може
його ефективно використовувати, необхідно розглядати як
визначальний суб‘єкт подолання кризових явищ в економіці та
забезпечення економічного й соціального розвитку України. Роль
зовнішньоекономічної діяльності полягає у створенні передумов цього
розвитку відповідно до світових стандартів і критеріїв
господарювання.
Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного
комплексу країни є поєднання виробничих і зовнішньоекономічних
видів діяльності в єдину органічну, успішно функціонуючу систему.
Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу
сьогодні є:

25
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

- зміцнення і нарощення експортного потенціалу та активна
участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва;
- підвищення конкурентноздатності підприємств і розширення
самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни щодо
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Науково-технологічний

Виробничий

Трудовий

Фінансовий
Зовнішньоекономічний
потенціал

Інфраструктурний

Інвестиційний
Ресурсний

Матеріальних ресурсів

Нематеріальних
ресурсів

Рис. 1. Структура зовнішньоекономічного потенціалу регіону.
Формування зовнішньоекономічного потенціалу має великий
вплив на розвиток соціально-економічних процесів як країни в цілому,
так і в окремих регіонах, забезпечує конкурентоспроможність на
світовому ринку. А зіставлення потенціалу регіону з кон‘юнктурою
світового ринку дає можливість визначити основні, найбільш
перспективні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності, яка
повинна стати дієвим інструментом структурної перебудови
економіки.
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Нераціональне водокористування, що має місце в більшості
регіонів України, пов‘язане значною мірою з недосконалістю
управлінської конструкції в цій сфері як на мезорівні, так і на рівні
суб‘єктів господарювання. Потребує обґрунтування доцільність
умонтування сучасних методів водогосподарського менеджменту в
практику діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного
господарства та інших суб‘єктів, що безпосередньо працюють у
водогосподарській сфері. Тим більше, вступ України в потужні
міжнародні фінансово-економічні об‘єднання (СОТ) вимагає
імплементації в систему виробничих відносин екологічних стандартів
водоспоживання.
Оцінка основних тенденцій розвитку водогосподарського
комплексу Волинської області свідчить про необхідність перегляду
пріоритетів водокористування та охорони природних водних об‘єктів.
Дана область є типовою як для розробки інструментів економічного
регулювання використання транскордонних водотоків (межує з
Республіками Польща і Білорусь), так і для розробки регуляторних
підойм із залучення осушених земель у продуктивний господарський
оборот, оскільки значна частина території області була піддана
масштабним меліораціям. Велика кількість населених пунктів
перебуває поза централізованим водопостачанням, переважна
більшість мереж водопостачання промислових підприємств є фізично
зношеною та морально застарілою.
Обмеженими є інвестиційні вкладення в розбудову
водогосподарської і водоохоронної інфраструктури, поточні витрати
не завжди покривають потребу у профілактиці систем
водоспоживання і відведення та очистки стічних вод. Передані в
оренду природні водні об‘єкти дуже часто не використовуються за
цільовим призначенням, ставки орендної плати є заниженими, а в
окремих випадках ця плата не надходить до бюджетів місцевого
самоврядування. Велика кількість природних водних об‘єктів, які
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відзначаються рекреаційною придатністю, використовується без
дотримання науково обґрунтованих нормативів рекреаційного
навантаження.
Особливо
актуальним
завданням
регулювання
водокористування
є
інтеграція
важелів
екологічного
і
водогосподарського менеджменту питного водопостачання. Питна
вода має виняткове значення як основа життєдіяльності та соціальноекологічного благополуччя населення, базова складова економічного
комплексу країни і її національної безпеки. Спектр її впливу в
суспільстві дуже широкий і проявляється через політику, економіку,
екологію, інформацію та інші сфери суспільно-природних відносин та
явищ.
Враховуючи це, в загальній ієрархічній системі управління
комплексом питного централізованого водопостачання видається
доцільним виділити самостійну підсистему – водогосподарський
менеджмент (ВМ), котрий як найактивніша форма реального втілення
управлінських функцій покликаний забезпечувати постановку
пріоритетних завдань і формування програм їх виконання на основі
загальної стратегії сталого розвитку систем питного водопостачання.
Результати досліджень переконують, що активне впровадження
екологічного страхування, екологічного маркетингу, екологічної
сертифікації,
екологічного
аудиту
на
водогосподарських
підприємствах має створити фінансову і методичну базу для
уникнення ними значних втрат фінансових ресурсів та економічних
вигод внаслідок того, що їх виробничо-господарська діяльність не
вписується в загальновизнані світові стандарти екологічного
менеджменту. Якщо у лісовому господарстві й у сфері земельних
відносин уже давно ведеться полеміка щодо умонтування в
управлінську діяльність елементів екологічного менеджменту
(сертифікація лісів, екологічне страхування в сільськогосподарському
виробництві тощо), то у водогосподарському комплексі дана
проблематика ще не набула достатнього розмаху, щоб на різних
управлінських і представницьких рівнях лобіювати доцільність
упровадження екологічних стандартів на водогосподарських
підприємствах.
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РОЛЬ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Особливості та галузева спрямованість будь-якого підприємства
зумовлюють потребу розгляду процесу управління. Необхідність
приведення у відповідність механізму управління підприємствами до
вимог сучасної економіки доводить об'єктивно існуючу потребу в
дослідженні та вдосконаленні функції контролю на них.
Значний внесок у розвиток наукової думки про управління та
контроль зробили такі автори, як М.Т. Білуха, В.В. Бурцев, Ф.Ф.
Бутинець, Є.В. Калюга, Л.М. Крамаровський, М.В. Кужельний, А.М.
Кузьмінський, В.Ф. Максімова, Л.В. Нападовська, В.П. Пантелеєв,
В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук та інші.
Згідно з теорією менеджменту, контроль - це система
спостереження та перевірки процесу функціонування та фактичного
стану об'єкта управління з метою виявлення обґрунтованості й
ефективності прийнятих управлінських рішень, інформування про ці
явища керівників органів та усунення несприятливих ситуацій [4].
Таким чином, контроль виконує інформаційну та корекційну функції.
На інформаційному етапі контрольної діяльності здійснюється пошук
та збирання інформації про об'єкт управління, порівнюється фактичне
виконання з накресленими цілями, а на колекційному - встановлюють
спосіб та розробляють конкретні заходи щодо усунення виявлених
розбіжностей, приймають рішення щодо нормалізації діяльності
підконтрольного об'єкта.
Ефективна реалізація затверджених напрямів державної
політики в будь-якій галузі на макрорівні може бути досягнута
шляхом аналізу та контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у
цій сфері. Таких контроль має здійснюватись постійно, багатогранно, а
також із застосуванням всіх його видів.
Види контролю встановлюються залежно від об'єкту, суб'єкту,
та процесу контролю. Найбільш поширеною є класифікація контролю
за процесом попереднім, поточним і заключним [1, 2, 3].
Як правило, на служби внутрішньогосподарського контролю
покладається поточний контроль, який має оперативний характер і
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здійснюється в процесі виконання господарських операцій. Його
основне завдання – оперативне виявлення та своєчасне припинення
порушень і відхилень, що виникли в процесі виконання господарських
операцій і виробничих завдань.
Наступний
контроль
здійснюється
після
завершення
господарських операцій на підприємстві. Вплинути на хід виконання
виробничих завдань в цьому випадку неможливо. Основне
призначення такого контролю полягає в
перевірці діяльності
підприємства з метою дотримання чинного законодавства , виявлення
та попередження в майбутньому крадіжок та зловживань.
Для підвищення ефективності внутрішнього контролю, його
необхідно розпочинати уже під час узгодження розпорядчих і
виконавчих документів на здійснення господарських операцій. Тобто
на служби внутрішньогосподарського контролю необхідно покладати
функції попереднього контролю.
Попередній внутрішньогосподарський контроль є сигналом тих
явищ, що можуть викликати негативні наслідки (втрати,
непродуктивні витрати, розкрадання тощо), якщо не буде вжито
негайних заходів на тих або інших ділянках роботи [2, с.144].
Поточний контроль, як правило, здійснюється безпосереднім
керівником в ході господарської діяльності. Він базується на принципі
зворотного зв'язку, тобто вимірюванні фактичних результатів після
проведення роботи, оцінці масштабу відхилення від заданих
параметрів. У разі перевищення цих відхилень від допустимих значень
спрацьовує механізм коригувальних дій контролю. Заключний
контроль за своєю суттю подібний до поточного, але він не дає змогу
вплинути на результати роботи, оскільки здійснюється по її
завершенню. Корисність заключного контролю полягає в тому, що:
по-перше, на його основі можна зробити висновок про адекватність
складених планів; по-друге, цей вид контролю дає змогу встановити
зв'язок з функцією мотивації. Завдяки результатам заключного
контролю у персоналу буде простежуватися чітка залежність між
результатами роботи і мотиваційною винагородою.
Окремі державні органи, як суб‘єкти управління здійснюють
заключний
зовнішній
контроль
за
діяльністю
суб‘єктів
господарювання. Однак, як і для будь-якого підприємства, для
управління конкретною господарською одиницею значну роль відіграє
внутрішній контроль. В цьому випадку функція внутрішнього
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контролю заслуговує на особливу увагу, оскільки специфіка
функціонування підприємств передбачає свою специфіку і особливості
управління. Це зумовлює зростання ролі внутрішньогосподарського
контролю для посилення ефективності управління підприємством.
Отже, перспективними напрямами підвищення ефективності
контролю в управлінні підприємством є розмежування функцій між
суб‘єктами управління та впровадження внутрішньогосподарського
контролю безпосередньо на підприємствах. В сучасних умовах
господарювання значно посилюється роль внутрішньогосподарського
контролю витрат виробничих підрозділів як засобу успішного та
ефективного функціонування господарюючого суб‘єкта.
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АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ
Обліково-аналітичне забезпечення економічного аналізу відіграє
важливу роль при оцінці ефективності господарської діяльності.
Підприємницька діяльність здійснюється протягом тривалого часу і
потребує певного узагальнення, систематизації та аналізу за
напрямками та етапами. Функціонування економічної системи
неможливе без достовірної, оперативної, релевантної інформації та її
аналітичного
операційного
опрацювання.
А
ефективність
життєдіяльності підприємства залежить від наявності та умілого
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використання цієї самої інформації. Обліково-аналітична інформація
повинна забезпечувати досягнення поставлених цілей та завдань, які
використовуються на різних рівнях управління підприємством. Для
цього необхідно сформулювати та реалізувати обліково-аналітичну
систему.
В економічній літературі приділена недостатня увага ролі
ефективного обліково-аналітичного забезпечення економічного
аналізу матеріальних запасів. Тому, постає об‘єктивна необхідність у
нових підходах до економічного аналізу ефективності використання
ресурсного потенціалу підприємств, які включають в себе низку
питань:
- визначення рівня забезпеченості підприємства матеріальними
запасами за зазначений період часу;
- виявлення над нормативних або дефіцитних видів
матеріальних запасів;
- визначення долі транспортно-заготівельних (у тому числі і
різниці в цінах) витрат у загальних затратах при надбанні
матеріальних запасів;
- розрахунки
показників
раціонального
використання
матеріальних запасів у виробничому процесі;
- встановлення розмірів втрат внаслідок змушених замін одних
матеріалів іншими тощо;
- крім того, обчислюються різні (планові, нормативні, фактичні)
коефіцієнти використання матеріалів у виробництві, їх доля витрат у
собівартості готової продукції тощо.
Все це є дуже важливим в умовах ринку оскільки без
обґрунтованих управлінських рішень, розроблених на базі даних
конкретного
економічного
аналізу,
забезпечити
ефективну
підприємницьку діяльність неможливо.
Для забезпечення раціонального й економного використання
наявних матеріальних запасів необхідне якнайповніше врахування і
дослідження обліково-аналітичної інформації. Це досягається шляхом
ефективного управління запасами, що здійснюється як виробничими,
так і фінансовими службами спільно з відділом матеріальнотехнічного постачання. Виробничі служби визначають перелік
матеріальних запасів, що застосовуються, їх кількість, якість,
коефіцієнт використання, норми витрат. Фінансові ж служби –
максимальний розмір коштів, що необхідні для придбання
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матеріальних ресурсів, нормативи засобів за кожною групою
матеріальних запасів, визначають величину нормованих оборотних
засобів. Відділ матеріально-технічного постачання повинен
здійснювати оперативний контроль за наявністю матеріальних
ресурсів на будь-яку дату для підтримки запасів у певних межах.
Обліково-аналітичне забезпечення матеріальних запасів повинно
проводитися постійно, як на господарюючому суб‘єктові, так і на рівні
району, області, держави. Результати аналізу, розроблені висновки і
шляхи використання цих резервів на всіх рівнях господарювання
повинні становити основу для підготовки обґрунтованих проектів
управлінських рішень.
Отже обліково-аналітичне забезпечення являє собою досить
складну систему. А безперервне і цілеспрямоване формування
відповідних інформаційних потоків для неї, підпорядкованих вимогам
планування, обліку та аналізу сприяють підготовці ефективних
управлінських рішень і контролю за їх виконанням у фінансовій
діяльності господарюючого суб‘єкта.
УДК 657.432/.433:005
Багрій О.В., магістр
*Науковий керівник: Чабанюк О.М., к.е.н., доцент,
Львівська комерційна академія
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
У ринкових умовах господарювання наявність на підприємстві
значних розмірів дебіторської чи кредиторської заборгованості по
різному впливає на стан підприємства. Надмірна дебіторська
заборгованість знижує ліквідність його активів, негативно впливає на
його платоспроможність, а також відволікає зайві грошові кошти. Так
за товари, роботи, послуги, які надані покупцю з відстрочкою платежу,
підприємство-продавець після закінчення звітного періоду має
сплатити державні податки, заробітну плату працівникам,
розрахуватись за орендну плату, матеріали тощо. Якщо оплата за
надані товари вчасно не надійшла, підприємство вимушене
перетворювати власні високоліквідні активи у грошові кошти з метою
здійснення розрахунків щодо зобов‘язань та запобігання банкрутства.
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В свою чергу перевищення норм кредиторської заборгованості має
прямий вплив на стан підприємства, оскільки свідчить про його
неплатоспроможність. Тому належна організація обліку дебіторської
та кредиторської заборгованості сприяє ефективному управлінню її
розмірами і термінами на підприємстві та посиленню контролю за
своєчасним здійсненням розрахунків.
Проблемам організації обліку дебіторської заборгованості та
управління її розмірами на підприємстві присвячені праці відомих
вчених Ф.Ф Бутинця, П.О. Куцика, М.В. Корягіна, В.О. Озерана, В.В.
Сопка.
Метою наукової роботи є вивчення особливості обліку
дебіторської та кредиторської заборгованості, визначити основні
напрями і перспективи їх розвитку та вдосконалення. Предметом
дослідження є облік дебіторської та кредиторської заборгованості.
Принципи формування та обліку інформації про дебіторську
заборгованість та вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності
визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10
―Дебіторська заборгованість‖.
Основними завданнями обліку дебіторської та кредиторської
заборгованості є:
- якісне, достовірне і повне інформаційне забезпечення
управлінців різних рівнів щодо стану розрахунків з дебіторами і
кредиторами;
- забезпечення оперативного контролю щодо виконання
договорів;
- оперативний
контроль
за
вчасним
погашенням
заборгованості на підприємстві та за виникненням сумнівної та
безнадійної заборгованості;
- порядок формування резерву сумнівних боргів;
- якісне, достовірне і повне інформаційне забезпечення
управлінців різних рівнів щодо стану розрахунків з дебіторами і
кредиторами.
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість - це сума
заборгованості дебіторів підприємства на певну дату. Дебітори юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших
активів.
У підприємств, які займаються операційною діяльністю, як
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правило, заборгованість за реалізовану продукцію, роботи й послуги
складає найбільшу частину всієї поточної дебіторської заборгованості.
Виникнення іншої поточної дебіторської заборгованості пов‘язане з
діяльністю підприємства, яке забезпечує, або є наслідком операційної
діяльності.
У П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖ вказано, що
дебіторська заборгованість може відноситися до складу активу, якщо
існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних
вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська
заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу
від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, та оцінюється за
первісною вартістю. Точніше момент виникнення дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, послуги описується П(С)БО 15
―Дохід‖.
В ході аналізу дебіторської заборгованості слід встановити, як
дотримуються ці вимоги, як підприємство удосконалює розрахунковоплатіжні відносини і облік розрахунків з постачальниками, покупцями,
іншими юридичними і фізичними особами.
За умов, що існують в Україні, дебіторська заборгованість
відноситься до найменш ліквідної частини активів. Значна її частина
може бути віднесена до безнадійної заборгованості, оскільки при
взаєморозрахунках в більшості випадків неможливо добитися повного
і якісного виконання зобов'язань з боку контрагентів. Дебіторська
заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і
впливає на фінансовий стан підприємства. Наявність дебіторської
заборгованості, а тим більше її зростання ведуть до виникнення
потреби в додаткових джерелах засобів, погіршують фінансовий стан
підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо
зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних
активів стає дуже невигідною.
Таким чином, внаслідок господарських відносин між сторонами
виникають певні права і зобов‘язання. З однієї сторони: в складі
господарських засобів виникає актив (тому що існує ймовірність
отримання майбутніх вигод) у вигляді дебіторської заборгованості, а з
іншої - зобов‘язання погасити усю заборгованість перед кредитором.
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УДК 332.2
Балко Н.К., аспірант
ПФ НУБіП України «КАТУ»
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ
ГОСПОДАРЮВАННЯ В АПК
Розглядаючи проблему організаційно-економічного механізму
господарювання на рівні фермерських господарств, ми маємо на увазі
сукупність взаємозалежних економічних, виробничих, організаційних,
комерційних, маркетингових, правових та інших складових малого
підприємництва в аграрному секторі економіки.
Організаційно-економічний механізм господарювання має
вирішальне значення в підвищенні ефективності діяльності
підприємств і у цілому - економіки країни. Ця наукова й господарська
категорія міцно ввійшли в економічне життя і у господарську
діяльність будь-якого підприємства.
Питаннями визначення сутності організаційно-економічного
механізму господарювання займалися вчені-економісти як України так
і країн ближнього й далекого зарубіжжя. Серед вітчизняних вчених
можна виділити наступних: В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, П.М.
Макаренко, Л.Л. Мірошник, Л.О. Мармуль, К.А. Лебедєв.
Вивчивши
різні
визначення
організаційно-економічного
механізму ми встановили, що всі вони, у більшому або меншому
ступені, не досить повно відображають зміст даної категорії, тому
нами пропонується використати наступне визначення: «організаційноекономічний механізм господарювання в АПК це система
взаємозалежних планово-економічних форм і методів керування,
організації й стимулювання виробництва яка спрямована на
пропорційний розвиток сільського господарства та інших галузей
агропромислового комплексу на інтенсивній основі». На нашу думку,
це визначення найбільше точно відображає суть питання. Поняття
організаційно-економічного (господарського) механізму, ще буде
уточнюватися в ході поглиблення досліджень, узагальнення практики
його застосування. Найважливішою стороною організаційноекономічного механізму сільськогосподарського виробництва є
розподільні відносини. Суть удосконалювання економічного
механізму в цій частині полягає в тому, щоб за допомогою
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стимулюючих фондів підсилити зацікавленість виробничих колективів
у кінцевих результатах роботи і підвищенні ефективності
виробництва. Самовдосконалення економічного механізму являє
собою рішення триєдиного завдання, а саме: обґрунтування критеріїв
удосконалювання; визначення на основі цих критеріїв напрямків
удосконалювання всіх вузлових його елементів і вироблення
принципових рішень; відпрацьовування способів безпосередньої
реалізації таких рішень, доведення їх до відповідного ступеня
технологічності, удосконалювання господарської практики по їх
послідовному й повному використанню.
У роботах по вдосконаленню економічного механізму, а також
по посиленню дії окремих економічних важелів і стимулів розвитку
сільського господарства висвітлюється ряд важливих проблем,
вказуються шляхи їх вирішення щодо даного рівня зв'язків між
сільськогосподарськими підприємствами та їх партнерами по АПК.
Зв'язки в системі АПК і всього народногосподарського комплексу
підсилюються й ускладнюються. Все це не тільки обумовлює зміну
показників розвитку сільськогосподарського виробництва і всієї
агропромислової сфери, але й визначає параметри тих економічних
форм, які відображають рух виробництва. Тому, дуже важливо
досліджувати проблеми вдосконалення економічного механізму
сільськогосподарського виробництва на конкретному історичному
етапі розвитку з урахуванням сьогоденного рівня аграрного
виробництва та подальшого його росту. Визначення основних
напрямків вдосконалення економічного механізму в ринкових умовах
надає можливість широко освітити дану тему та розробити систему
заходів щодо посилення впливу економічних важелів і стимулів на
виробництво з метою прискорення його росту.
УДК 331.101
Басалик Ю.В.
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА
Категорія ―трудовий потенціал‖ почала утверджуватися в
соціально-економічній та географічній літературі порівняно недавно.
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Її виникнення і відносну популярність пояснюють об‘єктивними
обставинами, що склалися у зв‘язку з гострою потребою переведення
економіки на шлях інтенсивного розвитку та якісними змінами в
системі використання живої праці. Тому поряд із поняттям ―трудові
ресурси‖, що містило кількісну визначеність, почало вживатися
поняття ―трудовий потенціал‖. Причому різні автори вкладали у нього
неоднаковий зміст, але всі виходили з визначення сутності трудових
ресурсів.
Зокрема, В. Врублевський, Б. Сухаревський при визначенні
трудового потенціалу акцентують увагу на зв‘язку трудових ресурсів
із засобами виробництва. Так, В. Врублевський вважає, що визначення
трудового потенціалу лише, як маси праці, що знаходиться в
розпорядженні суспільства, досить спрощене.
Б. Сухаревський в систему трудового потенціалу включає
населення і зайнятість, освітній рівень, зміст праці, технічне озброєння
праці, продуктивність праці.
Необхідно зазначити, що розкриття суті категорії ―трудовий
потенціал‖ є дискусійним. Так, серед київських дослідників
намітились три позиції щодо суті трудового потенціалу:
трудоресурсна, політекономічна і демографічна.
За В. Онікієнко трудовий потенціал – це сукупність
працездатного населення, яке має відповідну професійнокваліфікаційну підготовку, застосовує працю у господарстві з
урахуванням його технологічної та технічної оснащеності.
Як відмічає М. Саєнко, визначення категорії ―трудовий
потенціал‖ не дає повного змісту. Автор пояснює це тим, що в цьому
визначенні не розкрита сутність трудового потенціалу, оскільки
обмежуються лише громадянами працездатного віку. Тому
пропонується відносити до трудового потенціалу, крім населення
працездатного віку, пенсіонерів, підлітків, які можуть працювати, а
також інвалідів.
І. Лукінов акцентує увагу на ролі і місці окремих поколінь у
функціонуванні трудового потенціалу.
С. Пирожков під трудовим потенціалом розуміє розвинуту у
даному суспільстві сукупність демографічних, соціальних і духовних
характеристик і якостей працездатного населення, які реалізовані, або
можуть бути реалізовані у межах і через існуючий у даному
суспільстві процес праці та громадської діяльності.
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Д. Богиня та О. Грішнова вважають, що трудовий потенціал є
інтегральною оцінкою кількісних та якісних характеристик
економічно активного населення.
Г. Осовська та О. Крушельницька визначають трудовий
потенціал як сукупність працездатного населення з урахуванням
інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей,
звичаїв, традицій, переконань і патріотизму
Л. М. Черчик визначає трудовий потенціал регіону як складне,
багатоаспектне утворення, цілісність та якість якого формують
взаємодія чинників соціального, економічного та демографічного
характеру з урахуванням особливостей геополітичного та культурноісторичного розвитку регіонів. Тобто трудовий потенціал регіону
можна розглядати як складну, динамічну, відкриту систему, яка
розвивається, змінюється залежно від дії об‘єктивних та суб‘єктивних
чинників.
Підсумовуючи, зауважимо, що на нашу думку, віднесення до
трудового потенціалу осіб тільки працездатного віку дещо звужує його
обсяги, бо при цьому не враховують осіб пенсійного віку, які можуть
працювати. Крім того, зайнятість осіб пенсійного віку зумовлена ще й
об‘єктивними обставинами (низькі доходи окремих верств населення
змушують працювати навіть тих, хто перебуває на пенсії). Тому
доцільним було б до трудового потенціалу відносити не осіб
працездатного віку, а працездатних осіб. Крім того доцільно
акцентувати увагу на якісних параметрах та можливостях реалізації
знань, вмінь, навиків, особистісних якостей, які дозволяють
реалізувати цілі розвитку підприємства, регіонального чи
національного розвитку.
УДК 657
Беляєва О.О., ст. гр. ОАС-42
*Науковий керівник: Ткачук І. М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВИЗНАЧЕННЯ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ВІДПОВІДНО
ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
З здобуттям незалежності України та встановлення
зовнішньоекономічних зв‘язків все більшого поширення набули
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операції з давальницькою сировиною. Причиною цьому стала нестача
власних обігових коштів підприємства. Тому однією з форм
ефективної економічної діяльності стало використання операцій з
давальницькою сировиною. Найбільшого використання давальницька
сировина набула у галузях легкої промисловості а саме швейної. У 90ті роки коли ринок захопили дешеві неякісні імпортні товари єдиним
виходом для підприємств швейної галузі стало використання
давальницької сировини. Незважаючи на економічну стабілізацію в
країні, давальницькі операції залишились актуальними і до нині.
Розглянемо визначення давальницької сировини наведені у
нормативно-правових актах. Згідно закону України «Про операції з
давальницькою сировинною у зовнішньоекономічних відносинах»
давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати,
комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію
України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником
за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським
замовником для використання у виробленні готової продукції [1].
У Податковому кодексі України зазначено, що давальницька
сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі
вироби, енергоносії, що є власністю одного суб‘єкта господарювання
(замовника) і передається іншому суб‘єкту господарювання
(виробнику) для виробництва готової продукції з подальшим
переданням або поверненням такої продукції або її частини їх
власнику або його дорученням іншій особі [2].
Тимчасове положення про порядок здійснення у 1994 році
зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною дає
наступне визначення: це сировина, матеріали, напівфабрикати і
вироби, що ввезені на митну територію України чи закуплені (за
валюту) іноземним замовником в Україні або вивезені за межі цієї
території українським замовником для використання у виробленні
готової продукції або її частки з наступним поверненням цієї
продукції до країни-власника чи за його дорученням вивезенням її до
іншої країни [3].
Як бачимо дані нормативні документи по різному розглядають
визначення давальницької сировини. Відповідно до Закону України
«Про операції з давальницькою сировинною у зовнішньоекономічних
відносинах» і Тимчасового положення про порядок здійснення у 1994
році зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною,
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давальницька
сировина
може
використовуватися
лише
в
зовнішньоекономічній діяльності, на нашу думку це є не доречно так
як даний вид операцій може здійснюватись і вітчизняними суб‘єктами
господарювання.
Щодо операцій з давальницькою сировиною то в нормативноправових документах існує суттєва неточність. Відповідно до Закону
України «Про операції
з давальницькою сировиною
у
зовнішньоекономічних відносинах» операція з давальницькою
сировиною - це операція з попередньої поставки сировини для її
наступного перероблення (оброблення, збагачення чи використання)
на готову продукцію за відповідну плату, незалежно від кількості
виконавців, а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) за
умови, якщо вартість давальницької сировини на кожному етапі
переробки становить не менш як 20 відсотків загальної вартості
готової продукції [1]. Згідно Податкового Кодексу України - це
операція з переробки (обробки, збагачення чи виконання)
давальницької сировини (незалежно від кiлькостi замовникiв i
виконавцiв, а також етапiв (операцiй)) з метою одержання готової
продукції за вiдповiдну плату [2]. Тобто за законом даними
операціями вважатимуться тільки операції з попередньої поставки
сировини. На відміну від закону в Податковому кодексі такого
обмеження немає.
Тому на нашу думку, для усунення всіх вище наведених
розбіжностей необхідно:
- в законі навести визначення щодо операцій з давальницькою
сировиною між резидентами та основні аспекти регулювання, або ж
розробити окремий нормативно-правовий документ;
- внести до Податкового Кодексу уточнення щодо операцій з
давальницькою сировиною.
Вдосконалення нормативно-правового забезпечення допоможе
усунути розбіжності та внесе ясність при здійсненні операцій з
давальницькою сировиною.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у
зовнішньоекономічних відносинах» 15.09.1995 року N 327/95-ВР.
2. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. № 2755-VI. [Електронний
ресурс] - режим доступу: www.rada.kiev.ua.
3. Тимчасове положення про порядок здійснення у 1994 році
зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною (розд.1, п.1) N 68 від
22.04.94.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА РОСІЙСЬКОГО
РИНКІВ ФАКТОРИНГУ
Послуга
факторингу
в
Україні
почала
активно
використовуватися з кінця 90-х років ХХ століття. Відродження та
формування українського ринку факторингу припадає на 2001 рік.
Банком, який перший активізував надання факторингу, був
«Укрсоцбанк». З часом технологію факторингу підтримав і запровадив
«ТАС-Комерцбанк» (зараз «Сведбанк»), розпочавши активну
експансію ринку. З 2006 року факторингові операції починає
проводити «Укрексімбанк». Однак, операції в основному проводилися
з власними клієнтами банку, які активно користувалися кредитними
послугами, таким чином замінюючи кредит факторингом.
2006-2009 рр. характеризуються стрімкими темпами росту
обсягів факторингу. Не зважаючи на те, що обсяги коштів за перші два
квартали 2008 р., спрямованих на факторингове фінансування,
порівняно з аналогічним періодом скоротилися на 190%, загалом за рік
було укладено 5700 договорів обсягом 1,45 млрд. грн., що значно
перевищило обсяги за 2007 р. Обсяги факторингових операцій в
Україні в 2009 р. скоротилися на 60% та склали приблизно 600 млн.
грн. У 2010-2011 рр. через обслуговування проблемної заборгованості
немає змоги для нарощування портфелів під факторингові операції.
На сьогодні основними операторами національного ринку
факторингових послуг є «Укрсоцбанк», «Укрексімбанк», «Сведбанк»,
«Райффайзен Банк Аваль», фінансова компанія «Арма Факторинг».
Досить привабливими є програми факторингу, що представлені у
банках «ОТП банк», «ВАБ Банк», «Контракт». Взагалі, на
сьогоднішній день 70 компаній України мають право на проведення
факторингових операцій, але практично їх реалізують лише 20.
В Росії обсяги факторингових операцій за п‘ять останніх років
зросли до 700 млрд. рублів на фоні помірного дефіциту ліквідності на
банківському ринку.
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Значне погіршення якості банківських активів та падіння
маржинальності факторингових операцій призвело до зростання
російського ринку факторингу у 2010 р. лише на 16%. Проте у 2011 р.
він зріс на 80%. Тиск надлишкової ліквідності у 2010-2011 рр.
забезпечив жорсткість цінової конкуренції та пом‘якшення ризикменеджменту, що призвело до прискореного росту факторингового
ринку у порівнянні з номінальним ВВП.
Найбільшими операторами факторингу на ринку банківських
послуг в Росії у 2011р. стали: «ВТБ Факторинг», Альфа-Банк, банк
«Петрокоммерц», банк «Національна Факторингова Компанія» і
«НФК-Преміум», «ТрансКредитФакторинг», Газпромбанк і «ГПБФакторинг»,
«БСЖВ
Факторинг»,
ЮніКредит
Банк
та
Металінвестбанк.
Виділимо основні риси вітчизняного та російського ринків
факторингу:
- панівне становище банків на ринку фінансових послуг, в той
час як для спеціалізованих факторингових компанії цей вид операцій є
профільним;
- при оцінці потенційного клієнта факторингу банки
використовують схеми, ідентичні процесу кредитування, нехтуючи те,
що факторинг не є аналогом кредиту;
- відсутність контролю якості послуг факторингу.
Основним користувачем факторинговими послугами є середній
бізнес, який найбільше потребує постійного поповнення оборотних
коштів.
УДК 657
Биховець Ю.Г., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
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СПЕЦИФІЧНІСТЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ: ОБЛІКОВИЙ
АСПЕКТ
Функціонування
підприємства
в
сучасних
умовах
господарювання неможливе без взаємодії із зовнішнім середовищем –
контрагентами, державними органами та фінансово-кредитними
установами. Ці взаємовідносини у більшості випадків передбачають
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укладення угод, які супроводжується певними витратами для сторін.
Тому учасники переговорів намагаються досягнути домовленостей
таким чином, щоб отримати як найбільший позитивний ефект для
себе, з одночасним понесенням найменших втрат.
Вперше звернув увагу на витратність функціонування фірми на
ринку американський економіст Р.Коуз. У 1937 році він опублікував
працю «Природа фірми» в якій показав, що при кожному укладанні
угоди необхідно проводити переговори, здійснювати пошук
інформації, встановлювати взаємозв‘язки з партнером, ліквідовувати
непорозуміння. Затрати, які при цьому виникають Коуз назвав
«витратами використання ринкового механізму» або «трансакційними
витратами» [1].
Значний внесок у розвиток теорії трансакційних витрат внесли
такі науковці як К.Ерроу, Д. Норт та О. Вільямсон. У російській та
українській науковій думці питання існування трансакційних витрат
піднялось лише у 90-х рр. ХХ ст. Різні аспекти поняття досліджують
С.І. Архієреєв, І.П. Булеєв, О.В. Шепеленко, О.П. Власенко, Ж.М.
Ющак та інші, проте ґрунтовної роботи, яка б стосувалась питання
висвітлення у обліку таких витрат на сьогодні немає. Водночас розмір
трансакційних витрат у загальній структурі затрат підприємства
зростає, що зумовлює необхідність подальших досліджень у даному
напрямі.
Зазвичай, трансакції пов‘язують з процесом передання прав
власності на об‘єкт. З цієї позиції С.І. Архієреєв пояснює поняття як
сукупність втрат, що виникають при обміні права власності, та затрат,
які призначені для їх зменшення. До них відносять витрачання на
пошук інформації про контрагентів, послуги юристів, втрати пов‘язані
з перевіркою дотримання умов контракту іншою стороною тощо [2].
Проте докладного переліку трансакційних витрат неможливо
навести, оскільки у жодному нормативному акті про даний об‘єкт не
згадується. Підприємство за власним бажанням може узагальнити
його, проте інформаційним джерелом при цьому можуть слугувати
лише наукові дослідження.
Загалом трансакційні витрати поділяють на 5 груп, проте
загальноприйнятої класифікації не існує. Виокремлюють затрати
пошуку інформації, вимірювання, опортуністичної поведінки, ведення
переговорів, специфікації та захисту прав власності.
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Варто зазначити, що до витрат на трансакції можна віднести не
лише ті, що у грошовому вираженні. Управлінському персоналу часто
потрібно витратити набагато більше часу та праці, ніж коштів, на
пошук партнерів, узгодження рішень чи примушування до виконання
умов договору. Виникають неявні витрати, які хоча і не вимагають
відображення в обліку, проте потребують кількісного виміру з метою
їх контролю.
Сума понесенених затрат під час укладання договору часто є
суб‘єктивною і залежить від вміння сторін знайти взаєморозуміння.
Партнерам необхідно подолати опортунізм іншого таким чином, щоб
власні вигоди були максимальними.
Варто зазначити, що у звітності підприємства можна
відобразити лише ті витрати, які призводять до зменшення активів або
збільшення зобов‘язань та підлягають достовірній оцінці. Це
необхідно враховувати при відображення втрат в обліку.
Таким чином, можна виділити наступні особливі риси
трансакційних витрат, які без сумніву вплинуть на порядок
відображення об‘єкта в первинних та зведених документах:
1) виникають у процесі укладання та виконання договорів,
залежать від вміння сторін подолати опортунізм один одного;
2) виділення витрат як трансакційних залежить від розуміння
виконавцем сутності поняття;
3) сума затрат не завжди підлягає достовірній оцінці, часто є
суб‘єктивною, оскільки витрати можуть включати витрачений час та
фізичні сили;
4) відсутність
нормативно-правового
регулювання,
інформаційною базою слугують наукові праці.
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ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ НОРМ ПРИРОДНИХ
ВТРАТ
В сучасних умовах ведення господарської діяльності на
підприємствах різних форм власності, важливого значення набув
інвентаризаційний процес. Зокрема, процес проведення інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей, що є одним із важливих способів
контролю за їх рухом та порядком зберігання.
Значна кількість вчених займалась вивченням проблем
проведення інвентаризації матеріальних цінностей. Зокрема, це
питання розглядали в своїх працях професори М.Г. Бєлов, Ф.Ф.
Бутинець, В.Г. Макаров, А.Г. Загородній та ін. Але в умовах ринкової
економіки потрібно постійно вдосконалювати питання щодо
проведення інвентаризації. Так, складним питанням залишається
порядок розрахунку та обліку природних втрат.
Загалом природний убуток являє собою зменшення кількості або
суми наявних товарів, внаслідок впливу на них певних чинників.
У визначенні А. Г. Загороднього, під природним убутком
розуміють зменшення кількості (маси, обсягу) товарно-матеріальних
цінностей у процесі їх зберігання внаслідок всихання, випаровування,
розпорошування тощо. Для визначення природного убутку
застосовують норми, які переважно враховують фактичні терміни
зберігання продукції.
Згідно визначення, поданого Вітвицькою Н.С., під природними
втратами розуміють зменшення початкової ваги окремих видів
цінностей (продукції, сировини, палива тощо), які відбуваються без
причин, що неможливо усунути в процесі їх зберігання, перевезення і
відпуску (висихання, випаровування тощо).
Згідно наведених визначень можемо дійти висновку, що
природний убуток має місце у тих випадках, коли втрати товарноматеріальних цінностей відбуваються внаслідок впливу факторів
зовнішнього середовища.
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Доцільним, на нашу думку, є оновлення законодавчої бази щодо
визначення норм природних втрат, оскільки наявні на даний момент
нормативні документи є застарілими (розроблялись в 70-80-х роках
ХХ століття).
Тому вважаємо за доцільне систематизувати досвід минулих
років і розробити нові норми розрахунку природного убутку.
Особливу увагу при формуванні нових норм необхідно звертати
на чинники що впливають на величину природних втрат. Зокрема, до
таких чинників можна віднести кліматичні умови (наприклад,
вологість повітря, яка в залежності від інтенсивності може по різному
впливати на стан одних і тих же активів в різних регіонах). Звідси є
доцільним розробити норми природного убутку для різних регіонів.
За останні роки помітно змінилась технологія виробництва
багатьох видів товарів, що призвело до зміни технічних умов
формування природних втрат. Удосконалення технологічних процесів
виробництва значною мірою впливає на якість продукції. Тому, при
розрахунку норм природного убутку, важливо враховувати якісні
характеристики матеріалу з якого виготовлений товар, адже вплив
факторів зовнішнього середовища на різні матеріали неоднакова.
Затвердження норм природних втрат, з метою відображення їх в
бухгалтерському та податковому обліку, має здійснювати
Міністерство Фінансів України. При цьому розробкою методології
розрахунку норм, на нашу думку, повинні займатись спеціалізовані
науково-дослідні установи.
Отже, важливим для вирішення питанням повинно стати
впровадження нових, законодавчо затверджених, актів щодо
регулювання порядку визначення і застосування норм природних
втрат для підприємств різних форм власності.
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РЕАЛІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО
АУДИТУ В УКРАЇНІ
Одним із найбільш ефективних інструментів економічноекологічного контролю в умовах ринку є екологічний аудит. Згідно з
законодавством України екологічний аудит - це документально
оформлений системний незалежний процес оцінювання об'єкта
екологічного аудиту, що включає збирання і об'єктивне оцінювання
доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності,
заходів, умов, системи екологічного управління та інформації з цих
питань вимогам законодавства України про охорону навколишнього
природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту [1].
Світова історія становлення і розвитку екологічного аудиту бере
витоки в 70-х рр. ХХ ст., коли корпорації європейських і
північноамериканських країн під тиском громадськості усвідомили
свою юридичну і фінансову відповідальність за забруднення довкілля.
У 80-ті роки ХХ ст. екоаудит формується як функціональний
інструмент
корпоративного
управління
для
посилення
природоохоронного
контролю,
екологічної
відповідальності
персоналу. У ЄС було розроблено директиву №762/2001 EMAS
«Система екологічного менеджменту й аудиту».
Останнім часом у процесі реформування економіки України
простежуються активні тенденції врахування екологічних пріоритетів.
В Україні екологічний аудит було започатковано в 1993р. під час
виконання міжнародної басейнової програми «Розвиток управління
навколишнім природнім середовищем в басейні р. Дніпро» на
принципах еколого-збалансованого розвитку (sustainable development)
[2, 3].
У 2004 р. набув чинності Закон України «Про екологічний
аудит», який утворив правові засади для впровадження екологічного
аудиту. На жаль вони залишились нерозвиненими. Згодом було
запроваджено міжнародні стандарти ДСТУ ISO 14010:1996, ДСТУ ISO
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14011:1996, ДСТУ ISO 1412-1995: «Настанови щодо здійснення
екологічного аудиту [3, 6].
Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення
додержання законодавства про охорону навколишнього середовища.
Законом визначається, що замовниками такого аудиту можуть бути:
 центральні та місцеві органи виконавчої влади;
 органи місцевого самоврядування;
 юридичні або фізичні особи.
Екологічний аудит проводиться в процесі приватизації об'єктів
державної власності, іншої зміни форми власності, зміни конкретних
власників об'єктів, а також для потреб екологічного страхування, в разі
передачі об'єктів державної та комунальної власності в довгострокову
оренду, в концесію, створення на основі таких об'єктів спільних
підприємств, створення, функціонування і сертифікації систем
екологічного управління, а також здійснення господарської та іншої
діяльності.
Стаття 8 ЗУ «Про екологічний аудит» визначає основні завдання
екоаудиту:
1) збір достовірної інформації про основні аспекти виробничої
діяльності об‘єкта перевірки;
2) встановлення відповідності об‘єктів екоаудиту вимогам
законодавства про охорону навколишнього середовища;
3) оцінка впливу діяльності на стан середовища;
4) оцінка ефективності, повноти і обґрунтованості заходів, що
вживаються для охорони довкілля.
Головною складовою звіту про екологічний аудит є висновок.
Звіт включає характеристика фактичного стану об‘єкта (оцінка
ефективності та достатності його природоохоронної діяльності,
системи екологічного управління, стану природоохоронного
обладнання та споруд, зокрема час установлення, амортизація,
придатність), відомості про сплату екологічних платежів та зборів,
збитки заподіяні довкіллю, стан звітності з охорони навколишнього
середовища [1].
Особливість української практики запровадження екологічного
аудиту полягає в розвитку процесу «зверху донизу» на відміну від
світової практики «знизу доверху» (рис.1). Характерною рисою
вітчизняних реалій є повна відсутність у сучасних підприємств
зацікавленості та мотивації проведення аудиту [5].
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Уряд (Міністерство екології та природніх ресурсів)
Ініціює
проведення
екоаудиту

Результати
перевірок
(штрафні
санціїї)

Суб‘єкти господарювання

Рис. 1. Особливість запровадження екоаудиту в Україні
Екологічний аудит визнано в Україні одним із пріоритетних
напрямів державної політики в галузі охорони довкілля, використання
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Першочерговим
завданням у напрямі розвитку екологічного аудиту є формування
відповідної нормативно-правової бази, підготовка екологічних
аудиторів, організація робіт із взаємовизнання екоаудиторів України й
інших країн [2, 4].
Закон «Про екологічний аудит» потребує нової редакції,
гармонізації з принципами еколого-збалансованого розвитку,
доповнень, уточнень, роз‘яснень, передовсім щодо обов‘язкового
екологічного аудиту особливо небезпечних об‘єктів. Для подальшого
розвитку необхідні кваліфіковані аудитори, як фахові системні
менеджери у сфері екологізації (eco-top-management). Поширення
даного виду аудиту у нашій країні стримує, зокрема, брак державного і
ринкового попиту на еколого-аудиторські послуги [3].
Позитивним поштовхом у розвитку українського екоаудиту
може стати обов‘язковість його проведення для промислових
підприємств, що Міністерство екології та природніх ресурсів планує
ввести у 2012р. [7]
В умовах формування ринкових відносин виявляється новий
напрям розвитку функцій внутрішнього й зовнішнього прогнозного
екологічного аудиту як засобів оптимізації та активізації
підприємницької діяльності на засадах дотримання принципів
екологічної безпеки, необхідності раціонального використання й
відтворення природного ресурсного потенціалу [4].
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Таким чином, можна виділити наступні чинники успіху
вітчизняного екоаудиту:
 вдосконалення нормативно-правової бази;
 зацікавленість
держави,
керівництва
та
персоналу
підприємства в результатах екоаудиту;
 необхідний рівень кваліфікації екологічних аудиторів;
 прив‘язка екологічного аудиту то системи екологічного
менеджменту;
 більш низькі витрати при використанні програми, яка детально
охоплює основні сфери, що повинні бути перевірені.
Тільки за цих умов можна забезпечити поштовх у розвитку
еколого-аудиторської діяльності, досягнути основної мети даного виду
аудиту та сприяти загальному розвитку еконміки.
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*Науковий керівник: О. Лютак, к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Формування ринкової економіки в Україні посилило інтерес до
форм і методів туристичного обслуговування населення. Протягом
декількох поколінь значна частина населення України користувалася
туристичними послугами, внаслідок чого потреба в них була масовою,
тобто увійшла до норми життя, стала частиною національної культури.
В багатьох країнах туризм відіграє значну роль у формуванні
валового внутрішнього продукту, створенні додаткових робочих місць
і
забезпеченні
зайнятості
населення,
активізації
зовнішньоторговельного балансу. Туризм спричиняє значний вплив на
такі суміжні галузі економіки, як транспорт, зв'язок, будівництво,
сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та
інші, тобто виступає своєрідним каталізатором соціальноекономічного розвитку.
Туризм стає одним з найприбутковіших видів бізнесу в світі. За
даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує
приблизно 7% світового капіталу, з ним пов'язано кожне 16-е робоче
місце, на нього доводиться 11 % світових споживацьких витрат і він
дає 5 % всіх податкових надходжень. Дані показники характеризують
значний економічний ефект функціонування індустрії туризму.
Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XXІ
століття [2, c.4]. В Україні варто виокремити 2 основних напрями
розвитку туристичної індустрії: внутрішній та зовнішній туризм. Ми
вважаємо, що Україна перш за все повинна розвивати внутрішній
туризм. Адже за оцінками експертів, основними мотивами для
туристичних мандрівок в Україну є культура країни, можливість
оздоровлення, красоти природи, спорт та відпочинок. Отже, ці
чинники є найбільш вагомими складовими туристичного продукту
нашої країни, які потребують особливої уваги з боку фахівців
туристичного бізнесу. Разом з цим необхідно привертати увагу
потенційних туристів до історико-архітектурних пам'яток, стародавніх
звичаїв та традицій українського народу, які, без сумніву, можуть
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зацікавити гостей нашої країни. Взагалі, створення позитивного
іміджу країни та її окремих туристичних об'єктів має стати складовою
частиною загальної стратегії розвитку туризму в Україні.
Україна має сприятливе географічне і геополітичне
розташування, унікальні природні та кліматичні ресурси, історикокультурну спадщину. Для економіки України участь у світовому ринку
туристичних послуг є перспективною, а в‘їзний туризм може стати
одним із пріоритетних напрямів туристичного бізнесу.
Україна посідає одне з помітних місць в світі щодо наявності
унікальних туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів. За
даними Держкомстату нині туристичною діяльністю в Україні
займається понад 1,5*тис. підприємств, на яких працює майже 100 тис.
осіб. Для обслуговування туристичних потоків задіяно більше 3 тис.
лікувально-оздоровчих закладів, майже 1,5 тис. туристичних баз,
готелів, мотелів і кемпінгів різних форм власності. За оцінками
фахівців, Україна може приймати до 10 млн. туристів на рік [1, c.135].
Якщо прослідкувати за туристичними потоками з 2000 по 2009 роки в
Україні за даними Держкомстату (табл. 1), то чудово прослідковується
збільшення притоку іноземних туристів, що в свою чергу сприяє
розвитку туристично-рекреаційних комплексів України і насамперед
розвитку готельного господарства.
Таблиця 1
Туристичні потоки за період 2000-2009 років

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Кількість
громадян
України,
які
виїжджал
и за
кордон усього*
13422320
14849033
14729444
14794932
15487571
16453704

2006
2007
2008
2009

16875256
17334653
15498567
15333949

6430940
9174166
10516665
12513883
15629213
17630760

Кількість
туристів,
обслуговани
х суб'єктами
туристичної
діяльності
України –
усього**
2013998
2175090
2265317
2856983
1890370
1825649

18935775
23122157
25449078
20798342

2206498
2863820
3041655
2290097

Кількість
іноземних
громадян,
які
відвідали
Україну усього*

Із загальної кількості туристів:**

іноземні
туристи

туристигромадяни
України, які
виїжджали за
кордон

внутріш
ні
туристи

377871
416186
417729
590641
436311
326389

285353
271281
302632
344 332
441798
566942

1350774
1487623
1544956
1922010
1012261
932318

1643955
1874233
1991688
2690810
1502031
1704562

299125
372455
372752
282287

868228
336049
1282023
913640

1039145
2155316
1386880
1094170

1768790
2393064
2405809
1909360

Кількість
екскурса
нтів**

* Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби
України)
** За даними Державної служби туризму і курортів України
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Впродовж 2010 року Україну відвідали 282287 іноземних
туристів, 1094170 українських туристів подорожували в межах
держави. Експорт послуг пов‘язаних з подорожами склав у 2010 році
380,646 млн. дол. США, а імпорт 345,063 млн. дол. США. Підсумкове
сальдо виявилося позитивним і становило 35,583 млн. дол. США.
Варто підкреслити, що туристичний бізнес стає дедалі вигіднішим
видом вкладання капіталу як в Україні, так і у всьому світі. Наша
країна на сьогодні не створює відповідної реальної конкуренції з
туризму багатьом країнам Центральної та Східної Європи, що
межують з нею, в яких скасовано візові вимоги до громадян
Сполучених Штатів, Канади і країн-членів Європейського Союзу,
інтенсивно здійснюється маркетинг туристичних послуг та продуктів.
Світовий досвід засвідчує, що індустрію туризму можна розвивати і в
період економічних криз, оскільки витрати на створення одного
робочого місця тут у 20 разів менші, ніж у промисловості, а
оборотність інвестиційного капіталу в 4,2 рази вища, ніж в інших
галузях господарства. [3, c.20]. За розумної політики держави він
здатний стати фактором подальшого розвитку економіки нашої країни.
Список використаних джерел:
1. Шулик В.В. Про місце України в галузі іноземного туризму // Традиції та
новації у вищій архітектурно-художній освіті /Під заг.ред. Н.Є.Трегуб. -Харків:
ХДАДМ. - №5-6/2003 - №3-4/2004. - С.135-149.
2. Фильваров Г.И. Особенности планирования и проектирования рекреации на
современном этапе / Г.И. Фильваров. Проблемы и перспективы развития района
Большая Ялта. - Киев: КиевЗНИИЭП, 1989. - С.4-8.
3. Прейгер Д. Розвиток іноземного туризму в Україні в контексті розбудови
міжнародних транспортних коридорів. / Д.Прейгер, І.Малярчук // Економіка України. 2001 р. - № 6. - С.20-34.
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік є основою інформаційного забезпечення,
тому невипадково в усьому світі він виступає не просто як один із
видів людської діяльності, а й як важлива функція управління, як засіб
для вирішення завдань економічного та соціального розвитку, як
наука. Теорія бухгалтерського обліку – це його основи, без знання
яких не можна опанувати складну систему бухгалтерського обліку.
Для кожної науки основоположними питаннями є вчення про предмет
і метод. Бухгалтерський облік – наука історична, предмет і метод якої
на кожному етапі розвитку суспільства вдосконалювалися.
Дослідженню теоретичних основ бухгалтерського обліку
присвячені праці видатних учених, таких як Г. М. Азаренкової, Н.
Белової, М. Т. Білухи, Ф. Ф. Бутинця, Н. М. Грабової, З. В. Гуцайлюка,
А. Г. Загороднього, З. В. Задорожнього, М. В. Кужельного, О. П
Кундрі-Висоцької, Я. В. Соколова, Н. С. Стражева, Б. Ф. Усача, В. Г.
Швеця, В. О. Шевчука. Разом із тим абсолютних визначень предмету і
методу бухгалтерського обліку не існує і на сьогодні: визначень
предмету бухгалтерського обліку в різних літературних джерелах
налічується досить багато, а метод бухгалтерського обліку більшість
авторів трактують як спосіб, порядок дослідження чогось у певному
порядку за певними правилами.
На всіх етапах розвитку суспільних відносин перед науковцями
поставало питання, як відбувалося становлення і формування такої
науки, як бухгалтерський облік, які стадії в своєму розвитку він
пройшов, а також, які зміни відбувалися в структурі його елементів на
кожному з цих етапів. Якщо розглядати науку ―бухгалтерський облік‖
з теоретичної сторони, то основними елементами його структури є
предмет і метод. Для досконалого і конкретного вивчення науки
насамперед необхідно дослідити еволюцію саме цих понять.
а) бухгалтерський облік – у перекладі книговедення,
рахівництво, тобто це – система документального, суцільного й
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неперервного спостереження та контролю за господарською
діяльністю підприємств (установ, організацій) та їх об‘єднань;
б) предмет – система економічних відносин у взаємодії з
розвитком продуктивних сил і сукупність об‘єктивних економічних
законів, які виникають і розвиваються між суб‘єктами таких відносин
у всіх сферах суспільного відтворення й управляють ними;
в) метод – у перекладі від грецького ―methodos‖ – дослідження,
тобто це – спосіб дослідження явищ, підхід до їх вивчення,
планомірний шлях встановлення істини, взагалі – прийом, спосіб дії;
засіб пізнання як певна сукупність або комплекс прийомів і операцій з
метою теоретичного відтворення економічної системи, її законів і
суперечностей;
г) методологія – в перекладі від грецького ―logos‖ – вчення, отже
це – вчення про принципи, методи та засоби дослідження, за
допомогою яких пізнають об‘єкт дослідження або предмет науки.
Основними методами бухгалтерського обліку сьогодні можна
вважати такі: документування, інвентаризація, рахунки, подвійний
запис, оцінка, калькуляція, баланс, звітність. Отже слід і надалі
поетапно досліджувати момент зародження і розвитку кожного з
названих методів у поєднанні з зародженням предмету і
бухгалтерського обліку як науки, а також зміну сутності кожної з цих
категорій на кожному етапі та в сучасних умовах.
УДК 331.34
Бондарук І.С., аспірант
Черкаський національний університет
ім. Богдана Хмельницького
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ІНВЕСТУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ
СТРАХОВИХ ФОНДІВ НА РИНКУ КАПІТАЛУ
Інвестування пенсійних страхових фондів на ринку капіталу має
свої особливості і певні принципи, яких необхідно дотримуватися для
забезпечення безпеки інвестування. Основними з них є принципи:
безпеки, прибутковості, оборотності капіталу.
Принцип безпеки означає, що при інвестуванні необхідно
уникати можливості ризику для того, щоб гарантувати у встановлений
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час повернення необхідної суми інвестованого капіталу. Безпека є
найголовнішою вимогою при інвестуванні, тому що, якщо при
інвестуванні немає можливості повернути навіть безпосередньо
первинний інвестований капітал, тоді звичайно немає можливості
досягти прибутковості і оборотності коштів.
Для забезпеченні безпеки інвестування потрібно уникати таких
інвестиційних ризиків: фінансового ризику, ризику процентної ставки,
ризику купівельної спроможності, ризику оборотності.
Фінансовий ризик виникає у тому випадку, коли інвестор вклав
свій капітал і унаслідок банкрутства або погіршення господарського
стану цього підприємства, не може повернути свій первинний
інвестиційний капітал. Фінансовий ризик називають також ризиком
порушення договору або кредитним ризиком.
Ризик процентної ставки виникає коли інвестор купує певні
прибуткові облігації. Якщо відсоток прибутковості цих облігацій при
випуску достатньо стабільний, належачи до певного виду
інструментів, що забезпечує прибуток при інвестиціях, то під час
зміни процентної ставки вартість облігацій може змінюватися.
Ризик оборотності виникає у тому випадку, коли куплене
інвестором майно або активи протягом необхідного часу не
обертаються або при обороті первинного капіталу і відсотків має місце
збиток.
При інвестування капіталу у фондові засоби пенсійного
страхування використовують такі основні способи: інвестування в
облігації, акції, інструмент валютного (грошового) ринку, кредит під
заставу, спільна продукція капіталу, інвестування в нерухомість.
Так облігації, що приносять певний прибуток, включають
урядові облігації і облігації підприємств. Процентний прибуток цих
облігацій наперед визначений і інвестор до певного часу отримує
певний дохід. Облігації, будучи представником фінансового капіталу
підприємства, дають інвесторові право кредитора, в той час як акції,
будучи також представником фінансового капіталу підприємства,
дають інвесторові загальні права. Прибуток підприємства від випуску
акцій належить акціонерам, але якщо підприємство розориться або
збанкрутує, акціонери не зможуть повернути собі свій капітал. Тому,
якщо порівнювати з облігаціями, ризик акціонерів більший. Проте
процентний прибуток від акцій залежить від того, як просуваються
справи у підприємства. І якщо справи йдуть успішно – прибуток
зростає, а не тримається на фіксованій межі.
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Інструмент валютного (грошового) ринку включає казначейську
облігацію (зазвичай обмежується періодом у шість місяців),
банківський внесок, комерційний вексель, внесок на значну суму і
інші короткострокові векселі і грошові фонди. Особливість
інструментів валютного (грошового) ринку в їх низькому
інвестиційному ризику, при цьому оборотність капіталу порівняно
висока. Висока оборотність капіталу в змозі задовольнити потребам
виплати грошових фондів пенсійного капіталу, але при цьому
процентний дохід такого інвестиційного інструменту порівняно
невисокий.
Використання пенсійного страхового фонду як кредиту під
заставу дуже поширене в деяких державах. Оскільки при видачі
кредиту інвестор отримує певну заставу, ризик розірвання договору
порівняно низький, до того ж кредитор може отримати прибуток
відповідно до ринкової облікової ставки. У багатьох країнах об'єктом
під видачу застави є житлове майно.
За кордоном, при порівняно невеликому пенсійному плануванні
зазвичай вважають за краще купувати спільну продукцію капіталу,
порівняно велике пенсійне планування так само іноді користується
цим способом з метою розосередження інвестицій. Інвестування в
нерухомість також дозволяє зберегти і збільшити вартість інвестицій.
Пенсійні інвестиційні фонди можуть вибрати з приведених вище
відповідний інвестиційний інструмент. Відповідно до основ вчення
про інвестування, інвестиційний курс пенсійних страхових фондів
повинен відповідати характеру організації пасивного інвестування для
того, щоб пенсійні виплати відповідали внескам у пенсійне
планування і прибутку від інвестицій. Окрім організації – боржника,
інвестиційний курс пенсійного планування повинен враховувати і інші
чинники, наприклад питання ризику при інвестуванні, масштаб
фінансування пенсійного планування, ступінь відповідальності за
ризики у довіреної особи або у інвестиційного комітету, обмеження,
накладені на інвестування пенсійними страховими фондами урядом, та
інші.
Держави, що реалізують пенсійну систему у вигляді
центрального фонду зазвичай здійснюють у вигляді термінових виплат
та довгострокових заощаджень. Довгострокові заощадження (їх ще
називають технічним резервом) необхідні для зниження фінансового
тиску пенсійного страхового планування при неухильному збільшенні
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населення пенсійного віку в майбутньому. Пенсійний резервний фонд
потребує забезпечення збереження і збільшення вартості шляхом
інвестування. Проте, з погляду трьох основних принципів інвестування, а саме безпеки, прибутковості і оборотності коштів, інвестування суспільного пенсійного страхового планування повинне звернути ще більшу увагу на безпеку.
Для того, щоб гарантувати безпеку капіталу, інвестування
суспільного пенсійного страхового планування в кожній державі
повинне дотримуватися чітких правил. Наприклад, в Америці
встановлено законодавством, що суспільний пенсійний страховий
фонд зобов'язаний на 100% бути інвестованим в спеціальні облігації
федерального уряду, і не може бути інвестованим в акції або облігації
підприємства.
Є ще одна причина, з якої країни обмежують суспільні пенсійні
страхові фонди, зобов'язуючи переважно інвестувати в державні
облігації, і лише невеликою частиною в акції або облігації
підприємства. Обсяг урядового пенсійного страхового фонду набуває
величезних розмірів, управління часто проводиться державними
установами, у зв'язку з цим, якщо дозволити їм увійти до ринку
капіталу, це може призвести до великих взаємних атак. От чому поява
на ринку акцій суспільного пенсійного страхового фонду може
призвести до порушення цін на ринку. Через це, наприклад, шведський
уряд не дозволяє суспільному пенсійному страховому фонду вкладати
велику кількість капіталу в ринок акцій. Розміри пенсійного
соціального страхового фонду можуть швидко збільшитися, тому
дослідження питання «збереження вартості, збільшення вартості»
пенсійного соціального страхового фонду дуже важливе. У зв'язку з
цим, пенсійний соціальний страховий фонд повинен стати основним
інвестором державних облігацій.
Таким чином, розглянувши принципи інвестування капіталу у
фондові кошти пенсійного страхування не залежно від того, йде мова
про суспільне чи приватне пенсійне страхування, при інвестуванні
страхових коштів необхідно керуватися всіма вище переліченими
принципами інвестування страхового капіталу. Проте необхідно
виділити, що безпека є найістотнішим чинником при інвестуванні
пенсійних страхових коштів. Якщо при інвестуванні пенсійних
страхових коштів отримують збиток, тоді для пенсіонерів зникне
можливість отримання пенсійного доходу. Суспільне пенсійне
планування зазвичай не приділяє значної уваги принципу
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прибутковості, тому що прибутковість завжди пов'язана з відомою
часткою ризику, а суспільне пенсійне планування не може собі цього
дозволити.
Також, порівнюючи з безпекою і прибутковістю, оборотність
інвестування пенсійного страхового капіталу зовсім не має
принципового значення, тому що термін заборгованості пенсійного
планування зазвичай достатньо великий, дохід від внесків пенсійного
планування і прибуток від інвестування можуть задовольняти вимогам
виплати пенсійної допомоги. До того ж суму виплати по пенсійному
страхуванню можна спрогнозувати, тому немає необхідності купувати
найприбутковіші акції або цінні папери на фондовому ринку.
УДК 657
Бондарчук М.П., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З
НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ
Головною ознакою нематеріального активу є відсутність його
матеріальної форми по відношенню до будь-якого об‘єкту, що
приймається на облік.
При цьому важливим елементом обліку є правильно оформлені
первинні документи, які підтверджували б існування самого об‘єкта та
права підприємства на його використання в тій чи іншій формі.
Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження
типових форм первинного обліку об‘єктів права інтелектуальної
власності у складі нематеріальних активів» від 22.11.2004 р. №732 для
обліку таких активів встановлено 4 типових форми первинного обліку,
а саме: НА-1 «Акт введення в господарський оборот об'єкта права
інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів»; НА-2
«Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності в
складі нематеріальних активів»; НА-3 «Акт вибуття (ліквідації) об'єкта
права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів»; НА4 «Інвентарний опис об'єктів права інтелектуальної власності в складі
нематеріальних активів».
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Дані форми відображають надходження, внутрішнє переміщення
та вибуття об‘єктів права інтелектуальної власності у складі
нематеріальних активів. Для обліку інших нематеріальних активів
призначено форми документів, передбачені Наказом Міністерства
статистики України №352 від 29.12.1995 р. «Про затвердження
типових форм первинного обліку».
Відповідно до даного наказу для зарахування на баланс іншого
об‘єкту нематеріального активу (наприклад прав користування
природними ресурсами чи майном) використовують «Акт прийманняпередачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» (форма №
ОЗ-1), а для вибуття (ліквідації) цих об‘єктів нематеріальних активів
використовують «Акт на списання основних засобів» (форма № ОЗ-3).
Це створює певну незручність для бухгалтерів на практиці,
оскільки вони змушені для даних видів нематеріальних активів
пристосовувати типові форми з обліку основних засобів або
розробляти власну документацію.
Отже, відсутність типових форм первинних документів обліку
нематеріальних активів не сприяють чіткій організації їх обліку. Це
свідчить про те, що дане питання є не до кінця вивченим і потребує
додаткового дослідження.
УДК 331.101
Бортнік С.М., к.е.н., доцент,
Власюк А.Ю., ст. гр. УПм-51
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В сучасних умовах глобалізації світової економіки взаємозв‘язок
економічного зростання й людського розвитку є однією з ключових
проблем економічних, філософських, соціологічних і багатьох інших
наукових досліджень. Україна стала першою з держав Центральної та
Східної Європи, що приєдналася до процесу моніторингу стану та
тенденцій людського розвитку на реґіональному рівні й підготовки
національних звітів. Ця робота створила добру основу для активізації в
Україні наукових досліджень проблем людського розвитку.

61
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Україна поки що не може похвалитися близькими до
європейських досягненнями у сфері людського розвитку. Одним з
ключових показників, який заохочує та посилює людський розвиток, є
індекс людського розвитку (ІЛР). Україна за показником індексу
людського розвитку в 2010 році зайняла 69-е місце серед 177 країн світу
(у 2009 році Україна займала 85-е місце серед 177 країн світу).
В цьому контексті слушним є питання про можливі перспективи
цього процесу в державі. Окрім того, без оцінки перспектив людського
розвитку важко визначити можливі проблеми та напрацювати
ефективні заходи їх вирішення.
Для забезпечення сталого розвитку регіонів, підвищення їхньої
конкурентоспроможності, високої продуктивності виробництва та
зайнятості населення розроблена Державна стратегія регіонального
розвитку на період до 2015 року. Державна стратегія затверджена
постановою Уряду від 21 липня ц.р., №1001. У документі визначається,
що нині Україна, маючи значний економічний та інтелектуальний
потенціал, динамічно розвивається і прагне більш активно включитися
у світові суспільно-економічні процеси, інтегруватися у європейське
співтовариство.
З огляду на це першочерговим завданням є фактичне втілення
стратегії людського розвитку, що передбачатиме інтеграцію
демографічної політики, політики в галузі охорони здоров‘я та освіти,
політики зайнятості і доходів, соціального захисту, регіонального
розвитку за активної участі всіх суб‘єктів соціального діалогу та членів
суспільства.
Зростання регіонального рівня людського розвитку можна
досягти, втілюючи у життя такі стратегічні завдання:
1. Реалізація права людини на працю, підприємницьку діяльність,
забезпечення повної зайнятості працездатного населення, створення
нових робочих місць, розв‘язання проблеми нераціонального
використання людського потенціалу.
2. Використання загальнодержавних і міжнародних соціальних
стандартів при формуванні державного та місцевих бюджетів у галузі
охорони здоров‘я та соціального захисту.
3. Забезпечення високих стандартів навчання доступного для
працівників протягом усього періоду їх виробничої діяльності,
поліпшення якості освіти шляхом створення систем управління якістю
освітніх послуг відповідно до національних та міжнародних стандартів.
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4. Регулювання внутрішньо регіональної та міжрегіональної
трудової міграції. Розширення міжрегіональної економічної взаємодії.
Отже, одним із основних напрямів людського розвитку регіонів є
збільшення інвестицій в освіту, охорону здоров'я, професійну
підготовку, що сприятиме реалізації здібностей людини та її активній
участі у виробництві та розподілі благ.
Реалізації зазначеного комплексу новітніх ідей щодо людського
розвитку мають сприяти в певній послідовності відповідні соціальноорганізаційні та практичні дії. По-перше, потрібно переглянути
традиційні ціннісні орієнтації та пріоритети у діяльності соціуму у
світлі нового розуміння найактуальніших проблем сьогодення, котрі
усвідомлюються зарубіжними та вітчизняними фахівцями. По-друге,
слід осмислити весь комплекс політичних, соціокультурних, духовних
процесів, котрі ми спостерігаємо у нашому соціумі в контексті їх
глобалізації. По-третє в Україні потрібно створити всі умови для
всебічного і безперервного розвитку людини як основи для розвитку
економіки знань. В сучасних умовах забезпечення розвитку людського
потенціалу повинно залишатися прерогативою держави. Оскільки саме
на реґіональному рівні відбувається реальний зв‘язок становлення
соціально орієнтованої економіки із забезпеченням умов для розвитку
людини, це визначає особливу важливість розробки та здійснення
взаємопов‘язаних державних та реґіональних програм, що відносяться
до розвитку людського потенціалу.
УДК 657
Бортнікова О.О., аспірант
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ
ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ
Ключовим елементом оперативного обліку є поняття інформації.
Дослідники відзначають, що інформацією доцільно вважати тільки ті
дані, які прямо чи опосередковано впливають на прийняття
управлінських рішень. Дані стають інформацією в разі їх необхідної
обробки. Тобто, з точки зору менеджменту це поняття можна
трактувати як сукупність різноманітних даних, які підлягають
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систематизації, групування та іншим видам обробки для їх
раціонального використання в процесі управління.
Створити ефективну систему інформаційного забезпечення
менеджменту можна тільки з урахуванням найбільш вагомих недоліків
в організації інформаційних потоків на підприємстві (Б. Мільнер):
паралельність проходження однакової інформації; відсутність єдності
структурних підрозділів підприємства при її формуванні;
повторюваність одних і тих же потоків, недостатня оперативність у
зборі, передачі та обробки інформації; недостатня надійність і повнота
інформаційних потоків.
Оцінка недоліків організації інформаційних потоків дозволяє
виділити основні вимоги до сукупності оперативних даних
підприємства. Оперативна інформація повинна бути достовірною,
достатньою, доступною. Також вимогами до неї є диференційованість,
компактність, варіантність. Разом з цим, оперативні зведення повинні
містити мінімальну кількість показників, але задовольняти всіх
користувачів на різних рівнях менеджменту підприємства. Якість
означає, що спотворення інформації є неприпустимим, а сама вона
повинна відповідати запитам менеджерів. Оперативність передбачає,
що керівник повинен бути проінформований постійно, а не один раз в
тиждень, місяць або квартал. Своєчасність Е.С. Хендріксен і М.Ф. Ван
Бреда визначають як корисність інформації для прийняття рішень до
того моменту, коли вона втратить властивість впливати на рішення
користувачів. Для задоволення всіх перерахованих вимог (рис. 1.)
необхідно використовувати новітні методи збору, обробки і
відображення інформації.
Вимоги до оперативної інформації в управлінні підприємством
достовірність

зіставність

доступність

точність

доцільність

адресність

своєчасність

ефективність

адаптивність

варіантність

достатність

диференційованість

Рис. 1. Вимоги до облікової інформації в системі оперативного
управління підприємством.
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Таким чином, можна з упевненістю говорити про те, що
значимість інформації оперативного обліку в структурі управлінської
інформаційної сукупності на сучасних підприємствах різних галузей
не знизилася, а навпаки постійно зростає. Його показники повинні
формуватися в чіткому взаємозв'язку із завданнями оперативного
менеджменту і враховувати певні вимоги до оперативної інформації.
УДК: 657
Борщ О.О., ст. гр. ОАС-42
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ
Праця є необхідною складовою частиною процесу виробництва,
споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих у
знов створеному матеріальному та духовному благах виражається у
вигляді заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості
затраченої ними праці. Заробітна плата - найважливіший засіб
підвищення зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її
продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення
її якості та асортименту.
Облік праці і заробітної плати займає одне з центральних місць у
всій системі обліку на підприємстві. Проблеми удосконалення обліку,
аналізу праці та її оплати вивчалися такими науковцями, як А.Г.
Загородній, С.В. Івахненков, Т.В. Микитенко, Є.В. Мних, Т.А.
Писаревська, М.М. Скопень, Л.К. Сук, В.Д. Шквір. Вагомий внесок у
розробку цих проблем внесли також зарубіжні дослідники В.В. Дик, К.
Долан, О.В. Ковальова, Е.В. Міхєєва, Г.В. Савицька, Е. Саммерс, П.
Форсіф, Е.Л. Шуремов та інші.
Заробітна плата є основним джерелом прибутків робітників
фірми, підприємства. Трудові прибутки робітника визначаються його
особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів
діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і
максимальними розмірами не обмежуються.
Мінімальний
розмір
оплати
праці
встановлюється
законодавством. На основі цієї інформації здійснюється контроль за
виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження
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прогресивних
методів
праці,
дотриманням
правильного
співвідношення між ростом продуктивності праці та заробітної плати.
Закон України «Про оплату праці» [2] визначає економічні та
організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у
трудових відносинах, на підставі трудового договору з
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та
господарювання, а також з окремими громадянами та сфери
державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на
забезпечення відтворювальної та стимулюючої функцій зарплати.
1 січня 2011 року вступив в силу Закон України «Про збір та
облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування», який кардинально змінив систему державного
пенсійного та соціального страхування в Україні. У зв‘язку з цим, у
2011 році, розрахунок заробітної плати проводиться по-новому. На
нашу думку, розрахунок відрахувань із заробітної плати та нарахувань
на фонд оплати праці дуже спростився. Адже замість внесків до
Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, тепер існує
один – єдиний соціальний внесок.
Отже, роботодавець з 2011 року, повинен утримувати із
заробітної плати працівників суму єдиного соціального внеску, яка
складає 3,6% від суми нарахованої заробітної плати (п.7 ч.1 ст.8
Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» [1]) та податок
на доходи фізичних осіб, який складає 15% від суми нарахованої
заробітної плати, зменшеної на суму єдиного внеску на
загальнообов‘язкове соціальне страхування та податкової соціальної
пільги (п.164.6 Податкового кодексу [3]).
В той же час роботодавець повинен робити нарахування на фонд
оплати праці, які складають суму від 36,76% до 49,7%, залежно від
класу професійного ризику виробництва (п.5 ст.8 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне
соціальне страхування» [1]).
Таким чином, у 2011 році в системі обліку праці та її оплати
відбулись значні зміни, що дозволило значно спростити порядок
нарахування та сплати, складання та подання звітності, а також
адміністрування страхових внесків.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов‘язкове
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ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ ТА ЇЇ НАЗВИ
Професія бухгалтера є однією з найдавніших, проте, науковий
інтерес до вивчення історії бухгалтерського обліку зародився лише на
початку XX ст. Вивченням історичних аспектів займались таки вчені
як Бауер О.О., Бутинець Ф.Ф., Вейцман Н.Р., Ґалаґан О.М., Єзерський
Ф.В., Меліс Ф., Помазков Н.С., Кейл К.П., Літтлтон А.Ч., Соколов
Я.В., Широкий В.Ф., Ямей Б.С. та інші. В наукових працях,
підручниках та посібниках з історії бухгалтерського обліку питання
еволюції бухгалтерської професії розглядається лише в контексті
розвитку загальних облікових процесів, що мали місце в певну
історичну епоху. Систематизація ж матеріалу про еволюцію
бухгалтерської професії дозволяє краще зрозуміти тенденції сучасних
напрямків розвитку, змісту роботи бухгалтера та завдань, вирішення
яких знаходиться у його компетенції.
Варто відзначити, що в різні історичні періоди та в різних
країнах обліковці мали свої назви в залежності від характеру роботи,
яку вони виконували. Так, наприклад, у Стародавньому Єгипті це були
писарі. Вони записували на сувоях папірусу дані про рухоме і
нерухоме майно, видачу срібла, хліба. В Іудеї порядок обліку
пожертвувань на храм підраховував царський контролер. У Персії
облік вели писарі, а правильність записів перевіряли незалежні
контролери. У Середньовіччі з‘являється згадка про мандрівних
писарів, які за плату складали звіти феодалам, виступали їхніми
представниками в судових інстанціях при розгляді майнових спорів.
У інків обліковці називались кіпукамайокі та вількакамайокі.
Перші створювали вузли в спеціальній книзі, що мала назву «кіпа», а
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потім їх розшифровували. Це був облік за методом подвійного запису.
Другі обліковували жертвоприношення.
В Київській Русі використовувалась назва «стольник», який
займався наглядом за княжим столом, контролював зберігання,
оприбуткування та видачу харчів. А під час Запорозької Січі облік
всього майна, доходів і видатків вели скарбник січового скарбу
(шафар) та його апарат.
Я.В. Соколов пише, що слово «бухгалтер» офіційно почало
вживатися з 1498 році і пов‘язане із свідченням про призначення
Христофора Штехера на посаду бухгалтера римським імператором
Максимиліан І. А поширення терміну на території сучасної України
пов‘язано з часами правління Петра І.
За даними етимологічного словника М. Фасмера «бухгалтер»
походить від німецького слова «Buchhalter» і в буквальному перекладі
означає «той, хто тримає книгу». У ранніх тлумачних словниках
термін «бухгалтер» пояснюється як «рахівник, який веде грошову і
комерційну звітність», «рахівник, який приставлений для ведення
рахункових книг». Наведені визначення бухгалтера відображають
зміст роботи обліковця 19-20 століття, яка, переважно, полягала у
реєстрації даних та формування звітності. Великий бухгалтерський
словник під редакцією А. Азриліана 1999 року вже більш повно подає
визначення професії бухгалтера та відображає напрямки спеціалізації
бухгалтерів.
З розвитком економічних відносин перед обліковцями постають
нові завдання і відбувається розширення обов‘язків. На даному етапі
бухгалтер не тільки технічно здійснює облік, а й веде велику роботу з
планування,
контролю,
аналізу,
готує
інформацію,
яка
використовується менеджерами для прийняття управлінських рішень.
На підприємствах бухгалтери працюють за напрямками: каса, основні
засоби, валютні операції, розрахунок зарплати, склад. За ведення всієї
бухгалтерії відповідає головний бухгалтер.
Характерною рисою сучасного етапу еволюції бухгалтерської
професії є розподіл обов‘язків та поява нових назв посади бухгалтера.
Зокрема, у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій у
переліку назв працівників бухгалтерії виділено: головний бухгалтер,
аудитор, бухгалтер, бухгалтер - ревізор, конторський службовець
(бухгалтерія), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, рахівник.
Іншим офіційним джерелом, де зафіксовані назви посад є
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Класифікатор професій. Даний нормативний документ відображає всі
сучасні тенденції ринку праці, і його можна вважати «дзеркалом»
сучасного стану еволюції посад бухгалтерської професії.
УДК 653
Боярчук О.І., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет.
ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА
ОБ’ЄКТІВ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції передбачає
послідовні етапи одного процесу управління й контролю за
формуванням собівартості, визначення об‘єктів обліку витрат і
об‘єктів калькулювання. Одним із принципів раціональної організації
обліку витрат є узгодженість об‘єктів обліку витрат із
калькуляційними об‘єктами. Між обліковцями довкола цієї проблеми
триває широка полеміка стосовно виділення й тотожності вказаних
облікових категорій.
У науковій літературі даному питанню присвячені праці
вітчизняних вчених, таких як: І. Авров, П. Гарасим, М. Стажков та С.
Дем‘яненко.
Умовою раціональної організації обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції є ідентичність об‘єкта обліку виробничих
витрат та об‘єкта калькулювання. Це дає змогу у виготовленні одного
виду продукції відносити на його собівартість усі виробничі витрати
безпосередньо, а за отримання декількох видів продукції – лише ту
частину витрат, які безпосередньо пов‘язані з випуском визначених
видів продукції.
Об‘єкт обліку витрат можна характеризувати як ознаку, за якою
групують виробничі витрати з метою управління собівартістю, а
об‘єкт калькуляції – як вид продукції (наприклад, об‘єктами обліку
витрат у тваринництві є види худоби, а отримана продукція – об‘єкт
калькулювання).
У більшості сільськогосподарських підприємств України на
окремій фермі утримують тварин різних груп. Від них можна
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одержувати один вид основної продукції, наприклад, приріст живої
маси молодняку великої рогатої худоби. Якщо виходити з потреб
калькулювання собівартості продукції, то можна об‘єднати облік
витрат за всіма виробничими групами. Але в цьому разі контроль не
дасть позитивних результатів, оскільки витрати на утримання окремих
груп і продуктивність тварин значно відрізняються.
Майже кожна група тварин, стосовно яких зазвичай здійснюють
облік витрат, складається з декількох підгруп, які мають відмінності в
годівлі та продуктивності тварин у різні періоди, а також у рівні низки
змінних витрат, наприклад, вартості кормів і послуг допоміжних
виробництв.
Облік витрат і вихід продукції молодняку великої рогатої
худоби здійснюють стосовно трьох основних груп тварин, кожна з
яких має підгрупи:
1) основне молочне стадо: корови, нетелі;
2) молодняк тварин на вирощуванні: телички, бички (за роками
народження);
3) тварини на відгодівлі: молодняк тварин на відгодівлі, доросла
худоба, вибракувана з основного стада.
З метою спрощення обліку у тваринницькій галузі
сільськогосподарськими
підприємствами
можна
здійснювати
узагальнений облік витрат за всіма виробничими групами тварин.
Проте це не відображатиме реального стану виробництва, оскільки
витрати на утримання тварин різних груп та обсяги одержання від них
продукції не збігаються. Однак під час виготовлення продукції для
забезпечення аналітичності, зростання ефективності виробництва,
покращання якості облікового процесу управлінцями підприємства
необхідно враховувати особливості господарювання аграрного
підприємства та, відповідно, сформовані цілі діяльності, до яких
розроблений індивідуальний підхід з визначення й обліку за об‘єктами
витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Вдосконалення стилю, методів і прийомів управління
підприємством, швидке і адекватне реагування на зміну кон‘юнктури
ринку, розвиток нових напрямів і інструментів в роботі підприємств
дає можливість уникнути банкрутства.
Функціонування системи управління неможливе без достовірної,
оперативної, релевантної інформації та її аналітичного опрацювання.
Система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту відіграє
важливу роль в функціонуванні системи управління підприємством,
забезпечуючи взаємодію різних структурних підрозділів та реагуючи
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.
Ринкові перетворення, які відбулись у соціально-економічному
житті нашої країни, зумовили потребу більш предметно зайнятися
управлінським обліком. Набуваючи нового, більш вагомого значення в
сучасній
економічній
практиці
суб‘єктів
господарювання,
управлінський облік не просто реєструє, узагальнює, контролює факти
господарського життя, він забезпечує управлінський персонал
інформацією про різні аспекти діяльності підприємств, які
відображаються в бухгалтерському обліку і безпосередньо впливають
на якість управлінських рішень, ефективність системи управління.
Сьогодні питання про місце і роль управлінського обліку в
системі управління підприємством є предметом полеміки вітчизняних
вчених-економістів та бухгалтерів-практиків.
На даний час існують певні труднощі, пов‘язані з розумінням
сутності управлінського обліку так з його організацією. Існують також
різні погляди як на місце управлінського обліку в системі
бухгалтерського обліку, так, і в системі управління.
Здійснення цілісного наукового дослідження проблем організації
управлінського обліку на підприємства України поки що є
неможливим, адже на більшості підприємств країни управлінський
облік ще не сформувався як цілісна система збору, класифікації та
узагальнення необхідної інформації для управління. В більшості
випадків організацію управлінського обліку розглядають як один із
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елементів організації цілісної облікової системи на підприємстві.
Практичне застосування управлінського обліку на підприємствах
України не є поширеним явищем. Так, впровадження управлінського
обліку на більшості сільськогосподарських підприємств зводиться до
формування витрат в цілому по підприємству на рахунках та
визначення фактичної собівартості продукції в кінці року.
Діючий план рахунків бухгалтерського обліку орієнтований
насамперед на отримання інформації для складання фінансової
звітності. Як наслідок, потреби керівництва в інформації для
управління мають вторинний характер та підпорядковані методології
фінансового обліку.
Складності практичного застосування управлінського обліку
пов‘язані із недосконалістю облікової нормативно-правої бази та
галузевими особливостями виробничої діяльності підприємств, які
вимагають специфічних підходів до організації управлінського обліку
відповідно до обраної структури, технічного забезпечення та
професійної підготовки облікових працівників.
Відсутність на підприємствах єдиної служби, яка займається
управлінським обліком, аналізом, плануванням та складанням
внутрішньої звітності призводить до втрати оперативності
управлінських даних.
Відсутність групування витрат за місцями виникнення та
центрами відповідальності, а також недостатня аналітичність статей
калькуляції і відсутність єдиного підходу до відображення інформації
у різних підрозділах викликають трудності узагальнення інформації,
знижують точність калькуляційних розрахунків та не дають
можливості ефективно управляти.
У сучасних умовах головним завданням управлінського обліку є
інформаційне та методичне забезпечення процесу досягнення
стратегічних цілей підприємства, тому, подальший розвиток методів
управлінського обліку пов‘язаний з розвитком стратегічного обліку,
що вимагає дослідження ролі та місця останнього в системі
менеджменту.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Україна володіє значним водно-ресурсним потенціалом, який
тривалий час використовувався нераціонально, що було пов‘язано з
уявленнями про відновлюваність і невичерпність водних ресурсів.
Використання цього потенціалу підкорялося інтересам прискореної
індустріалізації, укріплення обороноздатності країни і задоволення
постійно зростаючих потреб національної економіки і населення у
водних ресурсах. В цілях забезпечення вказаних потреб було
здійснено масштабне водогосподарське будівництво, проводиться
регулювання стоку більшості річок за допомогою водосховищ і
гідротехнічних споруд.
Експлуатація державного водогосподарського комплексу
здійснюється за адміністративно-територіальним розподілом, у зв‘язку
з тим, що фінансування здійснюється по областях та визначається
структурою, яка склалась протягом останніх десятиріч. Існуюча схема
розміщення підприємств не завжди забезпечує ефективну та
безаварійну експлуатацію всього водогосподарського комплексу,
особливо
у
паводконебезпечних
регіонах.
До
складу
водогосподарського комплексу входять системи та споруди, від
стабільного функціонування яких залежить життєдіяльність цілих
регіонів. Цими системами здійснюється міжбасейновий та
міжобласний
перерозподіл
водного
стоку,
забезпечується
комплексний захист від підтоплення населених пунктів.
Особливо складна ситуація склалася у використанні
загальнодержавних та міжгосподарських державних меліоративних
систем.
Це
проявляється
в
наявності
значних
площ
сільськогосподарських угідь, які перебувають у вологій зоні;
незадовільному стані дощувальної техніки; старінні систем
вертикального
і
горизонтального
дренажу;
недостатньому
фінансуванні програм використання меліорованих земель.
В контексті даної проблематики першочергового значення
набуває розробка теоретико-методологічних засад фіскального
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регулювання водокористування в регіональному розрізі та визначення
рівня диференціації використання свіжої води, пошуку інструментів
активізації
водоохоронного
підприємництва,
стимулювання
інноваційного оновлення основного капіталу водогосподарських
підприємств. Отже, потрібна трансформація водогосподарського
комплексу України.
Дослідження показали, що вибір адекватних реальному стану
водокористування та водогосподарської інфраструктури інструментів
ринкової трансформації водогосподарського комплексу залежить від
врахування рівня ефективності водогосподарської діяльності в
окремих регіонах України. Рівень ефективності запропоновано
визначати на основі інтегральної оцінки за трьома критеріями –
інфраструктурна забезпеченість водоспоживання, еколого-енергетична
ефективність водопостачання, соціально-економічна ефективність
господарської
освоєності
водно-ресурсного
потенціалу.
За
інтегральною оцінкою ефективності водогосподарської діяльності
найвищий рівень мають Вінницька, Донецька, Кіровоградська,
Львівська та Харківська області. Порівняно низький рівень
ефективності спостерігається у Херсонській області, де мають місце
значні втрати свіжої води на зрошувальних системах.
Одним
з
основних
пріоритетів
трансформації
водогосподарського комплексу є водогосподарська кластеризація.
Інституціоналізація
водогосподарських
кластерів
зумовлена
необхідністю створення регіональних конструкцій управління
водокористуванням у зв‘язку з тим, що регіони України відзначаються
диференційованістю щодо рівня водозабезпеченості, функціональної
спрямованості водоспоживання та різняться станом водопровідноканалізаційного господарства. Незважаючи на те, що основоположним
принципом трансформації системи управління водними ресурсами
став басейновий принцип, саме на рівні регіону (адміністративної
області) варто сконцентрувати переважну більшість заходів щодо
встановлення екологічних стандартів, режимів використання та
механізмів залучення водних ресурсів у господарський оборот.
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РЕГІОНАЛЬНІ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
Останнім часом в Україні досить активно обговорюються
проблеми регіонального економічного розвитку, оскільки зростаюча
соціально-економічна диференціація регіонів має негативні наслідки
для економіки країни в цілому. В умовах посилення глобалізації
світового господарства спостерігається висока динамічність робочої
сили, яка обумовлена високими темпами руху капіталів, що, в свою
чергу, призводить, по-перше, до концентрації ділової активності на
локалізованих територіях (як правило в мегаполісах) і, по-друге, до
занепаду регіонів з традиційною (недиверсифікованою) структурою
виробництва і сільських територій.
Безперечно, держава перслідує загальнонаціональні інтереси,
тому має відігравати провідну роль у створенні та постійному
удосконаленні механізмів реалізації регіональної політики, а також в
реалізації конкретних місцевих проектів і програм. Але практика
демократизації та різні форми політичної участі населення в
суспільному житті багатьох країн свідчать, що будь-який державний
апарат настільки віддалений від інтересів людської праці, що не
спроможний враховувати місцеві особливості та інші специфічні
умови життя громад.
На мою думку, 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 – процес, завдяки якому досягнення, рішення і
діяльність людей в одній частині земної кулі справляють значний
вплив на окремих людей і їхні спільноти в усіх частинах світу.
Тож в останнє десятиліття минулого століття виникає та
формуэться нова галузь наукового знання, яка отримала назву
―глобалістика‖. Вона намагається систематизувати і узагальнено
представити сукупність досліджень з даної проблематики.
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Глобалізація як одна з самих молодих соціологічних конструкцій
потребує ґрунтовного її осмислення щодо всіх галузей
життєдіяльності людської спільноти.
Глобалізація – це об‘єктивний процес планетарного масштабу,
який має як прогресивні наслідки, так і негативні. До позитивних ми
можемо віднести: поширення нових інформаційних технологій та
пов‘язаних з ними переваг (скорочення часу і витрат на трансакції,
поліпшення умов праці та життя); перехід на ресурсозаощаджуючі
технології; посилення уваги до важливих проблем людства та інші.
Однак, глобалізація економіки – це не лише вигоди від
зростання участі країни в світових економічних процесах, але й висока
ймовірність втрат, зростання ризиків. Глобалізація передбачає, що
країни стають не просто взаємозалежними з причини формування
системи міжнародного інтегрованого виробництва, зростання обсягів
світової торгівлі та потоків іноземних інвестицій, інтенсифікації руху
технологічних нововведень тощо, але й більш вразливими щодо
негативного впливу світогосподарських зв‘язків. Світова практика
доводить, що виграш від глобалізації розподіляється далеко не
рівномірно між країнами та суб‘єктами економічної діяльності.
Отже, до негативних наслідків глобалізації відносяться:
посилення нерівномірності розвитку країн світу; нав‘язування
сильними країнами своєї волі, нераціональної структури господарства,
політичної та економічної залежності.
Саме тому, глобалізація як суперечливий процес, потребує
регулювання на національному та міждержавному рівнях.
Я вважаю, що головне протиріччя глобальної економічної
системи пов‘язане з формуванням в рамках провідних західних держав
замкненої господарської системи. Цей процес можна прослідкувати за
такими напрямками:
1) концентрація в постіндустріальному світі більшої частини
інтелектуального і технологічного потенціалу людства;
2) зосередження основних торговельних потоків в межах
співдружності розвинених держав;
3) замикання інвестиційних потоків;
4) спрямованість міграційних потоків з країн ―третього світу‖ в
розвинені регіони планети.
Таким чином, глобальної економіки на сьогодні не існує: має
місце господарська система, в якій економічний і соціальний розвиток
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більшої частини людства знаходиться в жорсткій залежності від
прогресу постіндустріального світу і від його можливості впливати на
події в решті регіонів планети. Безумовно, господарські і інформаційні
зв‘язки стають все більш інтенсивними, проте їх значення в рамках
різних соціально-економічних систем залишаються діаметрально
протилежними. Всередині постіндустріального світу глобальні
тенденції призводять в кінцевому результаті до зближення рівнів
розвитку окремих країн і їх жорсткого протистояння з рештою світу. У
всепланетарному масштабі кожен новий прояв глобалізації каталізує
формування однополюсного світу, в якому глобального значення може
набувати лише його центр, як постіндустріальна складова.
УДК 657
Васильчук О.С., ст. гр. ОАСз-21
*Науковий керівник: Бортнікова О.О., асистент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Наявність капіталу є умовою створення та розвитку бізнесу.
Підприємство, що відокремлено від інших здійснює господарську
діяльність, повинно володіти капіталом. Структура і динаміка
власного капіталу є найсуттєвішим показником, що визначає
фінансовий стан підприємства.
Проблеми обліку й аналізу формування та змін власного
капіталу досліджуються в працях провідних вчених-економістів.
Серед іноземних учених, які здійснили внесок в удосконалення обліку
власного капіталу на різних історичних етапах, слід назвати таких: Ж.
Андре, Н. де Анастасіо, В.Е. Ануфрієв, Л. Батардон, Ф. Беста, П.
Герстнер, Ж.Б. Дюмарше, Н.А. Литньова, Ф. Ляйтнер, М.Ю.
Медведєв, Л. Пачолі, В. Рігер, Ж. Ришар. Із вітчизняних науковців слід
назвати: М.Д. Алексеєнко, Ф.Ф. Бутинець, М.М. Мосійчук, Н.Д.
Прокопенко, Ф.Є. Поклонський, С.В. Пітель, Н.М. Ткаченко.
Поняття ―капітал‖ асоціюється з поняттям ―власність‖. В момент
створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах,
інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість
майна підприємства.
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Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних,
нематеріальних та фінансових ресурсів – носіїв прав власності
окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний
капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство
(наприклад, акціонерне товариство) ще не має зовнішньої
заборгованості, розмір активів (майна) дорівнює розміру власного
капіталу.
Здійснюючи
підприємницьку
діяльність,
акціонерне
підприємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює
борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів
щодо активів підприємства, тому розмір активів визначається як сума
власного капіталу і боргових зобов‘язань.
Власний капітал – це частина в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов'язань.
Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" визначає правові принципи регулювання, організації,
ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності та
поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційноправових форм і форм власності, а також на представництва іноземних
суб'єктів
господарської
діяльності,
які
зобов'язані
вести
бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність відповідно до
чинного законодавства.
Відображення інформації про власний капітал в Україні
принципово не відрізняється від міжнародних. Це зумовлено тим, що
при формуванні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
фахівці керувалися міжнародними стандартами фінансової звітності.
Отже, необхідність дослідження обліку власного капіталу
полягає в тому, що запровадження в економічне життя України
ринкових відносин, провокує до розвитку окремих фірм не державного
характеру, що в свою чергу вимагає грамотної політики в галузях
управління цими фірмами, це стосується і обліку власних джерел
господарських засобів. Так як вітчизняна наука минулих років
розглядала вищезазначені проблеми з точки зору планової економіки,
то й відповідно управлінські питання розглядались під призмою
класового підходу, а, отже, створення нового підходу - актуалізація та
модернізація управлінських питань стоять відкритими. На сучасному
етапі діяльності підприємств і в майбутньому виняткове значення
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мають вдосконалення методики обліку реформування відносин
власності та власного капіталу.
УДК 369. 542
Васьківська К.В., д.е.н., професор,
Данилюк О.І., здобувач
Львівська державна фінансова академія
СВІТОВИЙ ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ
СИСТЕМИ
З 70-х років минулого сторіччя промислово розвинені країни
(далі – країни ОЕСР) відправляли своїх працівників на пенсію раніше
– протягом 25 років спостерігалося падіння рівня зайнятості серед
чоловіків віком 55-64 роки з близько 80% до майже 50%. За даними
ISSA у Словаччині лише за сім років рівень зайнятості серед
працівників старшого віку підвищився на 10% і перевищив 55%, а в
Нідерландах цей показник зріс з 40% до 60%. У дослідженні ISSA
визначені декілька стратегій, які ця організація вважає
найефективнішими для підвищення рівня зайнятості осіб старшого
віку. За висновками ISSA найбільш вдалими засобами є «підвищення
рівня зайнятості працівників старшого віку шляхом використання
глобального підходу», як у Фінляндії та Нідерландах, де уряди
«провели широкі реформи у багатьох напрямах», у тому числі щодо
соціального забезпечення, навчання, охорони здоров‘я та відношення
до громадян старшого віку в суспільстві. У деяких країнах, наприклад
у Франції, ситуація набагато складніша (і рівень зайнятості серед
громадян старшого віку нижче) через співіснування суперечливих
напрямів політики: вжиття заходів для підвищення зайнятості серед
осіб старшого віку і залишення стимулів дострокового виходу на
пенсію.
На Лісабонському самміті в 2000 році Європейський Союз
визначив підвищення рівня зайнятості працівників старшого віку
однією з головних стратегій. На зустрічі було поставлене завдання: до
2010 року довести рівень зайнятості серед осіб старше 65 років до
50%, заохочувати працівників старшого віку залишатися на ринку
праці в середньому на п‘ять років довше. Усі ці зобов‘язання прийняті
в рамках «Лісабонської стратегії», в якій Європейська Комісія
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закликала до дій на чотирьох фронтах у поєднанні з більш широкою
пенсійною реформою: скасувати те, що заважає працівникам
працювати довше, ускладнити достроковий вихід на пенсію,
стимулювати до навчання протягом всього життя, щоб запобігти
старінню вмінь та навичок, а також покращувати умови праці та
підтримувати загальне здоров‘я населення у зрілому віці. У 2005 році
в країнах-членах ЄС середній вік, коли людина залишає ринок праці,
коливався від 58,5 року у Словенії до 64,1 року в Ірландії. Однак
нещодавні прогнози тенденцій на ринку праці вказують на те, що
поставленої мети фактично можна буде досягти у 2013 році.
В Російській Федерації трудова пенсія за віком з 1 січня 2010
року складається із двох частин: страхової та накопичувальної.
Страхова частина трудової пенсії за віком складається із базової
фіксованої виплати залежно від категорії пенсіонера плюс виплати в
залежності від суми коштів на умовно-накопичувальному рахунку
учасника. Виплата накопичувальної частини трудової пенсії залежить
від розміру коштів на індивідуальному рахунку (внески плюс
інвестиційний дохід). Додаткова сплата страхових внесків з боку
держави передбачається у тому разі, якщо особа сплатила у минулому
році додаткові страхові внески на накопичувальну частину трудової
пенсії у сумі, не меншій, ніж 2000 російських рублів [1].
Отже, розглянувши зарубіжний досвід зменшення навантаження
на солідарний рівень пенсійної системи, можна зробити певні
висновки для нашої держави: по-перше, необхідно збільшити вік
виходу на пенсію, стимулюючи громадян працювати довше шляхом
стимулювання роботодавців приймати на роботу та залишати
працювати осіб старшого віку та ускладнення дострокового виходу на
пенсію; по-друге, ввести в дію в Україні загальнообов‘язковий
накопичувальний рівень, що дозволить звільнити Пенсійний фонд
України від пенсійних виплат значній частині пільгових категорій
населення та розширить можливості фінансового ринку, через
активізацію діяльності недержавних пенсійних фондів.
Список використаних джерел:
1. Льюї П. Підвищення рівня зайнятості серед працівників старшого віку. Лекція на
Міжнародному семінарі «Реформа ринку праці в Європі — На підставі найкращих прикладів
практики», Фонд Цицерона, Париж, 23-24 лютого 2006 р.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНИ ТА
НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
В сучасних економічних умовах розвиток малого бізнесу є
основною рушійною силою економіки, оскільки саме завдяки малому
бізнесу не допускається монополізація на ринку послуг і торгівлі. Також
малий бізнес постійно створює нові робочі місця, набирає масового
характеру і швидко реагує на кон‘юнктуру ринку. Зараз підприємці
переживають складні часи, оскільки відбувається витіснення малого
бізнесу з економіки України. Тому проблема розвитку малого бізнесу в
нашій державі набирає особливої актуальності і потребує негайного
вирішення.
Сутність та особливості діяльності малого бізнесу неодноразово
досліджувались у публікаціях вітчизняних науковців. Зокрема, І.
Комарницький, М. Офік, В. Стадник, О. Петрицька визначили у своїх
роботах основні складові та базові чинники формування виробничого
потенціалу малого підприємництва.
В даний час є достатньо велика кількість публікацій, статей і
монографій із зазначеної проблематики, але чіткого вирішення проблеми
діяльності суб‘єктів малого бізнесу немає.
Мале підприємництво являє собою створення і функціонування
фірм, підприємств з невеликою кількістю працюючих. Згідно Закону
України «Про внесення змін до актів регулювання підприємницької
діяльності», малі підприємства – це підприємства, середня чисельність
працюючих яких за рік не перевищує 50 осіб, а дохід не перевищує 70
млн. грн.
На нашу думку основними проблемами розвитку підприємницької
діяльності є:
- збільшення бар‘єрів реєстрації, ліцензування;
- відсутність правової допомоги від держави;
- надмірний податковий тиск.
Ми вважаємо, що першочерговим завданням для вирішення
проблем діяльності малого бізнесу є вдосконалення та скорочення
правової бази для регулювання діяльності. На нашу думку, потрібно
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узагальнити всі законодавчі норми, уникнути переплітання і створити
єдиний законодавчий акт, який би регулював діяльність малого бізнесу.
Наступним завданням є зміна оподаткування підприємців.
Вважаємо за доцільне відмінити плату за кожного працюючого в розмірі
50% від ставки єдиного податку. А застосовувати цю плату лише в тому
випадку, якщо кількість працюючих становитиме більше п‘яти.
На нашу думку вирішення питань документації при проведенні
господарських операцій є особливо важливим. На сьогоднішньому етапі
спостерігається
пріоритетність
фіскальної
роботи
податкової
адміністрації. Вважаємо, що в першу чергу потрібно відновити раніше
діючі правила, а, зокрема, при веденні продажу, обміну подавати копію
свідоцтва про реєстрацію суб‘єкта підприємницької діяльності. Також
варто було б відмінити витяги, які впровадило сучасне законодавство.
Отже, мале підприємництво в Україні має значний потенціал і
перспективи, особливо в умовах ринкової економіки, яка базується
насамперед на приватному бізнесі. Ми вважаємо, що вирішення існуючих
проблем розвитку малого бізнесу в Україні та створення сприятливого
середовища для нього потребують докорінної перебудови державної
політики щодо сприяння цьому сектору економіки.
УДК 657.372
Віхров Д.А., студент 3-го курсу
*Науковий керівник: Гура Н.І., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРИСКОРЕНОЇ
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Відповідно до Податкового кодексу України виділяється 5
методів нарахування амортизації основних засобів, що відповідають
нормам бухгалтерського обліку: прямолінійний, зменшення
залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості,
кумулятивний, виробничий. За методом прискореного зменшення
залишкової вартості річна сума амортизації визначається як добуток
залишкової вартості об‘єкта на початок звітного року або первісної
вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми
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амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного
використання об‘єкта і подвоюється.
Метод
прискореного
зменшення
залишкової
вартості
застосовується лише при нарахуванні амортизації об‘єктів основних
засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5
(транспортні засоби).
Дає можливість виокремити цей метод амортизації з поміж
інших те, що він приводить до зниження податку на прибуток у перші
роки після уведення засобів праці в експлуатацію, й за рахунок цього
забезпечує швидше повернення інвестицій, робить інвестиційні
проекти більш ефективними й менш ризикованими, підвищує
інвестиційні можливості підприємств. Тобто створює конкурентні
переваги для підприємств, чи додаткові можливості їх формування.
Разом з тим прискорена амортизація не створює жодних переваг для
збиткових підприємств. І навіть може призвести до збитків в наступні
роки, якщо підприємство почне отримувати прибуток.
Варто відзначити, що пільги від прискореної амортизації
підприємство одержує тільки після здійснення реальних інвестицій.
Тому використання прискореної амортизації краще стимулює
інвестиції у відновлення виробництва порівняно зі зниженням ставки
податку на прибуток, хоча й те, й інше збільшує власний капітал
підприємства, а, отже, й інвестиційні можливості.
Річ у тім, що додатково отримані кошти від зниження ставки
податку на прибуток ніяк не пов'язані з вартістю введених в
експлуатацію засобів праці за звітний період. Додаткові ж
амортизаційні відрахування в результаті застосування прискореної
амортизації, а, отже, і пільги з податку на прибуток прямо й
безпосередньо залежать від вартості введених в експлуатацію засобів
праці за період, що передує звітному, тобто від зроблених інвестицій.
Чим більше інвестує підприємство у періоді, який передує звітному,
тим більше пільг по податку на прибуток воно одержить. Слід також
врахувати, що у другій половині строку служби засобів праці
підприємство буде нарахувати менше амортизації, ніж за
неприскореною системою, й більше сплачувати податків. У цьому
зв'язку розробка податкової політики держави повинна здійснюватися
паралельно з амортизаційною політикою з метою вироблення
раціональної, погодженої податково-амортизаційної політики.
Отже, доцільність застосування прискореної амортизації
полягає у наступному: по-перше, застосування методу прискореної
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амортизації можна порівняти з безпроцентною позикою на технічний
розвиток підприємства; по-друге, великі амортизаційні відрахування
сприяють зростанню інвестицій і процесу оновлення парку
устаткування підприємств; по-третє, метод прискореної амортизації
дозволяє швидше перенести на витрати підприємства знос
устаткування. Це особливо важливо, оскільки устаткування може
зноситися морально швидше, ніж фізично.
УДК 657
Вознюк Н.С., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ З
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
Основною метою діяльності підприємства є максимізація
прибутку. В свою чергу, активна підприємницька діяльність є одним із
найважливіших факторів економічного зростання та підвищення
соціально-економічних показників діяльності держави. Дана рівновага
можлива лише за умови існування оптимальної системи
оподаткування прибутку. Тому дослідження проблем облікового
забезпечення податкових розрахунків з податку на прибуток,
формування звітності та їх оптимізації є актуальним як з теоретичної,
так і з практичної позиції.
Після прийняття Податкового кодексу України 2 грудня 2010
року податок на прибуток підприємств зазнав революційних змін.
Основним завданням Кодексу стало усунення економічно
необґрунтованих розбіжностей між нормами Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» і положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку щодо визнання і оцінки доходів та витрат.
Тому дане питання потребує детального розгляду та аналізу.
Розв‘язанню цієї проблеми присвячені праці Ткаченка
Л.М.,Коблянської О.І., Луніна І.О., Опаріна В.М. та інших.
У роботі ми ставимо за мету дослідити порядок здійснення
податкових розрахунків з податку на прибуток підприємства в умовах
реформування податкового законодавства.
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Податкові розрахунки можна визначити, як сукупність
установлених податковим законодавством правил розрахунку
визначеного об‘єкта оподаткування (в даному випадку прибутку) та
розміру нарахованого податку, який підлягає сплаті до бюджету
(податок на прибуток).
Згідно з Податковим кодексом змінився принцип визначення
об'єкта оподаткування податком на прибуток, яким є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається
шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших
витрат звітного податкового періоду. Термін «собівартість
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг» є суто
бухгалтерським, що забезпечує гармонізацію бухгалтерського обліку
та податкових розрахунків щодо визначення прибутку та його
оподаткування.
Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та
фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів. Дохід визнається під час
збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює
зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути
достовірно визначена. Таким чином, дохід від реалізації товарів
визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий
товар.
Витрати,
які
враховуються
для
визначення
об'єкта
оподаткування, визнаються на підставі первинних документів.
Зауважимо, що собівартість продукції складається з витрат, прямо
пов‘язаних з її виробництвом.
Отже, гармонізація бухгалтерського обліку та податкових
розрахунків визначається Податковим кодексом, відповідно до якого
платник податку веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних
податкових різниць, а також бухгалтерський облік доходів і витрат.
Наступним кроком до зближення бухгалтерського обліку та
податкових розрахунків є прийняття у Кодексі в частині норм з
мінімально необхідною (обґрунтованою) кількістю податкових
різниць. Такі зміни існуючої нормативної бази сприятимуть
спрощенню
процедур
складання
податкової
звітності
на
підприємствах і підвищенню ефективності контролю з боку
податкових органів за додержанням податкового законодавства.
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УДК 331.101
Войтюк І.П.
Луцький національний технічний університет
ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ
«ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ»
Розвиток суспільства не може бути успішним без ефективного
використання та формування основної виробничої сили, тобто
людського капіталу.
Поняття «людський капітал» ввійшло в науку на початку 60-х
років ХХ століття в західній економічній літературі. Дане питання
досліджувало чимало науковців, зокрема: У. Петті, Т.Шульц, А. Сміт,
Дж. Мілль, І. Фішер, Л. Туроу, Р. Чорний, О.Грішнова, Д. Богиня та
інші.
У. Петті першим висловив ідею про те, що люди з їх
виробничими здібностями - це багатство. На його погляд, «вбачається
розумним те, що ми звемо багатством, майном чи запасом країни і що
є результатом попередньої чи минулої праці, не вважати чимось
відмінним від живих діючих сил, а оцінювати однаково».
Т. Шульц є автором концепції людського капіталу, за якою
працівники (людський капітал) приносять більші прибутки, ніж
уречевлений капітал.
А. Сміт, визначаючи суть основного капіталу суспільства, писав,
що він на рівних складається не лише з машин, споруд і землі, але
також «із набутих корисних здібностей усіх громадян чи членів
суспільства».
За словами Дж. Мілля, «сама людська особа не є капіталом.
Людина є метою, заради якої існує багатство. Але її набуті здібності,
що виступають лише як засіб і реалізуються лише через працю, на всіх
підставах можна віднести до категорії капіталу».
І. Фішер стверджував, що капіталом є все те, що здатне
протягом певного часу приносити дохід. На його думку, людина, як і
інші корисні матеріальні об‘єкти, входить до складу капіталу. «Вона
(людина) так само матеріальна, як матеріальні кінь чи бик. Людина
може належати іншій особі (у разі рабства) або ж самій собі. І в тому, і
в іншому випадку вона корисна своєму власникові».
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Л. Туроу включив до людського капіталу «виробничі здібності,
обдарування та знання» людини, а також таку специфічну
характеристику, як «повага до політичної і соціальної стабільності».
Р. Чорний стверджує, що людський капітал – економічна
категорія, що характеризує не тільки реалізовані сукупні можливості,
наявний запас рис і здібностей, якими природа наділила людську
істоту, але і всі сформовані, накопичені і розвинуті якості індивіда за
рахунок інвестицій у людину. Людський капітал характеризується
умовами його відтворення, формування, розвитку та його реалізації.
О. Грішнова та Д. Богиня людський капітал характеризують як
сформований і розвинений в результаті інвестицій і накопичений
людиною певний запас здоров‘я, знань, навичок, здібностей,
мотивацій, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері
економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці і
завдяки цьому впливає на зростання доходів свого власника, прибутку
підприємства та національного доходу.
Бачимо, що серед дослідників немає єдиної точки зору щодо
визначення поняття «людський капітал». і таким чином, людський
капітал - це економічна категорія, що включає виробничі здібності,
знання, здоров‘я, навички, якими наділена людина та які можуть бути
накопичені і розвинені за рахунок інвестицій у них і впливає завдяки
цьому на зростання доходів його власника. Це обумовлює
необхідність подальшого дослідження, враховуючи актуальність
концепції людського капіталу та людського розвитку в контексті
формування економіки знань та переходу до інформаційного
суспільства.
УДК 657
Войтюк О.В., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Гура Н.О., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ
ПРАКТИЦІ
У процесі господарської діяльності важливе значення має
повнота і об‘єктивність інформації, пов‘язаної з діяльністю
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підприємства, у тому числі щодо дебіторської заборгованості. Сучасні
умови господарювання вимагають вирішення цілого ряду проблем,
однією з яких є гармонізація ведення обліку дебіторської
заборгованості вітчизняними підприємствами з міжнародними
стандартами та вимогами.
Теоретичними та практичними аспектами вивчення обліку
дебіторської заборгованості займалися такі вчені, як Ф. Бутинець, С.
Голов, Т. Лагода, О. Коблянська, Л. Ловінська, С. Грей, Б. Нідлз, Д.
Кізо та інші. Однак окремі аспекти теорії та практики обліку
заборгованості залишаються дискусійними та потребують подальших
наукових досліджень і розробок у напрямі їх удосконалення.
Основним нормативно – правовим документом, який регулює
відображення в бухгалтерському обліку дебіторської заборгованості в
Україні є П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Відповідно до
нього дебіторська заборгованість - це суму заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату. При цьому під дебіторами слід розуміти
юридичних та фізичних осіб, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших
активів.
Також у вітчизняній практиці оцінка та порядок обліку
дебіторської заборгованості залежить від класифікації її на поточну та
довгострокову. Довгострокова заборгованість у момент її визнання
оцінюється за первісною вартістю. Якщо ж на неї нараховуються
відсотки – за теперішньою вартістю. Поточна дебіторська
заборгованість у момент її визнання оцінюється за первісною вартістю
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і
послуг, а на дату складання балансу – за чистою вартістю реалізації.
Що ж стосується міжнародної практики, то у зарубіжних країнах
не існує окремого стандарту, який би регулював дебіторську
заборгованість. Окремі аспекти зазначені в МСБО 1 «Подання
фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: розкриття та
подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».
Проте у цих стандартах не наводиться визначення дебіторської
заборгованості, лише в МСБО 32 вона трактується як фінансовий
актив.
У МСБО 1 обґрунтовується стаття звітності «заборгованість
покупців та інша дебіторська заборгованість», в якій відображається
сума дебіторської заборгованості, що має бути сплачена протягом
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року. Для цього необхідно в момент виникнення заборгованості
визначити суму кредиту, що надається конкретному покупцю. У
міжнародній практиці оцінка дебіторської заборгованості відбувається
на дату її виникнення, дату погашення або на дату складання балансу.
При цьому на дату виникнення вона відображається за сумою
виставленого рахунку або за сумою, зменшеною на величину знижки,
на дату погашення – за сумою з урахуванням знижки (оплата в період
дії знижки), на дату складання балансу – за сумою, скоригованою на
знижку.
Отже, облік дебіторської заборгованості в Україні чітко
регулюється П(С)БО. У міжнародних стандартах зазначені лише
загальні правила класифікації, оцінки, визнання дебіторської
заборгованості, проте не відображена конкретизація цих аспектів.
Також окремі положення, висвітлені в П(С)БО, значно відрізняються
від запропонованих у міжнародних стандартах, а саме: в Україні
оцінка дебіторської заборгованості відбувається за первісною
вартістю, у зарубіжних країнах – за справедливою. Також в Україні
величина резерву сумнівних боргів визначається або із розрахунку
абсолютної суми сумнівної заборгованості, або із використанням
коефіцієнта сумнівності. У міжнародній практиці, крім того ще - у
відсотковому відношенні від виручки при можливому розподілі
дебіторів на декілька груп. Для гармонізації обліку на сучасному етапі
глобалізації актуальним є приведення цих протиріч у відповідність.
УДК: 657
Воспанчук А.С., ст. гр. ОАС-41
*Науковий керівник:Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЩОДО ПОДАТКОВОЇ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Амортизаційні відрахування – одне з головних джерел
здійснення реальних інвестицій.
На сьогодні невідкладним є завдання прискорення й підвищення
ефективності відтворення основних засобів, за рахунок правильно
обраної політики амортизації.
Великий внесок у розробку теоретичних основ і методологічних
підходів що стосуються питань амортизації внесли вчені-економісти:
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Сопко В.В., Шатохіна О.І., Гавриленко В.Я., Завгородній В.П. та ін.,
але актуальним на сьогодні залишається дослідження основних
нововведень щодо амортизації відповідно до нового Податкового
Кодексу України.
З 20 вересня 2011 року набирає чинності новий Податковий
Кодекс. Незаперечним є те, що зі вступом у дію Податкового кодексу
амортизація асоціюється саме зі складовою витрат, а не з якоюсь
відокремленою категорією податкового обліку.
Відповідно до пп. 14.1.3 п. 14.1 Розділу І Податкового кодексу
під амортизацією розуміють систематичний розподіл вартості
основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що
амортизується, протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
Згідно з п. 144. 1 ст. 144 Розділу ІІІ Податкового кодексу перелік
витрат, що підлягають амортизації уточнено та доповнено такими
видами витрат, як:
 витрати на придбання довгострокових біологічних активів для
використання в господарській діяльності;
 капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету,
у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта інвестування
відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137
цього Кодексу;
 сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної
відповідно до статті 146 цього Кодексу;
 вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання,
газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж,
побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих
підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних
мереж або об'єктів.
Також відповідно до нового Податкового Кодексу проводиться
класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і
мінімально допустимих строків їх амортизації.
Підпунктом 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Розділу ІІІ Податкового
кодексу встановлено, що амортизація основних засобів нараховується
із застосуванням таких методів: 1) прямолінійного; 2) зменшення
залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості
(причому цей метод застосовується лише при нарахуванні амортизації
до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та
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обладнання) та 5 (транспортні засоби); 4) кумулятивного; 5)
виробничого. При цьому не нараховують амортизацію на земельні
ділянки та природні ресурси.
Амортизація основних засобів, як встановлено у пп. 145.1.4 п.
145.1 ст. 145 Податкового кодексу, провадиться до досягнення
залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.
Таким чином, у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу
амортизація асоціюється саме зі складовою витрат, а не з якоюсь
відокремленою категорією податкового обліку.
УДК 330.322
Выговская Е.А., к.э.н., доцент,
Хотулев В.Г., магистр
Могилевский государственный университет продовольствия,
г. Могилев, Республика Беларусь
ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В современных условиях развития научно-технического
прогресса и глобализации мировой экономики становится актуальной
проблема поиска эффективных объектов инвестирования. Одним из
таких объектов является венчурный бизнес. И здесь возникает понятие
венчурных инвестиций.
Венчурные инвестиции (от англ. «venture», что означает
«рискованное начинание») подразумевают вложение денежных
средств в инновационный бизнес, который еще не имеет доступа на
фондовый рынок.
В упрощенной форме механизм венчурного инвестирования
можно объяснить следующим образом. С одной стороны есть
компания, имеющая перспективную инновационную идею, но не
имеющая средств для ее финансирования и реализации. С другой
стороны есть либо отдельный состоятельный инвестор (таких
инвесторов называют «бизнес-ангелами»), либо финансовый
посредник (венчурный фонд), который в свою очередь финансирует
молодой инновационный проект посредством покупки его доли в
уставном капитале или пакета акций, а по прошествии времени
продает свою долю. Если финансируемый проект оказывается
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востребованным, то к этому моменту стоимость бизнеса значительно
увеличивается, и доля сильно прибавляет в цене. Из этой разницы и
складывается прибыль венчурного инвестора. Такие компании, как
Microsoft, Intel, Google и др., превратились в гигантов рынка именно
благодаря внешней финансовой поддержке венчурных фондов.
В Европе венчурный бизнес развит достаточно активно.
Лидером в данном регионе является Великобритания: здесь
аккумулируется около 50 % всех венчурных средств. По отраслям
преобладают биотехнологии, медицина и медицинское оборудование.
Компании обладают значительно большей производительностью и
обеспечивают рост конкурентоспособности на мировом рынке.
Восточная Азия также эффективно внедряет венчурные
механизмы в свою практику. В данный регион входят Китайская
Народная Республика, Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Малайзия,
Япония. Основными объектами венчурного инвестирования здесь
являются высокотехнологичные предприятия: в Тайване – по
производству микросхем, в Южной Корее – по производству чипов
оперативной памяти, в Сингапуре – по сборке компьютеров, в
Малайзии – по производству жестких дисков.
Мировым лидером в венчурной индустрии являются США.
Доля фирм на ранних стадиях развития (посевная, старт-ап, начальная)
в числе получателей инвестиций здесь очень велика: около 25 %.
Что касается Республики Беларусь, то здесь в основу
построения венчурной индустрии положен опыт соседних стран:
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Татарстан.
Роль венчурного фонда в Республике Беларусь выполняет
Белорусский инновационный фонд. Но, в отличие от стран-соседей, он
занимается исключительно финансированием высокотехнологических
и инновационных проектов.
Таким образом, венчурное инвестирование, имея определенный
риск, обладает весьма значительным уровнем доходности и является
одним из наиболее эффективных видов вложений в современных
условиях глобализации и ускоренного развития научно-технического
прогресса.
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УДК 314.18
Гаврилюк О.Ю.
Луцький національний технічний університет
СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ
Майбутнє будь-якої держави визначається насамперед
«людським фактором». Нині необхідним є врахування впливу цього
фактора на всі сфери життя суспільства, так само, як і вплив
соціально-економічних та інших умов на стан індивіда та його
демографічну поведінку.
Основною функцією та задачею держави є забезпечення захисту
соціальних інтересів її громадян, які мають бути покладені в основу
визначення пріоритетів соціальної безпеки.
Соціальна безпека пов‘язана передусім з дотриманням
соціальних стандартів, серед яких найважливішими є стандарти
соціальної структури, пов‘язані з подоланням бідності та формуванням
середнього класу; стандарти зростання людського потенціалу, зокрема
зростання тривалості життя і рівня освіти;стандарти якості трудового
життя;стандарти рівня життя;стандарти захищеності сім‘ї та
материнства;стандарти послуг охорони здоров‘я;екологічні стандарти.
Тобто існування соціальної безпеки безпосередньо пов‘язано зі
створенням умов для забезпечення нормальної життєдіяльності
людини, суспільства і держави, їх розвитку, за умови дотримання
певних стандартів.
Відтворення населення — це постійне оновлення його поколінь
в результаті процесів народжуваності й смертності, а також міграції та
соціального руху.
Варто зазначити, що ситуація в Україні є критичною та цілком
незадовільною, адже статистика народжуваності та смертності є
невтішною і ми змушені констатувати факт депопуляції, За
статистичними даними, найбільш високими темпами у 2010 р.
скорочувалось населення Чернігівської (-10,5 осіб на 1000 жителів),
Сумської (-8,4), Полтавської (-8,0), Луганської(-7,8) та Донецької (-7,3)
областях. Варто зауважити, що у загальній смертності у 2010 році
переважають такі причини, як хвороби системи кровообігу,
новоутворень, випадків та зовнішніх причин смерті випадків, серед
яких переважають смерті від випадкових отруєнь та дії алкоголю.
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Коефіцієнт смертності дітей до одного року за аналізований період
зменшився від 9,4 до 9,1, проте залишається високим. Міграційні
процеси теж не відзначаються позитивними тенденціями, особливо у
західних областях (Закарпатська, Львівська та Рівненська області).
Така ситуація зумовлена дією низки чинників, що вплинули на
демографічну поведінку людей, серед яких вагоме місце займають
фактори соціальної безпеки.
Якість життя населення виступає головним фактором
покращення здоров‘я нації, зменшення смертності та підвищення
народжуваності. Головною причиною, яка обмежує сьогодні
дітонародження в сім‘ях, є недостатній рівень матеріального
забезпечення, складна соціально-економічна ситуація в Україні,
незадовільні житлові умови, поганий стан здоров‘я, нерозвинена
система соціального захисту, що не дозволяє підтримувати належний
рівень існування людей та їх сімей.
Болючим місцем нашої держави є здоров‘я її нації. Загрозливого
характеру набувають алкоголізм та тютюнопаління, зокрема Україна є
першою в світі за рівнем дитячого алкоголізму. До тогож Україна є
першою в Європі та Південій Азії за поширенням ВІЛу серед
дорослого населення. До цього додається недофінансування в галузі
охорони здоров‘я та низька якість медичних послуг.
Сім‘я, наявність якої є необхідною умовою забезпечення
відтворення населення, нині під впливом насадження ЗМІ західних
стандартів побуту змінила свої ціннісні пріоритети та установки,
наслідком чого є втрата морального пріоритету великої родини,
зниження статусу жінки-матері, а також зниження цінності дітей у
житті родини, що негативно впливає на процеси дітонародження.
Українська держава та її економіка ніколи не буде розвиватись,
якщо її населення не матиме відповідних умов життя та не
відчуватиме безпеки для реалізації демовідтворювальної поведінки.

94

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

УДК 379.85:63(477.73)
Галабір Г.С., магістр
*Науковий керівник: Ключник А.В., к.е.н., доцент
Миколаївський державний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО
ТУРИЗМУ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Організація сільського зеленого туризму має змогу селянам
поліпшити фінансово-економічний стан їх та їхніх родин, одержати
додаткові кошти для розширення основного виду діяльності –
сільськогосподарського виробництва, значною мірою вирішити
проблему зростаючого на селі безробіття, використати незадіяні
ресурси, а також має культурне, пізнавальне та оздоровчо-рекреаційне
значення, що загалом відповідає основним потенційним функціям
сільського зеленого туризму як соціально-економічного явища та виду
підприємницької діяльності на селі. Тобто ефективність сільського
зеленого туризму, його діяльність має широкий соціальноекономічний характер.
Сільський зелений туризм розглядається як невід'ємна складова
частина комплексного соціально-економічного розвитку села. Але для
того, щоб даний вид туризму стабільно розвивався, необхідно
формувати його господарський механізм: організаційні, економічні та
правові аспекти діяльності. Найбільше уваги потрібно приділяти
організації скоординованих стосунків між учасниками (суб'єктами)
зеленого туризму; що потребують вирішення питання оподаткування,
тарифів на житло і послуги, системи маркетингу, гарантій щодо
прийому та обслуговування гостей, певних стандартів обслуговування;
законодавчому та правовому оформленню та підтримці „сільського
зеленого туризму‖ на рівні держави.
Основними проблемами забезпечення відповідних умов для
розвитку в селах Миколаївської області сільського зеленого туризму є:
низький рівень якості та комфорту, які необхідні для задоволення
потреб як вітчизняних, так і іноземних туристів; збереження чистоти
довкілля; погане сполучення (дороги в сільській місцевості
знаходяться у надзвичайно занедбаному стані); незнання селянами
іноземної мови; існує сильна конкуренція з боку сусідніх областей, які
пропонують кращу інфраструктуру та сполучення. Але найбільшою
проблемою є відсутність інформаційного забезпечення як
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національного, так і іноземного туриста про можливі туристичні
маршрути та привабливі території для відпочинку Миколаївської
області.
Ми бачимо спосіб вирішення проблеми збереження чистоти
довкілля - доведення до свідомості всіх селян Миколаївської області,
що організація прийому гостей сприятиме зміцненню їхніх
індивідуальних (фермерських) господарств. При цьому зацікавлені
селяни більше переймуться проблемами збереження сільських
ландшафтів та чистоти довкілля. Сільський туризм також може
допомагати лісівництву, урізноманітнюючи джерела його доходів.
Щодо підвищення низького рівня якості та комфорту, необхідно
господарям керуватися рекомендаціями з категоризації сільського
житла Української спілки сприяння розвитку сільського зеленого
туризму. Присвоєння категорії житлу, що надається у користування
відпочиваючим, дає право господареві оселі повідомляти про
відповідну якість житлових умов у рекламних засобах Спілки, що
сприятиме збільшенню відпочинкового попиту та доходів господаря.
Отже, підвищиться рівень якості умов проживання і господар оселі
збільшить свої доходи, а для більшості селян головна мета організації
сільського зеленого туризму – отримання прибутку.
Для вирішення проблеми мовного бар‘єра необхідно проводити
навчання власників агроосель іноземним мовам. Через це іноземних
туристів відпочиває менше у Миколаївській області, ніж у областях
західної України. цьому аспекті важливим є також налагодження
тіснішої взаємовигідної співпраці з турфірмами, які можуть сприяти
активізації руху іноземних туристів у села з метою короткотривалого
відпочинку, ознайомлення з традиціями, участі у фестивалях і
сільськогосподарських роботах. Але якщо власники агроосель,
сільських громад не зроблять зустрічних кроків щодо облаштування
житла,
забезпечення його
санітарно-гігієнічного
стандарту,
благоустрою села, впорядкування привабливих місць, то відпочинок
на сільських територіях реґіону не зрушиться з місця.
Варто також активізувати значення місцевої влади у підтримці
цілей сільського зеленого туризму. Адже кожний місцевий чиновник
має зрозуміти, що сільський зелений туризм - це додаткові гроші й
поліпшення інфраструктури району, створення нових робочих місць.
Саме місцеві влади можуть вирішити таку проблему, як погане
сполучення.
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Суттєвою проблемою для розвитку в селах Миколаївської
області сільського зеленого туризму є відсутність інформації.
Більшість відпочиваючих скаржаться на брак інформації щодо
відпочинку. Це інформаційні позначки на дорогах і біля оселі, а також
у самій оселі. У Миколаївській області є курортні зони – Коблево,
Рибаківка, Очаків; музеї, Чорноморський біосферний заповідник,
Національні природні парки «Бузький Гард» та «Білобережжя
Святослава»; регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса», але
інформація про ці місця відсутня. Іноземний турист не може дізнатися
про цікаві для нього місця. Для вирішення цієї проблеми необхідно
створити інформаційні центри у м. Миколаєві та, які б займалися
збором і оперативним поновленням інформації про власників
агроосель, атракційні місця, стан заповненості наявних агроосель,
кон'юнктуру цін та іншої інформації, необхідної для туристів. Менші
за масштабом виконуваних функцій інформаційні центри варто також
створити майже в усіх районних центрах Миколаївської області або
місцях з великою привабливістю для туристів.
Власники осель "сільського зеленого туризму" повинні оберігати
свій туристичний продукт через збереження невідновлюваних
природних ресурсів. Вони повинні посилити свою діяльність,
орієнтуючись на клієнтів, зацікавлених у екологічному та соціальному
туризмі. Важливим є співпраця з галузевими структурами для
забезпечення обізнаності з реаліями сучасності та створення
середовища з більш високим рівнем стандартів, а також використання
зв'язків з місцевим населенням для кращого інформаційного
забезпечення. Серед потенційних можливостей можна назвати народні
промисли, традиційні страви, розваги, тури у супроводі гіда, сільські
тури, надання інформації про місцевість та інші види туристичного
продукту, які пов'язані з традиційним місцевим укладом.
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УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Якісно організувати процес управління витратами на
виробництво неможливо без вивчення передового досвіду щодо
планування, обліку витрат та калькулювання й аналізу собівартості
продукції.
Якщо проаналізувати собівартість продукції, можна вирішити
такі основні завдання підприємства:
а) оцінювання виконання плану за собівартістю продукції на
підприємстві;
б) пошук резервів зниження собівартості продукції та розробка
відповідних заходів щодо їх використання.
Собівартість продукції є важливим узагальнюючим показником,
який характеризує ефективність роботи підприємства. Чим краще
працює підприємство, чим економніше воно використовує власні
ресурси, чим успішніше удосконалює свою техніку, тим нижчою буде
собівартість виготовленої продукції.
На собівартість продукції як економічний показник впливає
велика кількість чинників, що враховують специфіку кожної галузі
економіки, кожного окремого підприємства. Високий рівень
собівартості продукції може свідчити про наявність на підприємстві
застарілого технологічного устаткування, про нераціональне
використання робочого часу, низьку продуктивність праці, високі
адміністративні витрати, недосконале дослідження ринку.
Зниження витрат собівартості промислової продукції може бути
досягнуто двома способами:
- за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції, що
призводить до зниження рівня постійних витрат на одиницю
продукції;
- шляхом ліквідації невиробничих витрат.
Основною і найбільш важливою проблемою даного питання є
відсутність налагодженого внутрішнього контролю за процесом
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виробництва. Потрібно оцінити витрати, які понесе підприємство
задля його впровадження, і за отриманими результатами зробити
висновок, щодо доцільності його організації.
Серед найбільш істотних факторів зменшення витрат на
виробництво слід відзначити підвищення продуктивності праці за
рахунок технічного переозброєння виробництв й впровадження нової
техніки, застосування більш якісних матеріалів, ліквідацію браку. Всі
ці заходи дозволяють зменшувати рівень собівартості продукції.
Підвищення ефективності діяльності підприємства в умовах
ринку є одним з важливих напрямів розвитку промисловості.
Формування ринкового середовища та необхідність отримання
прибутків нерозривно пов‘язані з пошуком ефективних методів
управління виробництвом на основі удосконалення облікової
інформації та адаптації існуючої системи обліку й контролю витрат.
УДК 338.48.48/379.85
Герасимчук Б.П., ст. гр. М От-41
*Науковий керівник: к.г.н, доц. Матвійчук Л.Ю.
Луцький національний технічний університет
ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Перебудова сучасної туристичної індустрії в Україні потребує
наукового підходу до вирішення проблем туризму і в тому числі до
виявлення та ефективного використання туристичних ресурсів.
Україна володіє значним ресурсним потенціалом туризму, раціональне
використання якого може забезпечити не тільки повне задоволення
пізнавально-оздоровчо-спортивних потреб вітчизняних та іноземних
туристів, а й принести значну економічну вигоду державі. Тому
сьогодні вкрай актуалізується проблема дослідження туристичних
ресурсів.
Проблемі вивчення туристичних ресурсів присвячені праці
багатьох вчених-економістів, маркетологів, географів. Це праці
М.А. Ананьєва, І.Т. Твердохлєбова, М.П. Мальської, Н.В. Фоменко,
Н.О. Кравченко,
З.В. Герасимчук,
Л.М. Черчик,
В.І. Павлова,
І.В. Смаль (Україна), Д. Сверхсона, К. Холлі, Л. Мітчела (США),
І.О. Квартальнова,
В.Ю. Воскресенського,
П.Г. Царфіса,
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Д.В. Ніколаєнко (Росія), А. Ковальчик, М. Козак, М. Труасі (Польща),
П. Дефер (Франція), Й. Петера (Австрія) і велика кількість
представників наукових шкіл з різних кран світу.
Збалансований розвиток туристичного бізнесу це в першу чергу
раціональність використання туристичних ресурсів. Пропонуємо під
раціональним використанням туристичних ресурсів розуміти
планомірне, науково обґрунтоване використання, охорону і
відновлення туристичних ресурсів з урахуванням місцевих умов, при
якому досягається баланс між ефективністю використання і
екологічними вимогами.
Під туристичними ресурсами розуміють сукупність реальних
або віртуальних об'єктів, явищ, подій природного та антропогенного
походження або їх поєднання, а також допоміжні і додаткові ресурси
(на даному етапі розвитку суспільства), які використовуються або
можуть бути використані для туристичної діяльності.
Україна володіє багатими природними, кліматичними,
культурно-історичними та національно-етнографічними ресурсами, які
створюють передумови для розвитку багатьох видів туризму.
Більшість регіонів України мають туристичні ресурси, які належать до
всіх їх типів, що дає можливість виходу на туристичний ринок з
привабливими туристичними пропозиціями.
На наш погляд, класифікаційною ознакою, згідно з яким
доцільно було б вести дослідження раціонального використання та
охорони туристичних ресурсів є диференціація їх у відповідності з
характером впровадження в туристичний процес. Визначальними
будуть ті ресурси, які є мотивом для здійснення подорожі (наприклад,
Києво-Печерська лавра в Києві, Шацькі озера на Волині та ін), а
другорядними допоміжні і додаткові туристичні ресурси.
Отже, згідно з цією ознакою умовно отримуємо таку типологію
туристичних ресурсів:
1) власне туристичні ресурси, які в свою чергу за ознакою
наявності поділяються на реальні, втрачені та прогнозовані, а за
походженням на естетичні, природні і антропогенні об'єкти, явища,
умови та фактори;
2) допоміжні туристичні ресурси до яких належать економічні,
трудові, інформаційні, інфраструктурні, комунально-побутові та ін;
3) додаткові туристичні ресурси, такі як, наприклад екологічні,
коопераційні та ін. Хоча віднесення екологічних ресурсів до
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додаткових є умовним, тому що для кожного туриста перебувати в
середовищі з оптимальними екологічними показниками є невід'ємною
частиною подорожі, але зважаючи на наявність екстремального виду
туризму (прогнозують туристичні подорожі на Місяць) віднесемо
даний тип ресурсів до додаткових.
Естетичні ресурси виступають у вигляді сприятливого
поєднання природних факторів, які позитивно впливають на людину
через органи чуття (туристи люблять милуватися райдугами, які
особливо часто з'являються поряд з водоспадами, деякі туристи
здійснюють подорожі, щоб почути музичні твори у виконанні
улюблених артистів). У першому випадку можна говорити про
естетичні ресурси як частину природних, у другому – інформаційних
ресурсів.
Природні туристичні ресурси – це об'єкти, явища, умови та
фактори компонентів біосфери або їх сукупність, які володіють
комфортними умовами і можуть бути використані для туристичної
діяльності. На нашу думку, більш раціональніше розділити їх залежно
від компонентів біосфери на атмосферні (кліматичні), гідросферні
(водні), літосферні (геологічні, ґрунтові) і власне біосферні туристичні
ресурси (фітолікувальні і ландшафтні).
До природно-антропогенних туристичних ресурсів належать
національні природні парки, заповідники, заказники, ботанічні сади,
пам'ятки природи та садово-паркового мистецтва, а також багато
інших.
Антропогенні туристичні ресурси, на нашу думку, доцільно
розділити на:
- історичні (історико-краєзнавчі, археологічні, етнографічні,
військово-історичні);
- архітектурні (архітектурне обличчя міста, архітектурні
пам'ятки певного періоду або стилю, присвячені творчості певного
архітектора);
- мистецтвознавчі (театральні, музикознавці, знайомство з
образотворчим мистецтвом (картинні галереї, виставки), знайомство з
творчістю художників);
- літературні (літературно-біографічні, історико-літературні,
літературно-художні (за творами письменників чи життям героїв
книг);
- виробничі (виробничо-технічні, профорієнтаційні, виробничоекономічні, для однорідних професійних груп).
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Важливу нішу в туристичній діяльності займають допоміжні і
додаткові туристичні ресурси. У нашому розумінні допоміжні
туристичні ресурси – це матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні,
економічні ресурси, які залучаються для освоєння та використання
безпосередніх туристичних ресурсів. Так наприклад, туризм як
специфічний вид діяльності охоплює безліч галузей економіки,
починаючи від будівництва та закінчуючи транспортними
перевезеннями. Досить важко дати точну оцінку чисельності
працівників, зайнятих у сфері туризму. Крім того, туризм підтримує
різноманітні зв'язки з підприємствами інших секторів економіки:
сільськогосподарськими підприємствами, заводами з виробництва
транспортних засобів, меблевими фабриками та ін
До групи допоміжних туристичних ресурсів також можна
віднести географічне положення, транспортна доступність, рівень
економічного розвитку та добробуту суспільства, стандарти
обслуговування, організація туристичного господарства, кількість
зайнятих у галузі тощо. Одним з найважливіших видів допоміжних
ресурсів, на нашу думку, є група інформаційних туристичних ресурсів,
як сукупність форм і видів інформації про конкретній території або
об'єктах, про історію території, про культуру, природу і населення,
отримана туристами безпосередньо під час подорожі, у процесі
підготовки до неї або після подорожі.
Інформаційні ресурси потрібні як туристам, так і організаторам
туризму. Турист, готуючись до подорожі, а також під час її потребує
додаткової інформації про місце перебування, норми, правила і звичаї
місцевості та країни, детального опису пам'яток, схем і карт, схем
транспортних магістралей. Варто зауважити, що перші путівники були
видані понад двісті років тому. Велике значення мають сучасні
електронні засоби інформації, наприклад, мережа Інтернет, багато
тисяч сайтів якої пропонують користувачам детальний опис
туристичних центрів, визначних пам'яток і навіть віртуальні подорожі,
наприклад, музейними експозиціями.
Отже, запропонований підхід до виділення туристичних ресурсів
допоможе раціонально використовувати та охороняти туристичні
ресурси, що в свою чергу буде сприяти їх збалансованому розвитку.
Це дозволить оптимізувати економіко-екологічні процеси туристичної
галузі і зберегти туристичні ресурси для нинішніх та прийдешніх
поколінь.
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АЛЬТЕРНАТИВА ДОЛАРУ США, ЯК СВІТОВІЙ ВАЛЮТІ
Загострення фінансово-економічної кризи не активізувало
питання створення та розширення зон домінування окремих валют
світу, насамперед американського долара, як механізму протидії
поширенню кризових явищ на національні економічні системи.
Виникає питання – чи можливо сьогодні скинути долар США зі
світового трону?
Даючи відповідь на це дискусійне питання, перш за все, варто
розглянути історію становлення долара як світової валюти.
На початку ХХ століття світовою валютою був британський
фунт стерлінг, срібний, а потім золотий вміст якого залишався
незмінним із 1561 по 1931 рік.
У 1913 році в США було створено федеральну систему, і відтоді
пішов відлік часу в проекті «Долар як світова валюта».
Вирішального удару, який назавжди скинув фунт зі світового
трону, Америка завдала 1944-45 роках. У 1944 році в американському
містечку Бреттон-Вудз було підписано міжнародні угоди про
повоєнний світовий фінансовий порядок. Позиція Лорда Кейнса щодо
запровадження колективної валюти або хоча б щодо закріплення
статусу світових валют одночасно за доларом і фунтом були відхилені.
За основу було прийнято проект Гаррі Уайта з міністерства фінансів
США, який дістав згодом назву «Бреттон-вудська система». Ця
система проголосила долар єдиною валютою, конвертованою в золото,
причому тільки на вимогу центральних банків інших країн.
Звичайно, на сьогоднішній день є підстави говорити про
необхідність заміни резервної валюти, всі найкрупніші економічні
проблеми за останні чотири - п‘ять років пов‘язані із залежністю
світових ринків від долара. На початку 2008 року через його
ослаблення підскочили ціни на енергоносії, сировини, продукти
харчування, і решту імпортних речей, яким наш ринок просто
переповнений – і такий спад можливий і в майбутньому, оскільки
рівень довіри до економіки США і нині знижується. З цього приводу
постає питання альтернативної світової валюти, яка б витіснила долар.
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США до недавнього часу прагнули до ослаблення долара з
метою зниження тягара державного боргу, а також дефіцитів
торговельного балансу і бюджету. Останнім часом цьому прагненню
протистояв в першу чергу Китай, для якого ослаблення долара
означало б скорочення експортних доходів.
З іншого боку, країни, що підтримували долар в недавньому
минулому прийшли до висновку, що така підтримка позбавляє їх
матеріальних ресурсів, оскільки дозволяє США імітувати нові долари
для їх закупки.
Євро для світового ринку - валюта, за значимістю порівнянна
лише з доларом. Це не тільки друга за обсягами продажів валюта, а й
резервна валюта для багатьох країн світу. На відміну від більшості
найбільш значущих світових валют євро не базується на економіці
однієї-єдиної країни. Якщо говорити про економічний добробут країн,
де в обігу прийнятий євро, то варто говорити про економічне здоров'я
кожної з цих 17 країн окремо. Крім того, у всіх цих держав різна
податкова політика - Німеччина може зміцнити свої позиції, тоді коли
Франція - ослабнути економічно, і навпаки.
Одна з найважливіших статей доходу країн єврозони міжнародна торгівля, яка приносить ВВП більший, ніж ВВП США або
Японії.
Незважаючи на те що ЄЦБ проводить єдину монетарну політику
в усіх країнах єврозони, його повноваження щодо фіскальної політики
простягаються не настільки далеко. Підсумком таких обмежень стали
боргові кризи в Греції, Португалії та Іспанії, в яких була можливість
позичати гроші за зниженими ставками. При цьому економічний стан
може відрізнятися в залежності від країни. Перед тим як в Європі
вибухнула боргова криза, євро був альтернативою "баксу" і зберігав
своє становище в період ослаблення долара. Але інвестори як і раніше
розглядають долар як "тиху гавань" у часи економічної нестабільності,
тоді коли суверенність країн - учасниць єврозони, як і раніше
ускладнює адекватну швидкість реакції цих країн на негативні
економічні події.
Проте складнощі виникають не тільки через економічні
чинники, а й через психологічні. Наприклад, німці традиційно більш
чутливі до інфляції, ніж італійці, тому між двома країнами постійно
відбуваються дискусії через переваги щодо цього показника: одній
стороні хочеться більшої стабільності, тоді коли інша наполягає на

104

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

політиці, що припускає більший економічний ріст. Чутки про подібні
передбачувані події не раз змушували котирування євро коливатися;
перспектива відходу (або виключення) з єврозони слабших країн
розглядалася як частково позитивний фактор (хоча і негативний теж,
оскільки це викликало б хаос і нестабільність), тоді коли чутки про
вихід Німеччини досить істотно знижували вартість євро.
Коли євро тільки-тільки з'явився, багато хто сподівався, що він
змістить долар США з позиції провідної світової валюти. Звичайно,
вірогідність цього існує і зараз, оскільки єврозона як і раніше дуже
сильна як економічна формація, але невпевненість і побоювання з
приводу суверенних боргів визначили слабкі місця цієї валюти.
Незважаючи на те що падіння євро малоймовірне, варто
очікувати на нестабільність цієї валюти та передбачати вірогідність
того, що деякі країни залишать єврозону. Але якщо єврозона зробить у
себе "генеральне прибирання" і прибере всі послаблювальні її
фактори, то євро має всі шанси стати більш вагомою альтернативою
долару як резервної валюти.
Щодо позиції США, то Барак Обама зазначив, що позиція
долара США є вкрай сильної немає необхідності у створенні нової
світової валюти. Такої ж позиції притримались лідери Великої
Британії та Франції. В результаті питання створення єдиної світової
валюти на саміті G20 не піднімалося.
У зв‘язку з фінансово-економічною кризою Росія має шанс
перетворити рубль на світову розрахункову валюту. Але
нестабільність ключових валют і неузгодженість між учасниками
ринків створює потребу в появі нового, гарантовано стабільного
інструменту розрахунку. Міцність рубля дозволяє зробити його таким
при відносно невеликих зусиллях на міжнародній арені, що дасть Росії
колосальний вплив на глобальному масштабі.
Золото, як альтернатива долару теж не вихід. Драгметала просто
фізично не вистачить на всі центробанки світу, не рахуючи вже
корпорації і населення, для задоволення ресурсних інтересів
Швейцарський франк, на який в останній місяць інвестори
спробували покласти ці обов‘язки, став на коліна: якщо спробувати
захистити світову фінансову систему за рахунок Альпійської
республіки, то буде потрібно пожертвувати економікою Швейцарії.
Після чого швейцарський франк просто зникне.
Щодо Китаю, то починаючи з грудня 2008 року Народний банк
Китаю уклав 6 угод щодо валютних свопів, які дозволяють
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відмовитися у зовнішній торгівля від долару США та євро. На думку
окремих фахівців, юань може отримати статус світової резервної
валюти до 2020 року.
Цікаво те, що незважаючи на заяви лідерів Бразилії, Росії, Індії
та Китаю. Щодо пошуку альтернативи долару, органи грошового
регулювання цих країн активно скуповують долар.
В умовах фінансово-економічної та політичної кризи, в Україні
представниками влади не висловлювалася офіційна позиція держави
щодо питань зміни світової резервної валюти та створення
регіональних спільних валютних зон. А альтернатива долару, як
гривня може тільки залишатися в мріях. Такий варіант, на жаль, навіть
не розглядається.
Досі суперечки про те, поганий чи хороший американський
долар як МРВ, пояснюють аналітики брокерської компанії Nordfx
(Норд форекс, яка входить до ТОП-3 світового рейтингу брокерів
форекс Академії Masterforex-V, ведуться на рівні емоцій. Але хто з
учасників дискусій згадував про те, що основи Федеральної резервної
системи США (ФРС) були закладені більше ста років тому, на нараді
на острові Джекіл? При приватній формі власності капіталу
(акціонером є комерційна компанія з особливим статусом капіталів)
головним керуючим ФРС є держава: гроші друкує приватна фірма, але
держава у неї гроші позичає.
У цьому полягає унікальна відмінність ФРС від міністерств
фінансів і казначейств інших держав світу, які можуть надрукувати
сотню-другу мільйонів (мільярдів) банкнот на прохання або вимогу
чергового уряду.
Завдяки такій схемі взаємодії кожен долар є анонсованим
запозиченням у фінансову систему країни. При цьому – що ще більш
важливо для світової економіки – долар не прив‘язується ні до темпів
розвитку національної економіки, ні до золотовалютного стандарту –
адже золото теж коливається в ціні, що зайвим разом підтверджують
події останніх днів, коли тройська унція «жовтого диявола» стала
коштувати більше 1,8 тис. доларів.
ФРС вираховує курс долара виходячи зі світової ціни на всі
світові товари. Тому навіть дефолт США ніяк не може відбитися на
стабільності американського долара – ну, не може споживча вартість
всіх вироблених товарів у світі впасти за один день в півтора-два рази.
Державні облігації США ніяк не залежать від стану американської
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економіки. Парадоксально? Так. Але як же Джордж Сорос 20 років
тому заробив понад 2 млрд. доларів на падінні британського фунта
стерлінгів. Самостійно обвалити він його не міг, але зате зміг взяти на
себе сміливість прийняти рішення купувати британську валюту, яку в
паніці стали збувати інші інвестори, – але ж через якийсь час фунт
повернувся на колишні позиції, збагативши Дж. Сороса.
В останні роки дискусії про те, чим би замінити американський
долар, ведуться постійно, але настільки мляво, відзначають експерти
Академії Masterforex-V, що зайвий раз підкреслюють небажання
нікого – ні національних, ні міжнародних інституцій – брати
відповідальність за «новий долар» на себе.
Особисто я вважаю, що в даних умовах кожна країна повинна
думати про зміцнення своєї національної валюти, тим самим
зменшити залежність від світових кредитно-грошових систем.
УДК 657
Голощук К.А., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Гура Н.О., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Питання впровадження міжнародної практики ведення
бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних
стандартів порушувалось протягом останніх років неодноразово.
Зокрема, 12 травня цього року Верховна рада ухвалила пакет змін до
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні». Найважливіша поправка – до статті 12: «Для складання
фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони
не суперечать цьому Закону». Застосовувати її мають публічні
акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які
провадять господарську діяльність за видами, перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову
звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними
стандартами. Справедлива держава, поза всякими сумнівами,
зобов‘язана захищати права громадян на отримання інформації про ті
підприємства, куди громадяни вкладають свої кровні заощадження.
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Саме тому МСФЗ украй необхідні в тих секторах економіки, що мають
доступ до коштів громадян. Примус до МСФЗ таких підприємств
повинен стати однією з гарантій максимального забезпечення
інвесторів фінансовою інформацією.
31 травня в Києві відбулась ІІ Міжнародна практична
конференція «МСФЗ в Україні: вимоги глобалізованого світу»,
організована Спілкою незалежних бухгалтерів. Одне з питань
конференції стосувалось сучасного стану застосування МСФЗ в
Україні. Олег Олександрович Канцуров, начальник Управління
методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України,
оцінив ситуацію дуже точно: є відсоток компаній, у яких працюють
підготовлені фахівці, проводиться навчання з кваліфікації CAP, CIPA
и так далі. Такі компанії вже давно готові до впровадження МСФЗ. Є і
такі компанії, яким іноземні інвестиції не потрібні і вони мають слабке
уявлення про міжнародну звітність. Мінфін України, однак, вважає,
що підготовка до переходу повинна проводитися організовано, тому
регулятори чекають, що цей процес буде організований не тільки на
державному рівні, а й на рівні професійних бухгалтерських об‘єднань.
Також нещодавно Мінфін оновив свій план заходів щодо
впровадження МСФЗ і підписав Меморандум про співпрацю з НБУ.
Впровадження МСФЗ в Україні сприятиме більш високому рівню
прозорості фінансового ринку та забезпечить співставність фінансової
звітності українських компаній із звітністю іноземних компаній. Це
спростить українським підприємствам доступ до іноземних інвестицій
та капіталу, дозволить скоротити витрати компаній, які вже готують
звітність згідно МСФЗ для зовнішніх партнерів. До Меморандуму
входить додаток, що складається з десяти напрямків підтримки
впровадження МСФЗ.
Отже, удосконалення бухгалтерського обліку в Україні має
відбуватися згідно з потребами сучасного глобалізованого світу.
Впровадження МСФЗ в Україні сприятиме більш високому рівню
прозорості фінансового ринку та забезпечить співставність фінансової
звітності українських компаній з фінансовою звітністю іноземних
компаній, дозволить збільшити іноземні інвестиції в Україну і вийти
на європейський ринок національним компаніям.
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ОПТИМУМ ЛАФФЕРА ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБIЛЬНОСТI
Протікання чергового етапу глобальної фінансової кризи
ілюструє загострення економічного становища як в передових
«локомотивах», так і в країнах, що розвиваються. Причинами
виникнення негативних процесів в ринковому господарстві
економічно розвинутих країн є зниження валютних надходжень до
національних економік внаслідок зниження конкурентоздатності
порівняно з провідними світовими експортерами, винесення
транснаціональними компаніями вітчизняних підприємств за межі
країни.
Виникнення фінансових труднощів в передових економіках в
умовах глобальної фінансової «павутини» отримало свій відгомін у
країнах, де формування засад соціально-орієнтованої економіки
знаходиться в зародковому стані.
В таких випадках мова заходить про процеси, які мають складну
структуру, і їм притаманні багатофункціональні зв‘язки, тому
доцільно застосувати лінійний або нелінійний множинний регресійний
аналіз та методи диференціального числення. З метою знаходження
оптимального рівня податкового навантаження на національну
економіку доцільно використати криву Лаффера.
Заслуговує на увагу той факт, що одним із гальмівних чинників
переведення національного господарства на інноваційно-інвестиційну
модель розвитку та мінімізацію ризиків виникнення різного роду
економічних криз є надмірне фіскальне навантаження, що
проявляється у високих ставках податків на фонд оплати праці та
кінцеве споживання.
За таких умов система оподаткування не відіграє повною мірою,
притаманних їй класичних функцій, стимулюючої та фіскальної.
Перша функція не виконується у зв‘язку із завищеними ставками, що
дестимулює суб‘єктів підприємницької діяльності до розширеного
відтворення наявних потужностей і тим самим нарощення податкової
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бази, а друга – у зв‘язку з високою часткою здійснення тіньових
операцій.
Між тим значний потенціал наповнення бюджетів різного рівня
має місце у сфері господарського освоєння природно-ресурсного
потенціалу, де виникає диференціальна рента І, яка на даний момент є
базовою умовою отримання корпоративними структурами значних
обсягів надприбутків, в першу чергу, за рахунок активної експортної
діяльності.
Але між тим необхідно зазначити, що зниження податкових
ставок у короткостроковому періоді буде проявлятися у зниженні
надходжень до бюджетів відповідного рівня, але у довгостроковій
перспективі ці заходи призведуть до розширення бази стягнення
класичних податків і, відповідно, активізації економічної активності та
встановлення макроекономічної фіскальної рівноваги.
Разом з тим існує податковий лаг відставання в часі розширення
податкової бази від зниження ставок оподаткування. Тому паралельно
поетапне підвищення платежів за спеціальне використання природних
ресурсів до економічно обґрунтованого рівня дозволить максимально
знизити негативний вплив часового лагу та підвищити ефективність
фіскального регулювання природокористування.
Збільшення нормативів плати за спеціальне використання
окремих видів природних ресурсів та ставок екологічного податку за
забруднення навколишнього середовища дозволить, з однієї сторони,
компенсувати втрати бюджетів різного рівня та позабюджетних
фондів (наявність часового лагу між зниженням ставок податків та
зростанням надходжень у бюджети у зв‘язку з розширенням
податкової бази) внаслідок зниження ставок основних видів прямих і
непрямих податків (для досягнення фіскального оптимуму Лаффера), а
з іншої – змусить основних природокористувачів ощадливіше
використовувати природні блага і знижувати обсяги викидів
шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди стічних вод у
природні водні об‘єкти та утворення відходів особливо токсичних
речовин.
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ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВЕДЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Комп‘ютери в обліковому процесі використовуються для:
 збору, реєстрації і обробки первинної інформації;
 ведення облікових регістрів господарських операцій;
 організації обліку розрахунків підприємства, обліку витрат на
виробництво і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг);
 заповнення і друку будь-яких форм звітності.
Комп‘ютерні системи обліку дозволяють оперативно формувати
інформацію по різних аспектах фінансового стану підприємства,
необхідну керівництву для ухвалення поточних рішень з управління
підприємством.
Комплексна автоматизація бухгалтерського обліку, яка
забезпечує повну обробку всієї облікової інформації, економічний
аналіз за окремими показниками, ефективне планування майбутніх
податкових виплат, підвищує інформаційні можливості підприємства.
Ведення бухгалтерського обліку за допомогою комп‘ютерних
програм надає можливість заощадити один з найважливіших ресурсів
 час, який доцільно використовувати для поглибленого аналізу
господарської діяльності підприємства, планування, прогнозування та
для ухвалення виважених управлінських рішень.
Недостатньо придбати комп‘ютер, щоб підняти техніку ведення
обліку на підприємстві до сучасних стандартів. Щоб навчити
комп‘ютер вести бухгалтерський облік, необхідний спеціалізований
програмний продукт.
Існує декілька шляхів його отримання:
Перший  розробка власними силами. Такий варіант пов‘язаний з
необхідністю утримувати в штаті висококваліфікованих програмістів, що
робить отриманий у результаті програмний продукт вкрай дорогим.
Другий  укладання договору з професійною організацією на
розробку програмного продукту. Цей варіант має подібний недолік 
велику ціну, оскільки виконання одиничного замовлення пов‘язано з

111
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

високою собівартістю продукту для спеціалізованої комп‘ютерної
фірми (вони зазвичай випускають тиражовані програмні продукти).
Крім того, при цьому варіанті навряд чи вдасться знайти серйозну
фірму-виконавця
(великі
фірми-розробники
програмного
забезпечення просто не візьмуться за таке замовлення), а дрібні фірми,
в більшості випадків, не в змозі забезпечити належну гнучкість
програмного продукту і його подальший супровід.
Третій  копіювання готового програмного продукту у іншого
користувача. Такий варіант крім порушення авторських прав фірмивиробника програмного продукту обмежений тим, що в цьому випадку
підприємство буде позбавлене технічної підтримки з боку розробника,
яка надається тільки офіційним користувачам.
Четвертий  придбання готового програмного продукту. З точки
зору економії коштів і часу, а також ефективності використання
програмного продукту найбільш прийнятним виявляється четвертий
варіант  придбання програми автоматизації бухгалтерського обліку у
розробника або дилера, що забезпечує необхідний сервіс і оновлення
програми у міру створення нових її версій.
Вибір програмного забезпечення з безлічі програмних
продуктів, пропонованих сьогодні на українському ринку, повинен
бути обумовлений метою, яку ставить перед собою керівництво
підприємства, автоматизуючи облік.
На підприємствах, що здійснюють невелику кількість
господарських операцій, застосовуються відносно прості й недорогі
програми, що дозволяють вести книгу господарських операцій і
складати на її основі баланс і фінансову звітність. На підприємствах з
великим об‘ємом господарських операцій, де ведеться складський
облік, здійснюється контроль за виконанням договорів, відстежуються
взаємини з дебіторами і кредиторами, реалізуються управлінський
облік, фінансовий аналіз та інші роботи використовуються комплексні
системи бухгалтерського обліку.
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ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ І ПОРУШЕННЯ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Для здійснення аудиту власного капіталу доцільно, насамперед,
дослідити саму сутність капіталу, зрозуміти його різновиди та їх зміст.
Рахунки класу 4 ("Власний капітал та забезпечення зобов'язань")
призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів
різновидів власного капіталу - статутного, пайового, додаткового,
резервного, вилученого, несплаченого, а також нерозподілених
прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень
майбутніх витрат і платежів, страхових резервів. Фінансові ресурси,
що використовуються на розвиток виробничо-господарського процесу
- це капітал у грошовій формі.
Капітал – це сукупність матеріальних ресурсів і коштів,
фінансових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для
суб'єкта господарювання. Аудиту підлягає структура капіталу за
джерелами його утворення. Джерела утворення капіталу суб'єкта
господарювання – це власні й позикові кошти. Власний капітал
суб'єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто
чистими активами. Вона обчислюється як різниця між вартістю майна
і позиковим капіталом. Власний капітал складається зі статутного,
додаткового і резервного капіталу, нерозподіленого прибутку та
цільових (спеціальних) фондів.
Власник поділяє капітал на основний (довгостроковий) і
оборотний (поточний) капітал. Основний капітал складається з
основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових
інвестицій (довгострокових позичок). Оборотний капітал складається з
матеріальних оборотних засобів, коштів у поточних розрахунках,
короткострокових фінансових вкладень.
Шляхом проведення аудиту можуть бути встановлені
порушення, типовими з яких є такі:
1) кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі
статутного капіталу, затвердженого в установчих документах;
2) необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок
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завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів,
які вносяться до статутного капіталу;
3) невнесення чи неповне внесення засновниками часток до
статутного капіталу;
4) несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів;
5) несвоєчасне оформлення вибуття і приймання нових
засновників, акціонерів;
6) невиплати дивідендів за привілейованими акціями;
7) неправильне визначення часток, які вносяться засновниками
до статутного капіталу;
8) неправильне визначення часток, які підлягають вилученню
засновниками зі статутного капіталу;
9) недооформлені й прострочені документи;
10) необумовлене виправлення записів у документах без
необхідних підстав;
Виявлені помилки і факти шахрайства необхідно згрупувати з
метою встановлення їх суттєвості і підготовки підсумкової аудиторської
документації. За результатами проведеного аудиту аудитор готує
інформацію про перевірену сукупність для внесення до Звіту клієнта та
до Висновку аудитора. Якщо аудитор не знайшов порушень чи знайшов
порушення, які не впливають на законність функціонування, не завдають
шкоди державі, засновникам чи акціонерам, то він фіксує факти
перевірки в аналітичній частині аудиторського висновку. При цьому
аудитор має право пропонувати видати на перевірену підсукупність
позитивний висновок. Якщо аудитор знайшов порушення, які
впливають на законність функціонування чи завдають шкоди державі,
засновникам чи акціонерам, то він фіксує всі факти в аналітичній
частині аудиторського висновку. У цьому разі аудитор дає час для
усунення виявлених порушень. Якщо порушення не виправлені, то
аудитор не має права видати позитивний висновок.
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних умовах впровадження комп‘ютерної техніки,
надзвичайно актуальним стало питання автоматизації всіляких
процесів виплати заробітної плати.
Задля запровадження автоматизації виплати заробітної плати на
підприємстві попередньо повинна бути розроблена та впроваджена
автоматизована система обліку заробітної плати.
Організаційно найпростішою є виплата заробітної плати через
касу, тому її використовують на малих та середніх підприємствах.
Однак, цьому способу властиві певні недоліки, які зменшують або
анулюють при виплаті заробітної плати за допомогою платіжних
карток. Зокрема, необхідність понесення витрат на обладнання
приміщення для каси та введення в штатний розклад посади
бухгалтера-касира.
Автоматизація виплати заробітної плати через касу є поетапним
процесом. Насамперед автоматизована система обліку заробітної
плати повинна сформувати за визначений розрахунковий період
платіжну відомість, яку можна роздрукувати та видавати за нею
платню в касі. По-друге, створюється спеціальний електронний
документ «Платіжна відомість» та по кожному працівникові робиться
запис: Дт 661 - Кт 301.
У випадку, коли працівник не зміг отримати заробітну плату у
визначений термін в касі, невиплачені кошти депонуються, а в
автоматизованій системі обліку створюється документ «Відомість
прийняття заробітної плати», де серед іншого зображуються суми
невиплаченої заробітної плати за відповідними платіжними
відомостями. На підставі цього документу формується електронний
документ «Відомість депонування» та бухгалтер виконує запис: Дт
661 – Кт 662. Останній документ має забезпечити можливість
друкування картки депоненту з метою наступного отримання
працівником депонованої заробітної плати.
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Також заробітна плата може виплачуватися на картковий
рахунок робітника. Основні переваги використання пластикових
карток спроможні оцінити як підприємства, так і працівники. Так,
підприємство у разі застосування цього способу не має потреби в
запровадженні посади бухгалтера-касира, обладнанні та охороні
касового приміщення, інкасації готівки, урахуванні депонованих сум
невиплаченої заробітної плати і т.д. Працівник у свою чергу може
отримати зароблені кошти у будь-який зручний час незалежно від
свого місцезнаходження, може залишати частину заробітної плати на
картковому рахунку, здійснювати розрахунки за допомогою своєї
пластикової картки, а також отримувати додаткові послуги, що
надаються банком.
Здійснення розрахунків з працівниками за допомогою платіжних
карток передбачає попереднє підписання договору підприємства з
банком.
Автоматизована система обліку заробітної плати на підприємстві
повинна формувати інформацію, яка надсилається до банку у вигляді
сукупності файлів, що містять наступні дані: ПІП працівника, його
ідентифікаційний номер, сума заробітної плати, вид банку, номер
карткового рахунку та додаткова інформація.
Працівник має змогу за власним бажанням обирати банківську
установу, на рахунок якої буде надходити його заробітна плата. У
загальному підсумку це може ускладнити роботу бухгалтера та
призвести до помилок, яких можна частково уникнути за допомогою
автоматизації системи обліку заробітної плати. Використовуючи
спеціально розроблений алгоритм, бухгалтер один раз заповнює всі
необхідні реквізити та платіжне доручення формується автоматично.
Отже, заробітна плата працівникам підприємства може
виплачуватися різними способами. Враховуючи наявність властивих
їм недоліків та переваг, на деяких підприємствах часто поєднують
декілька способів.
Безперечно, велике значення для удосконалення організації
бухгалтерського обліку та виплати заробітної плати має автоматизація
цих процесів. Впровадження автоматизованої системи дозволить не
тільки скоротити штат бухгалтерії та, відповідно, витрати на його
утримання, а й сприятиме полегшенню роботи бухгалтера.
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ У
ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯМ НОВОГО ПОДАТКОВОГО
КОДЕКСУ
Заробітна плата є важливішим засобом підвищення
зацікавленості працюючих у результатах своєї праці, її
продуктивності, збільшення обсягів виробленої продукції, поліпшення
її якості та асортименту.
Перехід України до ринкової економіки вимагає запровадження
принципово
нового
організаційно-економічного
механізму
регулювання праці та іі оплати. Він повинен грунтуватися на сучасних
прогресивних міжнародних стандартах методології та організації
бухгалтерського обліку, що зумовлює необхідність дослідження та
оцінки ефективності організації оплати праці та основних напрямків її
удосконалення.
Значну роль в узагальненні і пропаганді теоретичних і
практичних знань у галузі економіки праці та її оплати відіграють
фундаментальні монографічні видання та спеціальні наукові збірники
вчених наукових центрів та закладів освіти, періодичні журнальні
видання, вісники, часописи, передусім "Економіка України",
"Продуктивність", "Економіст", "Персонал", "Праця і зарплата" та ін.
У 1995 р. засновано науковий економічний та суспільно-політичний
журнал "Україна: аспекти праці", який регулярно висвітлює думки
вчених та практиків з найактуальніших проблем ринку праці оплати
праці та динаміки доходів громадян, розвитку соціально-трудових
відносин, професійної освіти, соціального захисту тощo.
У зв‘язку зі змінами у Податковому кодексі, при здійсненні
обліку заробітної плати виникає низка проблем. Наприклад: заробітна
плата повинна виплачуватися не рідше двох разів на місяць. Є дві
неточності, які слід брати до уваги перш ніж утримувати із авансу
податок на доходи фізичних осіб: про застосовування до авансу
податкової соціальної пільги та про необхідність зменшення бази
оподаткування ПДФО на суму єдиного соціального внеску.
Відповідно до п.169.1 Податкового кодексу «платник податку
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має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного
доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної
плати, на суму податкової соціальної пільги. Отже, податкову
соціальну пільгу до авансу застосовувати не можна.
Відповідно до п.164.6 ст.164 Податкового кодексу «Під час
нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування
визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму
єдиного внеску на загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування, а також на суму податкової соціальної пільги за її
наявності.»
Практикуючі бухгалтери здійснюють облік відповідно до свого
тлумачення Податкового кодексу. Хочеться відмітити, що його нова
редакція є досить громіздкою та тяжкою для сприйняття. Тому в
Україні створено більше 700 консультаційних центрів, які займаються
поясненням норм податкового законодавства.
Заробітна плата – це точка перетину інтересів багатьох:
підприємства, працівника, податкової, фондів тощо. Кожна з цих
сторін оцінює значення заробітної плати, як найважливішу. У зв‘язку з
цим важко переоцінити значення роботи бухгалтера, пов‘язаної з
обліком витрат на оплату праці. Вона, як правило, найбільш складна та
трудомістка. Особливо уважним необхідно бути при здійсненні
операцій по заробітній платі, слідкувати за усіма змінами нормативної
бази. Адже неправильне трактування Податкового кодексу може
призвести до значних помилок у оподаткуванні заробітної плати.
УДК 657.6:339.187.6
Градова О.В., студентка 4-го
*Науковий керівник: Кутузов М.Р., к.е.н., доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ
ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Епоха технічних нововведень, як продуктивної сили, накладає
свій технологічний відбиток на ефективність функціонування
підприємств та організацій через прискорення строків внесення та
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обробки даних, а також через полегшення обліково-аналітичної роботи
для тих підприємств де використовуються програмне забезпечення.
Якщо досліджувати ринок лізингових послуг виявляємо такий
факт, що українські підприємства не достатньо використовують в
обліку сучасних бухгалтерських програми та технологій. У більшості
випадків облік лізингових операцій зосереджений на обліку основних
засобів тому саме ця ділянка повинна бути максимально
автоматизована.
Облік основних засобів є однією з найскладніших та громіздких
ділянок обліку та вимагає значних трудових затрат для його ведення.
На наш погляд, автоматизація даної ділянки дозволить значно
скоротити трудові затрати, та надасть змогу швидко, адекватно
реагувати на зміни в складі власного та орендованого майна тощо.
Цю проблему висвітлюють ряд науковців: Бутинець Ф.Ф., Дик
В.В., Завгородній В.П., Подольський В.І., Уринцов А.І. [1-4].
Метою роботи є розгляд проблеми комп‘ютеризації лізингових
операцій, та переваг автоматизованого обліку даної ділянки, що дає
змогу прискорити швидкість обробки даних.
Автоматизація обліку основних засобів базується на створенні та
веденні інформаційної бази про:
- інвентарну картотеку основних засобів;
- відомість нарахування амортизації;
- відомість
про
виконаний
капітальний
ремонт,
реконструкцію, поліпшення;
- зведену відомість з обліку основних засобів;
- довідник коректних проведень;
Таким чином при автоматизації операцій з обліку основних
засобів, а також удосконалення обліку лізингових операцій,
бухгалтеру полегшується праця з обліку власного та залученого майна,
спрощується та робиться більш достовірною аналіз використання
основних засобів, спрощується контроль.
Серед готових програмних продуктів, які можна віднести до
класу бухгалтерських програм, можна виділити такі, що мають широке
розповсюдження на ринку: 1С: Бухгалтерія, Галактика, Парус, Тритон,
R/3 [1, 237-303]. Та спеціалізований програмний продукт який
розробляється для конкретних підприємств.
Проте, проаналізувавши особливості та переваги цих систем,
найоптимальнішою, на наш погляд, для автоматизації обліку
лізингових операцій у компаніях є програма 1С.
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Отже, комп‘ютеризація – це один з основних засобів напрямків
удосконалення і підвищення ефективності бухгалтерського обліку, чи
не єдиним засобом підвищення росту продуктивності праці,
досягнення оперативності та достатньої аналітичності облікового
процесу.
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АНТИЦИКЛІЧНІ ЗАХОДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ
Безумовно, світова фінансова і економічна криза відчутно
позначилися на подіях в економіці та фінансовому ринку України.
Водночас зовнішні чинники не є основними причинами неефективної
економічної політики і загострення кризи в державі.
Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік
враховують тенденції розвитку вітчизняної економіки та грошовокредитної сфери, передбачають комплекс змінних індикаторів
фінансової сфери та систему заходів монетарної політики,
спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової
одиниці, сприяння відновленню економіки на стійкості банківської
системи.
У 2009 році грошово-кредитна політика здійснюється у складних
умовах економічної та фінансової кризи і спрямовується на
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якнайшвидше подолання її наслідків. Значне зниження зовнішнього
попиту на вітчизняну продукцію, згортання іноземних інвестицій,
суттєве ускладнення доступу до зовнішніх фінансових ресурсів,
необхідних для реформування економіки, викликало падіння
виробництва, експорту, зменшення всіх видів доходів, особливо
валютних, обумовило труднощі з наповненням бюджету, перевищення
попиту на іноземну валюту над її пропозицією. Це на початку року
спровокувало девальваційні процеси ажіотажні настрої у населення
щодо купівлі валюти та вилучення коштів з банківської системи, що
відобразилося на її ослабленні, зменшенні кредитування економіки,
скорочення золотовалютних резервів Національного банку України.
Падіння ВВП ставило у І кварталі 2009 р. 20,3%, у ІІ кварталі –
18%, промислове виробництво за сім місяців скоротилося на 30,4%,
експорт зменшився на 48,5%. Рівень безробіття на кінець липня
становив 2,2%. Чистий притік зовнішніх інвестицій до України за сім
місяців скоротився у 2,9 разів, а приплив іноземних запозичень за
кредитами та облігаціями, який спостерігався у минулому році (10,2
млрд. дол.), змінився на їх чистий відлив у поточному (-4,5 млрд.дол.).
Перевищення бюджетних видатків над отриманими доходами за
перше півріччя зросло до 9,6 млрд. гривень. Інфляція залишається на
високому рівні – за сім місяців індекс споживчих цін зріс на 8,5%.
Заходи грошово-кредитної політики спрямовуються на
стримування значних коливань валютного курсу та збалансування
валютного ринку, забезпечення економіки платіжними засобами,
стимулювання відновлення процесів кредитування, а також
запровадження пруденційних заходів щодо підвищення надійності
функціонування банківської системи.
Серед основних заходів щодо стабілізації ситуації на валютному
ринку необхідно відзначати активну політику інтервенцій,
запровадження механізму валютних аукціонів, заміну нормативу
ризику загальної відкритої валютної позиції банків на ліміти
граничних значень відкритої валютної позиції, вдосконалення порядку
використання лоро-рахунків та процедури отримання іноземних
кредитів тощо. Для забезпечення належного рівня ліквідності,
збільшення кредитування економіки та підтримки банків проводилася
гнучка політика рефінансування з вдосконаленням відповідних
механізмів, знижувалась облікова ставка, був визначений та почав
реалізовуватися порядок ре капіталізації банків за участю держави та
інші заходи.
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Здійснювана антикризова політика мала міжнародну підтримку,
що забезпечило отримання чергових траншів кредиту Міжнародного
валютного фонду, частина яких спрямовувалися на фінансування
дефіциту державного бюджету. Також ця підтримка дозволила
частково стримувати зменшення міжнародних резервів Національного
банку.
Національний банк неодноразово звертав увагу на різних рівнях
ризики внутрішнього і зовнішнього характеру, які постійно наростали
і несли вагому загрозу порушенню стабільності в економіці.
Національний банк:
 проводив стриману грошово-кредитну політику, спрямовану на
нівелювання монетарного чинника інфляції;
 посилював пруденційні нормативи діяльності банків,
стимулюючи їх укладати угоди в національній валюті і виваженіше
підходити до управління власними активами та пасивами:
 розширював можливості банків з підтримки їх ліквідності, при
цьому навіть в умовах інфляційного тиску обсяг операцій
національного банку з рефінансування перевищував обсяги
проведення мобілізаційних операцій;
 проводив процентну політику, спрямовану на стимулювання
заощаджувальної активності населення;
 нарощував валютні резерви.
Отже, суттєво впливатиме на коливання попиту та пропозиції на
ринку рівень збалансованості державного бюджету, визначення
особливостей його видаткової частини, джерел фінансування
бюджетного дефіциту.
Зовнішні умови вимагатимуть від економіки країни
диверсифікації основних чинників формування ВВП, спрямованої
насамперед на стимулювання розвитку внутрішнього ринку переважно
у напрямах, пов‘язаних з діяльністю в агропромисловому комплексі.
Стабілізація фінансового ринку та очікувана активізація
розвитку внутрішнього ринку створюватимуть умови для поступового
відновлення інвестиційних процесів із підвищення ролі інвестицій у
стимулюванні розвитку реального сектору економіки.
Вплив на внутрішні ціни суттєвої девальвації обмінного курсу
гривні,
яка
відбулася
упродовж
кризового
періоду,
компенсуватиметься збільшенням насиченості внутрішнього ринку
товарами вітчизняного виробництва та зменшенням рівня доходів
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населення, що спостерігався у 2009 році. Сукупна дія зазначених
чинників обумовлюватиме помірні темпи інфляції.
Головною метою грошово-кредитної політики є забезпечення
стабільності грошової одиниці, що є основою для забезпечення
збалансованого економічного розвитку, підвищення рівня зайнятості
та реальних доходів населення.
УДК 657
Гринявський С.М., ст. гр. ОАС-42
*Науковий керівник: Нагірська К.Є., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
В своїй господарській діяльності промислове підприємство
виконує такі операції як постачання, виробництво, реалізація. При
планомірному здійсненні даних процесів підприємство очікує
отримати позитивний фінансовий результат, який надасть можливість
покращити та збільшити результативність виробничого процесу,
оновити технологічні можливості обладнання, стимулювати
працівників підвищенням заробітної плати, виплати дивідендів
учасникам тощо.
Для ефективного провадження діяльності підприємства,
отримання високого прибутку необхідною умовою є виконання
функції контролю. Дана функція у процесі діяльності забезпечує
нагляд і перевірку відповідності функціонування підприємства до
встановлених показників плану фінансового оздоровлення. Контроль
виконання господарської програми підприємства передбачає
дотримання етапів контрольного процесу, таких як визначення
стандартів, порівняння досягнутих результатів з встановленими
стандартами, обґрунтування необхідних заходів управлінського
впливу. Контроль органічно вписується в виробничий процес,
охоплюючи всю господарську діяльність підприємства знизу догори.
Тому застосування контрольного процесу потребує широкого
розподілу та кооперації праці між службами, відділами, виконавцями.
Здебільшого для проведення контрольних дій органами держави
чи керівництвом підприємства здійснюється планова перевірка
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правомірності здійснення господарських операцій, дотримання
поставлених обов‘язків тощо.
Вагомий результат має здійснювати раптова перевірка
контролюючими органами держави за виявленими порушеннями
підприємства: невиконання законодавчих норм, несплати податків,
заниження прибутків, шкідливі умови роботи працівників, якщо
раптова перевірка здійснюється з боку керівництва – за виявлення
порушень дисципліни ведення обліку, нестач товарно-матеріальних
цінностей, зловживання посадовими обов‘язками тощо. Застосування
оперативних контролюючих дій загалом в майбутньому допомагають
встановити винних осіб, накладення штрафів, встановлення нестач, які
списуються на витрати.
На нашу думку, вагомим результатом перевірки є стимулювання
та виправлення помилок персоналу більш мотиваційними
інструментами. Для цього пропонуємо на підприємствах здійснювати
профілактичний контроль, який надасть можливість здійснювати не
тільки перевірку вже за результатами здійсненої шкоди і виявлених
помилок або нестач, а й за ініціативним рішенням управлінського
персоналу підприємства. Завданням такого контролю є коригування
поведінки підконтрольного об‘єкта, спостереження та перевірка за
перебігом здійснення господарського процесу відповідно до
розробленої програми, оперативне відстеження стану справ за для
термінового вирішення завдань, відновлення платоспроможності
підприємства.
Звернувши увагу, що контроль діяльності – не тільки функція
бухгалтерії, а й інших економічних, технічних і технологічних служб
та інших підрозділів підприємства, тому профілактичний контроль
повинен покладатися не тільки на «верхівку» керівництва
підприємства, а також і на самих бригадирів, майстрів, які є саме
присутніми при здійсненні процесів виробництва. Вони будуть мати
можливість здійснити типову перевірку нестач цінностей,
компетентність та якість виконання робіт, і за наслідками здійснити
стимулювання чи покарання працівників.
Таким чином, необхідність проведення профілактичних
контрольних дій на підприємстві в сучасних умовах господарювання
займає особливе значення, коли має місце не залякування персоналу в
ході перевірки, звільнення з посад, а стимулювання його шляхом
підвищення заробітних плат, кар‘єрного росту тощо. Профілактичний
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контроль надасть можливість підвищити не тільки якість та
компетентність роботи персоналу підприємства, а й збільшити
ефективність діяльності підприємства, підвищення прибутку.
УДК 657.1
Гурська О.М., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК СУБ'ЄКТ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах науково-технічного прогресу зберігається необхідність
існування великих організаційних структур бізнесу - об'єднань,
концернів, господарських асоціацій, консорціумів. Об'єктивними
причинами їх формування та функціонування є: а) необхідність
поєднання усіх стадій технічного процесу, що дає змогу комплексно
використовувати
сировину
і
матеріали;
б)
кооперування
взаємопов'язаних спеціалізованих виробництв, що дає можливість
комплексно виготовляти кінцевий продукт; в) забезпечення повноти
циклу "наука - технічні розробки – інвестиції – виробництво – збут –
споживання"; г) масовість випуску продукції, стабільний асортимент,
що значно скорочує витрати на одиницю продукції, здешевлює її,
робить доступною для населення. Саме масове виробництво
автомобілів, впроваджене на заводах Форда, перетворило їх з
предметів розкоші в засіб пересування для середнього американця.
Слід зазначити, що є і недоліки у функціонуванні об‘єднань
підприємств, серед них: а) великі розміри організації призводять до
зниження його мобільності, до нездатності орієнтуватись у швидких
змінах ринкової ситуації; б) дуже важко перепрофілювати усталене
виробництво на випуск нової продукції; в) великі підприємства мають
громіздку, часто неефективну структуру управління; г) управлінське
рішення, проходячи усіма поверхами управління, може втратити
актуальність.
Для того, щоб успішно працювати в умовах ринкової
конкуренції, підприємства прагнуть об‘єднуватись в промислові,
промислово-фінансові та інші групи. Такі об'єднання підприємств
визначаються у теорії господарського права як господарські
об'єднання, які слід відрізняти від господарських товариств, що є
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підприємствами, а не об'єднаннями. Наведене визначення з юридичної
точки зору означає, що господарське об'єднання - це один із видів
організаційної структури бізнесу. Підприємства, які ввійшли до
об'єднання, є його членами або учасниками. Об'єднання має свої
економічні, організаційні та юридичні ознаки, які відрізняють його від
підприємства.
По-перше, підприємства консолідуються у групи-об'єднання на
основі певних матеріальних (економічних) інтересів (спільність
інтересів). Це об'єднання виробничої, науково-технічної, комерційної
діяльності
членів
об'єднання,
централізація
управлінських,
координаційних функцій тощо.
Матеріальні інтереси як основа об'єднання визначаються
засновниками у договорі або статуті як мета, завдання та функції
об'єднання. Єдність матеріальних інтересів членів як основа
об‘єднання – це його економічна ознака.
По-друге, об'єднання як суб'єкт господарського права має майно
юридично відособлене від майна членів об'єднання. Майном
об'єднання є: а) основні фонди і оборотні кошти, передані членами
об'єднання на його баланс згідно з договором чи статутом; б) майно
набуте об'єднанням у результаті господарської діяльності; в) майно
створених об'єднанням підприємств.
Майно даного суб'єкта є колективною власністю, право на частку
в якій належить членам об'єднання. Але розмежовується
відповідальність об'єднання і його членів як суб'єктів права:
об'єднання не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а останні не
відповідають за зобов'язаннями об'єднання і один одного. Після
припинення діяльності об'єднання майно, яке залишилося після
задоволення вимог кредиторів, розподіляється між його колишніми
членами. Цю ознаку об'єднання можна вважати економіко-юридичною
ознакою.
Третьою
ознакою
об'єднання
є
особлива
(складна)
правосуб'єктність. Членами об'єднання можуть бути лише
підприємства – юридичні особи, кожне з яких при входженні до
об'єднання зберігає права юридичної особи і діє на підставі Закону
"Про підприємства в Україні", тобто підприємства як члени об‘єднання
залишаються самостійними суб‘єктами господарського права.
Отже, господарське об'єднання – це складна господарська
організація, яка створена на основі поєднання матеріальних інтересів
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підприємств-учасників, діє на підставі установчого договору або
статуту і реєструється як юридична особа.
УДК 339.543.3-4:34
Данилюк А., ст. гр. МЕ-31
*Науковий керівник: Кравчук П.Я., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Жодна з держав світу в сучасних умовах не може існувати
відокремлено від інших країн та бути ізольованою від тих процесів,
що відбуваються в регіоні або частині світу, де вона знаходиться.
Численні міжнародні зв'язки об'єднують країни світу в тісну систему
— світове співтовариство, а їхні національні економіки — у світове
господарство. Найважливішу роль в об'єднанні країн у світову
господарську систему відіграють міжнародні економічні зв'язки. Вони
виражаються рухом товарів, послуг, капіталів, робочої сили,
інформації між країнами, регіонами й частинами світу.
Україна має певні міжнародні відносини, які впливають на
розвиток економіки нашої країни. В країну імпортують багато
продовольчих та непродовольчих товарів. При перетині митного
кордону, представники митної служби користуються органолептичним
методом перевірки якості, який не завжди є достовірним.
Порядок переміщення через митний кордон України товарів та
інших предметів, митне регулювання, пов‘язане з установленням мита
та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби
проведення в життя митної політики становлять митну справу. Митна
справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та уніфікації з
загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та стандартами.
Україна самостійно визначає митну політику, створює власну
митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території
відповідно до Митного кодексу, законів України та міжнародних
договорів за участю України. Митне регулювання здійснюється на
основі принципів: виключної юрисдикції України на її митній
території; виключної компетенції митних органів України щодо
здійснення митної справи; законності; єдиного порядку переміщення
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товарів і транспортних засобів через митний кордон України;
системності; ефективності; додержання прав та інтересів фізичних та
юридичних осіб, що охороняються законом; гласності та прозорості.
Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію
України і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню
митом. Мито нараховується митним органом України відповідно до
положень Закону "Про Єдиний митний тариф" і ставок Єдиного
митного тарифу України. Мито йде до державного бюджету України.
Згідно із вимогами Митного кодексу України товари, що
переміщуються через митний кордон України, крім митного контролю
можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному,
фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю
за переміщенням культурних цінностей.
Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний
кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених
законодавством України необхідних для цього товару видів контролю.
Митним кодексом України встановлено відповідальність за
порушення порядку проходження митного контролю в зонах
(коридорах) спрощеного митного контролю, тобто наявність під час
проведення митного контролю в особи, яка формою проходження
митного контролю обрала проходження через таку зону (коридор),
товарів, заборонених або обмежених до переміщення через митний
кордон України, або товарів у кількостях, що перевищують
неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України,
– тягне за собою накладення штрафу в розмірі від п‘ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію цих
товарів.
Як висновок, хочеться зауважити: необхідно контролювати
процеси перевезення товарів, бо це впливає на міжнародні відносини,
неякісна продукція і з нашої сторони призводить до погіршення
відносин між країнами-співробітниками. Також потрібно пам‘ятати,
що якість та беззаперечний контроль з боку митних органів забезпечує
прозорі міжнародні відносини між країнами, сприяє покращенню
економічного розвитку нашої держави.

128

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

УДК 657
Дацко К.П., аспірант
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана»
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Облік за міжнародними стандартами фінансової звітності
вимагає оцінки та управління ризиками, які виникають під час
управління оборотними активами. Наведемо у табл.1 облікову
інформацію для оцінки ризиків.
Таблиця 1
Облікова інформація для управління ризиками використання
оборотних активів
Вид
Обсяг облікової
Джерело облікової
ризику
інформації
інформації
Ризик
загальні обсяги
оборотні відомості,
втрати
надходження та
Журнали;
ліквідності вибуття запасів,
звітні дані попередніх
грошових коштів та періодів (ф.1 Баланс, ф.3
їх еквівалентів;
Звіт про рух грошових
коштів)
обсяги дебіторської оборотні відомості,
заборгованості;
Журнали;
звітність попередніх
періодів (ф.1 Баланс,
Звіт про дебіторську
заборгованість)
норми наявності та
використання
оборотних активів;
термін обертання
активів у днях;

планові розрахунки
норм залишків
оборотних активів на
підприємстві
дані планових
розрахунків та чинних
норм законодавства;
оборотні відомості,
Журнали
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Вид
ризику

Кредитний
ризик

Обсяг облікової
інформації
обсяги реалізації
продукції

обсяги дебіторської
заборгованості;

інформація про
дебіторів

Ризик
коливання
валютних
курсів
(інфляційн
ий ризик)

інформація про
коливання
валютного курсу

Ризик
вкладення
оборотних
коштів
(інвестиці
йний
ризик)

інформація про
об‘єкт
інвестування;
термін
інвестування;
обсяги інвестицій
на певну дату.

Джерело облікової
інформації
внутрішня документація
(Виробничі звіти, Звіти
по реалізації продукції)
звітні дані попередніх
періодів (ф.1 Баланс)
оборотні відомості,
Журнали;
банківські виписки;
звітні дані попередніх
періодів (ф.1 Баланс,
Звіт про дебіторську
заборгованість)
договори реалізації та
купівлі продукції;
звіти про використання
коштів наданих на
відрядження або під звіт
банківські виписки про
коливання валютного
курсу;
офіційні статистичні та
прогнозні дані про
стабільність
національної валюти
фінансова звітність
об‘єкта інвестування
договір інвестування
оборотні відомості,
Журнали;
фінансова звітність
підприємства (ф.1
Баланс)
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УДК: 657
Дацюк А.А., здобувач кафедри обліку і аудиту
Луцького національного технічного університету
ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Управління фінансово – господарською діяльністю передбачає
збір інформації про об‘єкт управління. В зв‘язку з цим, керівникам
сільськогосподарських
підприємств
необхідний
щоденний,
достовірний облік, який зможе надати оперативні дані про витрати
виробництва в розрізі окремих виробничих підрозділів, відділів за
добу, тиждень, декаду.
Для раціональної організації та ефективного управління
діяльністю допоміжних виробництв керівництву необхідна оперативна
інформація про кількість придатних до використання транспортних
засобів, потребу в транспортному обслуговуванні виробничих
підрозділів, обсяги робіт ремонтних майстерень, кількість спожитої
електроенергії, газу, використаних інших ресурсів в процесі
виробництва. Тобто, необхідна внутрішня звітність, в якій
відображатимуться фактичні витрати, норми витрат, а також
результати аналізу, з виявленням причин відхилень фактичних витрат
від нормативних (запланованих) та винуватців таких відхилень.
Внутрішня звітність формується відповідно до характеру
діяльності підприємства, цілей і завдань управління. Тому її форма
повинна максимально розкривати зміст представлених показників.
Вимоги до змісту висувають безпосередньо її користувачі, які
зауважують працівникам, що складають внутрішню звітність, яка
інформація, у якому вигляді, обсязі і у які терміни необхідна.
З
результатів
дослідження
практики
діяльності
сільськогосподарських підприємств у Волинській області можна
зробити висновок про відсутність належного звітування керівників
структурних підрозділів щодо результатів своєї роботи керівникам
вищих рівнів. Інформація про господарську діяльність узагальнюється
в основних формах фінансової, статистичної та іншої звітності. І хоча
такі дані є корисними для широкого кола користувачів, вони не
використовуються
для
оперативного
управління,
оскільки
відображають результати минулих подій.
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Тому, з метою покращення аналітичності обліку і контролю
витрат допоміжних виробництв та ефективного управління
виробничим процесом, необхідно формувати внутрішні звіти за
кожним центром відповідальності. Складання звітів за центрами
відповідальності надасть можливість отримати інформацію про
витрати в розрізі місць їх виникнення, дозволить здійснювати
планування сум майбутніх витрат кожного структурного підрозділу та
контролювати дотримання запланованих сум (норм витрат ресурсів).
УДК 631.15:658.011.4
Демедюк Л.В.
Львівський національний аграрний університет
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ В УМОВАХ СКОРОЧЕННЯ ДОХОДІВ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Економічна поведінка особистих селянських господарств є
похідною від економічної поведінки сільських домогосподарств і в
умовах фінансової кризи значно змінилася порівняно з передкризовим
періодом. Скорочення доходів домогосподарств спричинило більш
помітне скорочення їхніх витрат.
Сукупні
ресурси
з
розрахунку
на
одне
сільське
домогосподарство у Львівській області у 2009 р. склали 3022,08 грн.
на місяць, що на 1,0% менше порівняно з 2008 р. Зважаючи на те, що
індекс інфляції у 2009 р. складав 12,3%, можна констатувати
зменшення сукупних ресурсів домогосподарств на 13,4%. У
номінальному вираженні зменшилися доходи домогосподарств у
вигляді оплати праці, доходів від підприємницької діяльності та
самозайнятості.
Загальне
збільшення
сукупних
ресурсів
домогосподарств відбулося виключно завдяки збільшенню пенсійних
виплат. Цей вид доходів у дефлятованому виразі зріс на 5,2 відсотка.
Доходи від продажу сільськогосподарської продукції сільськими
домогосподарствами у 2009 р. складали 2103,96 грн. на одне
домогосподарство (на 0,2% більше порівняно з 2008 р. у номінальному
вираженні і на 12,0% менше – в реальному вираженні). Вартість
спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства
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та від самозаготівель за цей час зросла з 4524 до 4879 грн., тобто на
7,8% у номінальному вираженні. У реальному вираженні вона також
зменшилася – на 4,3%.
В умовах соціально-економічної кризи початку 90-х років
минулого століття сільські жителі компенсували скорочення доходів
підвищенням інтенсивності використання власної праці в особистих
господарствах. Це знаходило своє вираження у розширенні посівних
площ сільськогосподарських культур, нарощуванні чисельності
поголів‘я тварин і загальному збільшенні обсягів виробництва
продукції. В умовах сучасної кризи селянам вдалося збільшити доходи
від ведення особистих господарств у дуже незначній мірі. Це може
свідчити про поступове вичерпування можливостей інтенсифікації
виробництва в цих господарствах. Очевидно, що складна
демографічна ситуація, процеси старіння сільського населення, масова
міграція за кордон значно скоротили загальний запас праці, який може
використовуватися в особистих господарствах.
Певне зростання загального обсягу продукції особистих
господарств відбулося виключно за рахунок зростання цін. Також
відбулися певні зміни у галузевій структурі виробленої продукції. В
господарствах населення вже багато років є незмінною тенденція до
скорочення обсягів виробництва продукції тваринництва, насамперед
молока і яловичини. Впродовж 2008-2010 рр. чисельність поголів‘я
великої рогатої худоби в господарствах населення Львівської області
скоротилася з 271,2 до 227,7 тис. голів, тобто на 16,0%. При цьому
скорочення поголів‘я відбулося в усіх адміністративних районах
області.
За даними статистики доходів і витрат населення Львівської
області, впродовж 2008-2010 р. доходи зросли з 42,2 до 55,2 млрд.
грн., тобто на 30,8%. З урахуванням того, що інтегрований індекс
інфляції у 2009-2010 рр. складав 22,5%, в реальному вираженні вони
збільшилися на 8,2%. Це означає, що протягом 2010 р. не тільки були
компенсовані втрати населення в результаті кризи 2008р., але й
розпочався процес збільшення доходів. Однак інфляційні очікування
населення залишаються доволі високими, підтвердженням чого є
значне зростання обсягу нагромаджень у складі витрат населення.
Зміни у споживчій поведінці домогосподарств впродовж 20082010 рр. були більш значними порівняно зі змінами у сфері доходів
населення. Обсяг роздрібної торгівлі в реальному обчисленні у 2009 р.
зменшився на 9,9%, а в 2010 р. зріс 6,1%, що за два роки дало 4,4
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відсотка загального скорочення. Таким чином, в умовах фінансової
кризи особисті селянські господарства, адаптуючись до нових
соціально-економічних умов, змінюють свою економічну поведінку,
нарощуючи власне споживання виробленої продукції і зменшуючи
обсяги її реалізації на агро продовольчому ринку.
УДК 336.242:658.91
Демковська О.В., ст. гр. ЕП-51
*Науковий керівник: к.е.н., доцент Фесіна Ю.Г.
Луцький національний технічний університет
ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО ЗАЛУЧЕННЯ ТА
ФОРМУВАННЯ ЛІЗИНГОВИМИ КОМПАНІЯМИ
До початку розвитку кризових явищ в економіці України загалом
та у фінансовій сфері зокрема лізинг характеризувався всіма ознаками
сформованої галузі фінансових послуг: наявністю спеціального
законодавства; приєднанням України до Міжнародної конвенції з
лізингу (УНІДРУА); наявністю в інвестиційних програмах державного
та регіонального значення лізингових схем реалізації інвестиційних
проектів; постійним зростанням кількості вітчизняних лізингових
компаній; створенням професійних об‘єднань лізингодавців тощо.
Такий стан сприяв розвитку наукових досліджень у сфері лізингу та
лізингової діяльності, що знайшло відображення у численних
публікаціях вітчизняних та зарубіжних фахівців і науковців. Питанням
теоретичного обґрунтування переваг лізингу присвятили свої праці
Н.Н. Внукова , В.Д. Газман, О.В. Дорофеєва , Е.А. Кисильова , О.В.
Кругляк та ін.
Однак, сьогодні актуальними є питання детермінації подальшого
функціонування лізингових компаній в умовах фінансово-економічної
кризи. Біля 80 % лізингових компаній припинили фінансування нових
угод, решта – ускладнили умови їхнього укладання, скоротили перелік
лізингових продуктів. Разом з тим, лізинг залишається важливим
джерелом технічного та технологічного переоснащення підприємств
майже всіх галузей національної економіки, адже середній рівень
зношення виробничого обладнання в Україні становить понад 60 %. В
проекті Закону України «Про термінові заходи з упередження
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наслідків світової кризи та про внесення змін до деяких законів
України» підкреслена необхідність державної підтримки реалізації
програм інноваційного розвитку, зокрема з використанням лізингових
схем фінансування.
Антикризова стратегія залучення та формування лізинговими
компаніями фінансових ресурсів повинна передбачати використання
диверсифікованих, але доступних джерел фінансових ресурсів (що,
своєю чергою, залежить від позиціювання конкретної компанії на
ринку лізингових послуг), враховуючи підвищені ризики інвесторів і,
відповідно, вищий очікуваний ними дохід. Тому необхідним є
порівняльний аналіз сучасних джерел фінансування лізингових
компаній (їхніх переваг і недоліків), який враховує вітчизняний та
зарубіжний досвід їх використання і дозволяє сформувати ефективні
стратегії залучення фінансових ресурсів у період кризи.
Поряд із такими загальновідомими й найпоширенішими в
Україні методами фінансування лізингових операцій, як: фінансування
за рахунок власних коштів лізингових компаній; кредитування;
залучення
облігаційних
позик
та
авансових
платежів
лізингоодержувачів, слід використовувати переваги таких методів
фінансування: використання боргових цінних паперів (векселів,
комерційних паперів); факторингу; кредитних нот; постімпортних
кредитів; сек‘юритизації; коштів портфельних та стратегічних
інвесторів. Використання нових підходів до фінансування лізингових
операцій допоможе лізинговим компаніям розробити свої антикризові
стратегії залучення фінансових ресурсів. Це забезпечить їх гнучкість,
враховуючи доступність різноманітних джерел у певних умовах
функціонування конкретної лізингової компанії, тобто її позиціювання
на ринку лізингових послуг.
Криза, яка охопила фінансові відносини всіх учасників
лізингового ринку, накладає певний відбиток як на доступний перелік
джерел фінансових ресурсів, реально наявних на фінансовому ринку
України, так і на реальні можливості лізингових компаній приймати
ефективні рішення щодо вирішення проблеми неплатежів з боку
лізингоодержувачів. За умови оптимального поєднання цих двох
складових антикризової стратегії фінансування лізингових угод
лізингодавці матимуть підстави сподіватися на вихід з кризи з
найменшими втратами.
Актуальною є необхідність розробки фінансових стратегій
лізингових компаній як основи їх антикризового управління,
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націленого на подолання кризових явищ, стабілізацію їхнього
фінансового стану та забезпечення сприятливих перспектив розвитку у
посткризовий період.
Відтак слід впровадити в практику лізингу відповідний перелік
державних гарантій і пільг для його учасників та ряд заходів
державної підтримки, зокрема інвестиційної, амортизаційної й
податкової політики.
УДК 658.589 : 664(477)
Дерманська Л.В., аспірант
Тернопільський національний економічний університет
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Ринкові умови змушують підприємницькі структури вдаватися
до інноваційних змін, щоб здобути певні переваги у конкурентній
боротьбі. Підвищення конкурентоспроможності підприємств дає змогу
їм зайняти належне місце у світовому розподілі праці, що забезпечує
ширший ринок збуту, збільшення грошових надходжень. Так,
результати інноваційної діяльності позитивно впливають на стан і
функціонування як окремого суб‘єкта ринку, так і держави загалом,
що свідчить про ефективність інновацій.
На нашу думку, ефективність інновацій – величина, що
визначається конкретною здатністю інновацій зберігати певну
кількість трудових, матеріальних і фінансових ресурсів з розрахунку
на одиницю створюваних продуктів, технічних систем, структур.
Методи оцінки ефективності інновацій можна класифікувати у
наступні групи:
 прості методи для попереднього оцінювання та відсіювання
проектів (середня норма прибутку, коефіцієнт ефективності
капіталовкладень, коефіцієнт окупності капітальних вкладень);
 традиційні методи, які засновані на використанні показника
грошового потоку (чистий приведений дохід, індекс доходності, індекс
рентабельності, період окупності, дисконтований період окупності,
коефіцієнт результативності інноваційної діяльності на стадії
проведення НДДКР);
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 методи, які засновані на показнику чистого прибутку (чистий
прибуток, загальна сума приведених інвестицій, коефіцієнт
ефективності інвестицій);
 методи, які засновані на порівняльно-аналітичних показниках
ефективності (відсоток зниження собівартості продукції, приріст
прибутку за рахунок зниження собівартості продукції, приріст
потенціального прибутку);
 методи,
які
засновані
на
наявності
статистичних
взаємозалежностей між основним економічними показниками
підприємства і витратами на інноваційну діяльність (показники, що
характеризують обсяги виробничої діяльності, економічний результат
діяльності підприємства, динаміку цін на готову продукцію галузі і
сировини; показники, що характеризують чисельність персоналу).
Однак наведені показники мають ряд недоліків, саме перша
група показників не враховує фактору часу у розрахунках; друга –
припускає включення амортизації у склад грошового потоку, який
покриває інноваційні витрати, що є некоректним і завищує реальну
ефективність проектів; третя, четверта та п‘ята групи показників –
кожна окремо відображає достатньо вузьке коло показників
ефективності, в результаті чого ефективність може бути розрахована
достатньо однобічно. В загальному показники не враховують зміни у
показниках фінансового стану підприємства в ході реалізації
інноваційних проектів; не містять хоча б наближені галузеві орієнтири
щодо кожного показника, оскільки загально відомо, що є особливості
здійснення діяльності на підприємствах харчової промисловості і,
припустимо, машинобудуванні або металургії, і «новачкові», що
виходить вперше на ринок з інноваційним проектом потрібні хоча б
будь-які середньогалузеві значення ефективності інновацій; не містять
рекомендації відносно обліку і впливу фактору можливої зміни умов
реалізації інноваційного проекту у майбутньому, що не завжди
можливо з високою достовірністю спрогнозувати.
Ефективність
інноваційної
діяльності
виявляється
на
мікроекономічному рівні (рівні окремих суб‘єктів господарювання, які
прагнуть поліпшити результати свого господарювання і отримати
вищий
прибуток
у
довгостроковій
перспективі)
і
на
макроекономічному (рівні держави, метою якої є забезпечення
динамічного розвитку всього суспільства). Основними критеріями
оцінювання результатів інновацій є актуальність, значущість,
багатоаспектність.
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УДК 338
Десятник В.М.
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНУ ЕКОНОМІКУ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ
Системна трансформація економіки нашої країни передбачає
здійснення дієвої господарської політики. Серед головних напрямків
останньої треба відмітити проведення прогресивних структурних
зрушень у національному господарстві, створення пріоритетних умов
для розвитку галузей, що визначають науково-технічний прогрес,
вирішення початкових завдань по реконструкції, модернізації
господарських об‘єктів у базових виробничих комплексах.
Розробка та реалізація заходів по розв‘язанню окреслених
питань обумовлює, насамперед, необхідність пошуку джерел
матеріального та фінансового забезпечення системних перетворень у
нашій економіці. При цьому треба враховувати, що економічний
розвиток нашої країни продовжує характеризуватись кризовими
явищами і ще не вийшов на стабілізаційний рівень. Тому економіка
України в сучасних умовах потребує значних інвестицій. За даними
Міністерства економіки України необхідний для подолання кризи
обсяг інвестицій в економіку країни становить не менше 40 млрд.
дол.США. З огляду на це, важливим є запровадження такої державної
політики відносно іноземних інвесторів, яка має бути направлена на
формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.
Нормативно-правове поле регулювання інвестиційних процесів,
включаючи міжнародне та національне законодавство є недосконалим
і потребує змін, а саме: внесення змін до Конвенції про створення
Агентства по страхуванню інвестиції відносно поширення на Україну
обов'язкових гарантій, тобто не тільки на країни, що розвиваються, але
й на країни з перехідною економікою, посилення представництва
інтересів України в Європейському Союзі; скоріше укладання та
ратифікація Парламентом договорів "Про взаємний захист інвестицій",
"Про уникнення подвійного оподаткування", приєднання до Конвенцій
"Про міжнародний фінансовий лізинг", прийняття Закону України
"Про захист іноземних інвестицій в Україні", який би детально
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регламентував права та обов'язки іноземних інвесторів та держави, а
також встановлював би санкції до держави та інвестора в разі
невиконання умов інвестиційного договору.
Інституціональний
механізм
регулювання
інвестиційних
процесів є недосконалим і потребує змін. З метою його покращення
можна запропонувати наступні заходи: створення Українського банку
реконструкції та розвитку; скорочення ряду структур, які здійснюють
регулювання інвестиційних процесів та створення єдиного Агентства з
питань іноземних інвестицій з підпорядкуванням його Міністерству
економіки України, в завдання якого повинно бути включено
координація страхування інвестиційних ризиків і ризиків при
здійсненні міжнародного лізингу.
Перспективним напрямком оптимізації державного регулювання
іноземної інвестиційної діяльності є фінансово-правовий механізм
запровадження інвестиційних податкових кредитів. "Податкові
канікули" - економічна гарантія повернення коштів, що інвестуються.
Запровадження зазначеного заходу створить необхідні умови для
широкомасштабних іноземних інвестицій в Україну, надасть
економічні гарантії швидкого повернення інвестиційних кредитів.
Використання механізму податкових канікул дозволить почати масове
і ефективне оновлення основних фондів у пріоритетних галузях
економіки, тим самим підвищивши їх конкурентоспроможність па
внутрішньому і зовнішньому ринках.
При введенні режиму "податкових канікул" зростають реальні
надходження до консолідованого бюджету і спеціальні фонди (щодо
існуючого рівня), у декілька разів скорочуються терміни повернення
кредитів, у декілька разів скорочуються обсяги платежів за
користування кредитами, знижується собівартість продукції,
підвищується її конкурентоспроможність. Пріоритетним напрямком
державного регулювання іноземного інвестування в нашій країні має
стати підвищення рівня екологічних вимог до інвестиційних проектів,
що пропонуються із-за кордону. У зв‘язку з цим доцільно розробити
систему заходів екологічної атестації інвестиційних проектів,
принципи функціонування якої мають спиратись на відповідні світові
норми.
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УДК 657
Дехтяр І.Р., ст. гр. ОАСз-21
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО
ОБЛІКУ ДАВАЛЬНИЬКОЇ СИРОВИНИ
Становлення і розвиток ринкової економіки в Україні
неможливий без виготовлення конкурентоспроможної продукції та її
реалізації на внутрішніх і зовнішніх ринках збуту. Водночас
необхідною передумовою здійснення виробничого процесу є наявність
та використання виробничих запасів, які становлять основу готових
виробів. Не завжди підприємство має достатню технологічну базу для
подальшого ефективного функціонування та виготовлення продукції з
власної сировини, тому звертаються до партнерів які мають
можливість надати необхідну сировину та матеріали. Отже, облік
давальницької сировини є актуальним питанням сьогодення.
Зазначеною проблемою займались видатні вчені економісти такі
як Ф.Ф. Бутинець, О.П. Гребельник, Г.М. Дроздова, тощо. Але в
сучасних умовх господарювання облік давальницької сировини
залишається актуальним й надалі.
Оновною метою даного дослідження є знайти оптимальний
варіант відображення витрат на переробку давальницької сировини в
обліку в розрізі синтетичних та аналітичних рахунків.
Для обліку витрат на переробку давальницької сировини
використовується активний рахунок - 23 «Виробництво». На дебеті
даного
рахунку
відображаються
матеріальні,
трудові,
загальновиробничі а також витрати від браку продукції, а на кредиті –
вартість фактичної собівартості готової продукції, вартість виконаних
робіт та наданих послуг.
Надходження та оприбуткування давальницької сировини
виконавцем відображається на позабалансових рахунках, що на мою
думку є не досить ефективним та вигідним під час ведення
бухгалтерського обліку. Фактично понесені витрати на переробку
давальницької сировини не знаходять прямого відображення на
рахунках обліку.
З огляду на це я б внесла деякі зміни та корективи. По-перше, до
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рахунку 23 «Виробництво» було б добре відкрити субрахунки, а саме
231 «Основне виробництво» та 232 «Допоміжне виробництво». Крім
цього можна також з огляду на специфіку діяльності відкрити
аналітичний рахунок, а саме 2321 – «Виробництво продукції з
давальницької сировини.» Основне призначення даного рахунку це
узагальнення інформації про витрати давальницької сировини н
виробництво продукції. За дебетом цього рахунку відображається
кількість відбущеної давальницької сировини, а за кредитом вартість
фактичної собівартості виготовленної продукції з давальницької
сировини. Також я б запропонувала, щоб облік давальницької
сировини вівся не на позабалансових рахунках обліку, а ввести
спеціальний рахунок в робочий план рахунків для обліку таких
операцій. Наприклад ввести субрахунок 210 «Давальницька сировина»
до рахунку 20 «Сировина та матеріали». За дебетом даного субрахунку
відображалась фактична наявність давальницької сировини, а за
кредитом її відпуск у виробництво. Також для обліку готової
продукції з давальницької сировини до рахунку 26 «Готова продукція»
ввести субрахунки 261 «Готова продукція з власної сировини » та 262
«Готова продукція з давальницької сировини» .
УДК 65.1
Димарчук Ю.В.
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
МОНІТОРИНГУ РИНКУ ПРАЦІ
Одним з індикаторів рівня розвитку національної економіки та
ефективності використання трудового потенціалу держави є ринок
праці. Сучасний ринок праці України характеризується постійними
різкими змінами, які необхідно постійно відстежувати (моніторити)
для своєчасного регулювання та контролю з метою запобігання
кризовим явищам та поліпшення соціально-економічних умов життя
населення.
З метою контролю процесів, що відбуваються на ринку праці і в
сфері зайнятості населення, стану виконання Державної програми
зайнятості населення державна служба зайнятості здійснює
моніторинг цих процесів.

141
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Моніторинг ринку праці – спеціально організована комплексна
система вивчення процесів, які проходять на ринку праці,
спостереження за ними, аналіз мікро-, мезо- та макроекономічних
статистичних чинників, які характеризують ступінь використання
трудових ресурсів, рівень зайнятості, безробіття, наявність робочих
місць. Він дозволяє виявляти та контролювати наявні тенденції на
ринку праці, обґрунтувати та виробляти сукупність необхідних заходів
щодо покращення, стабілізації та запобігання загострення ситуації на
ринку праці. Основними джерелами для моніторингу ринку праці
виступають дані державної статистики, конкретних соціологічних
досліджень (вибіркових) та експертних опитувань [1].
Чинна система прогнозування попиту на ринку праці України є
недосконалою, насамперед, через недостатність інформації щодо
реальних потреб ринку праці. Відсутня державна статистична звітність
про професійну відповідність попиту і пропозиції на ринку праці.
Статистичні дані Державної служби зайнятості щодо професій, які
мають незайняті громадяни, та кількості вакансій за різними
професіями не відображають реальний стан ринку праці, оскільки
охоплюють тільки зареєстровану частину ринку. Більше того, якісний і
кількісний склад вакансій і резюме в базі даних Державної служби
зайнятості часто не співпадає з даними кадрових агентств і
популярних веб-ресурсів [2]. Тому на сучасному етапі необхідно
створити комплексну систему моніторингу ринку праці, яка повинна
бути направлена на досягнення таких цілей:
- створення детальних планів розвитку робочої сили в регіонах;
- розробка стратегій розвитку робочої сили, спрямованих на
задоволення потреб у робочих місцях окремих груп населення
(сільського населення, молоді, жінок);
- розробка стратегій щодо підготовки робочої сили для розвитку
окремих галузей економіки;
- надання населенню необхідної інформації щодо стану ринку
праці для прийняття ефективних рішень щодо вибору професій,
підвищення кваліфікаційного рівня або перекваліфікації;
- забезпечення тісних зв‘язків між навчальними закладами і
роботодавцями
для
уникнення
професійно-кваліфікаційного
дисбалансу на ринку праці;
- визначення і сприяння розвитку тих підприємств, які роблять
найбільший внесок в соціальний і економічний розвиток регіону [3].
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Таким
чином,
підсумовуючи
вищезазначене,
можна
стверджувати, що цілісна система моніторингу ринку праці дасть
змогу органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а
також підприємствам різних форм власності мати повну і достовірну
інформацію про ринок праці, його структуру, кон‘юнктуру, і
забезпечить постійний контроль за його станом.
УДК 657
Динько І.М., здобувач кафедри обліку та аудиту
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ОБ’ЄКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ АНАЛІЗІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ
При аналізі процесів та явищ особливо в сучасних умовах
господарювання, аналітики дедалі більшою мірою відчувають
проблему відсутності об'єктивної, реальної інформації, що
використовується для організації й управління підприємством. Тому
необхідною є оцінка об‘єктивності інформації, яка використовується
при аналізі.
Користувачі інформації
Зовнішнє
середовище

Внутрішнє
середовище
об‘єктивність
інформації

Порівняність
Своєчасність
Достовірність
Послідовність
Повнота
Суттєвість
Корисність
Прозорість

Релевантність

Нейтральність

Репрезантивність

Рис. 1. Ознаки об‘єктивності інформації для різних груп
користувачів.
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Державний
контроль за
дотриманням
нормативних актів

Дотримання
стандартів
бухгалтерського
обліку, звітності та
аудиту

Правове
забезпечення
діяльності
підприємства

Достатність
фінансових
ресурсів

Інтеграція методів
і процедур обліку
та аналізу

Об’єктивність
інформації

Забезпеченість
фахівцями
відповідної
кваліфікації

Можливість
навчання і
підвищення
кваліфікації
працівників

Облікова політика
підприємства

Інституційні та
організаційні
структури

Завантаженість
працівників

Інфляційні
процеси

Забезпеченість
технічним
обладнання

Наявність і
якість
програмного
забезпечення

Рис. 2. Фактори, які формують об‘єктивність інформації.
Результативність
господарської
діяльності
підприємства
цукрової галузі в основному залежить від механізму управління ним.
Саме об‘єктивність інформації та повнота її використання в аналізі
результатів виробництва продукції впливає на ефективність цього
механізму. Різні користувачі інформації висувають свої вимоги щодо її
об‘єктивності (рис. 1).
Аналізуючи діяльність цукрових підприємств Волинської
області нами досліджено, що на формування об‘єктивності інформації
впливають різноманітні чинники, дію яких слід враховувати при
оцінці економічної інформації, проведенні аналітичних процедур та
прийнятті управлінських рішень (рис. 2).
Таким чином, основою економічної інформації підприємства є
облікова інформація, оскільки вона є повнішою, точнішою й
оперативнішою за будь-яку іншу. Вона моделює як зв'язки
підприємства з навколишнім середовищем, так і його внутрішню
структуру, дає можливість розподіляти права виконавців та їх
відповідальність за економічну ефективність діяльності підприємства.
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А якість, оперативність, повнота інформації залежать від раціональної
облікової політики підприємства.
УДК 657. 222
Дмитренко А.В., к.е.н., доцент, докторантка
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СПІЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Спільні підприємства (далі – СП) самостійно складають річні
бухгалтерські звіти, передбачаючи подання інформації про фінансовий
стан, результати діяльності та рух грошових коштів за звітний період
діяльності підприємства широкому колу користувачів. Фінансова
звітність подається державній податковій адміністрації; органам
державної статистики; учасникам СП, якщо це передбачено
установчими документами за такими формами: Баланс; Звіт про
фінансові результати; Звіт про рух грошових коштів; Звіт про власний
капітал; Примітки до річної фінансової звітності.
До річного бухгалтерського звіту додається пояснювальна
записка. В ній крім аналізу основних факторів, що вплинули на
господарські та фінансові результати роботи СП, висвітлення
фінасового і майнового станів підприємства, подальших перспектив
діяльності, доцільно включити дані про динаміку найважливіших
економічних і фінансових показників роботи СП за ряд років,
оголосити майбутні капіталовкладення, здійснювані екологічні заходи
та іншу інформацію. Конкретний зміст пояснювальної записки
визначається радою (правлінням) СП з урахуванням потреби
користувачів річного бухгалтерського звіту та необхідності найбільш
повної реалізації контрольних прав учасників цього підприємства. У
поясненнях до звіту необхідно навести курс, за яким при складанні
річного бухгалтерського балансу було здійснено перерахунок активів і
пасивів в іноземній валюті у грошову одиницю України, а також
пояснити причини змін балансу на початок року.
Відповідно до П(С)БО 21 «Влив змін валютних курсів» (далі –
П(С)БО 21), операції в іноземній валюті під час первинного визнання
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відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в
іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення
операції (дата визнання активів, зобов‘язань, власного капіталу,
доходів і витрат). Згідно пункту 8 П(С)БО 21, визначення курсових
різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на
дату здійснення розрахунків та на дату балансу.
СП додатково можуть застосувати облік та звітність за
правилами країни іноземного інвестора. Особливо це важливо у
випадках, коли останніми є транснаціональні корпорації, які ведуть
консолідовану звітність. До останнього часу це було досить складною
роботою для бухгалтерів українських СП.
У цілому проблема трансформації фінансової звітності СП
обумовлена певними вадами вітчизняної системи обліку, котрі не
дозволяють прямо застосовувати загальноприйняті принципи. Це
стосується відображення у балансі активів і пасивів, нечіткого
відображення капіталу і прибутку, відсутності групування активів по
зменшенню ліквідності, а пасивів — по терміновості вимог тощо.
Вітчизняному підприємству може знадобитися проведення
перерахунку показників Балансу господарських одиниць за межами
України в національну валюту. Це стосується, в першу чергу,
підприємств, які складають консолідовану фінансову звітність, а
також підприємств, які обліковують фінансові інвестиції у
господарські одиниці за межами України за методом участі в капіталі.
Монетарні та немонетарні статті (крім статей власного капіталу)
господарської одиниці за межами України підлягають перерахунку за
валютним курсом на дату балансу. Отже, всі статті балансу (крім
статей власного капіталу) перераховуються за поточним курсом –
валютним курсом НБУ, що діяв на дату складання балансу.
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УДК 336.767
Довгалюк В.В., здобувач
Житомирський державний технологічний університет
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
ЗДІЙСНЕННЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Будь-яке інвестування є процесом отримання прибутку шляхом
співвідношення ризику і доходності. Венчурне інвестування є
ризиковим інвестуванням, але на сьогодні в Україні будь-який вид
інвестування можна вважати ризиковим.
Венчурний ж капітал є досить ефективним джерелом
поповнення оборотних коштів підприємства, так як кредитні ресурси в
країні дорогі, збут продукції неналагоджений, надходження зовнішніх
інвестицій проблематичний і малоймовірний.
На сьогодні в Україні зареєстровано 822 пайових та 90
корпоративних закритих недиверсифікованих венчурних інститути
спільного інвестування. На відміну від інших ІСІ, венчурний ІСІ є
єдиною категорією що зросла, закумулювавши 106 527,09 млн. грн.
активів як за рахунок розширення існуючих фондів, так і появою
чималої кількості нових учасників ринку. Взагалі у венчурних фондах
найбільшу частку традиційно мають юридичні особи-резиденти, при
чому ця частка постійно зростає, хоч і стала помітною присутність
фізичних осіб-резидентів. Це відбувається на тлі зменшення відносної
вартості вкладень іноземців, зокрема юридичних осіб-нерезидентів,
обсяг вкладень яких помітно зріс, але меншими темпами ніж
українських підприємств.
З наведених вище даних видно, що венчурний бізнес в Україні
присутній, але особливість його полягає в тому, що він орієнтований
на фінансування підприємств на більш пізніх стадіях розвитку бізнесу
та все більш помітним стає вплив венчурного капіталу на забезпечення
фінансування інновацій. Інновації в даному випадку постають як
набуття навиків та принципів ефективного управління, які включають
принципи розробки маркетингової стратегії та здійснення фінансового
контролю і планування придбання технологічного обладнання. Такі
інновації економічно виправдані, так як в повній мірі відповідають
вимогам українського ринку на цьому етапі і спрямовані на
підвищення внутрішньої конкурентоспроможності українських
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підприємств. Така роль венчурного капіталу сприяє оживленню
фінансового процесу створення корпоративних і галузевих
конкурентних переваг.
Але в економіці України практично відсутній попит на
довгострокові ризиковані інвестиції інноваційної спрямованості, не
вистачає кваліфікованих інноваційних менеджерів, які могли б
виступати управлінським ресурсом у циклі венчурного інвестування,
недостатньо розвинена інформаційна інфраструктура венчурної
системи, відсутній інноваційний підприємницький ресурс високої
кваліфікації. Нормативно-правова база функціонування венчурного
капіталу в реальному секторі економіки недосконала та нестабільна.
Відсутній ефективний механізм венчурного інвестування у зв‗язку з
непрозорістю фінансової діяльності підприємств, відсутністю гарантій
як для вітчизняного, так і для іноземного інвестора, низькою
корпоративною активністю, низьким рівнем розвиту інноваційного
менеджменту та жорсткими вимогами щодо оподаткування.
Вище згадані проблеми мають вузько спрямований характер і не
розглядають проблеми венчурного інвестування в нашій країні
комплексно. Тому необхідно виявити сукупність проблем венчурного
інвестування в Україні, що дозволить в подальшому сформулювати
науково обґрунтовані рекомендації з їх подолання.
Перспективним у даному напрямку досліджень є визначення
ролі держави у формуванні необхідних передумов для венчурного
інвестування, зокрема у сфері фінансування.
Таким чином, в Україні виникла необхідність створення системи
венчурного інвестування, в основу якої будуть закладені стратегії та
пріоритети соціально-економічного розвитку, нормативно-правові
акти, сукупність організаційних структур, необхідних для
функціонування венчурного капіталу.
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УДК 330.59
Дорош В.Ю., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВА
Фінансова безпека є провідною складовою економічної безпеки
України, віддзеркалює систему взаємовідносин та взаємозалежності
суб‘єктів господарювання в фінансовій сфері. 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. Питання про місце й роль
домогосподарства в національній економіці завжди привертали увагу
дослідників.
Помітно
розширили
горизонти
дослідження
життєдіяльності домогосподарств праці Ф. Щербини, І. Фішера, Ф.
Модільяні, М. Фрідмана. Особливі підходи до вивчення деяких
функцій домогосподарства запропоновано Г. Беккером та
неоінституціоналістами. Серед небагатьох науковців, що певним
чином звертались до проблематики визначення й упорядкування
фінансової системи держави, а також формування економікоорганізаційного механізму її збалансованості за індикаторами
фінансової безпеки можна виділити О. Барановського, Ю. Вавилова,
О. Василика, О. Власюка, М. Єрмошенка, О. Ковалюка, О. Крайник,
М. Крупку, І. Михасюка, О. Луцишина, В. Опаріна, В. Прядко, В.
Родіонову, В. Столярова, С. Шклярука, В. Федосова. Варто зазначити,
що у науковій літературі сьогодні точаться дискусії відносно
трактування сутності об‘єкта фінансової безпеки, тобто предмета, на
який спрямовується дія суб‘єктів щодо забезпечення фінансової
безпеки. Тому, на нашу думку, доцільно визначити місце фінансової
безпеки домогосподарства у фінансовій безпеці держави, що
сприятиме ідентифікації сутності об‘єкта фінансової безпеки.
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Рис.1. Рівні, суб‘єкти та об‘єкти фінансової безпеки
Отже можемо констатувати, що виділення об‘єктів та суб‘єктів
фінансової безпеки домогосподарства є початковим етапом у
складному процесі забезпечення фінансової безпеки держави в цілому.
Тому подальші дослідження у цій царині є перспективними.
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УДК 657
Дубенюк Н.С., ст. гр. ОАСз-23
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВИТРАТИ: ЇХ СУТЬ І ВПЛИВ НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВА
Основний фінансовий результат діяльності підприємства – це
прибуток, який є основою і джерелом засобів для подальшого його
розвитку. Підвищити прибуток можна збільшуючи обсяг виробництва
або ціни на продукцію. Тому в системі розвитку підприємства в
умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового
результату безпосередньо зв‘язані зі зниженням витрат.
Проблеми пов‘язані з організації та методики обліку витрат є
предметом дискусії багатьох науковців, таких як К. Друрі, В. Ентоні,
В.Н. Нижник, Т.В. Назарчук та ін. Тому питання, пов‘язані з обліком
витрат є не зовсім розкритими і потребують детальнішого вивчення.
Витрати безпосередньо впливають на прибуток підприємства.
Тому кожне підприємство має на меті привести витрати до бажаного
рівня, тобто до помірного рівня витрат. Кінцева мета будь-якого
підприємства є одержання прибутку. А для визначення кінцевого
результату необхідно належним чином організувати облік і своєчасний
аналіз витрат.
Для правильного відображення в обліку витрат та визначення їх
впливу на прибуток потрібно осмислити їхню сутність. Так, в
нормативних джерелах витрати трактуються як зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення власного капіталу за рахунок його вилучення або
розподілу власниками). В даному визначені сутність витрат
виражається не через їх економічну природу, а через наслідки
операцій з активами та капіталом. Економічне розуміння витрат
базується на проблемі обмеженості ресурсів і можливості їхнього
альтернативного використання.
Поняття «витрати» різні автори трактую по різному, не
розкривають всіх його аспектів, не враховують всіх особливостей
функціонування
підприємства
як
самостійного
суб‘єкта
господарювання. Так, при визначені економічної сутності витрат

151
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

необхідно врахувати і знайти єдине найбільш прийнятне тлумачення,
що в кінцевому результаті допоможе зрозуміти сутність витрат та
приймати раціональні та правильні рішення щодо управління
витратами на підприємства.
Підвищення ефективності та сталості бізнесу за рахунок
зниження витрат – найважливіша задача кожного підприємства в
сучасних умовах.
Мінімізація витрат призводить до значного їх зменшення і
формування конкурентоспроможності ціни. У цьому напрямки
підприємство повинно здійснювати політику, що спрямована на
використання новітньої техніки, впровадження ресурсозберігаючих
технологічних процесів, внесення конструктивних змін в продукцію,
що виробляється для того щоб мати можливість перейти на нові
матеріали.
Отже, під час провадження діяльності підприємство намагається
більш отримати дохід, та мінімізувати витрати. Тому і удосконалення
обліку витрат для підприємства набуває важливого значення.
УДК 654.33
Дудік К.В., ст. гр. ОАСз-22
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Реалізація фінансової стратегії підприємства значною мірою
залежить від рівня управління його доходами та витратами. Основною
метою суб‗єкта господарювання в умовах ринку є одержання
максимального прибутку при мінімальних витратах з паралельним
підвищенням якості обслуговування споживачів. У зв'язку з цим
виникає необхідність досліджувати аналіз складу та динаміки доходів
операційної діяльності, що дозволить оцінити відповідність змін, що
відбулися у звітному періоді, стратегічним намірам підприємства.
Дослідження проблем обліку доходів розглядали у в своїх
працях провідні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: М.Т. Білуха,
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Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуйцалюк, В.М. Добровський, В.Г.
Жила, В.П. Завгородній, В.І. Єфіменко, Є.В. Калюга, В.М.
Пархоменко, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач, Ф Вуд, К. Друрі,
С. Котляров, В.В. Леонтьєв, Я. Соколов, Г. Соколова та інші. Проте,
проведені наукові дослідження «формування доходів» у вітчизняній
теорії та практиці не в повній мірі враховують особливості сучасного
стану реформування бухгалтерського фінансового обліку.
Мета дослідження полягає у вдосконалення методики обліку
доходів на основі аналізу економічної суті фактів операційної
діяльності і можливості застосування єдиних правил обліку до
результатів основної діяльності.
Сучасний етап реформування системи бухгалтерського обліку в
Україні характеризується рядом проблем відносно узгодженості
синтетичного, аналітичного і податкового обліку доходів операційної
діяльності підприємства.
У зв‘язку з прийняттям національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку змінився підхід до формування доходів і
витрат підприємств і порядок розкриття інформації про них у
фінансовій звітності. Тому особливо актуальним є питання
вдосконалення методики обліку фінансових результатів за
принципами, що не суперечать міжнародним стандартам і базуються
на національних стандартах бухгалтерського обліку.
Ще однією проблемою обліку доходів підприємств є проблема
повноти та своєчасності їх відображення у системі обліку. На даний
момент рівень невідображення доходів в країні коливається від 30 до
70%. В сучасних економічних умовах вітчизняні підприємства
відображають витрати більш повно та об‘єктивно, ніж доходи, що
пов‘язано з особливостями їх контролю. З доходів підприємства
можливе заниження суми виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг), і, як результат, – зниження бази оподаткування підприємств
податком на додану вартість. З метою унеможливлення такої ситуації
ряд фахівців пропонують посилити контроль за рухом податків за
допомогою ведення обліку ПДВ на окремому синтетичному рахунку.
З прийняттям Податкового Кодексу України планувалося
усунути ряд труднощів в обліку та у відображенні доходів у звітності;
уніфікувати та створити єдину нормативну базу. Проте,
неузгодженість розділів, статей даного документа призвело до
плутанини та ще більших труднощів при визнанні та подальшому
обліку доходів операційної діяльності підприємствами. Також, гостро
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постає проблема постійних розбіжностей, що існують між податковим
та бухгалтерським обліком доходів. Цей недолік призводить до
виникнення подвійного обліку доходів і потребує якнайшвидшого
усунення шляхом удосконалення чинного законодавства України з цих
питань.
Існує також проблема матеріально-технічного й організаційного
забезпечення, яка стосується більшості підприємств. Проблема
матеріально-технічного й організаційного забезпечення полягає в
тому, наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними
матеріально-технічними засобами і який рівень організації та
ефективності ведення первинних документів, облікових і який рівень
організації та ефективності ведення первинного та зведеного обліку,
внутрішньо фірмового контролю, формування звітної інформації.
Таким чином, на нашу думку для вирішення деяких з наведених
та інших проблем необхідне також визначення концептуальних
напрямків комп'ютеризації обліку, їх аналізу та контролю доходів,
розробка практичних методик обліку, аналізу і контролю в середовищі
електронної обробки даних. Отже, сучасний стан обліку доходів на
підприємствах України потребує використання нових шляхів та
методів у вирішенні широкого кола проблем.
УДК 339.92
Дудко Л.І., ст. гр. , МЕ-31
*Науковий керівник: О. Лютак, к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Зовнішньоекономічна політика усіх країн, в тому числі і України
у сьогоднішніх міжнародних економічних відносинах є визначальним
фактором розвитку кожної держави і формується під впливом багатьох
чинників. Глобалізація є одним з основоположних. Сучасною
економічною наукою глобалізація трактується як процес інтеграції
світової економіки, взаємозв'язки і взаємодія економічних систем у
масштабах держав і регіонів, переплетіння їх господарського життя.
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Наша держава має всі можливості, щоб використати
глобалізацію у формуванні та реалізації зовнішньоекономічної
політики на свою користь. Але цьому заважають об'єктивні і
суб'єктивні фактори, які гальмують процес інтеграції України до
світового простору, а саме:
- обмеженість внутрішнього ринку, пов'язана з вкрай низькою
купівельною спроможністю населення;
- скорочення виробничого споживання за рахунок різкого
падіння виробництва;
- значний відтік капіталу, обумовлений, з одного боку,
кримінальним його характером, а з іншого - невірою більшої частини
вітчизняних бізнесменів у сталість економічних перетворень, а також
нелегких умов легального ведення бізнесу (високі податки, корупція,
рекет, нестабільність законодавства тощо);
- недостатній розвиток фінансової, технічної, інформаційної та
іншої інфраструктури.
На нашу думку, Україна як цілісна соціально-економічна
система має потенційні можливості, достатні для активного входження
в глобальну систему світового господарства:
- високий рівень кваліфікації кадрів поряд із низькою
заробітною платою;
- значний сировинний потенціал;
- наявність виробничої бази (будинки, інфраструктура тощо), яка
на сьогодні практично простоює, або використовується недостатньо і
без значних обсягів інвестування може бути швидко пристосована до
нового виробничого процесу;
- вигідне географічне положення, розвинена мережа залізниць,
водних і повітряних трас, трубопроводів, енергопостачання.
Для сучасної України існують шість генеральних векторів
розвитку міжнародної економічної інтеграції та нарощення
зовнішньоекономічної діяльності. Серед них: ЄС, СНД, ЄЕП, ЧЕС,
СОТ. Ці шість векторів є головними, тими, що реально формують
зовнішні зв'язки України на макроекономічному рівні. Від їх реалізації
сьогодні повною мірою залежить можливість ефективного розвитку
української економіки. Тому одним із головних завдань держави в
умовах розвитку світової глобалізації є ефективне використання
переваг від повномасштабної інтеграції до світової економіки та
одночасне обмеження негативних наслідків такої інтеграції.
Вирішення цього завдання можливе лише за умов повноцінного
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дослідження особливостей та тенденцій розвитку міжнародного
фінансового ринку в умовах глобалізації, дослідження та аналізу
впливу глобалізаційних процесів на розвиток як національних
фінансових ринків, так і на розвиток світового фінансового простору в
цілому.
Виходячи
з
визначних
глобалізацією
факторів,
зовнішньоекономічна політика України повинна бути заснована на
змінах у внутрішньому режимі та розвитку ефективних механізмів
транснаціоналізації вітчизняного бізнесу. На шляху реформування
фінансового режиму для України об'єктивна необхідність переходу від
постачальницько-збутової
до
інвестиційно-виробничої
моделі
організації зовнішньоекономічних зв'язків.
УДКА 657
Ембер К.П., студентка 4-го курсу
*Науковий керівник: Урбан Н.М
Мукачівський державний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
На сьогоднішній день тема організації обліку бюджетного
фінансування є дуже актуальною адже перед обліком у бюджетних
установах постає низка специфічних проблем, які неможливо
розв‘язати без ефективної організації бухгалтерського обліку.
Дана проблема, а зокрема питання покращення організації
бухгалтерського обліку у бюджетних установах формування Єдиного
плану рахунків, впровадження засад управлінського обліку,
використання методу нарахувань у діяльності бюджетних установ та
інша інформація розглянута у наукових працях Петруха Х.М.,
Нетецького Є.В, Левицької С., Марценяк Н.О., Клименко О.М. та
інших.
Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетна установа
– орган, установа або організація, що визначені Конституцією
України, а також установи та організації, створені в установленому
порядку органами державної влади Автономної Республіки Крим або
органами місцевого самоврядування, які повністю утримуються за
рахунок відповідного державного або місцевих бюджетів.
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Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробничої
сфери визначаються законодавством про бюджетний устрій і
бюджетний процес в Україні , інструкціями з бухгалтерського обліку в
установах і організаціях, що фінансуються з державного і місцквих
бюджетів, іншими нормативними документами Міністерства фінансів
України (МФУ) та Державного казначейства України (ДКУ) .
До специфічних особливостей організації бюджетного обліку
необхідно віднести: контроль виконання кошторису видатків;
роздільний облік касових і фактичних видатків; організацію обліку
витрат і доходів у розрізі статей бюджетної класифікації; сувору
відповідність обліку і звітності вимогам нормативних документів;
галузеву специфіку обліку в установах культури, науки, освіти,
охорони здоровя, управління, оборони і т. ін.
Необхідність змін у бюджетному обліку зумовило затвердження
Кабінетом Міністрів України Стратегії модернізації системи
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 – 2015 роки. За
підсумками реалізації Стратегії очікується досягнення таких
результатів:
1) адаптація законодавства з питань бухгалтерського обліку та
звітності діяльності органів державного сектора до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку для державного сектору;
2) розроблення та запровадження єдиного плану рахунків
бухгалтерського обліку;
3) установлення уніфікованих вимог до вибору програмного
забезпечення для обміну інформації між Міністерством фінансів,
органами Державного казначейства і суб‘єктами державного сектора;
4) підвищення відповідальності й статусу керівників фінансовобухгалтерських;
5) підвищення рівня прозорості та відкритості ведення
бухгалтерського обліку.
Реформуванню підлягають облік фінансових результатів
бюджетних установ. Зокрема, розбіжність з міжнародною обліковою
практикою має система обліку основних засобів.
Удосконалення бухгалтерського обліку у державному секторі
повинно гармонізувати зі статистикою державних фінансів та
створенням системи національних рахунків України. Це дасть змогу:
ефективно керувати наявними ресурсами та оперативно задовольняти
першочергові та інші потреби розпорядників бюджетних коштів;
забезпечити прозорість і контроль за цільовим спрямуванням
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бюджетних коштів; своєчасно здійснювати перерахування коштів усім
рівням бюджетів.
Питанню побудови Плану рахунків відводиться особливе місце в
процесі реформування бухгалтерського обліку. На сьогодні в
державному секторі України використовують План рахунків
бухгалтерського обліку виконання державного та місцевого бюджетів
(використовує Державне Казначейство) та План рахунків
бухгалтерського обліку виконання кошторисів розпорядників
бюджетних коштів (використовують усі розпорядники бюджетних
коштів). Це вплинуло на прийняття рішення про необхідність
розробки і впровадження Єдиного плану рахунків в державному
секторі.
Єдиний план рахунків має базуватись на таких концептуальних
вимогах:
- має бути сформований на основі класифікації рахунків
бухгалтерського обліку за економічним змістом;
- всі об‘єкти бухгалтерського обліку мають бути охоплені
можливими бухгалтерськими проведеннями через кореспонденцію
рахунків окремо з обліку виконання кошторисів і бюджетів;
- план рахунків має бути достатньо загальним, щоб відповідати
обліковим потребам суб‘єкта господарювання державного сектору;
- рахунки мають забезпечити аналітичне відокремлення і
синтетичне узагальнення здійснених господарських операцій.
Міжнародна практика обліку в державному секторі свідчить, що
процес реформування фінансового управління було зосереджено на
розвитку класифікації доходів і видатків для бюджетних цілей.
Набуваючи досвіду все більше і більше територіальних органів дійшло
висновку, що потрібно впроваджувати цілісні та інтегровані системи
управління фінансами, які складаються за методом нарахування.
Метод нарахувань сприяє розширенню управлінських
можливостей, а також надає повну інформацію про державні активи й
зобов‘язання. Під час його застосування необхідно вирішити низку
питань, що мають бути чітко визначені: доходи і видатки, оцінка не
фінансових і фінансових активів (за ринковою вартістю, за первісною
вартістю).
У реформуванні бухгалтерського обліку важливим методичним
підходом є визначення сутності і значень управлінського обліку в
фінансово-господарському механізмі бюджетних установ, який
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забезпечить адаптацію обліку до сучасних умов господарювання
бюджетних установ і посилення контролю за ефективність
використання бюджетних коштів.
УДК 658.012
Єрьомін А.В., аспірант
ДВНЗ ―Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана‖
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
КОНТРОЛІНГУ
Категорії ―управлінській облік‖ та ―контролінг‖ отримали
розвиток в різних наукових школах, отже кожна має свою специфіку,
однак ці категорії мають достатньо спільних рис. Концепція
контролінгу ґрунтовно досліджена в західній літературі в працях таких
німецьких вчених, як А.Дайле, Е.Майер, Р.Манн, Т.Райхман,
Х.Й.Фольмут, Д.Хан, П.Хорват, Х.Хунгенберг та ін. В таблиці 1
наведено визначення поняття контролінг саме німецькими вченими.
Таблиця 1
Сутність поняття ―контролінг‖
Автор
Суть визначення
А. Дайле
Процес, що розуміється як оволодіння економічною
ситуацією на підприємстві
Концепція, що спрямована на ліквідацію ―вузьких
Е. Майер
місць‖ і орієнтована на майбутнє у відповідності з
поставленими цілями отримання певних результатів
Цілісна концепція економічного управління
Х.Й.Фольмут підприємством, що спрямована на виявлення всіх
шансів і ризиків, пов‗язаних з отриманням прибутку в
умовах ринку
Д. Хан, Х.
Інформаційне забезпечення орієнтованого на
Хунгенберг
результат управління підприємством
П. Хорват,

Комплексна міжфункціональна концепція управління,
ціллю якої є координація систем планування,
контролю і інформаційного забезпечення
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Спільним у вищенаведених визначеннях є акцентування уваги на
виконанні функцій планування, контролю, інформаційного забезпечення
підприємства з метою його успішного функціонування в довгостроковій
перспективі. Американська та англійська концепції ґрунтуються на
такому понятті як ―управлінський облік‖, що за даними Chartered Institute
of Management Accountants (CIMA) є процес ідентифікації, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації,
що використовується керівництвом для планування, оцінки і контролю
всередині підприємства і забезпечення належного використання та
обліку її ресурсів. Розширюючи коло користувачів інформації,
управлінський облік також включає в себе підготовку фінансових звітів
для стейкхолдерів, таких як акціонери, кредитори, регулюючі та
податкові органи.
На нашу думку, специфіка трактувань концепцій контролінгу та
управлінського обліку обумовлена розвитком наукових шкіл та
використанням їх на практиці – в англо-американській наголос робиться
на фінансовій звітності, в німецькій на плануванні та контролі у
виробничій сфері. В управлінні вітчизняними підприємствами доцільно
впроваджувати найкращий досвід обох шкіл контролінгу, що дозволить
підприємствам підвищувати конкурентоспроможність, вчасно реагувати
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.
УДК 657
Жук К.А., ст. гр. ОАСз-22
*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АCПЕКТИ СУТНОСТІ ДИВІДЕНДІВ
В умовах командно-адміністративної системи порядок обліку та
розподілу фінансових результатів діяльності підприємства визначався
державою. На сьогодні підприємства мають можливість самостійно
визначати порядок розподілу прибутку. Особливу роль відіграють
розрахунки з учасниками по дивідендах. Хоча нарахування дивідендів
та їх фактична виплата на підприємствах України здійснюється ще не
регулярно, але за останні роки спостерігається їх стабільне зростання.
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Бухгалтерська служба підприємства повинна своєчасно надавати
необхідну інформацію власнику підприємства та управлінському
персоналу про отримані фінансові результати і можливі шляхи їх
розподілу. Ми вважаємо, що недостатня урегульованість питань
нарахування, оподатковування та виплати дивідендів на сучасному
етапі в Україні призводить до порушень прав акціонерів та порядку
ведення бухгалтерського обліку.
У даний час існує значна кількість праць на тему цінних паперів,
інвестиційної діяльності, щодо управління інвестиційним портфелем,
виплати дивідендів, прийняття дивідендної політики та сучасних
теорій з формування інвестиційного портфеля, фінансового
менеджменту. Описані методики формування дивідендної політики
підприємства здебільшого відображають теорію та практику
закордонного досвіду та не завжди можуть застосовуватись в Україні.
Необхідність розгляду обліку дивідендів з погляду теорії обліку
в умовах ринкової економіки викликана зміною форм власності,
впливом ринкового економічного середовища, соціальною політикою
держави, нормативно-правовим регулюванням економічних відносин,
реалізацією інвестиційних проектів.
На початку року більшість господарських товариств виплачує
дивіденди за результатами минулого року. Для засновників
підприємства отримання дивідендів – подія радісна. А бухгалтер, у
свою чергу, повинен нарахувати, обкласти податком з доходів,
виплатити дивіденди, оплатити авансовий внесок з податку на
прибуток, а потім ще скласти і подати відповідні звіти. Тому питання,
пов‘язані з нарахуванням та виплатою дивідендів, сьогодні особливо
актуальні.
Отже, на сучасному етапі розвитку економіки важливим є
правильне і коректне відображення в обліку нарахування і сплати
дивідендів.
Дивіденди – це дохід підприємства і водночас вони є
стратегічним напрямком його розвитку.
Визначення дивіденду, що зустрічається в економічній
літературі, мають ряд суттєвих недоліків:
1) немає однозначного тлумачення стосовно визначення поняття
«дивіденди».
2) іноді поняття «дивіденд» плутають з визначенням дивідендної
політики
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Отже, враховуючи недоліки визначення поняття «дивіденди», ми
сформульовали
власне
визначення
дивідендів,
яке
може
використовуватись в бухгалтерському обліку.
Дивіденд – це:
1) для платника дивідендів – частина чистого прибутку після
оподаткування, що розподіляється між власниками прав;
2) для одержувача дивідендів – дохід від корпоративних прав.
Дослідивши історію розвитку нарахування і виплати дивідендів,
ми дійшли висновку, що виникнення та розвиток дивідендних виплат
тісно пов‘язаний з історією акціонерних товариств і визначальний
вплив на облік дивідендів мають:
1) організаційно-правова форма підприємства;
2) порядок участі в ньому засновників;
3) порядок розподілу прибутку.
Ми встановили, що організація обліку дивідендів найкращим
чином була налагоджена в той період і в тих країнах, де на належному
рівні були захищені права акціонерів.
На основі економічної сутності ми дійшли висновку, що
дивіденди є одним з чинників ефективної діяльності підприємства.
Також ми вважаємо що ця проблема потребує подальших
досліджень.
УДК 657
Загуменна Ж.В., ст. гр. ОАм-51
Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ
Механізм обліку витрат та калькулювання медичних послуг, що
надаються державними закладами охорони здоров‘я, є неоднозначним
через неурегульованість нормативно-правової бази платних медичних
послуг.
Облік послуг державних закладів медичного обслуговування є
досить важливим, особливо в період коли немає чіткого розмежування
чи є дані послуги безкоштовними і чи взагалі підприємства мають
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право надавати їх. В зв‘язку з неврегульованістю нормативно-правової
бази гостро постало питання визначення їх собівартості та
безпосередньо реєстрації, накопичення, групування та на основі цього
прийняття певних управлінських рішень.
Перш за все необхідно з‘ясувати питання «безкоштовної
медицини» в Україні Відповідно до ст. 49 Конституції України: «У
державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична
допомога надається безоплатно». Проте як показали опитування на
початку 2011р. «майже 70% українців платили за безплатну
медицину». За що ж тоді платили українці? І яка була якість наданих
послуг?
Для врегулювання цього питання Постановою Кабінету
Міністрів України від 17.09.96 № 1138 було надано перелік платних
послуг, які можуть надаватись державними закладами охорони
здоров‘я та вищими медичними закладами освіти. Наприклад такі
послуги як: лікувально-профілактичного характеру, лікувальна
гімнастика, масаж та мануальна терапія;послуги освітньо-супутнього
характеру та багато інших).
Протягом багатьох років було внесено низку змін до
зазначеного у Постанові переліку. Проте Наказом Міністерства
охорони здоров‘я від 08.12.98 № 350 було призупинено надання
платних послуг відповідно до рішення Конституційного Суду України
від 25.11.98 № 15-рп/98. Вже у 1999р.Міністерством охорони здоров‘я
України було видано лист в якому наводиться перелік нормативноправоих документів, що дозволяють надання платних послуг.
В Україні не існує чіткого закону, що дозволяє надавати платні
медичні послуги, проте поряд з цим існує низка законів, постанов та
роз‘яснень які передбачають надання державними (комунальними)
закладами охорони здоров‘я цих послуг. Усе вищесказане є причиною
відсутності внутрішнього обліку витрат на підприємствах охорони
здоров‘я. Більшість закладів «обходять» реєстрацію отриманих коштів
за допомогою так званих рахунків – «Благодійні внески», або
отримують плату за надані послуги готівкою. Тобто ці доходи є
незаконними та неконтрольованими для підприємства. А поряд з
доходами виникає низка витрат на надання відповідних послуг. І тут
виникає проблема, що витрати є значними, а впорівнянні дохід
(наприклад, для санаторно-курортних закладів – ціна за путівку)
значно нижчим. Безперечно, загальні постійні витрати залишаються
сталими, проте знижується рівень надання послуг, за рахунок
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збільшення кількості пацієнтів (постійні витрати на одиницю
знижуються).
Як показують опитування більша половина населення надає
перевагу переходу до платної медицини, це на їхню думку значно
краще, ніж отримувати сучасні «безкоштовні» послуги. Це питання на
сьогодні в Україні є невирішеним, тому необхідно віднайти шляхи,
при яких якість безпланих послуг буде відповідати усім стандартам та
потребам оздоровлюючих.
В зв‘язку з цим виникає потреба у розрахунку максимальної
кількості наданих послуг за кожним місцем їх виникнення за один
день. При цьому не повинні порушуватись права оздоролюючих,
тобто якість оздоровлення. Отже, кількість послуг ми пропонуємо
визначати виходячи із мединчих норм, тобто із встановленого
законодавством часу затраченого для надання певних процедур
(відповідно до потужності апарату) та встановленої перерви між
процедурами. Ці розрахунки повинні провдитись за всіма центрами
виникнення витрат, тобто в даному випадку – надання процедур.
Працівники повиннні щодня звітуватись про кількість наданих послуг.
Контроль за дотриманням норм повинен бути покладеним на
бухгалтера, кількість наданих процедур повинна бути в межах норм.
Розрахунок максимальної кількості наданих за один робочий
день послуг, дасть можливість знизити завантаженість апаратів а
також дотримуватись необхідного рівня надання послуг. Та планувати
можливий обсяг надання процедур по оздоровленню в наступних
періодах. Саме це дасть можливість реально отримувати безплатну
медицину належного рівня та здійснювати поточний та перспективний
облік.
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УДК 657.1.
Здирко Н.Г., асистент,
Кривонос О.В., студентка 4-го курсу
Вінницький національний аграрний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
В сучасних умовах господарювання аудит є обов‘язковою
частиною функціонування ринкової економіки кожної країни. В
останні роки на території України аудит набув неабиякого поширення
та темпів розвитку.
Серед нормативних актів, які регламентують аудиторську
діяльність, нова редакція Закону України «Про аудиторську
діяльність» виокремлює Господарський кодекс України та стандарти
аудиту, а саме Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та
етики, що пов‘язано із їх оновленням і важливим значенням для
регулювання взаємовідносин аудиторських фірм (аудиторів) та їх
клієнтів і визначення професійних норм їх діяльності.
Незважаючи на те, що для розвитку аудиту в Україні вже
зроблено доволі багато, однак дотепер залишаються питання, від
правильного і успішного вирішення яких залежать перспективи його
подальшого розвитку. На сьогоднішній день аудит в Україні суттєво
розширився та диференціювався за напрямами та інтересами
замовників-клієнтів. Суттєво розширився спектр професійних послуг
аудиторів, що певною мірою відкриває нові можливості як перед
самими аудиторами й аудиторськими фірмами, так і перед
замовниками їхніх послуг. Перспективи розвитку аудиторського ринку
цілком залежать від перспектив розвитку підприємництва в Україні.
До проблемних питань аудиту відносять: недостатню кількість
методичних розробок з аудиторського контролю; брак досвіду
аудиторської діяльності; недостатню кількість кваліфікованих
аудиторських кадрів, неосвоєний ринок аудиторських послуг та їх
якість.
До якості аудиту, враховуючи його відкритість та публічність
висуваються підвищені вимоги. Враховуючи форми контролю якості
аудиторських послуг з боку Аудиторської палати України в Україні
виділяють наступні правові гарантії якості аудиту:
 затвердження
стандартів
контролю
якості
аудиту,
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встановлення процедур сертифікації аудиторів, ведення реєстру
аудиторських фірм, встановлення порядку подовження чинності
сертифікату, застосування стягнень до аудиторів за неналежне
виконання професійних обов‘язків;
 затвердження національних положень з практики аудиту,
розробка та прийняття додаткових положень, які стосуються
аудиторської діяльності, встановлення вимог до постійного
удосконалення професійних знань аудиторів, проведення зовнішнього
контролю якості аудиту, а також вимог до контролерів, які проводять
зовнішній контроль якості таких послуг.
Отже, темп розвитку аудиторської діяльності в Україні за
останні кілька років має позитивні тенденції. Але, на жаль, потенціал
вітчизняної аудиторської діяльності в рамках забезпечення правових
гарантій якості аудиторських послуг залишається реалізованими не
повністю. Але він буде зростати і вдосконалюватися в міру розвитку
ринкового середовища та ринку аудиторських послуг.
УДК 330.1
Зелінська О.М.
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
Існуванню конкуренції загрожує монополія. В широкому
розумінні монополія – це така ситуація за якої продавців (виробників)
настільки мало, що кожний з них може впливати на загальний обсяг
пропозиції та ціну продукції, що реалізується. Загроза монополії
полягає в тому, що там де панують монополісти, зникає вільна
конкуренція, тобто припиняється суспільний вплив на виробництво.
Монополісти дістають можливість маніпулювати цінами для власної
вигоди і на шкоду в цілому.
Захист конкуренції, як правило здійснює держава. У ст..42
Конституції України записано: «Держава забезпечує захист
конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються
зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне
обмеження конкуренції та добросовісна конкуренція.». Для захисту
конкуренції розроблене антимонопольне законодавство і створено
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Антимонопольний комітет України. Захист конкуренції передбачає
передовсім демонополізацію економіки і створення конкурентного
середовища. Уже наприкінці 1997 р. в Україні тисячі державних
монополій у процесі приватизації перетворилися на приватні
підприємства. Завдяки заходам, спрямованим на демонополізацію
економіки, на ринках з‘явилося майже 5000 нових господарських
суб‘єктів. Досвід показав, що демонополізація економіки України дала
відчутні результати для розвитку конкуренції там, де на підприємствах
з‘явилися власники, які дбають про розвиток виробництва, а не про
задоволення власних поточних потреб. Конкуренція передбачає такий
стан ринку, коли жодна фірма не в змозі впливати на ринкову ціну
товару чи послуги. Такий варіант конкуренції є ідеальним і
характеризується як досконала конкуренція.
Для того, щоб розвивати конкуренцію, суспільство повинне
сприяти організації певної системи конкурентних відносин. Щоб
послабити негативні наслідки монополізації економіки, зокрема
практики монополістичного ціноутворення, в розвинутих країнах світу
приймають антимонопольні закони, здійснюють контроль за угодами
між крупними компаніями тощо. Уперше такі закони були прийняті
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у США, Канаді, Австралії,
оскільки монополізація у цих країнах відбувалася найінтенсивніше.
Прийняття антимонопольних законів послаблює процес
монополізації економіки, сприяє посиленню конкуренції. Водночас
воно спрямовує утворення монополістичних об‘єднань у нові форми
(групові монополії), у створення вертикальних структур (об‘єднання
фірм, пов‘язаних виробничою і технологічною залежністю).
Державою регулюються, як правило, й загальні умови угод,
тобто межі, в яких може укладатися господарський договір. Значна
частина текстів договорів заздалегідь визначається законодавством і
не може бути змінена сторонами, що домовляються. Зроблено це для
того, щоб постачальники не могли нав‘язувати свою волю покупцям.
Антимонопольне законодавство в Україні визначає правові
основи обмеження монополізму, недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності та здійснення державного
контролю за його дотриманням. Законом України «Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності», та прийнятим у червні 1996 р. Закону
України «Про захист від недобросовісної конкуренції» караються всі
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дії підприємця, які спрямовані на створення перешкод доступу на
ринок іншим та на встановлення дискримінаційних цін на свої товари.

Dr Grzegorz Zając
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM LOTNICZYM W
WARUNKACH GLOBALIZACJI GOSPODARKI
1.Istota zarządzania w sektorze lotniczym
Zarządzanie w lotnictwie obejmuje całokształt przepisów i
standardów mających na celu zapewnienie właściwego oddziaływania i
współpracy podmiotów i służb w zakresie prawidłowego i niezakłóconego
funkcjonowania ruchu lotniczego. Gospodarki państw na świecie są ze sobą
wzajemnie powiązane. Globalizacja gospodarki jest szansą dla rozwoju
wielu przedsiębiorstw, w tym lotniczych, z uwagi na liberalizacyjne
przepisy i ułatwienia w rozwoju ich działalności. Przedsiębiorstwa lotnicze
działają już w warunkach globalnych, gdyż to jest ich głównym
przedmiotem działania. Zasadniczym zagadnieniem jest właściwe
zarządzanie przedsiębiorstwem, aby mogło swobodnie konkurować z
innymi w zakresie zwiększającego się ruchu lotniczego.
Kontrola ruchu lotniczego (ATC – Air Traffic Control) jest
zapewniana przez właściwe w tym zakresie służby ustanowione w celu
zapobiegania kolizjom między statkami powietrznymi będącymi w locie
oraz usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu
lotniczego.
Polityka jakości to zespół norm i standardów wdrożonych przez dany
podmiot funkcjonujący w sektorze lotniczym i wykonujący określone
usługi. Każdy taki podmiot jest zobowiązany do świadczenia usług na
najwyższym poziomie, co jest gwarantowane przez uzyskanie stosownego
certyfikatu jakości (np. w oparciu o międzynarodowe normy ISO 9001).
Kontrola jakości ma na celu zbadanie przez właściwy organ nadrzędny w
stosunku do danego podmiotu, czy i w jakim zakresie polityka jakości jest
przestrzegana oraz czy i w jakim zakresie potrzebne są działania naprawcze
lub korygujące. W prawie międzynarodowym lotniczym (załącznik nr 15
do konwencji chicagowskiej) zarządzanie jakością określa się jako
skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej
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nadzorowania w odniesieniu do jakości.
2.Definicja „przedsiębiorstwa lotniczego”
W
celu
lepszego
zrozumienia
sposobu
zarządzania
przedsiębiorstwem lotniczym w warunkach globalizacji gospodarki należy
omówić na wstępie, czym jest przedsiębiorstwo lotnicze. Globalizacja
gospodarki powoduje sieć powiązań miedzy różnymi przedsiębiorstwami,
oraz jednocześnie wymusza ich współpracę oraz konkurencję.
Na wstępie należy zdefiniować pojęcia „przedsiębiorstwo lotnicze‖
(ang. air transport undertaking lub airline) i „przewoźnik lotniczy‖ (ang.
air carrier), które powszechnie używa się zamiennie. Umowy wielostronne
(konwencje) i dwustronne o komunikacji lotniczej nie zawierają
wyjaśnienia powyższych terminów. Pomocnym okazać się może
Konwencja chicagowska, która w ostatnim art.96 pkt.c podaje definicję, że
linia lotnicza oznacza każde przedsiębiorstwo przewozu lotniczego
oferujące lub wykonujące międzynarodową służbę powietrzną. Warto
poczynić w tym miejscu istotne zastrzeżenie dotyczące terminologii. Otóż
określenie „linia lotnicza‖ zawarte w cytowanej Konwencji oznacza
współcześnie przedsiębiorstwo lotnicze. Termin ten używano w okresie lat
20. i 30. ubiegłego wieku oraz w niedługim okresie po drugiej wojnie
światowej. Obecnie jest on stosowany w krajach anglosaskich oraz w
potocznym wyrażeniu. „Linia lotnicza‖ oznacza bowiem trasę, po której
wykonywany jest przelot przez wyznaczonego przewoźnika lotniczego.
Zdefiniowanie przedsiębiorstwa lotniczego w ujęciu proponowanym
przez Konwencję chicagowską jest w dzisiejszych czasach niepoprawne i
nie do przyjęcia. Uznano bowiem, że przewoźnikiem lotniczym jest
wyłącznie ten, kto oferuje lub wykonuje międzynarodową służbę
powietrzną, czyli realizuje lot w przestrzeni powietrznej dwóch lub więcej
państw. Za służbę powietrzną uznano zaś każdą regularną służbę
powietrzną wykonywaną przez statki powietrzne w celu publicznego
przewozu pasażerów, poczty lub towarów (art.96 pkt.a cyt. Konwencji).
Definicja ta ma charakter zawężający. Odnosi się jedynie do przewoźników
wykonujących międzynarodowe, regularne przewozy, a pomija całkowicie
wszystkie przedsiębiorstwa wykonujące przeloty czarterowe (nieregularne),
czy coraz bardziej popularne loty biznesowe, a także przedsiębiorstwa
wykonujące regularne przewozy krajowe. Celowa wydaje się zatem
modyfikacja powyższego przepisu w Konwencji i uwzględnienie zmian
zachodzących w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.
3.Modele zarządzania przedsiębiorstwem lotniczym
Właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym musi
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uwzględniać bieżące uwarunkowania stawiane w zmieniającej się
nieustannie gospodarce światowej. Globalizacja gospodarek państw jest
koniecznością i nieuchronnym elementem współczesnych stosunków
międzynarodowych. W lotnictwie cywilnym nie można mówić
współcześnie o zarządzaniu przedsiębiorstwem w oparciu o nierynkowe
mechanizmy gospodarcze, gdyż doprowadzi to do braku rozwoju
przedsiębiorstwa i w konsekwencji do jego bankructwa. Właściwa struktura
zarządzania jest kluczem do sukcesu i przetrwania na globalnym rynku.
Istnieją różne modele zarządzania takim przedsiębiorstwem w
związku z jego strukturą własności: od modelu państwowego (centralnie
zarządzanego), poprzez strukturę mieszaną (państwowo-prywatna), aż po
model prywatny (struktura własności całkowicie należąca do prywatnych
podmiotów).
Model państwowy funkcjonował niegdyś przed i po II wojnie
światowej. Było to spowodowane silnym upolitycznieniem tego sektora
oraz panującym powszechnie przekonaniu (głównie wśród elit rządzących),
że wszystkie podmioty lotnicze muszą działać w oparciu o wytyczne
rządowe nie uwzględniając mechanizmów rynkowych. W czasie zimnej
wojny niemal wszystkie podmioty były państwowo zarządzane, gdyż
stanowiły własność państwową w 100%. Dopiero procesy liberalizacyjne
od lat 70. XX wieku w USA, oraz od końca lat 80. w Europie i na świecie
stopniowo uwalniały sektor lotniczy od ingerencji państwa.
Model mieszany polega na zarządzaniu przedsiębiorstwem, które ma
strukturę własnościową prywatno-publiczną. Ten model coraz bardziej
powszechny w Europie ukierunkowuje działania przedsiębiorstwa na
mechanizmy wolnorynkowe, lecz państwo lub jego organy z uwagi na
posiadanie odpowiedniej liczby udziałów również ma często istotny wpływ
na kierunki rozwoju danego podmiotu. W USA ten problem praktycznie nie
istnieje, gdyż niemal wszystkie podmioty są w całości w prywatnych
rękach.
Model prywatny opiera się na strukturze własności całkowicie
należącej do prywatnych podmiotów. Państwo nie ma udziałów w danym
podmiocie co skutkuje tym, iż podmiot funkcjonuje w oparciu o reguły
wolnej konkurencji i nie jest uzależniony od stanowiska państwa, czy jego
finansowania, bądź nie ma to istotnego wpływu na sposób zarządzania
przedsiębiorstwem.
4.Wdrażanie europejskiego mechanizmu zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem lotniczym – SESAR.
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Przedsiębiorstwa lotnicze w warunkach globalnej gospodarki muszą
działać w oparciu o zintegrowany system zarządzania ruchem lotniczym.
Coraz większy popyt zwiększa podaż i przez to ruch lotniczy staje się z
każdym rokiem większy. Pojemność nieba jest ciągle taka sama (niebo nie
jest z gumy), dlatego konieczna jest zmiana w sposobie zarządzania ruchem
lotniczym, tak aby nie doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa w
lotnictwie.
Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania ruchem powietrznym
gwarantuje odpowiednie zaspokojenie potrzeb użytkowników. Program
SESAR jest praktyczną i techniczną częścią kompleksowej idei budowy
Europejskiej Jednolitej Przestrzeni Powietrznej.
Program SESAR ma na celu:
a) zrewolucjonizowania istniejącego systemu ATM,
b) sprawniejszego i optymalnego wykorzystania przestrzeni
powietrznej Europy,
c) stawienie czoła problemom ograniczonej przestrzeni powietrznej
i dokuczliwemu niedoboru lotniczych zdolności przewozowych dzięki
optymalnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.
Stworzenie jakościowo nowego systemu w Europie jest niezbędne, by
sprostać wymaganiom współczesnego lotnictwa cywilnego. Program
SESAR jest częścią podjętego przez Unię Europejską w 2004 r. szerokiego
działania o nazwie „Jednolita Europejska Przestrzeni Powietrzna‖ (SES –
Single European Sky). Nie jest ona jedynie przedsięwzięciem ograniczonym
do samej UE, lecz do wszystkich państw starego kontynentu. Koncepcja ta
wykracza poza instytucjonalne ramy Unii Europejskiej. Należy zauważyć,
że głównym założeniem jej jest ujednolicenie europejskich systemów
zarządzania ruchem lotniczym w celu zwiększenia bezpieczeństwa
użytkowników, a także reakcja na wyzwania stojące przed poszczególnymi
państwami i problemy globalne dotykające ten newralgiczny sektor
komunikacyjny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem lotniczym w warunkach globalnej
gospodarki będzie łatwiejsze ze względu na wyeliminowanie wielu barier,
administracyjnych, technicznych i organizacyjnych.
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УДК 657
Зубчик С.М., здобувач кафедри обліку і аудиту
Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
В процесі конкурентної боротьби підприємство намагається
отримати якомога більші прибутки не втративши при цьому своєї
частки на ринку. Однією із складових досягнення успіху є ефективне
функціонування системи внутрішньогосподарського контролю на
підприємстві.
Особливо актуальним дане питання є для хлібопекарської галузі.
Адже, сучасний стан більшості підприємств хлібопекарної галузі є
критичним. Підтвердженням цього є слова голови Ради об‘єднання
«Укрхлібпром» Васильченка О.М., який відзначив, що в умовах, коли
кожне друге хлібопекарське підприємство є збитковим, а з черговим
значним підвищенням тарифів на газ з жовтня 2011 року та
збільшенням законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної
плати, відтермінування введення економічно-обґрунтованих цін на
хліб призведе до неминучого одноразового значного зростання цін на
хліб або до повної зупинки підприємств галузі. За таких умов
актуальною проблемою є подальший розвиток та раціональне
використання
наявного
потенціалу
хлібопекарської
галузі
промисловості, а також оцінка та пошук шляхів підвищення
ефективності функціонування виробників даної галузі, що можливе за
рахунок побудови 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 факторів впливу на
хлібопекарні підприємства. Так, система внутрішньогосподарського
контролю повинна не лише враховувати фактори впливу, а й мати
змогу оперативно відреагувати на деякі з них. Так, при планування
аудиту, оцінюючи властивий ризик, ще на стадії попереднього
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обстеження, враховуються чинники, що впливають на галузь
діяльності.
Відповідно до концепції контролю, орієнтованого на ризик, яка
сформувалася в західній науці і практиці до сьогоднішнього часу,
кожному виду бізнесу притаманні специфічні (властиві) ризики, тобто,
фактори, які впливають на даний бізнес, і уникнути яких майже не
можливо. Так реалії підприємницької діяльності вимагають, по-перше,
вчасно ідентифікувати ці ризики (фактори впливу), 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.
Саме тому, вважаємо за необхідне виокремити внутрішні та
зовнішні фактори, які впливають на функціонування підприємств
хлібопекарної галузі та повинні бути враховані при побудові
ефективної системи внутрішньогосподарського контролю.
Серед головних факторів, які впливають на діяльність
підприємств галузі є обмежений термін зберігання свіжого хліба та
хлібобулочних виробів, а також швидкий оборот грошових коштів і
швидкий технологічний цикл. Для функціонування підприємств
хлібопекарської галузі важливими умовами також є висока
транспортабельність борошна і мала транспортабельність готової
продукції.
Серед основних факторів, які впливають на хлібопекарські
підприємства на макрорівні ми вважаємо за доцільне виокремити
наступні фактори: зміна законодавства та нормативно-правових актів,
зміна політичних сил, виникнення різноманітних кризових ситуацій,
посилення загальної макроекономічної нестабільності, наявність та
посилення конкуренції між підприємствами хлібопекарської галузі,
політика держави щодо експорту зернових культур, видачі квот на
експорт, зміна норм видачі зернових культур із держрезерву України,
демографічна ситуація в країні, забезпеченість населення тощо.
Для побудови ефективної системи внутрішньогосподарського
контролю на хлібопекарських підприємствах обов‘язковим є
розуміння специфіки діяльності даних підприємств і вивчення всіх
факторів впливу на цю діяльність. На основі проведених досліджень,
нами було виділено фактори, які впливають на макрорівні та на
мікрорівні на хлібопекарські підприємства, що дасть можливість
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системі внутрішньогосподарського контролю не лише враховувати
дані фактори впливу, а й надати своєчасну інформацію керівництву
для оперативного реагування і вжиття відповідних заходів. 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.
УДК 657
Зубчик Л.В., викладач
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національного технічного університету
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА ВИМОГАМИ
ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
У виробничому процесі значну роль відіграють основні засоби,
ефективність використання яких є одним з ключових моментів
зниження собівартості продукції.
У процесі використання основних засобів відбувається їх
поступове спрацювання, у результаті якого вони втрачають свої
споживчі властивості. У зв‘язку з цим, вартість використовуваних
основних засобів зменшується відповідно до ступеня їх спрацювання.
Для забезпечення безперебійного процесу виробництва в умовах
науково-технічного прогресу важливим є відновлення основних
засобів, що здійснюється через амортизацію.
Облік та нарахування амортизації регламентується Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та
Податковим кодексом України.
Прийняття Податкового кодексу значно узгодило основні
принципи ведення обліку основних засобів та нарахування їх
амортизації.
Зокрема, як за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
7 «Основні засоби», так і за Податковим кодексом амортизація
трактується як систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного використання
(експлуатації).
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Проте не сприяє чіткій організації обліку основних засобів
невідповідність термінів щодо їх експлуатації.
Так, відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» при визначенні
строку корисного використання (експлуатації) слід враховувати
очікуване використання об‘єкта підприємством з урахуванням його
потужності або продуктивності, фізичний та моральний знос, що
передбачається та інші фактори.
Тобто, строк корисного використання основних засобів
встановлюється підприємством самостійно при зарахуванні його на
баланс.
За Податковим кодексом України встановлено мінімально
допустимі строки корисного використання основних засобів.
Наприклад: група 2: капітальні витрати на поліпшення земель, не
пов‘язані з будівництвом – 15 років; група 3: будівлі – 20 років,
споруди – 15 років, передавальні пристрої – 10 років; група 4: машини
та обладнання – 5 років, електронно-обчислювальні машини, інші
машини для автоматичного оброблення інформації, комп‘ютерні
програми та ін. – 2 роки; група 5: транспортні засоби – 5 років; група
6: інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 4 роки; група 12: тимчасові
(нетитульні споруди) – 5 років; група 14: інвентарна тара – 6 років.
Враховуючи вище викладене слід відмітити, що питання
амортизації є не до кінця вивчене і потребує дослідження з метою
узгодження бухгалтерського та податкового обліку.
УДК 657
Зяйко Т.І., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
Одним із найважливіших завдань обліку є калькулювання
собівартості продукції, тобто визначення собівартості загального
обсягу та одиниці продукції. Це дуже важливий етап управління,
оскільки на ньому підсумовуються всі витрати на основі яких
визначається низка наступних показників, таких як ціна продажу

175
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

продукції, рентабельність виробництва та інші. Ці та інші дані
використовуються для прийняття управлінських рішень на різних
рівнях. Кожне підприємство обирає методику, яка найбільше
підходить до специфіки його діяльності.
Вивчення ряду досліджень та публікацій на предмет методу
обліку витрат та калькуляції продукції свідчить, що розглядом даного
питання займалось багато науковців, серед яких: Бутинець Ф.Ф.,
Давидюк Т.В., Добровський В.М, Гнилицька Л.В., Корелецький М.Х.,
Садовська І.Б., Сук Л.К., Тлучкевич Н.В. та інші. Проте, питання
поєднання обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
завжди поставало дискусійним, тому потребує подальшого вивчення
та дослідження.
Мета будь-якої підприємницької діяльності — одержання
максимального прибутку при наявних виробничих ресурсах. Головним
чинником, який обмежує обсяг прибутку, є витрати виробництва.
Оптимальне обчислення величини собівартості продукції (робіт,
послуг) сприяє більш ефективному управлінню процесами її
формування, вишукуванню і мобілізації внутрішньогосподарських
резервів подальшого зниження рівня витрат виробництва, поліпшенню
якісних показників роботи підприємства, усуненню причин високої
собівартості продукції і низької рентабельності її виробництва, що, в
остаточному підсумку, сприяє зростанню прибутку і рентабельності
суб'єктів, що господарюють.
Існує багато різних методів обліку витрат та калькулювання, при
використанні яких ми можемо отримати різні результати собівартості
продукції і тому важливим є вибрати найефективніше співвідношення,
зокрема:
-позамовне, попередільне (попроцесне);
-нормативний метод;
-повної собівартості;
-директ-костинг.
Таким чином, калькулювання є основним елементом системи
управління не тільки собівартості продукції, але й виробництва в
цілому.
На нашу думку 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
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на підприємствах для організації ефективної системи обліку витрат на
виробництво.
Ми підтримуємо гіпотезу, що під методом обліку витрат слід
розуміти сукупність способів відображення, групування та
систематизації інформації при витрати, які виникли у процесі
досягнення поставлених цілей та забезпечують досягнення
поставленої мети. Метод калькулювання, в свою чергу, є
відображенням розподілу витрат підприємства за встановленими
статтями калькуляції для визначення собівартості певних видів або
груп продукції.
За результатами проведеного дослідження можна зробити
висновок, що не існує єдиних для підприємств різних галузей
промисловості методів обліку витрат та методів калькулювання. Для їх
визначення необхідно враховувати специфіку галузі, діяльності,
характер продукції, що виготовляється. Кожне підприємство вибирає
оптимальний для себе метод обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції, визначає склад статей калькуляції, інформація
про які необхідна для управління господарською діяльністю.
УДК 657
Іванчук А.В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАННЬ В
УМОВАХ ДІЇ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Амортизаційні відрахування відіграють важливу роль у
діяльності підприємства, оскільки є джерелом відновлення основних
засобів. Встановлена державою амортизаційна політика повинна бути
спрямована на підвищення фінансової зацікавленості суб‘єктів
господарювання у здійсненні інвестицій в основний капітал за рахунок
коштів власних амортизаційних фондів.
Дослідження
питання
необхідності
вдосконалення
та
відображення в обліку амортизаційних відрахування і вплив положень
Податкового кодексу досліджували такі вчені як Онищенко В.П.,
Гнедіна К.В., Гура Н.О., Овод Л.В., Городянська Л.В. та інші. Однак,
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на нашу думку, аналіз впливу Податкового кодексу України є ще не
достатньо вивченим і потребує подальших досліджень.
За положеннями Податкового кодексу України (надалі ПКУ)
було значно розширено класифікаційні групи основних фондів, яких
тепер виділяють 16. При цьому кожній класифікаційній групі
присвоєно мінімально допустимий строк корисного використання (в
залежності від групи становить від 2 до 20 років).
На нашу думку, з одного боку, це є позитивним аспектом,
оскільки
таким
чином
відбувається
певне
врегулювання
бухгалтерського і податкового обліку, але з іншого – негативним, бо
термін корисного використання об‘єкта може бути менший за
встановлений державою мінімум.
Негативним також є те, що облік основних засобів тепер
необхідно вести по кожному об`єкту, а не по групах, що в свою чергу
ускладнює облікові процедури, збільшує кількість часу на ведення
обліку.
Якщо для деяких груп основних засобів ведення пооб‘єктного
обліку є обґрунтованим і важливим, то для деяких це займає лише
зайвий час. Сюди, на нашу думку, можна віднести групу 4. До неї
належить значна кількість основних засобів, які по своїй суті є дуже
схожими. У випадку оновлення інформаційної бази вся група зазнає
значних змін, і тому зміна строку корисного використання буде
стосуватись всіх об‘єктів обліку.
Підсумовуючи сказане необхідно відзначити, що введення ПКУ
має як позитивні, так і негативні наслідки. Введення великої кількості
груп основних засобів та зазначення їх мінімальних строків
використання є необхідним для детального визначення розміру
амортизаційних відрахувань. Проте, ми пропонуємо розраховувати
амортизацію вцілому по групі 4. Зміни у податковому законодавстві
потребують подальшого вивчення і дослідження.
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УДК 657
Іванюта О.Я., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
ОБЛІК РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби є невід‘ємною частиною майна будь-якого
підприємства, без яких неможливе здійснення господарської
діяльності.
Для підтримки об‘єктів основних засобів у робочому стані, а
також забезпечення їх функціонування необхідно проводити ремонт.
Одні витрати пов‘язані з ремонтом відображаються в складі витрат
підприємства, а інші збільшують первісну вартість. Тому правильне
ведення обліку витрат на ремонт є важливим завданням підприємства.
Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» для цілей
бухгалтерського обліку витрати на ремонт основних засобів умовно
поділяються на такі що:
- здійснюються для підтримки об‘єкта в початковому робочому
стані.
- поліпшують об‘єкт основних засобів,що призводить до
зростання майбутніх економічних вигод очікуваних від використання
об‘єкта.
Витрати, що здійснюються для підтримки об‘єкта в робочому
стані включаються до складу витрат звітного періоду.
Вартість робіт, що призводять до збільшення очікуваних
майбутніх вигід від об‘єкта основних засобів, включається до
капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первинної вартості
основних засобів.
Відповідно до іншого нормативного акту, а саме Податкового
кодексу сума витрат, що пов‘язана з ремонтом та поліпшенням
об‘єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у
концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не
перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп
основних засобів на початок звітного періоду відноситься до витрат
того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та
поліпшення були здійснені.
Сума витрат, що перевищує зазначені відсотки (10%)
відноситься до первісної вартості основних засобів.
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Отже, до складу витрат підприємства за податковим та
бухгалтерським законодавством можуть бути віднесені різні суми,
пов‘язані з ремонтом основних засобів.
Це не сприяє чіткій організації бухгалтерського обліку основних
засобів і свідчить про те, що питання узгодження бухгалтерського та
податкового обліку потребує подальшого вивчення і дослідження.
УДК 332
Казанович І.В., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Михалевич П.М.
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національно-технічного університету
ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
Для відшкодування вартості основних засобів, підприємства
здійснюють амортизаційні відрахування, тобто встановлюють певну
грошову компенсацію відповідно до розмірів спрацювання основних
засобів. Нарахування амортизації здійснюється за кожним
інвентарним об‘єктом основних засобів.
Механізм нарахування амортизації, визначений в Податковому
Кодексі України, відрізняється від методики нарахування амортизації,
яка передбачена в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби» (далі П(С)БО 7).
У П(С)БО 7 основні засоби поділяються на 2 групи. А за
Податковим Кодексом України – на 16 груп (табл. 1).
Податковим Кодексом України передбачено встановлення
мінімально допустимих строків корисного використання об‘єктів
основних засобів, що в П(С)БО 7 не передбачено.
Згідно П(С)БО 7 нарахування амортизації здійснюється
протягом строку корисного використання (експлуатації) об‘єкта, який
встановлюється підприємством при визначені цього об‘єкта активом
(при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його
реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
Згідно Податкового Кодексу України, амортизація нараховується
протягом строку корисного використання (експлуатації) об‘єкта, який
встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об‘єкту
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активом (при зарахуванні на баланс) з врахуванням встановлених
Податковим кодексом мінімальних строків корисного використання
об‘єктів основних засобів.
Таблиця 1
Класифікація основних засобів
Податковий Кодекс України
П(С)БО 7
Група 1 – земельні ділянки
1. Основні засоби:
1.1.
земельні ділянки;
Група 2 – капітальні витрати
1.2. капітальні витрати на
на поліпшення земель, не
поліпшення земель, не
пов'язані з будівництвом
пов'язані з будівництвом;
Група 3 – будівлі, споруди,
1.3 будівлі, споруди,
передавальні пристрої
передавальні пристрої;
Група 4 – машини та
1.4 машини та обладнання;
обладнання
1.5 транспортні засоби;
Група 5 – транспортні засоби
1.6 інструменти, прилади,
Група 6 – інструменти,
інвентар (меблі);
прилади, інвентар (меблі)
1.7 тварини;
Група 7 - тварини
1.8 багаторічні насадження;
Група 8 – багаторічні
1.9 інші основні засоби.
насадження
Група9 – інші основні засоби
Група 10 – бібліотечні фонди 2. Інші необоротні
матеріальні активи:
Група 11 – малоцінні
2.1 бібліотечні фонди;
необоротні матеріальні
2.2 малоцінні необоротні
активи
матеріальні активи;
Група 12 – тимчасові
2.3 тимчасові (нетитульні)
(нетитульні) споруди
Група 13 – природні ресурси споруди;
2.4 природні ресурси;
Група 14 – інвентарна тара
Група 15 – предмети прокату 2.5 інвентарна тара;
2.6 предмети прокату;
Група 16 – довгострокові
2.7 інші необоротні
біологічні активи
матеріальні активи.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості за
Податковим Кодексом застосовується лише при нарахуванні
амортизації до об‘єктів основних засобів, що входять до групи 4
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(машини та обладнання) та групи 5 (транспортні засоби). У П(С)БО 7
цього не зазначено.
Не зважаючи на неузгодженість податкового та облікового
законодавства процеси нарахування амортизації допомагають покрити
витрати підприємства на придбання (будівництво, монтаж) і витрати
на поліпшення основних засобів (реконструкцію, модернізацію).
УДК 627.
Калюжна Г.Я., викладач
Коледж технологій та бізнесу
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО
ПРИНЦИПІВ МСФЗ
Стратегія реформування системи бухгалтерського обліку, яке
відбувається в Україні, передбачає застосування Міжнародних
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що характерно для більшості
країн з розвиненою інфраструктурою ринкових відносин. Практика
свідчить, що використання МСФЗ забезпечує зменшення ризику для
кредиторів та інвесторів, зниження витрат кожної країни на розробку
власних стандартів, поглиблення міжнародної кооперації у сфері
бухгалтерського обліку, однозначне розуміння фінансової звітності та
зростання довіри до її показників.
МСФЗ – це документи, які визначають загальний підхід до
складання фінансової звітності, а також пропонують варіанти обліку
окремих засобів або операцій підприємств. Поява МСФЗ є
надзвичайно важливою подією, оскільки господарюючі суб‘єкти, які
бажають зареєструвати пакет акцій на фондовій біржі в будь-якій
країні, повинні дотримуватися вимог відповідного органу з цінних
паперів в цій країні.
Складність і кількість трансформаційних процедур залежить від
ступеня розбіжностей вхідних і кінцевих параметрів. Відносно
фінансової звітності йдеться про ступінь невідповідності Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) і МСФЗ. Оскільки
методи оцінки статей звітності, сформульовані в П(С)БО, загалом
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узгоджені з МСФЗ, трансформація може бути здійснена на основі
фінансових звітів, складених відповідно до вимог П(С)БО
Суттєвою проблемою трансформації фінансових звітів є
невідповідність (за назвою, кількістю, переліком, систематизацією,
застосуванням, деталізацією) стандартів, які регулюють питання їх
складання,
Трансформація включає аналіз Балансу (форма № 1) і Звіту про
фінансові результати (форма № 2), які відповідають вимогам П(С)БО,
та внесення до них необхідних коригувань для забезпечення подання
інформації у повній відповідності з МСФЗ. На основі вже
трансформованих цих форм відбувається трансформація Звіту про рух
грошових коштів (форма № 3), Звіту про власний капітал (форма № 4)
та розкриття інформації у Примітках.
Перехід українських підприємств до складання такої звітності
можливий шляхом трансформації, але цей процес супроводжується
труднощами організаційного, ментального, фінансового, кадрового
характеру тощо.
Однак найсуттєвішою є проблема відсутності тотожності МСФЗ і
П(С)БО, які регулюють як різні аспекти визнання, оцінки й
відображення в обліку його об'єктів, так і подання та розкриття
інформації в фінансовій звітності.
Розбіжності виявляються в систематизації, кількості, назвах,
деталізації, сфері застосування стандартів тощо. Із самого початку
стандарти розробляються виходячи з потреб різних користувачів.
При виборі того чи іншого підходу основним критерієм слугує
користь інформації для прийняття економічних рішень, а також
визначається, на кого розрахована звітність, які є потреби в інформації
та якісні характеристики фінансової звітності. Це зумовлює
об'єктивність постійного процесу розробки нових та перегляду
існуючих стандартів, що разом з уніфікацією та гармонізацією сприяє
зближенню різних облікових систем.
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імені В.Гетьмана
МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНІЙ
ЕКОНОМІЦІ
Cloud computing (англ. Cloud - хмара; computing - обчислення),
концепція «обчислювальної хмари», згідно якої програми
запускаються і видають результати роботи у вікно стандартного вебна локальному ПК, при цьому всі застосування і їх дані, необхідні для
роботи, знаходяться на видаленому сервері в інтернеті.
У опублікованому в грудні 2010 р. звіті Центр економічних і
бізнес-досліджень (CEBR) стверджує, що до 2015 р. завдяки хмарним
обчисленням економіка розвинених європейських країн отримуватиме
додатково по 177,3 млрд євро в рік. Звіт, підготовлений за
замовленням, став першою у своєму роді оцінкою значення освоєння
Cloud computing на макроекономічному рівні для п'яти найбільших
економік Європи.
Фахівці Gartner дотримуються думки, що саме цей напрям
повинен в найближчому майбутньому змінити сталий статус-кво в
інформаційних технологіях. Очікується, що cloud computing
підштовхне до ще інтенсивнішого розвитку інтернету. Gartner
передбачає, що тенденція буде остаточно сформована протягом
найближчих декількох років.
Також аналітики відзначають, що технологія Cloud computing
знизить витрати і підвищить попит на нові ІТ-продукти, проте ефект
зростання від таких технологій виявиться лише в довгостроковій
перспективі.
Cloud computing створюють нові та оригінальні моделі ведення
бізнесу. Деякі традиційні моделі бізнесу трансформуються під їх
впливом. Основною перевагою нових моделей є те, що вони
дозволяють споживачам отримати доступ до продуктів і послуг на
економічно вигідніших умовах, ніж традиційні моделі. Це стає
можливим завдяки мінімізації постійних витрат за рахунок великого
числа споживачів, а також за рахунок ефекту масштабу при
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використанні устаткування, програмного забезпечення і людських
ресурсів.
Найбільш поширеною моделлю бізнесу хмарних технологій є
модель оренди. Наприклад, оренда устаткування або процесорних
потужностей, оренда інфраструктури, оренда програмної платформи і
оренда програмних додатків. В даному випадку постачальник послуг
оренди виставляє ціни споживачам за час користування (за місяць, рік)
або ж за об'єм використаних послуг (об'єм використаного місця на
жорсткому диску, пам'яті і навантаження процесорів).
Другою є модель, заснована на рекламі. Фактично
постачальники віддають в користування свої послуги і продукти
безоплатно.
Проте
при
цьому
споживачі
вимушені
переглядатирекламні повідомлення, вбудовані в продукти і послуги.
Фінансують же постачальника кінцеві замовники реклами.
Бізнес - моделлю Cloud computing, яка активно розвивається, є
преміум послуга. В даному випадку «хмарний» сервіс або продукт
надається безкоштовно з обмеженими можливостями. Додаткові
можливості, які стають потрібні користувачам з часом, доступні лише
в разі придбання відповідною преміум послуги. Фактично такий бізнес
існує за рахунок споживачів преміум- послуг. Аналогом преміум
послуги є модель online ігор, доступ до яких надається безкоштовно.
Алев таких іграх продаються додаткові можливості і предмети, які
роблять процес гри більш привабливим.
Також великого розповсюдження останнім часом набула модель,
заснована на наданні платформи для поширення і використання
інформаційного контенту. В даному випадку постачальник платформи
створює сприятливі умови для поширення і використання
інформаційного контенту, залучає інших постачальників для
просування контенту через власну платформу. Вигоду постачальник
платформи отримує за рахунок отримання відсотків від продажу
контенту кінцевим споживачам. Яскравим прикладом такої моделі є
iTunes(+ iPhone або iPad) компанії Apple, а також Kindle компанії
Amazon.
Цікавою є бізнес модель непрямого просування продукту або
послуги компанії за рахунок інших «хмарних» продуктов/услуг. Так
діють крупні компанії, як Microsoft і Google. Наприклад, Google
розробила безліч online-сервісів, які популяризували пошукову
систему компанії. Наприклад, Google Translate для перекладу тексту,
Google Maps для візуалізації карт, GMail для роботи зелектронною
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поштою. В даному випадку послуги і продукти не приносять компанії
прибуток, проте підтримують високий попит на основний продукт або
послугу.
Оригінальною моделлю бізнесу також є так званий
crowdsourcing. Значення цього терміну складно перекласти дослівно.
Проте сенс моделі в тому, що користувачі таких «хмарних» продуктів і
послуг самостійно збирають і систематизують інформацію,
розміщують її на сайті постачальника. Постачальник же надає послуги
зберігання і обміну інформації між користувачами, аналізує
інформацію і ділиться результатами з користувачами. Вигода
постачальника виходить в разі консолідації інформації, її аналізі і
наданні результатів третім зацікавленим особам. Прикладом такої
моделі може бути збір маркетингової інформації, такої, як інтереси
користувачів, переваги і тренди. Іншим серйозним прикладом може
бути соціальна мережа, що збирає у користувачів медичні дані, які
потім консолідуються і продаються фармацевтичним компаніям.
Особливу увагу слід приділити інвестиційній моделі Cloud
computing. Основна ідея в даному випадку полягає в тому, щоб
привернути велику увагу користувачів до якоїсь масової послуги або
продукту. Як тільки досягається певний рівень активності
користувачів, розробники хмарної послуги звертаються до інвесторів
за фінансуванням на подальший розвиток. Причому, у розробників
може і не бути конкретної ідеї монетизації послуги в майбутньому.
Але, як показує практика, сучасний інвестор готовий вкладати засоби
в такі хмарні послуги і продукти, що викликане величезним успіхом
YouTube, Facebook, Twitter і тому подібне
Розглянуті моделі бізнесу багато в чому стали можливими
завдяки появі парадигми Cloud computing. Подальший розвиток
«хмарних» послуг і продуктів, а також підвищення довіри до них
кінцевих користувачів, сприятимуть розвитку вказаних бізнес
моделей, а також появі абсолютно нових моделей, що дають очевидні
економічні переваги постачальникам і споживачам.
Економічні наслідки поширення технології Cloud computing
може бути дуже великими, як це трапилося, наприклад, з поширенням
телекомунікаційної інфраструктури в 70-х і 80-х роках, або введення в
Інтернет в 90-х роках 20 сторіччя.
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ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Важливою економічною основою діяльності комерційних банків є
формування ресурсної бази, оскільки для здійснення комерційної та
господарської діяльності банки повинні мати у своєму розпорядженні
певну суму грошових коштів, тобто ресурсів.
Питання формування ресурсної бази банків розглянуті такими
вітчизняними вченими як М. Алексеєнко, О. Дзюблюк, А. Мороз, С.
Сиротян, Ж. Довгань, О. Кириченко, А. Ятченко, А. Вожжов.
Економічну сутність понять «банківській капітал» та «банківські
ресурси» розглядали такі видатні зарубіжні вчені, як А. Сміт, Дж. С.
Мілль, А. Маршал, П. Роуз та інші.
Комерційні банки виступають як посередники, що з одного боку
шукають вільні інвестиційні ресурси на фінансовому ринку країни, а з
іншого – задовольняють потреби організацій, установ, підприємств та
населення за рахунок цих залучених коштів.
У сучасних умовах змін на ринку ліквідних і дохідних
фінансових інструментів, на ринку міжбанківських кредитів,
недостатньої довіри до банків з боку населення, особливої
актуальності набуває питання забезпечення банку фінансовими
ресурсами.
Одним із основних факторів, що забезпечує ефективну діяльність
банку, залежно від стратегії формування фінансових ресурсів банку, є
здатність обирати відповідне джерело формування за ознакою
продукту, що в розрахунковій площині передбачає отримання
прибутку та інших переваг у майбутньому.
Первісна роль відводиться власному капіталу банку, але більша
частина ресурсів формується за рахунок залучених та запозичених
коштів, і саме мобілізовані ресурси на практиці використовуються для
активних операцій.
У банківській практиці традиційно пріоритетна роль серед джерел
формування залученого капіталу належить депозитам. Сучасна
банківська практика характеризується великою різновидністю депозитів
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і депозитних рахунків. Однак комерційним банкам доцільно було б
розвивати додаткові послуги з ведення депозитів до запитання, оскільки
це може позитивно вплинути на стан залученого банківського капіталу в
цілому, сприяти досягненню стабільності ресурсної бази, що відповідно
позитивно відобразиться на дохідності його активів і сприятиме
зниженню ризику.
Також, на нашу думку, у банківській практичній діяльності було б
доцільно:
- забезпечувати взаємозв'язок і погодженість між депозитними і
кредитними операціями по термінах і сумах;
- організовуючи депозитні і кредитні операції, прагнути до
мінімізації своїх вільних ресурсів;
- депозитні операції повинні бути різноманітними і вестися з
різними суб'єктами,
- зміцнювати депозитну базу шляхом випуску нетрадиційних
депозитних інструментів: депозитних і ощадних сертифікатів, чекових
депозитів, банківських векселів
- вживати комплекс заходів пов‘язаних з впровадженням та
розвитком нових банківських послуг та продуктів.
Ресурсна база банку має найважливіше значення і є основним
чинником успішної його діяльності. Значення власних ресурсів банку
складається насамперед у тім, щоб підтримувати його стійкість. Тому
основним завданням банку повинно стати найбільш ефективне
використання своїх ресурсів, що реалізується через здійснення
банками збалансованої пасивної політики.
УДК 657
Карачевський М., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЦІЛЬОВА ОРІЄНТАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ЗА
ОПЕРАЦІЯМИ З ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
СПОЖИВАЧАМ
Паливно-енергетичний комплекс України завжди відігравав
важливу роль в економіці країни. За роки реформ, у зв‘язку із
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зниженням обсягів виробництва в інших галузях економіки, його роль
ще більше зросла.
Операції з продажу природного газу споживачам є
специфічними об‘єктами бухгалтерського обліку та аналізу фінансовогосподарської діяльності. За дієвої системи обліку аналіз і контроль
може бути прозорим і економічно виправданим. Однак, враховуючи
специфіку цього об‘єкта виникають особливості у налагодженні його
дієвої системи.
Проблеми аналізу та контролю продажу природного газу
споживачам підприємствами ринкового типу досліджувалися у працях
О. Алимова, Н. Бикової, М. Гончарука, М. Данилюка, Є. Мниха,
В. Панасюка, Є. Пістуна, О. Шандрівської.
Висока енергоємність економіки України, відсутність політики
ефективного енергозбереження негативно позначаються на пропорції
між темпами економічного зростання та кількістю спожитої енергії в
паливно-енергетичному балансі країни, оскільки, як зазначає
Є.Крикавський, підтверджується кореляція між розвитком енергетики
та загальним економічним ростом.
За дослідженнями О. Алимова, найменшу ефективність має
енергетичний напрям використання природного газу. За використання
газу в енергетичних установках електростанцій та котельних
простежується певна закономірність, яка полягає у тому, що чим
менші характеристики потужності енергетичного обладнання, тим
вищий індекс використання природного газу. Відповідно,
найефективніше використовується газ в малопотужних котельнях
промислового та комунально-побутового призначення.
За дослідженнями Є. Мниха, в паливно-енергетичному балансі
зберігається значний рівень використання високоякісних видів палива
в найменш ефективних технологічних процесах. Тому при
оперативному аналізі, з метою обґрунтованого вибору виду палива для
окремого споживача необхідно проводити класифікацію за ступенем
вимог, що пред‘являється до виду та якості палива, та за економічним
ефектом, що отримується у разі переходу з одного виду палива на
інше.
Перевірка діяльності підприємства з газопостачання та
газифікації внутрішнім аудитором, на нашу думку, має передбачати
проведення оперативного аналізу виконання нормативу виробничотехнологічних витрат та нормованих втрат природного газу в межах
виділених лімітів:
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1) організаційне, методологічне та матеріально-технічне
забезпечення робіт;
2) аналіз балансу надходження та реалізації газу та його
складових;
3) аналіз діяльності підрозділів підприємства з обслуговування
суб‘єктів господарювання (юридичних осіб);
4) аналіз діяльності підрозділів підприємства з обслуговування
населення (фізичних осіб);
5) узагальнені висновки та рекомендації з технології виконання
робіт.
При проведенні поточного та оперативного аналізу має
розроблятися комплексна програма ліквідації понаднормативних втрат
газу, що буде обов‘язковою до виконання, внаслідок чого необхідно
провести:
- аналіз обсягів та структури понаднормативних втрат
природного газу;
- організаційні заходи (зміни в структурі та підпорядкуванні,
визначення основних завдань, видання розпорядчих документів
виробничого, кадрового, економічного та фінансового характеру);
- методологічне забезпечення (розроблення положень, порядків,
інструкцій, розпоряджень тощо);
- матеріально-технічне забезпечення (транспорт, прилади,
обладнання та ін.);
- персонал підприємства (новий штатний розпис, навчання
персоналу, резерв кадрів);
- впровадження інформаційних технологій (програми,
комп‘ютери);
- джерела фінансування програми зниження понаднормативних
втрат.
До функцій оперативного аналізу енергопостачальних
підприємств, на нашу думку, мають входити:
1) вдосконалення програм підвищення кваліфікації працівників
енергетичних галузей економіки (в тому числі газової галузі
(контролерів, операторів, майстрів тощо));
2) підвищення кваліфікації керівників енергокомпаній України;
3)
організація
на
енергопостачальних
підприємствах
досконалого енергетичного менеджменту;
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4) проведення оперативного аналізу енергопостачальних
підприємств;
5) вихід на енергоринки інших держав з питань проведення
енергоаудиту;
6) впровадження на енергопостачальних підприємствах
прогресивних приладів та сучасних технологій застосування їх;
7) впровадження на енергопостачальних підприємствах
прогресивних інформаційних засобів (комп‘ютерних програм) з
автоматизації основних енергозбутових робіт;
8) удосконалення діяльності енергопостачальних підприємств у
розширенні послуг, які надаються споживачам, спрямованих на
раціональне споживання природного газу;
9) співпраця та обмін досвідом з іноземними компаніями
(Німеччина, Польща, Білорусія, Росія та ін.);
Отже, для вирішення проблеми енергоємності вітчизняного
виробництва пропонуємо створити систему оперативного аналізу
енергопостачальних
підприємств,
щоб
виявити
найбільш
енерговитратні об‘єкти промисловості, розробити заходи щодо
зменшення витрат енергоносіїв (у тому числі природного газу). З
огляду на це на кожному підприємстві з газопостачання та газифікації
пропонуємо створити службу аналізу для обслуговування споживачів
природного газу (окремо суб‘єктів господарювання, окремо
населення).
УДК 657
Карпаніна К.В., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Гура Н.О., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛІКУ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Європейський вибір України потребує від неї стандартизації
національної системи бухгалтерського обліку та складання звітності,
що є інформаційною базою для прийняття виважених управлінських
рішень.
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Дослідженню проблеми приділили увагу в своїх працях такі
вчені, як: А.Афанасьєва, А.Н.Кузьмінський, В.В.Сопко, В.Г.Лінник,
В.Г.Швець, В.П.Завгородній, В.Ф.Палій, В.Я.Савченко, Г.Гернон,
Д.Мітчел, Дж.Блейк, Ж.Дішар, І.К.Дрозд, К.Друрі, Л.В.Нападовська,
Л.В.Чижевська,
М.В.Кужельний,
Н.В.Герасимчук,
Н.О.Гура,
О.І.Коблянська, С.Ф.Голов, Ф.Ф.Бутинець, Я.В.Соколов та інші.
В табл.1 розкрито певні невідповідності національних П(С)БО з
міжнародними.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика П(С)БО та МСБО з обліку
нематеріальних активів
Ознака

П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи»

МСБО 38 «Нематеріальні
активи»

Оцінка
нематеріальних
активів за
безоплатним
отриманням

Відповідно до п.13 –
первісною вартістю є його
справедлива вартість на дату
отримання з урахуванням
витрат, передбачених п.11

Підприємство може
обрати первісне визнання
як нематеріальних активів,
так і гранту за
справедливою вартістю.
Відповідно до п.81:1-ий
підхід – після первісного
визнання нематеріальний
актив слід відображати за
його собівартістю;
Відповідно до п.82:2-ий
підхід – після первісного
визнання нематеріального
активу слід відображати за
переоціненою сумою, яка
є його справедливою
вартістю на дату
переоцінки

Переоцінка
нематеріальних
активів

Нарахування
амортизації

Відповідно до п.19 –
переоцінка
може
проводитись
за
справедливою вартістю на
дату
балансу
тих
нематеріальних
активів,
щодо яких існує активний
ринок. У разі переоцінки
окремого
об‘єкта
нематеріального активу слід
переоцінювати
всі
інші
групи, до якої належить цей
нематеріальний актив
Відповідно до п.25 –
нарахування
амортизації
здійснюється
протягом
строку
їх
корисного
використання,
який
встановлюється
підприємством при визнанні
об‘єкта
активом
(при
зарахуванні на баланс)

Відповідно до п.97 –
нарахування амортизації
слід починати, коли цей
актив є наявним для
використання
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Але залишаються невирішені питання, зокрема, в частині
невідповідності
національних
стандартів
міжнародним.
У
національних П(С)БО дотримано вимоги МСБО з урахуванням
економічних, правових, податкових особливостей нашої держави, але
існують певні невідповідності, у тому числі щодо нематеріальних
активів як нового для України об‘єкта бухгалтерського обліку.
Практично співпадає визначення нематеріальних активів в
П(С)БО 8 та МСБО 38; оцінка нематеріальних активів при
надходженні; деякі пункти розкриття інформації у звітності; методи
нарахування амортизації та діапазон строків корисного використання
нематеріальних активів, а також їх наявність та рух у звітному році.
В той же час ряд положень, визначених в національних П(С)БО,
в міжнародних стандартах не розкриваються, зокрема: оцінка
нематеріальних активів при внесенні до статутного капіталу, оцінка
нематеріальних активів, створених підприємством.
Таким чином, порівняльний аналіз П(С)БО та МСБО свідчить,
що існують певні розбіжності щодо обліку нематеріальних активів. Це
потребує гармонізації щодо обліку з міжнародними стандартами.
УДК 699.9
Кереб О.П., ст.гр. МЕ-41
*Науковий керівник: Баула О.В., к.е.н. доцент
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА
ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Глобалізаційні процеси є характерною ознакою сучасності. Вони
потребують вирішення актуальних питань позитивного розвитку та
входження національних ринків у міжнародний інвестиційний простір.
Сучасний стан та тенденції ринку цінних паперів в Україні
ілюструють процес поступової інтеграції України у міжнародну
фінансову систему та потребують практичних рекомендацій щодо
підвищення ефективності функціонування вітчизняного ринку цінних
паперів на міжнародній арені.
Міжнародний фінансовий ринок, з‘явився у 1950-х роках у
формі ринку євровалют, коли кредитні інститути почали видавати, а
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їхні клієнти одержувати фінансові послуги одночасно в кількох
іноземних валютах на пільгових умовах. Він виник на основі
інтеграційних процесів між національними фінансовими ринками, які
зумовлені результатами подальшого поглиблення економічних та
фінансових зв‘язків між країнами, лібералізацією цін та інвестиційних
потоків, створенням глобальних транснаціональних фінансових груп.
Окрім іншого, це було пов‘язано із значною мінливістю обмінного
курсу іноземних валют, з часу колапсу Бреттонвудської міжнародної
валютної системи. Така мінливість валютних курсів обумовила
широко масштабне хеджування ризиків і валютні спекуляції.
Проблемою залучення інвестицій шляхом розміщення цінних
паперів на міжнародному ринку займалися А. Блінов, Н. Богута, З.Г.
Ватаманюк, В.М. Воробйова, О.І. Гапонюк, Л.Л. Гриценко, Л.В.
Джурилюкова, Н.В. Звонар, Ю.М. Коваленко, В. Ковальова, Д.
Леонова, В. Манько, О. Мозговий, А. Пересада, О. Снежко, Н. Стукало
та ін.
Процес змін у функціонуванні міжнародного ринку цінних
паперів найяскравіше виявляється на рівні вторинного ринку, де
централізована торгівля цінними паперами зосереджується на трьох
найбільших біржах: Токійській, Нью-йоркській та Лондонській. Саме
вони найбільше взаємопов'язані у торгівлі цінними паперами. Цей
процес відбувається на тлі загальної інтернаціоналізації ринку цінних
паперів – як первинних, так, вторинних, і зумовлений низкою
чинників: процесом інтернаціоналізації виробництва; зростанням
масштаби, взаємних інвестицій компаній різних країн; лібералізацією
міжнародної торгівлі цінними паперами; швидким розвитком сучасних
засобів зв'язку, які технічно полегшують і прискорюють торгівлю
цінними паперами, тощо.
Сучасний процес глобалізації відбувається під впливом таких
чинників:
 дерегулювання і відмінення бар‘єрів у сфері валютних та
кредитних операцій;
 зростання міжнародного обміну і активізації потоків капіталу
між країнами;
 посилення інтенсивності міжбанківської конкуренції за ринки
збуту позичкових капіталів та надання фінансових послуг;
 впровадження нових електронних технологій, комунікаційних
засобів та інформатизації.
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Таким чином, глобалізація фінансових ринків, як результат
сучасної фінансової інтеграції сприяє розвитку світової економіки,
оскільки дає можливість більш оптимального розподілу фінансових
ресурсів у глобальному масштабі. Водночас вона робить більш
взаємозалежними економіки різних країн і обмежує можливості урядів
країн у регулюванні діяльності суб‘єктів національних фінансових
ринків.
УДК 657
Кисельова К.С., ст.гр. ОА-31
*Науковий керівник: Жураковська І.В.
Луцький національний технічний університет
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ ЯК НОВИЙ ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ
Традиційний бухгалтерський облік не завжди вважався
досконалим. Нові умови, які виникли з процесом реформ в державі,
зумовлюють появу нових об‘єктів обліку, методика відображення яких
на рахунках і в бухгалтерських документах потребує вдосконалення.
Одним із таких об‘єктів є інвестиційна нерухомість, яка
належить до основних засобів. Вони є важливою умовою і фактором
забезпечення ефективної діяльності підприємств. Для кращого
розкриття інформації та ефективнішого аналізу основних засобів у
діючому Плані рахунків був введений субрахунок 100 «Інвестиційна
нерухомість».
Згідно з п. 4 П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість – це власні або
орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі й
споруди, які розташовуються на землі, утримуються з метою
одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу.
Водночас власні або орендовані об‘єкти нерухомості, що їх
використовують для виробництва, поставки товарів або ж в
адміністративних цілях, гідно з П(С)БО 32 визнають операційною
нерухомістю. Інвестиційна нерухомість – визнається активом, якщо
існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому від її
використання економічні вигоди у вигляді орендних платежів та/або
збільшення власного капіталу, та її первісна вартість може бути
достовірно визначена.
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Не вважається інвестиційною нерухомістю операційна
нерухомість, а також та, що утримується для використання у
майбутньому як операційна нерухомість; нерухомість, що утримується
з метою продажу за умов звичайної господарської діяльності;
нерухомість, що будується або поліпшується за дорученням третіх
сторін; нерухомість, що перебуває в процесі будівництва або
поліпшення з метою використання у майбутньому як інвестиційна
нерухомість; нерухомість, що надана в оренду іншому суб‘єкту
господарювання на умовах фінансової оренди.
Відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна власність» інвестиційна
нерухомість генерує грошові потоки в значній мірі, незалежно від
інших активів, які утримуються суб‘єктом господарювання. А
використання операційної нерухомості, навпаки, генерує грошові
потоки також інших активів, які безпосередньо використовують у
процесі виробництва або постачання товарів.
Метою введення субрахунку 100, на нашу думку, було,
насамперед, відображення тієї нерухомості, яка забезпечує отримання
доходів в грошовій формі, зокрема орендних платежів. Тобто це такі
необоротні активи, економічні вигоди від яких є прямими і
отримуються одразу в процесі використання, а не після закінчення
операційного циклу.
Отже, основним критерієм віднесення нерухомості до
інвестиційної є ціль використання даного активу – отримання
орендних платежів та/або збільшення власного капіталу. Класифікація
нерухомості на операційну і інвестиційну дозволить провидити аналіз
та забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень.
Для забезпечення інформацією керівництво про наявну
інвестиційну нерухомість, на нашу думку, необхідно вдосконалити
типові форми обліку основних засобів з врахуванням особливостей їх
використання, вести окремий реєстр цієї нерухомості з відображенням
отриманих від неї доходів часу використання і простою.
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O. Kytsya, magister of accounting and auditing
Lutsk National Technical University
ACCOUNTING SYSTEMS IN ENGLISH- SPEAKING COUNTRIES
As well as each country has its own history, culture, political system,
traditions also it has its unique national accounting system. Among different
accounting systems we can distinguish two dominant models. They are
English- American and French. English- American accounting system is
used in Australia, Great Britain, Gong Cong, Israel, Island, India, Canada,
Cyprus, Mexico, Holland, the USA and other countries. An EnglishAmerican model is characterized by financial basis of accounting, close
connection with stock capital and securities of different level, orientation to
the investor‘s and creditor‘s needs, developed stock market, a high level of
accountant qualification, great number of transnational corporations.
When analyzing the British financial accounting model, one is to take
into account that it traces its roots back to the Middle Ages. Its professional
foundations have been forming for centuries. The United Kingdom‘s
accounting school, later called the Anglo- Saxon accounting school, became
the foundation of its accounting system. According to most specialists this
model represents the prevailing paradigm of modern accounting
standardization. The Anglo- Saxon system formed the basis for the
International Accounting Standards (IAS). Therefore, the headquarters of
the International Accounting Standards Board (which has recently been
called the Accounting Standards Committee) is located in the capital of
Great Britain.
It is important to note that the British often call their accounting rules
―the generally accepted accounting principles‖ (GAAP). Since the USA
uses the same abbreviation to designate its accounting system,
misunderstanding often occur while interpreting nuances in the processing
of accountants‘ data within the national systems of financial reports. That‘s
why the following abbreviations have recently been used more frequently:
for Great Britain- UK GAAP; and for the United States- US GAAP.
In practice, however, the standards created by public accounting
organizations are a peculiar feature of the official management of British
accounting. This situation generally reflects the British regulatory style in
which both the state and society trust the professional community, who in
turn strives to qualify this trust by providing maximum efficiency, clarity
and democracy in their professional activities.
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The legislative regulation of accounting issues on a national scale
began only in 1981 when Great Britain started to implement the provisions
of the Fourth Directive of the EU. This document contains basic rules of
financial accounting, which must be followed by enterprises of European
Union member states. The 1985 Act on Companies continued this
implementation by uniting the Acts of 1947, 1948, 1967 and 1981. The
1989 Act on Companies reflected requirements of the Seventh Directive of
the EU, which deals with the consolidation financial reporting, and the
Eighth Directive of the EU, which refers to auditors‘ activities.
However, the regulation on the level of professional organizations
began much earlier. In 1970 the Institute of Charted Accountants in
England and Wales (ICAEW) formed the Accounting Standards Steering
Committee (ASSC) whose tasks among others were to generalize
accounting practices and improve accounting rules and methods.
Until 1976, along with the ICAEW, this committee also included the
five most powerful organizations- the Institute of Charted Accountants of
Scotland, the Institute of Charted Accountants of Ireland, the Privileged
Association of Charted Accountants, the Privileged Institute of
Management Accountants, and the Privileged Institute of Public Finances
and Accountancy. The same year the committee changed its name to the
Accounting Standards Committee (ASC). Draft standards were passed by
the committee and then approved by all of its organizations. Later, each
organization issued the Statement on Standard Accounting Practice (SSAP)
for its members.
The Accounting Standards Board has been fulfilling the functions of
the committee since August 1991. The committee managed to pass twentytwo SSAP standards, which were then approved for application by a newly
created body. All of these standards are obligatory `for members of the six
above- mentioned organizations. The 1985 and 1989 Acts on Companies
alluded to the compulsory application of these standards.
The Financial Reporting Standards (FRS) are used in England along
with the SSAP Regulations.
The following standards of accounting and reporting are now valid in
the United Kingdom:
SSAP 2 Disclosure of Accounting Policies,
SSAP 4 Accounting for Government Grants,
SSAP 5 Accounting for Value Added Tax,
SSAP 9 Inventories and Long- Term Contracts,

198

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

SSAP 13 Accounting for Research and Development,
SSAP 15 Accounting for Deferred Tax,
SSAP 17 Accounting for Post-balance Sheet Events,
SSAP 19 Accounting for Investment Properties,
SSAP 20 Foreign Exchange Translation,
SSAP 21 Accounting for Leases and Hire Purchase Contracts,
SSAP 24 Accounting for Pension Costs,
SSAP 24 Segmental Reporting,
FRS 1 Cash Flow Statement,
FRS 2 Accounting for Subsidiary Undertaking,
FRS 3 Reporting Financial Performance,
FRS 4 Capital Instruments,
FRS 5 Reporting the Substance of Transactions,
FRS 6 Acquisitions and Mergers,
FRS 7 Fair Values in Acquisition Accounting,
FRS 8 Related Party Transactions,
FRS 9 Associated and Joint Ventures,
FRS 10 Goodwill and Intangible Assets,
FRS 11 Impairment of Fixed Assets and Goodwill,
FRS 12 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets,
FRS 13 Derivatives and other Financial Instruments: Disclosure,
FRS 14 Earnings per share,
FRS 15 Tangible Fixed Assets.
A separate statute, the Financial Reporting Standard for Smaller
Enterprises (FRSSE), exists for small business entities in the British
accounting system.
All of the above- mentioned documents form an integral part of the
accounting standards. But Great Britain has recommended standards in
addition to those. Most important are Statements of Recommended Practice
(SORP). These documents do not relate to the majority of enterprises and
are either concerned with particular problems in a specific industry or in
other business situations.
Stock exchange rules are an additional source of accounting
regulation. But these rules are applied only to those companies whose share
undergo an exchange listing.
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Кіленчук Ю.С., ст. гр. .ОА-42
*Науковий керівник: Бортнікова О.О., асистент
Луцький національний технічний університет
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ
ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ НА ВИРОБНИЧОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних умовах екологічної і економічної напруженості,
одним з важливих важелів раціонального природоохоронного
управління підприємством є екологічний облік.
Ще на початку XX ст. В.І. Вернадський встановив, що людство
зможе забезпечити своє майбутнє лише за умови, що візьме на себе
відповідальність за розвиток біосфери в цілому та розвиток
суспільства і природи, частиною якої воно є.
Світова практика показує, що екологічний бухгалтерський облік
і контроль є галузями знань, які динамічно розвиваються. Головними
проблемами практичного впровадження екологічного обліку є
недостатність теоретичного обґрунтування його основ з боку
провідних вчених, та ігнорування ролі екологічного обліку у побудові
та реалізації управління екологічною діяльністю суб‘єкта
господарювання.
Проте, доцільно зауважити, що з кожним роком потреба
екологізації виробництва зростає. Отже, щоб бухгалтерський облік в
даний час відповідав запитам управлінців та зміг покращити
екологічну ситуацію, він повинен розширити горизонти свого
інформаційного поля, тобто охоплювати не тільки інвестиційну,
операційну і
фінансову діяльність підприємства,
але і
природоохоронну.
Виходячи з гострої необхідності, що назріла, в сучасних умовах
діяльності виробничих підприємств, пропонуємо запровадити та
втілити в практику використання даних про екологічний стан та умови
господарювання за допомогою облікових методів. Це забезпечить
наявність більш точної, достовірної і оперативної інформації,
пов`язаної з охороною навколишнього середовища.
Екологічний облік на підприємстві – це система виявлення,
вимірювання, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання,
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оброблення та підготовки релевантної інформації про діяльність
підприємства в галузі природокористування з метою передачі її
внутрішнім і зовнішнім користувачам для прийняття оптимальних
рішень.
Об`єктами екологічного обліку повинні виступати такі негативні
впливи, як рівень вихлопних газів, забруднюючі, шкідливі речовини,
відходи і їх утилізація, виявлена небезпечна та неякісна продукція що
підприємство на даний час не обліковує.
На нашу думку, нова діюча система екологічного обліку:
 надасть
повноцінну
інформацію
про
процеси
природокористування господарюючих суб'єктів;
 інформуватиме різні групи користувачів, які мають потребу в
забезпеченні їх еколого-економічними показниками;
 знизить сукупність соціальних, виробничих і фінансових
ризиків на підприємстві.
Отже, забезпечивши використання екологічного обліку, на нашу
думку, стане першим кроком до більш збалансованого екологічного
розвитку підприємств. Запропоновані корективи внесуть позитивні
зміни в напрямку екологізації виробництва та покращення стану
природного середовища.
УДК-657
Кобець О.С., ст. гр. ОАС-31
*Науковий керівник: Зеленко С.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет

МІСЦЕ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування
різних
організаційно-правових
форм
підприємницької діяльності вимагає нових підходів до організації
бухгалтерського обліку. Щоб правильно обрати облікову політику і
раціонально організувати облік на підприємстві необхідно: досконало
вивчити нормативні документи з порядку ведення обліку; обрати
форму бухгалтерського обліку; визначити особливості формування
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власного капіталу, витрат і доходів, розподілу і використання
прибутку.
Облікова політика – це вибір конкретних методів, форм та
техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з положень чинних
нормативних документів і особливостей діяльності підприємства.
Облікова політика визначає ідеологію економіки підприємства
на тривалий період, сприяє посиленню обліково-аналітичних функцій
в управлінні підприємством, дає змогу оперативно реагувати на зміни,
що відбуваються у виробничому процесі, ефективно пристосовувати
виробничу систему до умов зовнішнього середовища, знизити
економічний ризик і досягнути успіхів у конкурентній боротьбі.
Головна проблема полягає в тому, що і законодавче визначення,
й інтерпретація терміну облікова політика більшістю авторів
здійснюється в напрямку спрощеного розуміння як сукупності і
набору правил та методів обліку. Найчастіше під обліковою політикою
розуміють сукупність, а не систему взаємопов‘язаних прийомів і
методів. Тоді як саме поняття варто розглядати не як набір
альтернатив, а як систему ведення бухгалтерського обліку. Це дасть
змогу розширити сутність поняття та забезпечити його еволюцію і
зв‘язок із внутрішнім та зовнішнім середовищем підприємства.
На нашу думку, сутність облікової політики повинна бути
висвітлена з позицій системності. Це передбачає формування єдиної
інформаційної облікової системи на підприємстві з метою управління
відтворювальним процесом. Тоді облікова політика претендуватиме на
роль моделі методів і способів ведення управлінського, фінансового та
податкового обліку, що відповідають особливостям його діяльності та
законодавству, для прийняття обґрунтованих управлінських рішень як
внутрішніми, так і зовнішніми користувачами інформації.
Для міжнародного і вітчизняного законодавства структура
облікової політики трактується однозначно – як набір, сукупність
варіативних принципів, методів і процедур, що використовуються
підприємством для інформування зовнішніх користувачів про обрані
методи обліку. З позицій, коли облікову політику розглядати як
складову системи ведення бухгалтерського обліку на підприємстві та
закріплення такого трактування в Законі про бухгалтерський облік,
інтерпретація поняття зміститься до системного інструментарію
бухгалтерського обліку, спрямованого на створення на підприємстві
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єдиної облікової системи, що обслуговує процес відтворення, а не
тільки залучення інвестування.
Сьогодні є необхідним переосмислення ролі облікової політики в
процесі управління підприємством. Саме управлінська спрямованість
облікової політики має сенс, оскільки повною мірою може впливати на
процеси господарювання.

Iryna Kovalchuk,
Alex Makowiecki, studenci II roku
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i
Komunikacji Społecznej w Chełmie
GLOBALIZACJA A PRZYRODA
Globalizacja jest bardzo ważnym zjawiskiem, ale i w tym samym
czasie sprzecznym. Wraz z wszystkimy plusami ten proces integracji ma
wiele wad. Przede wszystkim, naszym zdaniem najbardziej istotnym
problemem jest wpływ globalizacji na środowisko.
Czy można mówić o globalizacji w przyrodzie? Można, oczywiście,
choć jest to jeden z problemów, który nieco umyka uwadze większości.
Przyspieszenie globalizacja na całym świecie prowadzi do kształtowania
nowego ruchu opozycyjnego – politycznego antyhlobalizmu.
Antyhlobaliści twierdzą że winą globalizacji jest zwiększenie nierówności i
degradacja środowiska.
Zmiany klimatu, dziura ozonowa, deforestacja obszarów
tropikalnych, pustynnienie, transgraniczne zanieczyszczenie powietrza,
międzynarodowy handel odpadami - to tylko niektóre ze ekologicznych
wyzwań współczesnego świata. Niejednokrotnie okazywało się, że
ekonomia pomaga precyzyjniej i jaśniej określić źródło takich zjawisk.
Uważamy, że globalizacja ekonomiczna powoduje zagrożenia i
skutki negatywne, których ciężar "dowodowy" zdecydowanie przeważa nad
korzyściami i aspektami pozytywnymi globalizacji, aczkolwiek trudno
kwantyfikować "wolność poruszania się", "wolny wybór konsumenta" czy
rozwój niektórych części świata kosztem innych.
Niszczenie środowiska w wyniku procesów globalizacyjnych odbywa
się na zasadzie transferu brudnych technologii. Polega to na przenoszeniu
produkcji do regionów świata o niższych standardach ekologicznych.
Dzieje się to zgodnie z mikroekonomiczną zasadą minimalizacji kosztów.
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W Europie standardy, przykładowo, ochrony powietrza są wysokie a ich
spełnienie wiąże się z podwyższeniem kosztu produkcji. W środkowej Azji
czy Afryce analogiczne standardy albo nie istnieją albo nie są właściwie
egzekwowane. W dłuższym okresie firmie opłaca się przenieść zakład
przemysłowy do kraju o słabszych wymaganiach proekologicznych.
Międzynarodowy handel odpadami również odbywa się zgodnie z
logiką transferu brudnych technologii. Jest o co walczyć zważywszy, że
prawidłowa utylizacja jednej tony niebezpiecznych pozostałości
przemysłowych kosztuje w Zachodniej Europie kilkadziesiąt tysięcy euro.
Jednym z krajów przyjmujących „gościnnie‖ takie odpady jest Polska.
Niejednokrotnie udowodniono próbę przemytu tajemniczych beczek z
trującymi chemikaliami, od czasu do czasu znajduje się pojemniki
niewiadomego pochodzenia w różnych częściach Polski.
Podobnie ma się sprawa z wielkoskalowym rybołówstwem.
Dominuje tu brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za środowisko, motyw
krótkoterminowego zysku wyraźnie przeważa i hamuje go jedynie głos
międzynarodowej opinii publicznej.
Oczywiście globalizacja nie jest aż takim złym zjawiskiem. Ona
budzi sporne stanowiska. I chociaż przyznajemy pewną słuszność
antyglobalistom, ale wierzymy iż globalizacja może być zjawiskiem
pozytywnym, niosącym nadzieje dla współczesnego świata.
Proces globalizacji ma wielu zwolenników i mniej więcej tyle samo
przeciwników. Uważam, że należy wykorzystać wszystkie możliwości jakie
niesie ona ze sobą, jednocześnie unikając zagrożeń, bo globalizacja stanowi
poważne wyzwanie nie tylko dla poszczególnych państw ale również dla
każdego z nas.
УДК 657
Ковальчук Ю.М., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Ткач Н.В.
КТБ ВНУ ім. Лесі Українки
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВ
Останніми роками перед підприємствами й корпораціями гостро
постала проблема зменшення трансакційних витрат, більшість яких не
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враховується традиційним бухгалтерським обліком. Термін
«трансакція» тлумачиться, по-перше, як банківська операція, що
полягає в переведенні коштів з одного рахунку на інший; по-друге, як
операція, угода, що супроводжується взаємними поступками. До
трансакційних витрат найчастіше зараховують витрати, пов‘язані з
пошуком постачальників, споживачів, нових партнерів по бізнесу,
захистом прав власності тощо. Трансакційні витрати – це витрати, які
виникають в результаті передачі права власності. Цей підхід є
актуальним для України, особливо якщо зважати на теперішні процеси
перерозподілу власності.
Серед науковців немає одностайності щодо природи
трансакційних витрат. Відомі, принаймні, три підходи до пояснення
того, звідки й чому при виконанні угоди виникають трансакційні
витрати, - теорії трансакційних витрат, теорії суспільного вибору.
Теорія трансакційних витрат пояснює їх виникнення передусім тим,
що ринок інформації недостатньо розвинений, а цінові сигнали
спотворені внаслідок високої монополізації ринку і структурних
диспропорцій.
Теорія
суспільного
вибору
наголошує
на
незавершеності формування ринку, на розмірах національного ринку й
великій кількості його учасників. Теорія угод пояснює високий рівень
трансакційних витрат нестабільністю співвідношень різних угод та їх
фрагментацією. Як бачимо, кожен із цих підходів можна застосувати
для пояснення виникнення трансакційних витрат в Україні. Отже, тема
є доволі актуальною.
Зростання трансакційних витрат значною мірою пов‘язане з
недостатнім їх вивченням як науковцями, так і менеджерами
підприємств, тому належне місце серед загальних проблем економіки
має відводитись удосконалення бухгалтерського обліку. Адже велика
частка трансакційних витрат може свідчити про неефективність
господарювання.
Проте існує ціла низка нерозв‘язаних проблем: щодо
класифікації трансакційних витрат, обґрунтування методів оцінки їх
величини та оптимізації рівня з врахуванням специфіки підприємства,
стратегії управління підприємницькою діяльністю.
Для того, щоб краще зрозуміти проблему трансакційних витрат
загалом, і в Україні зокрема, розглянемо 5 основних їх видів:
- витрати, пов‘язані з пошуком інформації (на пошук покупців
чи продавців доводиться тратити час і гроші);
- із проведенням переговорів і укладанням угод;
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- із виміром (вони включають витрати на вимірювальну
техніку та сам процес вимірювання; дещо зекономити дає змогу
стандартизація продукції, а також гарантії фірми – безкоштовний
ремонт, право обміну бракованої продукції на якісну);
- зі специфікацією та захистом прав власності (ці витрати є
найбільшими, оскільки в суспільстві, де немає надійного правового
захисту, досить часто порушуються права власності і їх відновлення
може потребувати дуже багато часу й коштів – витрати на утримання
судових і адміністративних органів);
- з опортуністичною поведінкою (поведінку сторін після
укладення договору дуже важко передбачити – нечесні люди
виконуватимуть
умови
договору
мінімально
або
взагалі
ухилятимуться від їх виконання, якщо за це немає санкцій).
Існування трансакційних витрат та їх зростання є характерною
рисою підприємницької діяльності в ринковій економіці. Збільшення
таких витрат негативно впливає на цінову політику суб‘єктів
господарювання, знижує ефективність виробництва і продажу
продукції, ставить під загрозу конкурентоспроможність підприємств.
Для зменшення трансакційних витрат в Україні необхідним є
створення інститутів, що здійснюють до персоніфікований обмін;
забезпечення державою функціонування механізмів захисту прав
власності. Також створити так званий «трансакційний сектор»,
включивши до нього оптову і роздрібну торгівлю, страхування,
банківський сектор, операції з нерухомістю, витрати держави на
судову і правоохоронну діяльність.

УДК 0487.094
Козак О.А., ст. гр. ОАС-41
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ ТА
ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
Малоцінними засобами праці користується кожне підприємство,
відповідно правилами їх обліку цікавляться усі бухгалтери. Але якщо
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малоцінним необоротним матеріальним активам приділяється багато
уваги (так, як на них нараховується амортизація, бо вони відносяться
до складу основних засобів), то малоцінним та швидкозношуваним
предметам (МШП), на жаль, менше. Загалом до складу МШП
відносять предмети (інструменти, спецодяг, спецвзуття, кухонний
посуд, спортивний інвентар, знаряддя лову, тара) термін використання
яких не перевищує один рік або один операційний цикл, якщо він
триває більше одного року. Не дивлячись на невелику вартість на
практиці бухгалтери зустрічаються з проблемами при обліку МШП.
До них відносяться: визначення очікуваного строку корисного
використання, втрати та неповернення МШП робітником та наслідки
таких дій у податковому обліку. Як бачимо, це питання є дійсно
актуальним, тому чимало науковців займаються даною проблемою,
зокрема: Солошенко Л., Голов С.Ф, Нашкерська Г.В. Коблянська О.І.
та інші.
На нашу думку, для раціонального використання МШП
підприємству варто визначити період часу, протягом якого
використовуватиметься актив. Встановлюючи строк корисного
використання, потрібно враховувати: а) спосіб використання
предметів на підприємстві; б) очікуваний фізичний знос; в) правові
або інші обмеження щодо строків використання предметів та інші чинники.
Крім того, у наказі про облікову політику потрібно було б
зафіксувати, що у разі потреби строк корисного використання МШП
становлює комісія, призначена керівником.
Досить часто керівник зустрічається з ситуаціями, коли наданий
працівнику МШП у користування псується з вини цього ж працівника.
Зрозуміло, що працівник має відшкодувати завданий збиток
підприємству, особливістю є лише те, що розмір фактичної шкоди
обмежуватиметься середньомісячною зарплатою винної особи. Але
кожного керівника ільше цікавлять податкові наслідки подібної
ситуації, а саме чи коригувати витрати за фактом псування.
Податкові органи стверджують, що варто сторнувати витрати.
Проте відкритим залишається питання на яку саме суму це робити,
адже певну частину своєї вартості втрачений МШП вже зносив, тому
сторнувати первісну вартість є недоцільним, а порядку розрахунку
залишкової вартості МШП не існує. Тому, як бачимо, колізії в
нинішній податковій системі існують.
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На нашу думку вразі псування МШП з вини працівника
доцільним було б залишити все, як є, фіксуючи лише факт втрати
запасу. Так як актив купувався для використання у господарській
діяльності і передача у виробництво здійснювалась за усіма
правилами, крім того, знос на МШП не нараховують. З приводу
податкового кредиту з ПДВ то тут теж немає одностайної думки. Деякі
науковці вважають, що доречніше було б залишити все без змін, так як
МШП вже використовувалося у виробництві. Податківці ж
наполягають на визнанні податкового зобов'язання виходячи із цін, не
нижчих за звичайні.
І нарешті, яка ж доля суми отриманої компенсації від винної
особи? Її варто включати до доходів, однак подібну операцію варто
здійснювати, якщо за фактом втрати МШП не коригували витрат, в
іншому випадку доходів не визнають.
Тому це особиста справа роботодавця чи зменшувати витрати по
факту втрати МШП чи ні, однак аби уникнути непорозумінь при
обліку МШП варто пам'ятати правила їх обліку на підприємстві: а)
МШП передаються працівникам лише в користування і за правом
власності належать роботодавцю; б) по завершенні строку їх
використання працівник має повернути надані йому цінності. Їх також
обов'язково повертають при зміні виду робіт чи звільненні; в)
повернені МШП списує комісія, якщо вони більше не придатні для
використання. Або ж їх знову передають у виробництво до сплину
строку корисного використання; г) за фактом передачі МШП у
виробництво їх вартість одразу відносять на відповідну статтю витрат
і надалі ведуть лише аналітичний облік; д) збиток, завданий
роботодавцю втратою чи псуванням матеріальних цінностей (в т. ч.
МШП) з вини працівника, останній має відшкодувати за нормами
трудового законодавства.
Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що власникам
підприємств варто приділяти більше уваги обліку МШП, адже вони
приймають безпосередню участь у господарській діяльності.
Правильний їх облік та раціональне використання дозволить не лише
зменшити витрати, а й збільшити прибутки.
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УДК: 323.329:330.341.4:332.1(066)
Колтунович О.С., аспірант
Луцький національний технічний університет
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасні економіка і суспільство в розвинених країнах все
більшою мірою стають креативними, головними продуктами яких є
нові ідеї та інновації в різних сферах людської діяльності. В даний час
регіони України мають можливість регулювати використання
фінансових
ресурсів,
сприяти
поліпшенню
внутрішнього
інвестиційного клімату, забезпечувати формування механізмів
фінансування інноваційної діяльності. На регіональному рівні сьогодні
вирішуються першочергові завдання інноваційного розвитку суб'єктів
економічної системи України. Тому величезну роль відіграє ефективне
використання територіальних ресурсів, у тому числі фінансових.
У зв'язку з пріоритетною участю самих регіонів у вирішенні
виникаючих на їхньому рівні проблем і задоволенні своїх потреб
постає питання про раціональне використання фінансових ресурсів
для реалізації програм інноваційного розвитку.
Диференціація регіонів за найважливішими показниками
соціально-економічного розвитку показує, що відмінності між ними не
тільки не скорочуються, але навпаки, збільшуються. Це є загальною
тенденцією, економічне зростання у всіх країнах призводить до
посилення диференціації територій, оскільки благополучні регіони
примножують свій потенціал, неблагополучні – не мають умов для
розвитку.
Відмінності в рівні інноваційного розвитку регіонів не тільки
кількісні, але і якісні. Якщо в одних регіонах мова йде про перехід від
індустріального до постіндустріальному розвитку, то в інших - темпи
розвитку нижче загальнодержавних. Якщо в одних регіонах рівень
розвитку інфраструктури, особливо виробничої, знаходиться на
задовільному рівні, то в інших регіонах така інфраструктура
практично відсутня. Регіони розрізняються по наявній ресурсній базі,
науково-технічному потенціалу, сформованим інститутам.
В середині регіонів також відбувається зростання периферійної
нерівності. Регіональні центри та міста експортних галузей
адаптуються до нових умов набагато швидше, ніж міста з меншою
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чисельністю населення та сільська місцевість. Зростає внутрішньорегіональна нерівності в доходах, доступність до освіти та інших
соціально-значущих послуг.
Враховуючи той факт, що інноваційний розвиток регіонів
неможливо без зниження внутрішньо-регіональних соціальноекономічних відмінностей, важливою метою у цьому зв'язку є
зниження концентрації регіональної економіки в малому числі
муніципальних утворень. Тому, розглядаючи регіональні стратегії
необхідно підтримувати або в ініціативному порядку стимулювати ті з
них, які забезпечують підйом відсталих і бідних ресурсами територій,
припускають перепрофілювання і відродження депресивних територій.
Крім того, необхідно розробляти регіональні програми,
спрямовані на виведення муніципальних територій з депресивного
стану, що включають механізми оздоровлення їх економічного стану,
аналогічно реалізованої в 2002-2004 роках програми з пріоритетного
розвитку територій, яка забезпечила зростання обсягу випуску
промислової продукції, що в свою чергу зумовило різкий приплив
податків до місцевого бюджету, високі темпи росту ВВП.
Становлення нової системи державного регіонального
планування вимагає відповідного інформаційного забезпечення. Поперше, необхідне створення і функціонування системи статистичного
обліку і надання органам державної влади та місцевого
самоуправління інформації, необхідної для складання прогнозів
інноваційного розвитку, що включає відомості організацій усіх форм
власності. По-друге, проведення моніторингу соціально-економічного
розвитку суб'єктів Російської Федерації і заходів, здійснюється
органами
державної
влади,
місцевого
самоврядування,
господарюючими суб'єктами у сфері інвестиційної політики.
Ймовірно, в цьому випадку, мета – реформи міжбюджетних
відносин, головні з яких сприяють підвищенню ефективності
використання та управління фінансовими ресурсами на всіх рівнях
бюджетної системи країни та створення умов для підвищення
ефективності інноваційного розвитку територій міських округів,
муніципальних районів і поселень.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА:
ОЦІНКА САМОСТІЙНО ВИГОТОВЛЕНИХ ЗАПАСІВ
Ліквідність, платоспроможність та інші фінансові коефіцієнти
дозволяють оцінити фінансовий стан підприємства та перспективи
його розвитку на майбутнє. Традиційно для розрахунку зазначених
показників
використовують
дані
фінансової
звітності
як
найдоступнішого для зовнішніх користувачів джерела інформації про
суб`єкт господарювання і, в першу чергу, інформацію про активи
підприємства.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» активи підприємства – це ресурси, що
контролюються ним у результаті минулих подій, і використання яких,
за очікуванням, забезпечить отримання у майбутньому економічних
вигід. Одним із критеріїв визнання активу підприємства відповідно до
П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» є його достовірна
оцінка, а принципи оцінки статей звітності як складника облікової
політики підприємства слід висвітлювати у примітках до його
фінансових звітів.
Порядок визначення вартості конкретного об`єкта обліку під час
його зарахування на баланс встановлено відповідним П(С)БО України.
Так, згідно з П(С)БО 9 «Запаси» запаси зараховуються на баланс
підприємства за їх первісною вартістю. Еквівалентом такої вартості
стосовно запасів, що виготовляються власними силами підприємства
(готова продукція та незавершене виробництво, у т.ч. незакінчені
роботи й послуги, щодо яких ще не визнано дохід), виступатиме їхня
виробнича собівартість, склад якої визначено П(С)БО 16 «Витрати».
Виробнича собівартість запасів містить: прямі витрати, змінні
загальновиробничі витрати та постійні розподілені загальновиробничі
витрати. При цьому розподіл останніх на кожен об'єкт витрат має
здійснюватися за допомогою бази розподілу при нормальній
потужності. Своєю чергою собівартість реалізованої продукції (робіт,
послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду,
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нерозподілених
постійних
загальновиробничих
витрат
та
наднормативних виробничих витрат. Такий підхід має як свої
переваги, так і вади, які знайшли достатньо широке висвітленння в
економічній літературі. Проте він повністю узгоджується із вимогами
міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема МСБО 2
«Запаси», який передбачає, що змінні виробничі накладні витрати та
розподілені на основі нормальної виробничої потужності постійні
виробничі накладні витрати включаються до складу витрат на
переробку і становлять первісну вартість незавершеного виробництва
та готової продукції.
Проте в березні 2011 року наказом Мінфіна зазначена вище
методика формування первісної вартості запасів з метою фінансової
звітності зазнала суттєвих змін, що було зумовлено зближенням вимог
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та податкового
законодавства. Так, у Податковому кодексі України у частині, яка
стосується формування бази оподаткування податком на прибуток з 1
квітня 2011 р., було зазначено наступне: собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається із витрат, що
прямо пов'язані з виробництвом та/або придбанням реалізованих у
звітному податковому періоді товарів, виконаних робіт, наданих
послуг, які визначаються відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. Таке визначення, принаймні де-юре, виключає
із підрахунку бази оподаткування витрати, які понесло підприємство
на виготовлення готової продукції, що була продана протягом звітного
(податкового) періоду. Вказане неузгодження термінів на практиці
можна обійти, асоціюючи готову продукцію з «виробленими
товарами», тим більше що у статті 138.7 Податкового кодексу, при
обчисленні витрат операційної діяльності згадується термін
«продукція». Але визначення сутності понять, які вживаються в
зазначеному законодавчому документі, все ж потребують уточнення.
Отже, протягом другого кварталу поточного року підприємствам була
надана можливість визначати собівартість НЗП та готової продукції в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності лише за прямими
витратами, пов'язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт
та наданням послуг. Тобто, витрати до складу собівартості продукції
включалися з урахуванням вимог податкового законодавства, а
інформація про суму загальновиробничих витрат розкривалася
окремим рядком у Звіті про фінансові результати. Слід відмітити, що
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такий підхід, по-перше, суперечив принципам бухгалтерського обліку
та фінансової звітності, задекларовані у чинній нормативній базі, а
саме: принципу історичної (фактичної) собівартості, що визначає
пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та
придбання. По-друге, нова методика не відповідає вимогам
Концептуальної основи до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та самим МСФЗ, хоча Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку України мають базуватися на тих самих
концептуальних засадах, що і МСФЗ.
Під впливом нових змін Податкового кодексу, які набули
чинності влітку 2011, черговим наказом Міністерства фінансів було
повернуто старий порядок формування складу собівартості
виготовленої за період продукції (за повними виробничими
витратами), що знайшло своє відображення у скоригованій редакції
п.11 П(С)БО 16. Це знову дозволяє узгодити «бухгалтерський» та
«податковий» розрахунок виробничої собівартості продукції і
зменшити кількість податкових різниць.
Проте, на сьогоднішній день залишаються невирішеними дві
проблеми:
1. Неузгодженість змісту окремих положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. Так, ст. 19 П(С)БО 3 містить посилання на
підпункт 11.1 пункту 11 П(С)БО 16, який вже втратив чинність. Тобто,
в зазначеному документі все ще передбачена можливість
відображення у статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)» інформації про собівартість, сформованої лише за
прямими витратами, а окремим рядком – про непрямі виробничі
витрати. Але, оскільки такої альтернативної політики визначення
собівартості самостійно створенних запасів в П(С)БО 16 не існує, то
слід внести відповідні зміни і до форм фінансової звітності, зокрема до
звіту про фінансові результати.
2. Через постійні зміни в «бухгалтерському» законодавстві
порушуються концептуальні основи фінансової звітності, оскільки не
виконується принцип послідовності, який передбачає постійне (із року
в рік) застосування підприємством обраної облікової політики.
Ситуація погіршується через те, що кардинальні зміни відбувалися
протягом одного звітного року. Отже, за наявності обо‘язкового
проміжного звітування підприємств, передбаченого чинною
законодавчо-нормативною базою, величини окремих статей у
фінансових звітах, а саме запасів в балансі та собівартості продажу і,
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відповідно, прибутку (збитку) у звіті про фінансові результати, будуть
сформовані на підставі різних методологічних засад. Таким чином,
фінансові показники, за допомогою яких здійснюється аналіз
фінансової звітності, за другий та третій квартали 2011 р. не будуть
зіставними.
УДК 330.322
Костенко Н.А., магистр,
Хотулев В.Г., магистр
Могилевский государственный университет продовольствия,
г. Могилев, Республика Беларусь
СОВРЕМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ
В современном мире в условиях глобализации мировой
экономики все более и более важное значение имеет проблема
привлечения инвестиций. Ведь оптимальный выбор источника
поможет в будущем избежать ряда проблем и получить желаемый
эффект.
При анализе источников и способов финансирования в
экономической литературе традиционно выделяют внешние и
внутренние источники. Они, в свою очередь, более детально
классифицируются и уточняются.
Внутренние
источники
инвестирования
(национальные
источники) представляют собой собственные средства организаций,
сбережения населения, аккумулированные банковской сферой,
ресурсы финансового рынка, бюджетные ассигнования и другие. К
внешним источникам относят инвестиции иностранных организаций и
лиц, кредиты и займы.
Данная
классификация
источников
применима
для
инвестирования на макроэкономическом уровне (на уровне
национальной экономики). На уровне организации необходимо более
детальное уточнение.
Так, бюджетные инвестиции и средства других организаций и
фондов, сбережения населения, привлеченные в виде акционерного
капитала, для организации выступают в роли внешних источников. В
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зависимости от специфики организационно-правовых форм
организаций (совместные, коллективные, частные) классификация
источников инвестирования также будет уточняться.
Осуществляя анализ структуры источников инвестирования на
уровне организации (микроэкономический уровень), их разделяют на
три основные группы: собственные, заемные и привлеченные.
В сложившейся экономической ситуации особое внимание
следует уделять именно привлекаемым источникам инвестирования и
разработке эффективных способов привлечения частных инвесторов.
Так, одним из способов привлечения инвестиций может
выступать использование средств бизнес-ангелов. Под бизнес-ангелом
понимается
частный
инвестор,
вкладывающий
деньги
в
инновационные проекты на этапе создания предприятия в обмен на
возврат вложений и долю в капитале. В данном случае речь идет о
венчурных инвестициях, то есть рисковых инвестициях, обладающих
доходностью выше среднего уровня.
Бизнес-ангелы, как правило, вкладывают свои собственные
средства в отличие от венчурных капиталистов, которые управляют
деньгами третьих лиц, объединенными в венчурные фонды. Средства
вкладываются, в основном, в идеи начинающих компаний, особенно в
инновации. Безусловно, инвесторам приходится считаться с высоким
уровнем риска, но в случае успеха их ожидает весьма высокий доход.
В этом и есть основное преимущество венчурных инвестиций.
Таким образом, разные источники привлечения инвестиций
имеют свои достоинства и недостатки и все зависит от цели, которую
ставит перед собой компания, привлекающая инвестиции.

Iryna Koc
Studentka I roku studiów magisterskich
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i
Komunikacji Społecznej w Chełmie .
GLOBALIZACJA
GLOBALIZACJA: jest bardzo szerokim i złożonym procesem,
mającym wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Oznacza tworzenie
nowego typu powiązań między przedsiębiorstwami, państwami i
społeczeństwami. Jest określeniem procesu, w którym wydarzenia, decyzje
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i działania występujące w jednej części świata mają znaczące konsekwencje
dla pojedynczych ludzi i całych społeczeństw w odległych nawet częściach
globu. Obszarami globalizacji są finanse, rynki, strategie konkurencyjne,
technologia, badania i rozwój wiedzy, modele konsumpcji i style życia,
regulacje prawne, a także obraz ujednoliconego świata. Globalizacja
zapewnia korzyści wynikające przede wszystkim z rozszerzania skali
produkcji i przedłużania cykli życia produktów.
Już w XIX wieku pod wpływem przeobrażeń związanych z rewolucją
przemysłową i postępem naukowo-technicznym zwrócono uwagę na
problemy globalne, a wiec w mniejszym lub większym stopniu dotyczące
całej ludzkości.
Od początku XIX wieku świat ulega nieustannej kolektywizacji, co
powoduje przekształcanie się pierwotnych społeczeństw w społeczeństwa
masowe, w morza bezimiennych głów, zajmujących się tylko własnymi
sprawami. Przez dwieście lat ten proces zmieniał oblicze Ziemi –jednostka
została zredukowana do numeru w kartotece, nastąpił upadek tradycyjnej
obyczajowości, rozpoczęte zostały rządy kapitalizmu, pieniądza.
Paradoksalnie dzięki tym negatywnym przemianom, niejako w formie
rekompensaty za zerwanie odwiecznych więzi międzyludzkich, nastąpił
rozwój nowoczesnej świadomości narodowej.
Każdy człowiek mimowolnie staje się związany z kulturą miejsca, w
którym się urodził i wychował. Chodzi tu oczywiście o język, obyczaje,
religię, ale także takie niuanse jak sposób myślenia i kryteria estetyczne.
Ponadto przywiązanie do wielkiej wspólnoty jaką jest naród daje we
współczesnym zglobalizowanym świecie poczucie bezpieczeństwa.
Przynależność do narodu daje wreszcie poczucie swoistej dumy,
spełnienia.
Kultura narodowa stanowi o różnorodności i bogactwie kultury. Styl
życia i mentalność kształtowały się przez ponad tysiąc lat. Dialog i
przenikanie się kultur widać w polskiej tradycji przez wieki. Obyczaje,
zachowania, stroje kształtowały wpływy zachodnie i wschodniej. W drugiej
połowie XX wieku dzięki postępie naukowo-technicznym, zaczęła się
rozwijać kultura masowa. Poprzez środki masowego przekazu takie jak
telewizja czy internet, sprawiły, że bez trudu odbywa się błyskawiczny
przepływ informacji.
Globalizacja może dać światu wiele korzyści jak i doprowadzić do
samozagłady. Społeczeństwo masowe najczęściej charakteryzuje się
wysoką gęstością zaludnienia oraz bardzo dużym wpływem środków
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masowego przekazu do naszego życia. Negatywną cechą globalizacji jest
zanik wyższych ideałów i wartości, braku wpływu religii na życie
społeczne , oderwanie się od tradycji. Takie społeczeństwo odznacza się
tym, że jest łatwo podatne na wszelkiego rodzaju reklamy, propagandy oraz
manipulacje polityczne. Pojawia się kult przeciętności, nastawiamy się na
konsumpcyjny tryb życia, wykazuje się brakiem zainteresowania nad
bieżącymi problemami. Innym, bardzo ważnym aspektem globalizacji jest
związane z łatwym przemieszczaniem się ludzi zagrożenie wszelkiego
rodzaju epidemiami i zakażeniami, jak HIV, skażenia promieniotwórcze,
ptasia grypa, choroba „szalonych krów‖, czy choćby grypa. Obecnie bardzo
trudno wprowadzać i przeprowadzać kwarantanny, czyli izolowanie ludzi i
zwierząt, co w wielu przypadkach jest najbardziej skuteczną metoda walki z
tym zagrożeniem.
Sądzę, że mimo tak poważnych zagrożeń proces globalizacji będzie
trwał nadal bez szansy odwrotu. Trzeba się pogodzić ze stwierdzeniem, że
świat dąży do całkowitego zaniku tożsamości narodowej.
УДК 657.1
Кравець О.С., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Гура Н.О., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ
ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкових відносин, коли на економічному просторі
задіяні різноманітні господарські суб‘єкти – юридичні та фізичні
особи, звітність стає основним джерелом інформації та основою для
прийняття управлінських рішень. Одним з найважливіших завдань є
подальший розвиток і вдосконалення інформаційних систем із
використанням нових засобів управління.
Проблеми використання інформаційних технологій при веденні
обліку та складанні звітності на підприємствах висвітлені у працях
таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: Ф.Ф. Бутинець, Е.К.
Гільде, К.Е. Даллас, А.Г. Загородній, В.І. Ісаков, Ю.А. Кузьмінський,
О.В. Олійник, Т.А. Писаревська, С.В. Івахнєнков та інші. [1-3].
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Бухгалтерський облік в системі економічної інформації має
розвиватися в напрямку максимального задоволення потреб
управління. Вся обробка бухгалтерської інформації повинна бути
підпорядкована принципу доцільності. Цей процес ускладнюється
постійними змінами у правилах ведення бухгалтерського обліку,
оподаткування, складання та подання звітності. Особливо гостро це
питання постало після прийняття Податкового кодексу України. Так, у
1 кварталі 2011 р. всі підприємства зобов‘язали подавати щомісячну
декларацію з податку на доходи фізичних осіб за формою, визначеною
у наказі ДПА України від 31.01.2011 р. Декларацію підприємства
подавали лише три місяці, проте це значно ускладнило обліковий
процес, особливо на великих підприємствах, які змушені були
розкривати інформацію у податковій звітності щодо кожного окремого
працівника.
Такі та інші випадки виникають через існування ряду проблем у
господарській діяльності підприємств, серед яких можна виділити:
1) неоднозначність та протиріччя у законах, наказах та інших
нормативно-правових актах;
2) зміни в оподаткуванні, пов‘язані із внесенням змін та
доповнень до Податкового кодексу щодо баз оподаткування,
податкових ставок та ін.;
3) проблеми, пов‘язані з оновленням форм первинної
документації та облікових регістрів;
4) постійні зміни у складі та формах податкової, фінансової,
статистичної звітності.
Ці проблеми частково дозволяє вирішити застосування
інформаційних технологій, зокрема програма «1С: Бухгалтерія», яка
користується найбільшою популярністю серед бухгалтерів. Вона має у
своїй базі готові бланки звітності, автоматично обробляє частину
документації, формує бухгалтерські проводки на основі первинних
документів, складає звітність тощо. Від бухгалтера вимагається
реєстрація
первинних
документів,
господарських
операцій,
формування окремих документів вручну та здійснення оперативного
контролю правильності роботи програмного забезпечення. Важливою
перевагою програми є її постійне оновлення та своєчасне реагування
на внесення змін до податкового, облікового та іншого законодавства.
Отже, створення інтегрованої облікової системи не тільки не
усуває необхідність існування спеціальної функціональної служби на
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підприємстві, а, навпаки, посилює її. Бухгалтерія виконує великий
комплекс організаційно-методичних, інформаційних та контрольних
робіт на основі ефективної системи інформаційного забезпечення, що
дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення. Сучасна
бухгалтерія не може повноцінно функціонувати без застосування
інформаційних технологій.
Список використаних джерел:
1. Кузьмінський Ю. Облік платежів за використання комп‘ютерних програм /
Ю. Кузьмінський, М. Воронова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 5. – С. 2933.
2. Писаревська, Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту : навчальний
посібник / Т. А. Писаревська ; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ К. : КНЕУ, 2004
369 с.
3. Олійник О.В. Шляхи інтеграції підсистем обліку з урахуванням особливостей
умов вітчизняної економіки / О.В. Олійник, В.В Євдокимов // Міжнародний збірник
наукових праць. – 2011. – Випуск 1(19). – С. 263-279.

УДК 657
Кравченко Л.О., аспірант, викладач кафедри
економіки та менеджменту
Херсонський Міжнародний університет бізнесу і права
Миколаївський національний університет
ім. В.О.Сухомлинського
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У
АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ
Аграрний сектор економіки, на відміну від інших сфер, має свої
особливості щодо генезису та впровадження інноваційних продуктів.
Насамперед йдеться про те, що інноваційна діяльність не є одиничним
актом упровадження якої-небудь новації. Це – цілеспрямована система
заходів із розробки, впровадження, освоєння, виробництва, поширення
і комерціалізації новацій. Без інноваційного підґрунтя товаровиробник
не зможе стабілізувати процеси виробництва та скласти гідну
конкуренцію як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.
Проблемою для вітчизняних аграріїв є різниця нормативних
показників якості за українськими та світовими стандартами, що
суттєво послаблює конкурентні позиції українських компаній на
світовому ринку. Іншим критичним явищем, що потребує
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інноваційного втручання, є боротьба із шкідниками. Це питання також
безпосередньо стосується рівня якості сільськогосподарської
продукції та потребує значної уваги й капіталовкладень.
Основними
напрямами
підприємств,
які
займалися
нововведеннями, були продуктові інновації. Кожне третє
підприємство придбало і впровадило нові засоби механізації
виробництва, кожне одинадцяте – нові технології. Вітчизняна
статистика інноваційно активними вважає навіть підприємства, в яких
частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі
реалізації становить менше 1%.
Закріплюється тенденція зростання випуску інноваційних
продуктів у межах потужних (великих) аграрно-виробничих
комплексів і у виробничих сільськогосподарських кооперативах.
Великі підприємства демонструють порівняно більшу схильність до
впровадження інновацій.
Найбільш інноваційне пасивними є приватні підприємства та
фермерські господарства. По Україні інноваційну активність
демонструють підприємства лісового господарства, рибальства та
рибництва. В той же час сільськогосподарські та підприємства
мисливства є інноваційно пасивними.
Підприємства агропромислового комплексу України протягом
2009 р. на одну гривню, витрачену на інноваційну діяльність,
отримали 3,4 грн. доходу від реалізації інноваційної продукції. У
привабливішому становищі опинилися підприємства рибальства та
рибництва. Менш схильними до інновацій є підприємства сільського
господарства та мисливства, які традиційно не демонструють високої
інноваційної активності.
Аналіз інноваційної активності свідчить, що головною причиною
низької інноваційної активності підприємств слід визнати відсутність
довгострокових
мотивацій
організації
високопродуктивної
інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність є малоприбутковою
(низькорентабельною) та більш ризикованою порівняно з іншими
видами діяльності. Завданням держави є створення ефективної і
адекватної вимогам сьогодення системи підтримки інноваторів, яка б
давала змогу здійснювати високопродуктивну інноваційну діяльність у
агропромисловому комплексі.
У широкому контексті інноваційно-інвестиційне середовище є
тією соціально-економічною сферою, що сприяє формуванню
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інноваційної політики та культури, виступає об'єктом інноваційноінвестиційної
діяльності
аграрних
підприємств,
забезпечує
різноманітність економічних потреб та інтересів. У вузькому значенні
інноваційне середовище – це результат змін виробничого потенціалу
підприємства.
Тому,
основним
принципом
структурування
інноваційного середовища є принцип керованого переходу від
стихійної організації інноваційного пошуку до формування нових
соціально-економічних умов управління інноваційним розвитком
підприємства.
УДК 657
Кравчук О.А., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ОБЛІКУ КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
У зв‘язку з засвоєнням Україною міжнародного досвіду обліку,
розглянемо як обліковуються кредиторська заборгованість і
зобов‘язання у розвинутих країнах, на прикладі Сполучених Штатів
Америки та Німеччини.
Кожна фірма США для реєстрації має кілька журналів і
Головний журнал. Головна книга складається з рахунків активів,
зобов'язань, капіталу, доходів, витрат. Всі господарські операції
записуються на відповідні рахунки Головної книги. А оскільки такі
записи недостатньо інформативні про операції, що відбулися, то
ведуться журнали операцій, де в міру здійснення операцій роблять
їхню реєстрацію з докладним описом їхньої сутності й кореспонденції
рахунків. Для спрощення процесу запису й переносу відкриваються
спеціальні журнали (Specіal Journals) для кожної групи повторюваних
операцій: Журнал продажів (Sales Journal) – для запису виставлених
рахунків за продажі в кредит; Журнал закупівель (PurchaseJournal) для запису закупівель, зроблених у кредит.
Переваги ведення спеціальних журналів:
- замість того, щоб переносити окремі суми на рахунки
кредиторської заборгованості й реалізації, лише підсумкові суми
заносяться наприкінці місяця на рахунки Головної книги;
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- процес відбиття господарських операцій можна розділити між
декількома бухгалтерами.
Крім загальної інформації про сальдо рахунків часто необхідна
більше детальна інформація, зокрема, це стосується рахунків ―Рахунку
до одержання‖ (дебіторська заборгованість по рахунках –
accountsreceіvable) і "Рахунку до оплати" (кредиторська заборгованість
по рахунках – accountspayable). Ці рахунки в Головній книзі
відбивають лише підсумкові суми заборгованості за продані в кредит і
за куплені в кредит товари. Для відбиття детальної інформації для
кожного кредитора відкриваються допоміжні книги (subsіdіaryledgers).
Вони не є частиною Головної книги, а являють собою лише детальну
інформацію з рахунків. Така інформація необхідна як для розрахунку
величини резерву по сумнівних боргах, так і для прийняття рішень по
керуванню дебіторською й кредиторською заборгованостями. Перенос
інформації зі спеціальних журналів у ці книги виробляється звичайно
щодня.
Наприкінці кожного місяця (як правило) і на кінець року
(обов'язково) складається пробний баланс (traіnbalance) для звірення
загального обороту по дебету й загальному обороті по кредиту
рахунків Головної книги. Сучасний облік господарських операцій у
Німеччині здійснюється за допомогою меморіального ордера.
Меморіальний ордер охоплює всі господарські операції вчасно й у
хронологічному порядку на підставі попереднього котирування
облікових документів.
У Головній книзі записуються всі господарські операції,
упорядковані на предметних рахунках (інвентарні й результатні
рахунки) відповідно до плану рахунків підприємства. Основою для
цих бухгалтерських записів є записи в Меморіальному ордері. На
підставі інвентарних рахунків Головної книги становлять остаточний
баланс і проводять розрахунок прибутків і збитків.
Необхідну для керівництва підприємства інформацію не завжди
можна одержати з Головної книги або Меморіального ордера. Це
обумовлює ведення допоміжних книг, що особливо важливо для таких
рахунків, як вимоги, зобов'язання, заробітна плата й оклади, складські
запаси або виробниче встаткування.
Допоміжні книги дають більше докладні пояснення. Так, річні
інвентаризаційні відомості й баланси відбиваються в книгах з
однойменною назвою. Особові рахунки об'єднані в контокорентній
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книзі, де відбиваються дебітори й кредитори окремо й за кожним
прізвищем на рахунках постачальників і замовників. В інтересах
підтримки ліквідності підприємства на цих ―особових рахунках‖
контролюються строки платежів.
Отже, будь-який бухгалтерський запис по вимогах і
зобов'язанням одночасно враховується на відповідних рахунках
постачальників і замовників. Упорядковане зберігання непогашених
вихідних і вхідних рахунків для окремих замовників і постачальників
у картотеці рятує від ведення особових рахунків.
УДК 657.471.76
Краєвська Г.Б., студентка 4-го курсу
*Науковий керівник: Полянська О.А., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ:
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Одним з найважливіших показників, що характеризує
ефективність функціонування підприємства, є собівартість продукції
(товарів, робіт, послуг), який обчислюється за допомогою елементу
методу бухгалтерського обліку калькулювання. Від правильності
визначення даного показника залежить достовірність обчислення
фінансового результату, що у свою чергу вимагає вдосконалення
методів визначення собівартості та вибір найоптимальнішого із них
для конкретного підприємства. У цьому і полягає актуальність обраної
теми дослідження. Метою даної наукової роботи є порівняння методів
калькулювання для визначення позитивних і негативних сторін того
чи іншого методу.
Методи обчислення вартості продукції вивчались багатьма
вченими, зокрема, Атамас П.Й., Бачинський В.І., Голов С.Ф., Давидович
І.С., Куцик П.О., Нападовська Л.В., Озеран В.О., Пушкар М.С., Скрипник
М.І., Чумаченко М.Г. та інші. Однак вважаємо, що саме порівняльному
аналізу особливостей застосування різних методів калькулювання на
вітчизняних підприємствах приділено не достатньо уваги.
Перш за все, слід дослідити змістове навантаження терміну
«калькулювання». Калькулювання ‒ це процес визначення у грошовому
вимірнику вартості витрачених ресурсів на виробництво продукції,
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виконання робіт, надання послуг. Разом з тим, калькулювання
собівартості продукції ‒ одна із важливих функцій обліку, але, крім
його основного призначення, калькулювання є важливою
інформаційною базою для вибору виробничої стратегії та
ціноутворення.
Виходячи з вище викладеного, можна сформулювати мету
калькулювання собівартості окремих видів продукції (робіт, послуг),
якою, на наш погляд, є формування інформації про:
 величину затрат на всіх стадіях виготовлення продукції;
 економічні показники, необхідні для контролю затрат,
планування собівартості продукції, виявлення найвигіднішої продукції
для впровадження у виробництво, прийняття управлінських рішень
щодо раціонального витрачання всіх видів ресурсів та поліпшення
фінансових результатів.
Управлінський облік використовує різноманітні методи обліку
витрат. Найважливішими з них, на наш погляд, є: АВСкалькулювання, попроцесовий метод, позамовний метод.
АВС-калькулювання (Activity Based Costing) ‒ це метод
калькулювання, що передбачає спочатку групування накладних витрат
за основними видами діяльності, а потім розподіл їх між видами
продукції, виходячи з того, які види діяльності потрібні для
виготовлення цієї продукції. На наш погляд, АВС-калькулювання
доцільно використовувати у сфері послуг, зокрема в готельному
бізнесі, у громадському харчування, при наданні бухгалтерських,
аудиторських, юридичних та інших видів послуг.
Калькулювання за замовленнями (Job-Order Costing) – це
система обчислення собівартості продукції на основі обліку витрат
кожному індивідуальному виробу або окремій партії виробів,
об‘єднаних одним замовленням. Цей метод доцільно застосовувати в
індивідуальних та дрібносерійних виробництвах машинобудівної
промисловості, у будівництві, ремонтному виробництві, у друкарнях,
у підприємствах побутового обслуговування, при виготовленні
одиничних виробів, музичних інструментів і т. ін.
Калькулювання за процесами (Process Costing) ‒ система
калькулювання собівартості продукції на основі групування витрат у
межах окремих процесів або стадій виробництва. Ця система є
доцільною для застосування на підприємствах, яким притаманне
масове серійне виробництво. Сферою її застосування є хімічна,
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текстильна,
металургійна,
фармацевтична,
вугільна
галузі,
виробництво автомобілів, персональних комп'ютерів тощо.
Таким чином, вибір конкретного методу калькулювання
залежить від особливостей діяльності підприємства. Так, для
позамовного методу характерним є більш конкретне віднесення витрат
та обчислення собівартості, більш висока питома вага прямих витрат, а
отже і більш точне визначення собівартості конкретних виробів. Все
це створює умови для більш обґрунтованого контролю витрат та
управління їх рівнем. Проте даний метод є достатньо трудомістким
при великій кількості замовлень. Перевагами попроцесного методу є
можливість визначення вартості напівфабрикатів за кожною стадією
обробки, однак застосування його ускладнюється визначення ступеня
обробки деталей у незавершеному виробництві на кінець звітного
періоду, а, отже, визначення його вартості. До основних переваг АВСкалькулювання можна віднести те, що даний метод розглядає витрати
не тільки як собівартість кінцевих продуктів, але і як витрати на
виконання окремих функцій та дій. Також за допомогою цього методу
калькулювання можна ефективніше здійснювати управління
накладними витратами, що в свою чергу дозволяє точніше оцінити
рентабельність продукції, вигідність клієнтів та канали збуту.
Недоліками АВС-калькулювання як і позамовного методу є те, що він
є трудомістким, оскільки він потребує багато часу та зусиль,
пов‘язаних із навчанням персоналу, збором даних як при
впровадженні системи, так і при її використанні.
Отже від правильності вибору методу калькулювання значною
мірою залежить ефективність контролю за витрачанням ресурсів у
процесі виробництва та визначення результату функціонування
підприємства за звітний період.
УДК 658.15:65.011.8
Крисько Ж.Л., аспірант
Тернопільський національний економічний університет
КОМПЛЕКСНА БІЗНЕС-ДІАГНОСТИКА ПЕРЕДУМОВ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
Нинішній етап розвитку ринкових відносин в Україні
характеризується перманентними організаційними змінами на всіх
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рівнях економіки, що зумовлено закономірними процесами
приватизації, демонополізації, розукрупнення, злиття чи поглинання
підприємств. Ці процеси переплітаються з розвитком механізмів
конкуренції, що потребує постійної адаптації підприємств до зміни
умов функціонування – формування і підтримування конкурентних
переваг для забезпечення виживання й успішного функціонування у
динамічному ринковому середовищі.
Значне місце у вирішенні цих проблем належить процесам
реструктуризації як засобам підвищення конкурентоспроможності
підприємств.
Проведений аналіз наукових і методичних джерел щодо
здійснення реструктуризації підприємств виявив відсутність єдиного
підходу до вирішення цієї проблеми. Відповідно до загальної позиції,
реструктуризацію здійснюють на основі сукупності управлінських
процедур, спрямованих на реалізацію конкретних цілей в рамках місії
підприємства.
При
ухваленні
рішення
про
необхідність
реструктуризації підприємства важливим є проведення всебічної
діагностики, що включає різні аспекти оцінювання і аналізу: бізнесу
(аналіз положення на ринку, оцінювання бізнесу, точок зростання);
управління підприємством (ефективність); майна (інвентаризація
майна і здійснення реструктуризації майнового комплексу
підприємства); активів (оцінювання чистих активів і ринкові
оцінювання активів підприємства); виробничо-господарської і
фінансово-економічної діяльності; постачальницько-збутової, цінової,
фінансової, інвестиційної і кадрової політики.
Метою передреструктуризаційного оцінювання економічного
розвитку підприємства є виявлення і розуміння його проблем, слабких
і сильних сторін, місця підприємства на ринку і серед конкурентів,
кількісне і якісне оцінювання стану підприємства як цілісного
утворення щодо зовнішнього бізнес-середовища і як складної системи,
що включає організаційну, виробничу, фінансову, управлінську
структури у всіх їх взаємозв‘язках.
Узагальнення відомих у зарубіжній і вітчизняній науковій
літературі методичних підходів до діагностики підприємства
демонструє їх значну різноманітність. Так, при проведенні
комплексної
бізнес-діагностики
підприємства
пропонуються
використовувати такі види аналізу і оцінок: стратегічний аналіз;
організаційно-управлінський аналіз; фінансово-економічний аналіз;
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виробничо-господарський аналіз; аналіз кадрового потенціалу; оцінка
бізнесу і підприємства.
Комплексність
завдань бізнес-діагностики
підприємства
зумовлює необхідність використання при її проведенні цілісної
системи показників, яка повинна забезпечувати оцінювання ринкових
позицій підприємств, обсягів будівельно-монтажних робіт, величину
та структуру витрат, його фінансово-економічного стану і
конкурентоспроможності.
Переосмислення
традиційних
теоретичних
концептів,
акцентування уваги на новітніх досягненнях науки управління,
виявлення основних тенденцій розвитку середовища структурних змін
у галузі та умов успішного функціонування її підприємств, а також
використання достатньої інформаційної бази забезпечує об‘єктивність
виявлення передумов реструктуризації на підприємствах.
Пропонуємо
при
проведенні
діагностики
передумов
реструктуризації оцінювати економічний розвиток підприємства за
такими напрямами: оцінювання перспектив привабливості галузі;
аналіз основних показників діяльності; оцінювання фінансового стану
підприємства за критерієм її збалансованості; оцінювання ринкових
перспектив підприємства з подальшим виробленням управлінських
альтернатив.
Отже, реструктуризація передбачає системний характер
оптимізації
функціонування
підприємства.
Вона
включає
багатоаспектний і взаємопов‘язаний комплекс заходів, процесів,
методів, починаючи з комплексної діагностики підприємства і аж до
реорганізації як організаційної структури, так і бізнес-процесів.
УДК 657.424.01
Кузишин М., студентка напряму „Облік і аудит‖
*Науковий керівник: Куцик П.О., к.е.н., професор
Львівська комерційна академія
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ
В останні роки оцінка інвестиційних програм стає дуже
відповідальною справою. Скласти кошторис капітальних вкладень та
їхньої окупності – це означає визначити потенційно необхідні
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інвестиції, зробити їхню оцінку та вибрати ті з них, які відповідають
певним критеріям.
Оцінка інвестицій – це процедура порівняння результатів і
витрат проекту на підставі стандартних фінансових критеріїв. Кожну
оцінку необхідно починати з чіткого визначення, що саме повинна
дати інвестиція. Виявлення проблеми, яка буде вирішена за
допомогою даного інвестиційного проекту, визначення можливих
альтернатив інвестиції є вирішальним моментом для правильної
організації їх обліку та аналізу.
Другий тип інвестицій стосується послідовних витрат, що
робляться на додаток до першого вкладення. Будь-які вкладення в
будинки, спорудження й устаткування звичайно несуть додаткові
майбутні витрати на підтримку їх у робочому стані, удосконалення і
часткову заміну в наступні роки. Такі майбутні витрати треба
розглядати вже на першій стадії прийняття рішень.
Всі економічні розрахунки, які використовуються для
обґрунтування капіталовкладень, повинні базуватися на проектах і
прогнозах майбутніх доходів і витрат. Невірно вважати, що минулі
умови залишаться незмінними і для нового проекту. Це потребує від
керівництва здатності прогнозувати майбутні ймовірні зміни
сьогоднішніх умов за всіма показниками аналізу.
У світовій практиці застосовують різні види і методи оцінки
майна, прогнозованих чи здійсненних інвестицій. Основні види
оцінки, що використовуються у зарубіжній та вітчизняній практиці,
умовно можна поділити на 2 групи: консервативні і динамічні методи
оцінки.
До першої групи можна віднести оцінку за історичною
собівартістю (сума грошових коштів затрачених на будівництво чи
придбання активів), нормативними затратами (прямі затрати на кожен
із видів матеріальних ресурсів, оплату праці та накладні витрати),
залишковою вартістю (різниця між первісною (відновною) і
нарахованим зносом. Ці методи базуються на даних бухгалтерського
обліку, тому в момент оцінки вони найбільш точними. Однак, ці
методи не враховують фактору часу, кон‘юнктури ринку, інфляції та
інших чинників.
До другої групи слід віднести оцінку за поточною (сума
грошових коштів, яка повинна бути заплачена в даний момент при
необхідності придбання такого ж або аналогічного активу), чистою і
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справедливою вартістю (вартість за якою активи, можуть бути
обміняні між бажаючими це зробити незалежними сторонами у
найближчому часі), дисконтованою вартістю (вартість прогнозованих
в майбутньому надходжень від основної діяльності підприємства і
відповідних видатків коштів із застосуванням вибраного коефіцієнту
дисконтування, експертною оцінкою. Ці методи оцінки базуються на
ринкових принципах формування ціни, мало прив‘язані до минулих
витрат, зате можуть спиратися на майбутні доходи. Вказані методи є
більш динамічними, еластичними, виражають не тільки внутрішню
оцінку, але і вартість того чи іншого об‘єкта у ринковому середовищі.
Отже, всі методи оцінки інвестицій, що використовуються в
зарубіжній і вітчизняній практиці та описані окремими авторами
умовно складають дві групи: консервативні і динамічні методи оцінки.
Якщо ж розглядати оцінку капітальних інвестицій в бухгалтерському
обліку, то вони оцінюються за первісною вартістю, а в окремих
випадках за справедливою.
Список використаних джерел:
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ
ФОРМІ
В сучасних умовах розвитку економіки складання звітності
підприємств є завершальним етапом облікового циклу підприємства.
Вона є важливим джерелом інформації для прийняття різноманітних
рішень як на внутрішньому, так і зовнішньому рівнях. На
сьогоднішній день активно впроваджується подання звітності в
електронному вигляді як крок до розвитку інформаційного суспільства
в Україні. Впровадження електронної звітності є спільним кроком до
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порозуміння між податковою службою та платниками податків, що
зробить адміністрування та відшкодування ПДВ прозорим та
стабільним.
Дослідженню особливостей подання електронної податкової
звітності, її економічної необхідності та значення присвячено праці
таких українських вчених, як: Білухи М.Т., Василенка О.Д.,
Гуцайлюка З.В., Дяченко В.П., Мурашко В.М. та інші. Огляд останніх
досліджень і публікацій показав, що в класифікації системи звітності
за таким напрямком як спосіб доставки електронна звітність відсутня,
або взагалі відсутній зазначений напрямок класифікації. В умовах
появи електронної форми звітування класифікацію системи звітності
за напрямком «спосіб доставки» поряд з «особистою доставкою»,
«доставкою поштою» слід доповнити «доставкою електронною
поштою», що зробить класифікацію більш повною і відповідатиме
реальним можливостям суб‘єктів і адресатів звітності. Пропонуємо
детальніше ознайомитись з сутністю електронної форми звітування і
порядку її запровадження. Подання електронної звітності означає, що
звітність буде сформована за допомогою спеціальної комп‘ютерної
програми, підписана ключами електронного цифрового підпису
завантажена у файл спеціального формату, який потім необхідно
відправити електронною поштою й отримати відповідь від відповідних
органів про прийняття. Отже, очевидні наступні переваги
електронного способу звітування для підприємств:
1) звітність, надіслана до державних органів електронною
поштою не потребує дублювання на паперових носіях, а також
зберігання;
2) при подачі звітності в електронному вигляді економиться
робочий час бухгалтерів, а також кошти на придбання бланків звітних
документів;
3) не потрібно витрачати час в чергах у податкових інспекціях,
фондах, органах статистики;
4) гарантується автоматична перевірка підготовлених документів
на наявність арифметичних помилок та описок;
5) для звітності з ПДВ суттєво скорочується термін проведення
перевірки щодо правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ
та забезпечення своєчасного їх відшкодування платнику податку.
На нашу думку, потенціал підвищення ефективності
функціонування підприємств у сучасних ринкових умовах полягає в
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активному впровадженні подання звітності в електронному вигляді.
Реалізація даного потенціалу відкриває нові можливості для
українських бухгалтерів, значно полегшує їх роботу. Ми вважаємо, що
питання подання звітності в електронному вигляді не втрачають своєї
актуальності й потребують подальшого дослідження. Тому обрана
тема дослідження є актуальною, має велике значення для
підприємства в цілому.
УДК 657
Кулай О.Є., здобувач кафедри обліку і аудиту
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Можна відмітити дві головні особливості управлінського обліку
як інформаційної системи - орієнтація на користувача інформації і
оперативність надання даних.
Орієнтація на користувача інформації - певного менеджера
організації - характеризує суть управлінського обліку. При цьому
потреби менеджерів в інформації для ухвалення рішень і контролю
залежатимуть, по-перше, від функціональної області, в якій вони
спеціалізуються, по-друге, від їх положення в структурі управління
організацією. У зв'язку з цим, система управлінського обліку в
конкретній організації може бути побудована різними способами, з
урахуванням особливостей функціонування організації.
Наприклад, це може бути комплексна інформаційна система, яка
забезпечує менеджерів на усіх рівнях управління необхідною
інформацією про стан кожної з основних функціональних областей,
таких як виробництво, продажі, фінанси і так далі. В той же час, це
може бути і локальна система, яка формує дані для обмеженого круга
менеджерів або в межах обмеженої функціональної області.
У останньому аспекті слово «облік» часто вводить в оману.
Багато менеджерів вважають, що управлінський облік є підсистемою
бухгалтерського обліку і обмежується сферою фінансів. При цьому
створюється уявлення про існування загальної методики внутрішнього
обліку, подібної правилам бухгалтерського обліку. Проте
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управлінський облік - це швидше підхід до організації інформаційної
системи організації, орієнтованої на користувача, чим яка-небудь
універсальна методика. Система управлінського обліку може не
стикатися з бухгалтерією і не оперувати фінансовими показниками.
Рішення про конфігурацію системи управлінського обліку повинен
приймати керівник організації, виходячи з існуючих потреб в
інформації для потреб управління і наявних ресурсів, які можуть бути
використані для побудови внутрішньої інформаційної системи.
Друга особливість управлінського обліку - оперативність обумовлена тим, що інформація для потреб ухваленських рішень і
контролю буде корисна тільки у тому випадку, коли вона своєчасно
передається користувачам. При побудові складних систем
управлінського обліку, що охоплюють усі рівні управління, вимога
оперативності диктує необхідність автоматизації облікових процедур,
оскільки ручна обробка даних не дозволяє забезпечити своєчасність
отримання інформації.
Сьогодні спостерігається активізація діяльності господарських
організацій по формуванню і вдосконаленню управлінського обліку як
підсистеми управлінського обліку, ця тенденція обумовлена вимогами
ринку і світової конкуренції, що роблять все більший вплив на
економіку України. У зв'язку з чим, управлінський облік придбаває
статус нової комплексної галузі економічних знань і в цьому його
велику перевагу, оскільки саме на стиках наук, при використанні
різних наукових методів відбуваються істотні прориви до нових знань
і технологій.
На сьогодні у світовій практиці управлінському обліку
відводиться первинне значення, оскільки в його основі формується
додатковий ресурс управління організацією — своєчасна і повна
інформація, від швидкості, надходження якої залежить ефективність
бізнесу, перспективність його розвитку. Таким чином, на
сьогоднішньому етапі розвитку світової економічної системи,
визначуваної як інформаційна ера, система управлінського обліку має
бути аксіомою управління підприємством. Таким чином,
управлінський облік є базовим ядром усієї інформаційної системи
суб‘єкта господарювання.
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ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ У БАНКАХ
Інформатизація суспільства охопила всі його сфери – соціальну,
економічну, політичну та управління господарськими процесами на
підприємствах, в організаціях, установах, і зокрема, в банках. Зростає
роль інформаційних технологій в обліку діяльності банку у зв‘язку з
застосуванням МСФЗ для формування показників фінансової звітності
та надання її різним користувачам (зовнішні та внутрішні інвестори,
Комісія по цінних паперах та фондовому ринку).
Елементом інформаційних технологій можна вважати певний
програмний продукт, розроблений власне банком, або за угодою
замовником. Застосування цього продукту надає великі можливості
щодо обробки, зберігання і надання інформації. Разом з тим, кожний
банк відрізняється специфікою роботи, а, відтак, використовує свій
програмний продукт. На жаль, навчання за цією програмою не
організовано і виникають певні труднощі в оволодінні навичками
застосування інструментальних засобів при виконанні функціональних
операцій у нових спеціалістів. Стажування здійснюється в робочому
режимі – тобто шляхом спостерігання за виконанням завдань іншими
працівниками банку.
Крім того, зростають вимоги щодо рівня кваліфікації як
працівників – користувачів програмного продукту (бухгалтерського
персоналу) так і персоналу, який обслуговує цей продукт та
налаштовує для забезпечення функціональності програми.
Як свідчить практика, у більшості випадків в банках м. Харкова
та Харківської області працюють спеціалісти, що мають неповну або
базову вищу освіту, а також повну вищу за фахом «економіка»,
«фінанси і кредит», «програмування». Наявний рівень підготовки або
спеціальність зазначених фахівців не може в повній мірі забезпечити
якість виконання завдань з обліку у банках. Для підготовки облікової
інформації для різних користувачів необхідно не тільки вміти
заповнювати шаблонну електронну документацію, але й володіти
тонкощами бухгалтерської справи, розуміти зміст кожної операції,
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алгоритм її формування та взаємозв‘язок показників у різних
програмних модулях.
Стосовно обслуговуючого персоналу програми відсутність
знань, вмінь і навичок з бухгалтерського обліку не дозволяє швидко та
повно відреагувати на запити користувача програмного продукту, а,
відтак, впливає на ефективність управлінських рішень.
Крім того, для банків існує потреба і в висококваліфікованих
спеціалістах з обліку, які здатні якісно складати фінансову звітність
відповідно до вимог МСФЗ, достатньо володіють навичками роботи з
сучасними програмними продуктами, спроможні на належному рівні
вирішувати різні облікові завдання в автоматизованій системі
управління банком. Сучасні стандарти освіти не передбачають
підготовку спеціалістів з обліку в банках, яка б надавала певне
уявлення щодо практичного застосування програмних продуктів з
урахуванням специфіки роботи банківських установ.
УДК 657
Кухарук С.Ф., ст. гр. ОАСз-22
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Ефективне
використання
основних
засобів
зумовлює
необхідність впровадження на підприємстві науково обґрунтованої
системи обліку основних засобів, яка б відповідала вимогам
управління. Система бухгалтерського обліку виступає джерелом
економічної інформації, яка необхідна керівній ланці підприємства для
своєчасного реагування на вплив зовнішнього середовища.
Значний внесок у розвиток теоретичних і методологічних засад
до обліку основних засобів внесли українські вчені М.Т.Білуха,
Ф.Ф.Бутинець, М.П.Войнаренко, І.М.Павлюк, В.П.Завгородній та інші.
Результати їх досліджень мають велике значення для розвитку теорії
бухгалтерського обліку.
Сучасний
етап
розвитку
бухгалтерського
обліку
характеризується його розподілом на декілька підсистем, а саме,
фінансового,
податкового,
внутрішньогосподарського
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(управлінського) обліку, що зумовлює особливості організації
бухгалтерського обліку на підприємстві. Аналіз законодавчих актів,
що здійснюють регулювання аспектів обліку основних засобів
показує, що існують розбіжності фінансового та податкового їх обліку.
До недавнього часу ці розбіжності стосувалися визначення,
класифікації, оцінки, нарахування амортизації, ремонтних витрат.
Значну роль у вирішенні питання гармонізації бухгалтерського і
податкового обліку основних засобів відіграє прийняття Податкового
кодексу України, оскільки він побудований на принципах
максимальної наближення бухгалтерського і податкового обліку.
Визначенню термінів у бухгалтерському обліку приділяються
значна увага. До набуття чинності Податкового кодексу України
основоположні законодавчі документи, які регулювали фінансовий та
податковий облік основних засобів, а саме, П(С)БО 7 ―Основні засоби‖
та Закон України ―Про оподаткування прибутку підприємств‖ не
містили їх методологічної єдності і єдності термінів. Так, в П(С)БО 7
використовувався термін «основні засоби», а в податковому
законодавстві – «основні фонди».
Сучасна редакція Податкового кодексу України нівелює
розбіжності в назвах, використовуючи термін «основні засоби».
Класифікація основних засобів за Податковим кодексом України
прирівнюється до класифікації за П(С)БО 7 «Основні засоби», крім
того, вводиться пооб‘єктний податковий облік основних засобів за
всіма групами. Нарахування амортизації здійснюється помісячно із
застосуванням методів амортизації, що визначені П(С)БО 7 «Основні
засоби», гармонізуються поняття вартості, що амортизується,
первісної, ліквідаційної вартості.
Але в той же час залишаються розбіжності в бухгалтерському і
податковому обліку основних засобів. Так, незважаючи на те, що
амортизація об‘єктів основних засобів в податковому обліку
здійснюється протягом строку їх корисного використання,
законодавчо встановлюються мінімально допустимі їх строки.
Невирішеними з точки зору гармонізації бухгалтерського та
податкового обліку залишаються питання переоцінки та віднесення
витрат на ремонти основних засобів.
П(С)БО 7 «Основні засоби» визначає критерії віднесення
ремонтних витрат на збільшення первісної вартості об‘єктів основних
засобів. До них відноситься вплив проведених ремонтних робіт на
майбутні економічні вигоди від використання об‘єкта. За Податковим
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кодексом
критерій
майбутніх
економічних
вигод
також
застосовується, при цьому встановлюється вартісний критерій. Так,
первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов‘язаних із ремонтом та поліпшенням об‘єктів основних засобів
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція),
що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно
очікуваних від використання об‘єктів у сумі, що перевищує 10
відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що
підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з
віднесенням суми поліпшення на об‘єкт основного засобу, щодо якого
здійснюється ремонт та поліпшення.
Отже, незважаючи на кроки держави щодо гармонізації
бухгалтерського та податкового обліку основних засобів, можна
зробити висновок, що їх методологічна основа в переважній більшості
збігається, але арифметичні суми по групах основних засобів будуть
відрізнятися.
УДК 657
Кухарчук В.А., ст. гр. ОАС-31
*Науковий керівник: Мартинюк Н.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Жорстка конкуренція на ринку аудиторських послуг України
змушує аудиторські фірми знаходити нові шляхи для виживання.
Значна роль у підвищенні ефективності та якості аудиторських послуг
надається впровадженню спеціалізованих програмних продуктів. Вони
дають можливість зменшити витрати часу на проведення аудиту,
якісно спланувати роботу, враховуючи специфіку діяльності
підприємства, яке перевіряється, та пропонувати конкурентоздатну
ціну.
Іншою причиною, що вплинула на формування потреби у
застосуванні автоматизованих технологій в процесі аудиторської
перевірки, є інтенсивний розвиток інформаційних технологій та
широке використання комп‘ютерної техніки при організації обліку на
вітчизняних підприємствах.
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Даний напрямок розвитку аудиту отримав назву «комп‘ютерний
аудит». Загальновідомо, що термін „комп‘ютерний аудит‖ означає
використання комп‘ютерів і сучасних інформаційних технологій для
організації аудиторської діяльності, включаючи аудиторські перевірки
фінансової звітності і підготовку аудиторського висновку, а також
надання супутніх аудиторських послуг.
Теоретичні аспекти впровадження «комп‘ютерного аудиту»
висвітлені у працях С.В. Івахненкова, В.І. Подольського, Т.Л.
Кельдера, Н.М. Шмиголь, Ю.В. Дьякова та інших. Особливу увагу
приділено виявленню проблем, пов‘язаних з розвитком комп‘ютерного
аудиту в Україні.
У 2006 році І.Б. Стефанюк, досліджуючи причини затримки
розвитку ринку інформаційних технологій аудиторської діяльності,
називає наступні з них:
- низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний
початковим періодом його становлення;
- недостатній рівень комп'ютерної грамотності користувачів;
- різна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських фірм, що
при динамічно мінливому законодавстві не дозволяє провести
універсальне
деталізоване
налаштування
спеціалізованих
аудиторських систем;
- застосування підприємствами, на яких проводиться аудит,
різного програмного забезпечення.
На думку О.С. Кушнарьова, практикуючого аудитора та
керівника КСБ «Мастер-Софт», серед найвагоміших проблем
автоматизації аудиту варто відзначити:
- специфіку аудиторської діяльності (неможливість повністю
формалізувати процес аудиту, формування професійного висновку);
- застосування підприємством, що аудується, різноманітного
програмного забезпечення;
- аудитори змушені виїзджати на підприємства;
- різноманітна галузева спеціалізація клієнтів аудиторських
фірм, при постійно змінюваному законодавстві, заважає детально
налагодити спеціалізовані системи на усі можливі випадки.
На підставі проведеного аналізу результатів сучасних
досліджень з питань автоматизації аудиту в Україні можна
стверджувати, що, наразі, ситуація змінилась в частині підвищення
рівня використання комп‘ютерної техніки при проведенні
аудиторських перевірок. Проте, проблемним залишається питання
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удосконалення комп‘ютерної технології та методики проведення
аудиту в середовищі комп‘ютерних інформаційних систем.
Представництва міжнародних аудиторських компаній, що
працюють на українському ринку самостійно шукали ефективні
рішення. Зокрема, кожна з аудиторських компаній, що входять до
складу «Великої четвірки», розробила спеціальні інформаційні
системи, орієнтовані на внутрішню регламентацію аудиторської
діяльності із застосуванням внутрішньофірмових стандартів.
Наприклад, Deloitte & Touche працює зі спеціальною інформаційною
системою Audit System/2, PriceWaterhouseCoopers використовує
систему My Client, а Компанія KPMG – програму Vector 6.
Ринок аудиторського програмного забезпечення в Україні на
сьогодні ще знаходиться на стадії розвитку. Найбільш поширеними
аудиторськими програмами є такі спеціалізовані продукти як
„Помощник аудитора‖ фірми „Гольдберг-аудит‖; „Асистент
Аудитора‖, розробником якого є „Сервіс-аудит‖; „Abacus Professional‖,
програмний комплекс „Експресс-Аудит: ПРОФ‖ та програмний
продукт „IT Audit: Аудитор‖ (КСБ „Мастер-Софт‖).
УДК 657.421
Лайтер Ю.А., ст. гр. ОА-51

*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н.
Луцький національний технічний університет
ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З
ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
На сьогодні великої актуальності набуває дослідження та
вдосконалення документування операцій з основними засобами.
Правильна організація документування дозволяє зменшити
обсяги роботи облікового апарату та підвищити ефективність обліку.
Проблеми організації та методики обліку основних засобів
широко обговорюються в працях вітчизняних науковців і практиків.
Значний внесок у розробку теоретичних основ та
методологічних підходів до проблеми обліку, аналізу й контролю
основних засобів зробили провідні вчені-економісти: Білуха М.Т.,
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Голов С.Ф., Власюк Г.В., Завгородній В.П., Островерха Р.Е., Пушкар
М.С., Соколов Я.В., Шуліка Ю.О. та ін.
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
Аналіз останніх досліджень з організації обліку основних засобів
дає змогу визначити основні проблеми – це одержання надмірної,
надлишкової інформації, яка збільшує вартість облікових робіт і
перенасичує облік непотрібними показниками.
Критерієм вибору оптимального обсягу та складу інформації, яка
формується у системі обліку, повинний стати економічний ефект, який
отримано від використання цієї інформації, тобто її важливість,
цінність, корисність для процесу управління, тому при формуванні
показників документів необхідно виходити із завдань, поставлених
суб‘єктами
господарювання
та
системи
державної
та
внутрішньогосподарської звітності, у формах якої відображається
інформація щодо основних засобів.
Структури документів і регістрів містять застарілі показники, які
не формують підсумкової, узагальнюючої інформації, а також у них
відсутні показники, необхідні для складання звітності
Удосконалення носіїв інформації з обліку основних засобів щодо
складу та змісту, вилучення деяких показників зменшить обсяги
роботи облікового апарату та дозволить зосередитись на
результативній інформації, що безпосередньо впливає на прийняття
управлінських рішень щодо наявності основних засобів і режиму їх
використання, тобто підвищить ефективність обліку. А додавання
нових показників необхідно для складання звітності в умовах
застосування П(С)БО 7.
На наш погляд, документального підтвердження вимагає така
операція, як формування первісної вартості основних засобів.
Для усунення зазначеного недоліку пропонується ввести форму
―Розрахунок первісної вартості основних засобів‖ як додаток до акта
приймання-передачі основних засобів.
Введення такого документа, на наш погляд, дасть змогу
поліпшити інформативність первинного обліку основних засобів,
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проводити детальний аналіз формування первісної вартості основних
засобів і контролювати правильність її визначення.
Таким чином, запропоновані шляхи вирішення основних
проблем організації обліку основних засобів дадуть змогу
удосконалити організацію та методику обліку основних засобів,
підвищити його інформативність та ефективність використання на
УДК 687: 330.34 (477.87)
Левкулич В.В., аспірант
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Важливе значення якості нашого повсякденного життя важко
заперечити. Адже, на сьогоднішній день, ситуація, яка складається в
світі є досить важкою для всіх мешканців земної кулі. Якщо для нас,
споживачів матеріальних благ, це питання задоволення наших потреб,
то для підприємців це питання виживання в світі жорскої конкуренції.
В умовах ринкових відносин, різноманітних форм власності,
надання
самостійності
підприємствам,
розширення
зовнішньоекономічних
зв‘язків
необхідно
випускати
конкурентноспроможну продукцію. Якість продукції легкої
промисловості та її вартість стають основними факторами, які
вирішують життєспроможність підприємств.
Особливістю нашого регіону є те, що Закарпатська область є
найбільш гірською областю України. Це значно ускладнює розвиток
промисловості на її території. П'ята частина населення проживає в 215
населених пунктах області, які набули статус гірських відповідно до
Закону України ―Про статус гірських населених пунктів в Україні‖.
Більшість цих територій визнано депресивними, відповідно до
Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" від 8.09.2005
року, тобто такими, щодо яких створюються правові, економічні та
організаційні засади для вжиття органами державної влади та
органами місцевого самоврядування особливих заходів для розвитку
таких територій.
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Тільки четверта частина території області знаходиться у
передгір'ях і на низовині. Але на цій невеликій частині області
зосереджене основне її населення і виробництво.
Проте, незважаючи на це, легка промисловість в області
розвивається, хоча, звісно, не такими темпами як би хотілося. Питома
вага цієї галузі в загальному об‘ємі виробництва промислової
продукції в Закарпатській області складає – 17,6%.
Станом на 1 жовтня 2011 року в області зареєстровано 284
об‘єкти легкої промисловості. За перше півріччя 2011 року
підприємствами
легкої
промисловості
області
реалізовано
промислової продукції (робіт, послуг) на суму 168,6 млн.грн., з яких
понад 80% – текстильне виробництво, виробництво одягу, хутра та
виробів з хутра. Якщо порівнювати з попередніми роками, то можна
простежити зростання обсягів випуску продукції. Зорема, випуск
продукції у першому півріччі поточного року, порівняно з відповідним
періодом минулого року, зріс на 14%. Відбулося це за рахунок
підписання окремими підприємствами легкої промисловості області
договорів з іноземними партнерами на пошиття одягу, виробництво
трикотажних виробів та взуття з давальницької сировини.
Такі показники, звісно, радують, але слід відмітити, що все це
забезпечує тільки виживання легкої промисловості області. Для
стрімкого розвитку та процвітання даної галузі необхідна, перш за все,
підтримка держави. Тобто, створення таких умов діяльності, за яких
продукція даної галузі була б конкурентноспроможною на ринку
України та за його межами, забезпечення чіткого та зрозумілого
регламентування діяльності підприємств легкої промисловості. Не
менш важливою умовою є створення кваліфікованих кадрів, та їх
стимулювання до сумлінної та якісної роботи.
На сьогоднішній день, в легкій промисловості області задіяно
близько 17 тисяч працюючих. За радянських часів їх кількість сягала
35 тисяч. Тож, легка промисловість області має неабиякі перспективи
розвитку.
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Левчук В.Ю.
*Науковий керівник: Божидарнік Т.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТРАНСКОРДОННІ ПРОГРАМИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ
В умовах прагнень України вступу до ЄС є актуальним
розглянути можливості використання механізму фінансування регіонів
через участь у грантових програмах прикордонних територій.
Із запровадженням Європейського інструменту сусідства та
партнерства (ЄІСП) стратегічно та політично обумовлений характер
допомоги з боку ЄС був посилений збільшенням обсягів фінансування
транскордонних програм у кілька разів.
Потрібно зауважити, що разом із національними індикативними
програмами ЄІСП транскордонні програми становлять вагомий
фінансовий інструмент вирішення соціально-економічних проблем.
Так, серед усіх національних індикативних програм ЄІСП 2007– 2010
рр. бюджет відповідної програми для України поступався розміром
лише бюджету програми для Марокко та Єгипту і становив 494 млн.
євро[1]. Сьогодні прикордонні території України беруть участь у трьох
програмах сухопутних кордонів, а саме
- «Польща-Білорусь-Україна» (індикативні асигнування на
період 2007–2013 рр. – 186,201 млн. євро;
- «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» – 68,638 млн. євро;
- «Румунія-Молдова- Україна» – 126,718 млн. євро; а також в
одній програмі морського басейну – програмі «Чорне море» – 17,306
млн. євро)[2]
Формування конкурентоспроможної прикордонної економіки є
домінуючим напрямом розвитку ТКС України з ЄС, оскільки на програмний
період співпраці (йдеться про транскордонні програми 2007-2013 рр.) обсяг
його фінансування склав 149 млн. євро або 42 % у загальній структурі. Він
здійснюється через гармонізований розвиток , створення кращих умов для
функціонування малого та середнього бізнесу [1].
Транскордонна інтеграція відбувається в основному між
інституціями і в невеликій мірі між цільовими групам. Незначна
частка економічного складника в реалізованих проектах, які
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переважно мають політичну або культурну спрямованість. Наприклад,
у рамках транскордонної програми добросусідства «Польща-БілорусьУкраїна» INTERREG III A/Tacis CBC 2004-2006 частка реалізованих
проектів в сфері культури складала 35,0 %, у сфері освіти – 39 %, у
сфері розвитку бізнесу – 19 %[3].
Обмін ідеями та творчими напрацюваннями з колегами інших
країн є досить важливим елементом розвитку механізму фінансового
забезпечення прикордонних територій через участь у спільних
грантових програмах.
Незважаючи на те, що Україна тривалий час бере участь в
реалізації
проектів
інтеррегіонального
та
транскордонного
співробітництва з ЄС, що об‘єктивно сприяє створенню перспектив
для розвитку прикордонної інфраструктури, людського капіталу,
інституційної
співпраці,
надані
фінансові
можливості
використовуються лише частково, а подекуди і повністю втрачаються.
Відтак, ефективність співпраці є низькою, а вплив на зміцнення
конкурентоспроможності західних прикордонних регіонів нашої
держави – маловідчутним. Тому цей напрямок отримання фінансових
коштів для української економіки є суттєвим резервом на майбутнє.
Список використаних джерел:
1.Засідання круглого столу "Механізми та інструменти використання переваг
інтеррегіонального
та
транскордонного
співробітництва
у
підвищенні
конкурентоспроможності західних регіонів України". Аналітична доповідь. Львів 2011.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/dop_Lvyv-c4a98.pdf
2.Перелік проектів транскордонного співробітництва (пропозиції регіонів).
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://minregionbud.gov.ua/news/data/attach/1960/db_regon.doc.
3.Сайт програми «Польща-Білорусь-Україна» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.pl-by-ua.eu/ua,3
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Лещенко Ю.В., студентка 4-го курсу
*Науковий керівник: Погорелов Ю.С., д.е.н., професор
Східноукраїнський національний університет імені В. Даля
АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ
РЕЙДЕРСТВУ
Останнім часом рейдерство є достатньо поширеним явищем в
Україні, яке створює певну загрозу економічному розвитку держави.
Рейдерство полягає не тільки в посяганні на власність окремих осіб,
але й на економічну безпеку держави в цілому, оскільки надалі
призводить до руйнування підприємств.
На законодавчому рівні держава починає активно боротися з
2006 року. В цьому році був прийнятий Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення
підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних справ»,
згідно з яким було розмежовано компетенцію судів та підсудність
вказаних справ та було вирішено розглядати судові справи тільки в
господарських судах за місцем знаходження АТ та його майна [1]. Але
розмежування зроблено не достатньо чітко, в результаті чого підстави
для рейдерства залишаються. Позитивним моментом цього закону
стало уникнення судових розглядів у периферійних судах в інших
областях та районних центрах.
Пізніше був зареєстрований законопроект «Про внесення змін і
доповнень у деякі законодавчі акти України про встановлення
кримінальної
відповідальності
за
захоплення
підприємств
(рейдерство)». Законопроект розширює можливості для залучення до
кримінальної відповідальності суддів [2]. Але даний законопроект
було відкликано, оскільки згідно наданому визначенню рейдерства
встановити й довести наявність складу злочину практично неможливо.
Наступною спробою покращення ситуації стало прийняття
Закону України "Про акціонерні товариства" [3], на підставі якого
збори акціонерів можуть проводитись тільки за місцезнаходженням
товариства, рішення приймаються більшістю голосів акціонерів та
голосування повинно відбуватися за допомогою бюлетенів. Також
передбачається обов'язкове повідомлення особи про свій намір
придбати акції. Невирішеним питанням є те, що закон не встановлює
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наслідки порушення вимоги про повідомлення та оприлюднення
наміру з боку потенційного покупця.
Першим законом, який передбачає внесення змін до
Кримінального кодексу, є Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств» [4]. Згідно з законом
рейдери позбавляються можливості зупиняти роботу всього
підприємства для забезпечення копійчаного позову. Не вирішеним
питанням є корумпованість судової системи – якщо не всієї, то
окремих судів.
Таким чином, спроби професійної боротьби з рейдерством в
Україні простежуються тільки останніми роками. На сьогодні створені
певні законодавча та нормативна бази, які повинні системно й
постійно вдосконалюватися, заповнюючи численні прогалини і
невідповідності в українському законодавстві, в результаті чого в
майбутньому
призведе
до
унеможливлення
протиправного
поглинання та захоплення підприємств в Україні.
Список використаних джерел:
1. Закон України від 15.12.2006 № 483-V «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації
та з корпоративних справ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T060483.html
2. Законопроект від 13.03.2007 р. №3330 «Про внесення змін і доповнень у
деякі законодавчі акти України про встановлення кримінальної
відповідальності за захоплення підприємств (рейдерство)» [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=514-17
3. Закон України від 29.04.2009 № 514-VI "Про акціонерні товариства"
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=514-17
4. Закон України від 17.11.2009 №1720-VI «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1720-17.
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ТА
НАСЛІДКИ
Термін «глобалізація» сформульований Т. Левітом на початку
80-х років як злиття ринків товарів, що виробляються окремими
транснаціональними компаніями.
На думку С. Єрохіна характерною особливістю процесу
глобалізації є міжнародні потоки, які в умовах лібералізації майже не
контролюються національним законодавством. Не вдаючись до більш
детальної класифікації, він відзначає, що в основному це потоки
капіталу та інформації.
Серед причин глобалізаційних процесів у світовій економіці
можна визначити зростання кількості і обсягів злиття компаній на
рівні національної економіки та транснаціональному рівні; зростання
впливу окремих національних валют; швидке розповсюдження
фінансової інформації; збільшення значимості кредитів для
подальшого розвитку виробництва і споживання; стирання
національної приналежності продукції; потужний потік економічної
реклами у засобах масової інформації.
У процесах глобалізації можна виділити як позитивні, так і
негативні сторони.
До позитивних сторін глобалізації можна віднести: сприяння
міжнародному розподілу праці і, як наслідок, поглиблення
спеціалізації; економія на масштабах виробництва; вільна торгівля, яка
є основою глобалізації, здійснюється на взаємовигідних умовах, що
задовольняють всі сторони; посилення конкуренція, яка сприяє
розвитку нових технологій та їх поширенню; найбільшу владу отримує
споживач, оскільки право вибору залишається за ним; в результаті
міжнародного розподілу праці, швидкого впровадження нових
технологій, раціоналізації виробництва зростає продуктивність праці;
можливість мобілізації більшого обсягу фінансового капіталу з
меншими затратами; дає можливість вирішувати проблеми в розвитку
людства, в першу чергу економічні.
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Позитивні процеси в економіках провідних країн світу досить
швидко набувають світового масштабу. Але прослідковується і
зворотний зв'язок: наскільки швидко поширюються позитивні
тенденції у розвитку світової економіки, настільки ж швидко й
негативні.
Крім того, серед негативних наслідків глобалізації, на нашу
думку, можна виділити нерівномірний розподіл переваг від
глобалізації між окремими країнами та галузями національної
економіки; в результаті міжнародного розподілу праці можливий спад
рівня індустріального розвитку окремих країн; загроза переходу
контролю над економікою певної країни в інші руки; можливість
дестабілізації фінансової сфери окремої країни від не залежних від неї
причини; можлива втрата національної ідентичності окремих країн,
яка формувалася віками; посилення технологічного відставання країн,
що розвиваються; зростання залежності більшості країн від
стабільності і дієвості не ними визначених правил функціонування
світової економічної системи; для досягнення рівня економічно
розвинених країн іншим потрібні додаткові фінансові ресурси.
Але разом з тим глобалізація – це об‘єктивний соціальний процес,
сенсом якого є зростаючий взаємозв‘язок та взаємозалежність
національних економік, національних політичних та соціальних систем,
національних культур, а також взаємодія людини та оточуючого
середовища.
Глобалізація створює нові можливості для економічного
розвитку окремих країн. Разом з тим, вона накладає певні обмеження
на варіанти національної економічної політики. Поєднання додаткових
можливостей і обмежень для забезпечення власного економічного
розвитку є головним завданням національної економічної політики.
УДК 657.
Лєско І.О., старший викладач
Криворізький технічний університет
НОВІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ
Людський ресурс – персонал організації, знання, досвід, освіта і
психологічні особливості співробітників, а також майбутні вигоди для
організації від використання персоналу.
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Дослідження в області HRA (далі – облік людських ресурсів), які
почались у 60-х роках минулого століття, показали, що людські
ресурси організації можна розглядати у якості активу. Базовими
принципами бухгалтерського обліку для визнання об‘єкта у якості
активу на балансі підприємства передбачено виконання таких умов:
- вартість об‘єкта може бути достовірно оцінена. На сьогодні
чіткої процедури або принципів для визначення вартості і цінності
людських ресурсів не запропоновано, але існує ряд методів для оцінки
людського капіталу;
- організація отримає майбутні економічні вигоди, пов‘язані з
об‘єктом. Активи мають потребу в обслуговуванні та супроводженні з
метою отримання вигоди впродовж тривалого періоду часу.
Аналогічним чином людські ресурси також мають потребу в освіті і
розвитку для підтримання потенціалу, необхідного для роботодавця;
- об‘єкт контролюється організацією. Юридичне право власності
на "людський ресурс", на практиці може виражатися в укладанні угод,
які перешкоджають переходу співробітників в інші організації.
Облік людських ресурсів – це облік використання персоналу в
організації, узагальнення і аналіз даних про людські ресурси
організації та оцінка ефективності управлінської діяльності в
організації.
Підґрунтям для прийняття управлінських рішень з управління
людськими ресурсами є дані бухгалтерського обліку. А методи,
тактика і стратегія управління людськими ресурсами диктують вимоги
з формування облікової інформації в частині використання цих
ресурсів.
Облік людських ресурсів – це спроба визначити і показати у
звітності інвестиції в людські ресурси організації. В основному це
інформаційна система, яка повідомляє управлінню, які зміни з плином
часу відбуваються у людських ресурсах організації. Це мистецтво
оцінки, реєстрації і систематичного представлення цінності людських
ресурсів у бухгалтерських книгах організації. Це визначення дозволяє
виявити наступні важливі особливості обліку людських ресурсів:
- оцінка людських ресурсів;
- запис оцінки в бухгалтерські регістри;
- розкриття інформації у фінансовій звітності.
Цілі обліку людських ресурсів:
- розгляд співробітників у якості активів організації;
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- залучення та утримання кваліфікованих спеціалістів;
- удосконалення системи управління на основі аналізу
інвестицій.
Функціональні задачі обліку людських ресурсів:
- надання інформації про оцінку вартості людських ресурсів для
прийняття управлінських рішень про придбання, розподіл, розвиток
цих ресурсів;
- аналіз варіантів інвестицій в людські ресурси і надання
відповідної інформації зацікавленим сторонам;
- забезпечення контролю над затратами на людські ресурси та
визначення ефективності їх використання. Моніторинг вартості
людських ресурсів;
- визначення причин високої плинності кадрів на різних рівнях і
прийняття превентивних заходів щодо її стримування;
- надання допомоги в оцінці витрат на подальшу освіту і
професійну підготовку співробітників з точки зору вигод,
отримуваних фірмою;
- надання менеджменту інформації про економічні наслідки тих
чи інших рішень у відношенні людських ресурсів та участь у розробці
методів управління HRA.
УДК 657(072)
Липська О.В.
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
З прийняттям нового Податкового кодексу України було
зафіксовано значні зміни в обліку та оподаткуванні доходів і витрат,
що безпосередньо, є наслідком виникнення нових проблем, які
набувають актуальності в теперішніх умовах господарювання
підприємств. З умовою підвищення прибутку підприємства головного
значення набуває зростання його доходів, і зменшення витрат.
Згідно нового Податкового кодексу, варто виділити такі
проблеми доходів і витрат: заборона включення витрат при роботі з
підприємцями, які є платниками Єдиного податку; проблема
визначення дати виникнення доходів; відмінності у складанні
підприємством податкової та фінансової звітності.
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Особи, які сплачують податок на прибуток, можуть відчути
посилення податкового навантаження у зв‘язку з тим, що вони
купують товари (роботи, послуги) у підприємців – фізосіб, які
сплачують лише єдиний податок. З виникненням даної ситуації,
кошти, які підприємство використало на купівлю товарноматеріальних цінностей не можна віднести до поточних витрат, тому
що це, в свою чергу може призвести до підвищення доходів,
збільшення податку на прибуток, а в результаті – зменшення прибутку
підприємства. Згідно законодавства, при вирішенні поставленої
проблеми потрібно відмовитися від співпраці із підприємцямиєдинниками, та зайнятися пошуком альтернативних шляхів поставки
необхідних товарів.
Без уваги не варто залишати і проблему визначення дати
виникнення доходів. Раніше цією датою вважалася перша подія або
дата відвантаження товарів (робіт, послуг), або дата отримання коштів
за такі товари. Це призводило до розбіжності у часі між
відвантаженням, тобто формуванням доходу, та оприбуткуванням
товарів. Виникнення даної ситуації дещо ускладнювала визначення
валового доходу при операціях з нерезидентами, а також при
перевезенні товарів залізничним транспортом.
Новий Податковий кодекс передбачає, що дохід від реалізації
товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на
такий товар та від надання послуг і виконання робіт – за датою
складення акта, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
Отримані грошові кошти у вигляді авансів не відображатимуться як
доходи, адже вони не матимуть відповідного документального
підтвердження. Така ситуація у підприємств може спричинити
завищені витрати та занижені прибутки за певний період в
бухгалтерському обліку.
Також потрібно відмітити таку проблему обліку доходів і
витрат, як складання підприємством податкової та фінансової
звітності, тому що, вона потребує формування відповідної облікової
інформації при цьому використовуючи різні методики визначення
окремих показників для кожного виду звітності. Така ситуація на
практиці показує повторення одної і тої ж облікової інформації. При
переході на новий Податковий кодекс це не вирішує поставлену
проблему. Значна частина відмінностей податкового обліку з
фінансовим, все ж таки залишається, які потребують тривалого часу
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для узгодження і впорядкування. Якщо витрати потрібно відображати
у фінансовій звітності, при цьому, не включати до валових, то їх облік
ведуть на окремому субрахунку 9 класу і не відносять до валових
витрат. Знос необоротних активів слід нараховувати не за податковим
методом, а за прямолінійним, відповідно до П(С)БО 7 «Основні
засоби».
Головною складовою даної проблеми є введення відповідних
субрахунків, що мають бути визначені в обліковій політиці
підприємства. В окремих випадках, при виникненні такої необхідності,
використовують окремий рахунок для обліку витрат на ремонти
основних засобів.
При проведенні дослідження було виявлено актуальні проблеми
обліку доходів та витрат, а саме: які витрати не можна включати до
валових, облік визначення дати виникнення доходів, а також
суперечності, які виникають при складанні фінансової та податкової
звітності, зокрема розрахунок доходів та витрат. Було запропоновано
шляхи їх вирішення, співпраці з підприємцями-єдинниками, а також
метод обліку показників для фінансової та податкової звітності.
УДК 331.5
Лисенко Ю.В., Зелінська О.М.
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ НА СТАН РИНКУ ПРАЦІ В
УКРАЇНІ
Процеси інтеграції та глобалізації охопили всі країни світу. Усі
форми міжнародних економічних відносин знаходяться у
взаємозв‘язку та взаємовпливах. Це означає, що негаразди, кризи
однієї сфери міжнародних відносин обов‘язково впливають на інші.
Саме це й відбувається зі світовим ринком праці. Зміни на світовому
ринку праці тиснуть на внутрішній ринок праці України. Проблема
безробіття є характерною рисою ринкової економіки. Вона має
особливо велике значення для України.
Ринок праці – це соціально-економічна підсистема в системі
ринкових відносин, що базується на збалансованості попиту й
пропозиції робочої сили, основним важелем регулювання якої є ціна
робочої сили.
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Ринок праці в Україні трансформується – збільшується попит на
робітників та продавців, зменшується – на бухгалтерів та касирів.
Також додаткову потребу в кадрах відчувають галузі, які заміщують
на вітчизняному ринку нестачу імпортних товарів.
100-е місце України у рейтингу Міжнародної фінансової
корпорації (МФК) за показником „найм робочої сили" засвідчує, що
наша держава поки що істотно відстає від інших економік у боротьбі
за інвестиції на ринки. Ситуацію треба змінювати, а для цього
необхідно вивчити та використати найкращий світовий досвід, треба
не просто вдосконалити трудове законодавство, а поліпшити його
відповідно до чітко визначеного показника – „найму робочої сили ".
Міжнародна міграція населення – це переміщення людей через
кордони держав зі зміною постійного місця проживання або
поверненням до нього. Міграція включає процеси еміграції, імміграції
та рееміграції повернення емігрантів на батьківщину. Міжнародна
міграція існує в різних формах: трудова, сімейна, рекреаційна,
туристична.
Ситуація яка склалась на ринку праці безпосередньо впливає на
соціально-економічний
стан
суспільства.
Недовикористання
економічного потенціалу суспільства, економічний спад, соціальна
деградація, зростання криміногенної ситуації, падіння раніше
досягнутого рівня життя, втрата працівником рівня кваліфікації, важка
психологічна травма є глибинними наслідками безробіття.
На сучасному етапі розвитку світової економіки ринок праці
відіграє важливу роль в міжнародних економічних процесах. Ринок
трудових ресурсів є основною складовою світового глобалізаційного
процесу. Для того щоб зрозуміти як функціонує світовий ринок праці,
доцільно розглянути значення, форми, функції світового ринку праці.
Особлива увага на загальному ринку належить ринку робочої
сили. Основною ознакою переходу від простою до загального
товарного виробництва є перетворення робочої сили в товар. Це
сталося по двох причинах:
1) Завдяки позбавленню виробників засобів виробництва і всіх
джерел існування, крім їх здібності до праці;
2) Завдяки представленню працівником юридичної свободи,
права продавати їх робочу силу з власної волі.
Трансформаційні процеси, що відбулися в економіці України, її
відкритість та економічна стабілізація створили передумови та
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можливості вирішення фундаментальних завдань соціального
розвитку, серед яких головне місце належить сприятливій кон'юнктурі
ринку праці та досягнення продуктивної зайнятості.
Становлення повноцінного ринку праці – одна з найважливіших
ланок у розвинутій ринковій економіці, що передбачає надання права
кожній людині на вільний продаж своєї праці за власним бажанням і
вибором на засадах трудового найму.
Становлення і розвиток ринку праці України проходив під
знаком його необхідної адаптації до економічної ситуації, яка
характеризувалася, насамперед, триваючим спадом виробництва,
значною фінансовою розбалансованістю економіки, недостатньою
динамічністю заходів щодо реформування господарського механізму .
УДК 330.322:346.543](477)
Лобода Н.О., к.е.н.
Львівська державна фінансова академія
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ЯК ФАКТОР ЗМІН В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сучасні українські підприємства знаходяться у складних умовах
функціонування, а найкращим способом мінімізації численних,
різноманітних та не передбачуваних ризиків зовнішнього та
внутрішнього середовища є вдосконалення організації усіх аспектів
діяльності підприємства, спрямоване на їх оптимізацію та оперативну
пристосовуваність. Потенційним джерелом ризиків є сфера
оподаткування підприємства, оскільки вона характеризується високим
рівнем регламентації, складною системою правил та вимог,
мінливістю, наявністю штрафних та інших санкцій. Таким чином
якісна та ефективна організація податкового обліку в кінцевому
результаті дає змогу підприємству раціонально використовувати свої
фінансові ресурси не лише оптимізуючи податкові платежі, а й
уникаючи порушень податкового законодавства, що ведуть до
нарахування та сплати штрафів. Досить ґрунтовно проблеми
податкового обліку досліджувались вченими: Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.
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Голов, А. М. Герасимович, П.О. Куцик, Г. Г. Кірейцев, Я. Д. Крупка та
багато інших.
Податкова система України багатьма критиками визнається
такою, що є абсолютно не сприятливою для ведення бізнесу у
порівнянні з багатьма розвинутими країнами світу. Виходячи з цього,
основним очікуваним актом, який би забезпечив стабільність
функціонування податкової системи та урегулював проблемні питання
у сфері оподаткування, є Податковий кодекс України (далі ПК).
Прийнятий Верховною Радою Податковий кодекс України
спрямований передусім на зближення податкового та фінансового
обліку й передбачає зміну методичних аспектів відображення в обліку
податків і зборів. Прийняття Податкового кодексу значно вплинуло на
організацію обліку та звітності суб‘єктів малого підприємництва. ПК
визначено коло малих підприємств, які мають право на особливий
порядок обліку – без ведення подвійного запису, але з обов‘язковою
умовою відображення доходів і витрат згідно з вимогами податкового
законодавства, а не П(С)БО. Найбільшої критики, на нашу думку,
незважаючи на незаперечну позитивність можливості спрощення
процедур обліку, заслуговує норма П(С)БО 25 ―Фінансовий звіт
суб‘єкта малого підприємництва‖, що була прийнята внаслідок дії
Податкового кодексу. Згідно з цією нормою суб‘єкти малого
підприємництва, які мають право на застосування спрощеного
бухгалтерського обліку доходів і витрат, визнають витрати і доходи з
урахуванням вимог ПК і відносять суми, які не визнаються ПК
витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після
оподаткування. Це означає, що в Україні з метою формування
показників фінансової звітності одночасно застосовуються норми
національних стандартів бухгалтерського обліку, розроблені на основі
міжнародних стандартів, та норми ПК. Така ситуація поглиблює
рівень незіставності показників фінансової звітності. Якщо до цього
часу неможливо було порівнювати показники фінансової звітності
малих підприємств та середніх і великих через невідповідність їх за
змістом, то зараз це стає неможливим навіть в межах групи ―малі
підприємств‖.
Враховуючи вищевикладене, основним завданням, що постає
перед державою на сьогодні є подальше вдосконалення Податкового
кодексу з метою досягнення економічної рівноваги між державним
регулюванням через систему оподаткування, прискоренням темпу
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розвитку малого бізнесу в різних сферах народного господарства,
створенням середнього соціального класу суспільства
та
встановленням оптимально-максимального рівня наповнення бюджету
держави за рахунок податкових надходжень.
УДК 339.7
Луцик О.Г., ст. гр. МЕ-41
*Науковий керівник: Баула О.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ: СВІТОВИЙ
ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Міжнародний ринок цінних паперів в умовах економічної
інтеграції та глобалізації є невід‘ємним елементом у структурі
сучасного світового ринку. Провідне місце на даному ринку займає
Нью-Йоркська фондова біржа. Це — найбільша фондова біржа в світі
(за об'ємом торгів) і друга за кількістю компаній в лістингу. Торгівля
керується набором правил і інструкцій, які гарантують надійну і
ефективну торгівлю мільярдами цінних паперів щодня. Фахівці біржі з
використанням передових технологій виконують замовлення
продавців і покупців, визначаючи ціну на ринку згідно законам попиту
і пропозиції.
Також значне місце на міжнародному ринку цінних паперів
займає Лондонська міжнародна фондова біржа. Головною особливістю
біржі є те, що понад половини її торговельних операцій припадає на
цінні папери закордонного походження, оскільки Лондон продовжує
виконувати роль одного з провідних світових фінансових центрів.
Токійська фондова біржа займає за обігом цінних паперів третє
місце у світі. На частку біржі припадає понад 80 % біржового обороту
країни. Членами біржі є фірми-торговці цінними паперами, що мають
відповідну ліцензію на торгівлю. Розгортанню біржових операцій в
Японії сприяли високі темпи зростання економіки, які адекватно
відображалися на курсах цінних паперів і високій нормі грошових
заощаджень.
Щодо України, то тут поступово формується система біржової
фондової торгівлі, розробляються і реалізуються сучасні біржові
технології інвестування. Через механізм державного регулювання
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можливим стає не тільки подальший розвиток національного
фондового ринку, а й його інтеграція у глобальні біржові структури.
На сьогодні у структурі масиву цінних паперів України акції займають
74,47 %, ощадні сертифікати — 8,55%, векселі — 4,94%, облігації та
інші папери — 12,05 %. Підприємства випускають 75 % акцій, 25 % —
комерційні банки. Україна поступово здійснює вихід на міжнародний
ринок цінних паперів зокрема через випуск єврооблігацій однак, на
сучасному етапі фондовий ринок України не повною мірою виконує
завдання щодо залучення інвестицій до реального сектору економіки;
ринок цінних паперів краще виконує завдання перерозподілу
власності, тоді як у розвинутих країнах метою більшості угод є
отримання доходів та зростання вартості інвестицій.
Таким чином, концентрацію світових біржових центів у країнах
з розвинутою ринковою економікою обумовлено, з одного боку,
високим рівнем розвитку національних фондових ринків цих країн, з
іншого — їх глибиною і різнобічною міжнародною взаємодією. В
останні роки в процеси глобального інвестування активно включалися
окремі країни, що розвиваються. Використовуючи сучасні комп'ютерні
технології, біржі цих країн стають невід'ємним і все більш значущим
елементом глобальної біржової інфраструктури. Це насамперед біржі
Південної Кореї, Гонконгу, Сінгапуру, Філіппін, Таїланду.
Отже, на сучасному етапі фондовий ринок України не повною
мірою виконує свої завдання. Покращенню цієї ситуації сприятиме
розширення інфраструктури біржової торгівлі, а також зростання
довіри потенційних інвесторів до фінансових інструментів ринку
цінних паперів.
УДК 657
Мазур А.В., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Дацюк А.А.
Ковельський промислово - економічний коледж ЛНТУ
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання підприємства часто не
мають достатньо фінансових ресурсів для проведення ефективної
операційної діяльності та змушені дефіцит обігових коштів покривати
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за рахунок позикового капіталу. Тому проблема утворення,
накопичення та погашення заборгованості суб‘єктів господарювання є
надзвичайно актуальною.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
«Баланс» зобов‘язання – це заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні
вигоди. Зобов‘язання виникають через існуючі (що виникли внаслідок
минулих операцій чи подій) борги підприємства щодо передачі певних
активів чи надання послуг іншому підприємству в майбутньому.
Обліковуються не всі господарські зобов‘язання, а лише ті, що
випливають з виконання укладених підприємством договорів чи
здійснення дій, з якими фінансове право пов'язує виникнення
зобов‘язань із внесення платежів до бюджету та відповідних
позабюджетних органів.
В бухгалтерському обліку інформацію про зобов‘язання
визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11
«Зобов'язання».
Необхідною умовою організації обліку зобов‘язань є їх
класифікація. Відповідно до П(С)БО 11 зобов‘язання поділяються на:
- довгострокові;
- поточні;
- забезпечення;
- непередбачені зобов‘язання;
- доходи майбутніх періодів.
Вчені Садовська І.Б., Бутинець.Ф.Ф. наводять значну кількість
класифікаційних ознак та видів зобов‘язань.
На нашу думку, з метою належної організації обліку та
ефективного управління зобов‘язаннями, необхідно особливу увагу
звертати на терміни та умови погашення заборгованості підприємства,
що дозволятиме керівництву отримувати достовірну, аналітичну
інформацію про стан заборгованості підприємства та строки
погашення боргових платежів.
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УДК 657
Макушевич А.І., виклаадач
Коледж технологій та бізнесу
Волинського національного університету ім. Лесі Українки
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ КРИЗИ
В умовах нестабільності економічних процесів, які відбуваються
в Україні, глибокої кризи, що охопила всі сфери економіки, діяльність
усіх підприємств піддається безлічі внутрішніх і зовнішніх негативних
впливів, які утруднюють забезпечення їхньої економічної безпеки.
Стабільне функціонування та зростання економічного потенціалу
будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому
залежить від можливості протидіяти загрозам. Сфера торгівлі не є
виключенням. Торгівля має безпосередні чисельні зв‘язки та
взаємодію з виробниками-постачальниками товарів, дилерами,
споживачами, галузями і підприємствами, що надають різноманітні
послуги для оснащення і належної організації торговельнотехнологічного процесу. Саме з огляду на ці обставини її можна
назвати найбільш вразливою від зовнішнього середовища галуззю.
Необхідність постійного забезпечення комфортного для
покупців торговельного процесу, а також урахування сукупності
факторів, що впливають на якісне виконання функцій торгівлі,
свідчать про об'єктивну можливість виникнення внутрішніх проблем,
які необхідно оперативно вирішувати, або своєчасно передбачати і
упереджувати їх появу [2, 216].
Практика і наукові дослідження доводять те, що організація
сучасної торговельної діяльності підприємств потребує відпрацювання
і створення системи економічної безпеки, яка б враховувала ті
негативні фактори, що може спричинити певна сторона або
економічна дія щодо торговельного підприємства.
Економічна безпека підприємства – це такий стан корпоративних
ресурсів (капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки і
устаткування) і підприємницьких можливостей, при якому
гарантується найефективніше їх використовування для стабільного
функціонування і динамічного науково-технічного і соціального
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розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним діям
(загрозам) [1].
Метою забезпечення економічної безпеки торговельного
підприємства є запобігання можливому нанесенню збитків його
діяльності; захист прав підприємства; захист співробітників і власності
від джерел зовнішніх і внутрішніх загроз; збереження і ефективне
використання фінансових, матеріальних і інформаційних ресурсів;
своєчасне виявлення і припинення різних правопорушень, запобігання
причинам і умовам, що їх породжують; а також недопущення
надзвичайних ситуацій або мінімізація їх негативних наслідків [3].
Індикаторами економічної безпеки торговельного підприємства
можуть слугувати:
 темпи зміни обсягу продажу традиційних товарів та послуг;
 темпи зміни обсягу продажу принципово нових товарів та
послуг;
 темпи втрати конкурентних переваг фірми через агресивну
товарну стратегію конкурентів;
 темпи зміни розміру чистого прибутку;
 темпи зміни величини позикових засобів;
 темпи зміни постачань необхідних ресурсів усіх видів;
 співвідношення величини позикових засобів і активів фірми;
 можливий ступінь ризику, пов'язаний з обслуговуванням
прийнятого набору стратегічних зон господарювання.
Виходячи з необхідності досягнення мети забезпечення
економічної безпеки підприємницької діяльності, можна визначити
перелік основних завдань, які вирішуються системою економічної
безпеки:
 оцінка надійності і ступеня захищеності торговельного
підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз;
 своєчасне виявлення зазіхань на ресурси торговельного
підприємства і ефективне припинення загроз керівництву і персоналу
на основі комплексного підходу до безпеки;
 виявлення причин і умов, що сприяють нанесенню
фінансового, матеріального і морального збитку інтересам
торговельного підприємства, порушенню його нормального
функціонування і розвитку;
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 інформаційне забезпечення для прийняття оптимальних
управлінських рішень з питань стратегії і тактики стійкої економічної
діяльності;
 вивчення партнерів, клієнтів і конкурентів, забезпечення
безпеки зовнішньої діяльності торговельного підприємства;
 створення умов для відшкодування матеріального і морального
збитку, що наноситься неправомірними діями юридичних і фізичних
осіб, ослаблення негативних наслідків, що виникли через порушення
економічної безпеки;
 формування у партнерів і споживачів сприятливої думки про
торговельне підприємство;
 збір, аналіз, оцінка і прогнозування відомостей, що
характеризують стан всього комплексу системи безпеки торговельного
підприємства, контроль за ефективністю її функціонування.
На нашу думку, створення в умовах економічної кризи
ефективної системи економічної безпеки сприятиме подоланню
торговельними підприємствами будь-якої форми власності небезпек,
що виникають при фінансовій нестабільності, та дозволить «вижити» в
умовах невизначеності і ризиків.
Список використаних джерел:

1.Довбня С.Б., Гічова Н.Ю. Діагностика рівня економічної безпеки
підприємства / С.Б. Довбня, Н.Ю. Гічова // Фінанси України. – 2008. –№4. – С.91-97.
2.Зінченко О. Методологічні аспекти оцінки рівня економічної безпеки
торговельного підприємства / О. Зінченко // Торгівля та послуги: тенденції розвитку:
зб. наук. пр. студ. – К.: КНТЕУ, 2009. – 407 с.
3.Ящук В. І. Формування інформаційного забезпечення економічної безпеки
торговельного підприємства / В.І. Ящук, А.Г. Карпа // Вісник Львівської комерц. акад.,
2008. – Вип. 28. – С. 556-564. – (Сер. ек.).

260

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

УДК 657
Мамотюк О.О., ст. гр. ОАСз-22
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ НОВОВВЕДЕНЬ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
НА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА
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На сьогоднішній день в Україні триває процес реформування
податкового законодавства. Прийнятий у грудні 2010 року Податковий
кодекс України (далі – ПКУ) вніс численні корективи у існуючу
податкову систему. Оскільки основну частину доходів для Державного
бюджету України становлять податкові надходження від підприємств,
важливо, як законодавчо регламентується методика обліку їхньої
господарської діяльності та порядок визначення сум, які належить
сплатити на користь держави. Облік є функцією управління
підприємством, а це означає, що робота бухгалтерів повинна бути
цілком регульованою і злагодженою, а облікова інформація – повною,
своєчасною і достовірною та максимально адаптованою до
застосування в аналізі діяльності та управлінні.
Проте багато проблем щодо побудови податкової системи нашої
держави та обліку розрахунків за податками лишаються
невирішеними. Досить багато нововведень ПКУ стосуються ПДВ, при
цьому економічна сутність цього податку і механізм його справляння
лишаються практично незмінними (адже перевагою ПДВ є його
висока фіскальна ефективність). Збільшено перелік товарів та послуг,
звільнених від оподаткування (і разом з тим знову ж таки з 1 липня
2011 року включено до об‘єкту оподаткування консультаційні,
інжинірингові, інженерні, юридичні, бухгалтерські та аудиторські
послуги); планується з 1 січня 2014 року знизити основну ставку ПДВ
з 20% до 17% (що на нашу думку буде доцільним, якщо прямі податки
сукупно покриватимуть видатки Держбюджету); розширено права
контролюючих органів та збільшено розміри штрафних санкцій за
порушення порядку справляння податку; запроваджено механізм
автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ (але, на жаль, зараз
відшкодування отримують лише двадцять чотири підприємства з двох
тисяч претендентів, а отже, дана система не працює належним чином).
Система обліку нарахування та сплати ПДВ, яка майже повністю
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залежна від ПКУ та прийнятої разом з ним низки підзаконних
нормативно-правових актів, ускладнилась: затверджено нові бланки
податкової накладної, додатків до неї, реєстру виданих та отриманих
податкових накладних, а також податкової декларації з ПДВ та
додатків до неї; запроваджено Єдиний реєстр податкових накладних з
метою посилення контролю за платниками. За 2011 рік вимоги до
заповнення податкової накладної декілька разів змінювалися, а через
невизначеність тверджень у законодавстві на багатьох підприємствах
виникали труднощі з оформленням документів – податкові накладні
доводилося переробляти і повторно передавати контрагентам.
З нашої точки зору, норми щодо оподаткування ПДВ слід
реформувати за такими напрямками:
 усунення неточностей у законодавстві стосовно облікового
забезпечення розрахунків за ПДВ, перш за все в ПКУ (сюди
відноситься спрощення форм первинних і звітних документів);
 удосконалення
системи
фінансового
контролю
за
нарахуванням, сплатою та бюджетним відшкодуванням ПДВ,
впровадження кращого технічного та програмного забезпечення для
подачі звітів та роботи з Єдиним реєстром податкових накладних;
 поступова диференціація ставок відповідно до інтересів
кінцевих споживачів товарів першої необхідності, а не олігархічних
сил держави. При цьому уточнимо, що необхідне саме поступове
зниження основної ставки 20% разом з зміною елементів інших
податків, адже ставка 17% оптимальна за мірками ЄС, а для України –
небезпечна: ймовірно, що товаровиробники залишатимуть незмінними
відпускні ціни, підвищивши націнку, а Держбюджет може втратити
значну частину доходів.
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Питання узгодженості показників декларації з податку на
прибуток і фінансової звітності є особливо актуальними в умовах
функціонування Податкового кодексу України, яким задекларовано
використання даних бухгалтерського обліку в цілях оподаткування.
Однак результати, обчислені згідно вимог податкового обліку, значно
відхиляються від реальних фінансових результатів діяльності
підприємства за даними фінансового обліку.
В бухгалтерському обліку прибуток визначають за правилами
бухгалтерського обліку, згідно з діючими положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку, а в податковому – згідно Податкового
кодексу, ці методики мають ряд відмінностей.
Відповідно до Податкового кодексу дохід від реалізації товарів
визнається за датою переходу покупцеві права власності на цей товар,
а дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою
складання відповідного документа, що підтверджує факт надання
послуг, виконання робіт. Тобто, доходи визнаються згідно методу
нарахування, що відповідає положенням (стандартам) бухгалтерського
обліку, при цьому витрати відповідно до Податкового кодексу
визнаватимуться за датою нарахування доходів. Однак як і раніше між
фінансовим та податковим обліком можуть виникати суттєві різниці.
Для узгодження даних податкового і бухгалтерського обліку
використовують П(С)БО №17 „Податок на прибуток‖, затверджений
Міністерством фінансів України від 28.12.2000р. №353, та Наказ
Міністерства фінансів України № 27 від 25.01.2011р. Положення
бухгалтерського обліку „Податкові різниці‖.
Дані нормативні документи не суперечать і не замінюють один
одного, а взаємодоповнюють. Податкова різниця – різниця, яка
виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів,
зобов'язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та
доходами і витратами, визначеними податковим законодавством.

263
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Згідно законодавства податкові різниці класифікуються на
постійні і тимчасові. Інформація про тимчасові та постійні податкові
різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового
прибутку (збитку) звітного періоду, повинні накопичуватись в
регістрах бухгалтерського обліку та узагальнюватись у зведеному
регістрі. Але виникає ряд питань щодо накопичення інформації про
податкові різниці, оскільки спеціальних регістрів не розроблено,
відсутні навіть окремі бухгалтерські рахунки для узагальнення
різниць, зокрема постійних.
Нововведенням можна вважати класифікацію в ПБО „Податкові
різниці‖ для цілей бухгалтерського обліку податкових різниць, які
враховуються при визначенні податку на прибуток за звітний період,
за видами діяльності суб‘єкта господарювання.
Дані про суму податку на прибуток та податкові різниці
підприємства всі підприємства зобов′язані розкривати у фінансовій
звітності починаючи з 2013 року. Необхідність розрахунку таких
різниць викликає сумнів в умовах відсутності методичних
рекомендацій щодо застосування ПБО „Податкові різниці‖.
Для поєднання податкових розрахунків і бухгалтерського обліку
та удосконалення фінансової звітності доцільно забезпечити
комплексне облікове забезпечення формування і обчислення
податкових різниць. Потребує подальшого удосконалення процес
формування інформації про податкові різниці у регістрах
бухгалтерського обліку.
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ЗАБОРГОВАНІСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ
АСПЕКТ
В сучасних умовах багато суб‘єктів господарювання здійснюють
свої розрахункові відносини на умовах відстрочення платежу і

264

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

невідворотним наслідком цього є існування дебіторської
заборгованості. Її існування в складі активів підприємства є не лише
допустимим явищем, а й у певній мірі необхідним бажанням для
забезпечення нормальної та ефективної діяльності підприємства.
Дебіторська заборгованість є однією з найважливіших складових
кредитної діяльності підприємств, як один з елементів для розрахунку
показників її результативності.
Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку з метою
складання
фінансової
звітності
дебіторська
заборгованість
класифікується за наступними ознаками:
- зв‘язок з нормальним операційним циклом;
- термін погашення;
- об‘єкти, щодо яких виникли зобов‘язання дебіторів;
- своєчасність оплати боржником дебіторської заборгованості.
Відповідно до перших двох ознак виділяється довгострокова
дебіторська заборгованість (не виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу)
та поточна дебіторська заборгованість (виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена на протязі 12 місяців з дати
балансу).
В Україні такий поділ є обов‘язковим на відміну від
міжнародних стандартів, у відповідності з якими підприємство
самостійно приймає рішення про необхідність окремого відображення
у звітності довгострокової і поточної заборгованості.
Довгострокова дебіторська заборгованість має наступний
об‘єктний склад:
– заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду;
– заборгованість, забезпечена довгостроковими векселями;
– інша дебіторська заборгованість.
Відповідно нормативних документів, що регламентують
діяльність бухгалтера та ведення бухгалтерського обліку в Україні, у
складі довгострокової дебіторської заборгованості не виділяється
окремо такий важливий її об‘єктний елемент, як заборгованість за
товари, роботи, послуги.
З огляду на іноземний досвід деякими вченими пропонується
при класифікації дебіторської заборгованості максимально зближувати
строкову та об‘єктну складову диференціації дебіторської
заборгованості у балансі. Таким чином, довгострокову дебіторську
заборгованість доцільно поділяти на наступні види:
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– довгострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги;
– довгострокові векселі одержані;
– інша довгострокова дебіторська заборгованість;
Але, недоліком існуючої практики відображення дебіторської
заборгованості у балансі українських підприємств, на наш погляд, є те,
що з одного боку, заборгованість за товари, роботи, послуги може
бути як довгостроковою, так і короткостроковою (поточною), а з
іншого – у стандартах та інструкції до застосування плану рахунків
немає чітких вказівок на можливість їх у складі довгострокової
дебіторської заборгованості.
А отже і основна увага при висвітленні дебіторської
заборгованості підприємства повинна приділятися саме заборгованості
за товари, роботи та послуги. Пропонуємо встановити в Плані
рахунків бухгалтерського обліку, до рахунка 18 «Довгострокова
дебіторська заборгованість та інші необоротні активи», додатковий
субрахунок який виділяв би «Довгострокову дебіторську
заборгованість за товари, роботи, послуги», а не в складі 183
субрахунку, в якому бухгалтеру при виділенні даної заборгованості
складно. За об‘єктною ознакою слід особливо виділити ще один
різновид дебіторської заборгованості – аванси, що видані
контрагентам за майбутні поставки товарів, робіт, послуг. Цей вид
дебіторської заборгованості також безпосередньо пов‘язаний з
основною діяльністю підприємства.
Таким чином, уточнення економічного змісту
складових
дебіторської заборгованості та розроблені на цій основі пропозиції по
вдосконаленню довгострокової дебіторської заборгованості в Плані
рахунків бухгалтерського обліку, сприятимуть подальшому розвитку
наукових досліджень у напрямку вирішення проблемних питань, що
виникають
при
визначенні
довгострокової
дебіторської
заборгованості.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО
ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОБЛІКОВУ СИСТЕМУ
ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення якості кінцевої будівельної продукції завжди було
актуальним завданням будівельного виробництва. Проте світові
тенденції, що сформувались на сьогоднішній день можна вважати
новим підходом до поняття якості у будівельному секторі. На нашу
думку, зміна підходу до якості зумовлює зміну підходів, що
застосовуються у обліковій практиці підприємства. Виникає потреба
забезпечити орієнтацію облікової системи на управління якістю.
Останнім часом світового визнання набула концепція сталого
розвитку суспільства. У будівництві дана концепція спричинила
формування течії відомої за назвою ―зелене будівництво‖. На даному
етапі розвитку будівельного сектора цей підхід можна вважати
найпрогресивнішим. Він забезпечує будівництво енергоощадних,
екологічних та комфортних об‘єктів. Передбачається, що продуктом
зеленого будівництва мають бути ―зелені будівлі‖ найвищої якості при
мінімізації витрат та максимізації комфорту. У ролі певної гарантії
якості використовують такий інструмент як сертифікацію будівельних
об‘єктів за стандартами ―зеленого будівництва‖. На даний час
найбільш відомими є англійська система оцінки (BREEAM) та
американська (LEED).
Практика сертифікації будинків тільки починає поширюватися в
світі протягом останніх 10 років, а для України це питання наразі
залишається перспективою майбутнього.
Підвищення рівня якості кінцевої будівельної продукції
досягається переважно заходами контролю якості виконання
монтажно-будівельних робіт та сертифікацією технологічних і
виробничих процесів.
За офіційними статистичними даними на початок 2011 року в
Україні було видано сертифікати на відповідність систем управління
якістю вимогам ISO 9001 тільки 132 будівельним підприємствам. Слід
відзначити, що будівельні підприємства впроваджують також інші
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системи управління, зокрема 5 підприємств мають сертифіковані
системи екологічного керування за ISO 14001, 6 – системи управління
професійною безпекою та здоров'ям за OHSAS 18001 та 1
підприємство - інтегровану систему. Така статистика показує, що
вітчизняні будівельні підприємства адаптуються до світових
прогресивних тенденцій розвитку та починають підтримувати втілення
ідей сталого розвитку і соціальної відповідальності бізнесу.
Зміна підходів зумовлює внесення відповідних змін до таких
елементів бухгалтерського обліку як документування, оцінка,
калькулювання, рахунки та звітність. Потребує подальшого
дослідження питання, пов‘язані з оцінкою витрат, що виникають
внаслідок впровадження та підтримки системи управління якістю і
проведення сертифікації. Для формування управлінської інформації
про витрати на якість важливими аспектами є оптимізація класифікації
таких витрат, дослідження порядку їх відображення на рахунках
аналітичного та синтетичного обліку, розробки методики організації їх
обліку. Заходи комплексного характеру з адаптації необхідних
елементів бухгалтерського обліку можуть дозволити обліковій системі
виконати завдання з інформаційного забезпечення процесу управляння
якістю.
В системі управління будівельним підприємством вагомого
значення набуває внутрігосподарський контроль за дотриманням
технологічних вимог, державних будівельних норм, внутрішніх
стандартів якості, авторських конструктивних рішень. Пріоритетним
інструментарієм управлінського аналізу є факторний аналіз,
функціонально-вартісний аналіз та АВ-аналіз.
Тенденції світового ринку щодо появи та розповсюдження
якісних об‘єктів будівництва з позиції енергоощадності, екологічності
можна розглядати як фактор, який варто враховувати при
удосконалення системи управлінського обліку будівельного
підприємства.
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ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВНУТРІШНІХ КОНТРОЛЕРІВ
Проблема прав та обов‘язків внутрішніх контролерів не втрачає
актуальності в умовах сьогодення. Під внутрішнім контролем слід
розуміти спосіб організації функціонування усіх ланцюгів управління
організацією з метою допомоги адміністративному апарату
організації. Внутрішній контролер – це експерт у галузі
адміністрування, що забезпечує новими знаннями керівництво та
управляючий персонал підприємства.
Значний внесок у вивченні внутрішнього контролю зробили такі
вчені як: Ф.Ф. Бутинець, І.О. Білик, О.В. Васюренко, Л.В. Дікань, М.Д.
Корінько,А.А. Сокін та інші.
Основною проблемою, яку виділяють вчені є те, що внутрішні
контролери досить часто зловживають своїм службовим становищем,
що призводить до невиконання або неякісного виконання
поставленого перед ними завдання.
Функціональні обов'язки внутрішнього контролера визначаються Положенням про відділ внутрішнього аудиту, що затверджується власником (керівником) підприємства. Права і обов'язки внутрішніх контролерів і їх відповідальність визначені також контрактами
та посадовими інструкціями [2, С.43].
Права та обов‘язки внутрішніх контролерів визначені окремими
авторами наведено в таблиці 1.
Аналізуючи таблицю 1, доцільно зазначити, що автори виділяють багато спільних ознак, оскільки вони визначені загальноприйнятим законодавством України. Однак Білик І.О. звертає більшу
увагу на те, що контролер має право вільно збирати будь-яку потрібну
йому інформацію, що стосується перевірки.
В той час, як Васюренко О.В. акцентує більшу увагу на знаннях
контролера законів та нормативних актів, що стосуються перевірки і
вважає що внутрішній контролер не має відхилятись від даних норм.
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика прав та обов‘язків внутрішніх
контролерів
Права внутрішніх
Обов‘язки внутрішніх
контролерів
контролерів
Білик І.О.
-знайомитися з проектами
-здійснює перевірку фі
рішень керівництва;
нансової та управлінської
-в межах своєї компетенції звітності підприємства та
повідомляти
аналізує її вірогідність;
безпосередньому керівнику -проводить суцільні ревізії і
про недоліки в діяльності перевірки в підрозділах
підприємства;
підприємства відповідно до
-запитувати особисто або за затвердженого плану;
дорученням
-здійснює експертну оцінку
безпосереднього керівника проектів та контрактів
від керівників підрозділів і -складає звіти про зроблену
інших
спеціалістів роботу,
аналітичні
і
інформацію і документи, доповідні
записки,
дає
необхідні для виконання експертні висновки
його посадових обов'язків.
Васюренко
-самостійне
визначення -знати
законодавство,
О.В.
способів
і
прийомів галузеві, регіональні нопроведення
аудиту, рмативні акти, регулюючі
виходячи з узгодженого діяльність підприємства;
плану і програми аудиту
-належним чином перевіряти
- вимоги і можливість стан бухгалтерського обліку
отримання
необхідних та звітності, а також інші пидокументів, пояснень в
тання,
письмовій або усній
передбачені
планом
формах;
внутрішнього аудиту;
-перевірку наявності майна, - повідомляти керівництво
грошей,
цінностей, про усі факти виявлених під
проведення або вимоги час
аудиту
недоліків,
проведення
контрольних вносити пропозиції відносно
обмірів виконаних робіт.
їх усунення.
*Власна розробка авторами на основі джерел [1, С.15-16, 2, С.43-44].
П.І.Б. автора

Проаналізувавши вищевикладене, можна зробити висновок, що
підрозділ внутрішнього контролю має бути присутнім у штатному
розписі підприємства. Внутрішній контролер повинен чітко знати свої
обов‘язки та права, так як при виконанні своєї діяльності, а саме за
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неналежне її виконання може нести як майнову, так і іншу
відповідальність, визначену законодавством за порушення норм
перевірки.
Список використаних джерел:
1.Білик І.О. Права та обов‘язки внутрішніх аудиторів / І.О. Білик // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. - №8. – С. 13- 18
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Економічні перетворення, що здійснюються в Україні,
нерозривно пов‘язані з пошуком принципово нових методів організації
та управління виробництвом. Це вимагає адекватних змін у структурі
господарського обліку, і, відповідно, зумовлює необхідність
вдосконалення системи облікової інформації, необхідної для
прийняття управлінських рішень. Для підприємств, які здійснюють
будівництво власними силами, має неабияке значення дослідження
обліку будівельних матеріалів.
Головною передумовою успішного здійснення виробничого
процесу будівельних підприємств є наявність та раціональне
використання будівельних матеріалів. Важливим резервом в напрямі
покращення діяльності підприємств є підвищення ефективності
використання будівельних матеріалів.
У процесі реформування системи обліку та впровадження
національних стандартів обліку змінюються вимоги щодо обліку і
аналізу будівельних матеріалів, розширюються поставлені перед ними
завдання.
Проблеми обліку будівельних матеріалів висвітлені у працях
Ф.Ф. Бутинця, М.Ф. Базася, В.Б. Захожая, В.А. Лугової,
С.З.Мошенського, Т.П.Остапчука, Н. М. Ткаченко. Дослідження і
систематизація поглядів вчених щодо економічної суті будівельних
матеріалів показало, що це матеріальні активи, призначені для
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використання в капітальному будівництві об'єктів, що зводяться
господарським або підрядним способом.
Таким чином, будівельні матеріали – це всі запаси і матеріали,
які підприємство утримує з метою використання їх у будівництві, або
для надання послуг з будівництва і реконструкції споруд іншим
організаціям.
Будівельні матеріали є найбільш важливою і значною частиною
активів будівельного підприємства. Дані запаси відносяться до складу
оборотних активів, тому що можуть бути перетворені на грошові
кошти протягом року або одного операційного циклу.
Для обліку будівельних матеріалів доречно було б створити
стандарт обліку з відповідною назвою. Не зважаючи на той факт, що
на даний момент існує П(С)БО №18 «Будівельні контракти», яке дещо
розкриває сутність обліку будівельних матеріалів, але практично
згаданий норматив висвітлює специфіку обліку лише окремих
операцій на тих підприємствах, в яких основною діяльністю є
будівництво всіх видів конструкцій.
Новий стандарт обліку з однойменною назвою «Будівельні
матеріали» повинен висвітлювати такі питання:
 теоретичне визначення поняття категорії будівельні матеріали;
 особливості оприбуткування та методи визначення вартості
будівельних матеріалів при їх придбанні;
 порядок списання будівельних матеріалів, визначення методів
їх списання;
 порядок віднесення будівельних матеріалів на витрати
звітного періоду.
На будівельних підприємствах доцільно було б уніфікувати
аналітичний облік будівельних матеріалів. Наприклад, можна
запропонувати таку систему аналітичних рахунків:
 205/1 – будівельні матеріали, які використовуються в основній
діяльності;
 205/ – будівельні матеріали, які використовуються для
реконструкції, демонтажу конструкцій;
 205/3 – будівельні матеріали списані на витрати періоду.
Отже, питання обліку будівельних матеріалів на підприємствах
будівельної галузі є на сьогодні досить актуальним. Викладені підходи
щодо вдосконалення обліку будівельних матеріалів, не суперечать
чинним нормативним документам і дадуть можливість підвищити
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аналітичність обліку таких матеріалів та покращити контроль за їх
станом і складом при прийнятті необхідних управлінських рішень.
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Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО
КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
Зростання наукового і практичного інтересу до проблем
використання людського капіталу стало підтвердженням того, що
наприкінці ХХ століття головним чинником економічного розвитку та
конкурентоспроможності на всіх рівнях є не нагромадження
матеріальних благ і послуг, а накопичення знань, досвіду, вмінь,
здоров‘я, мотивації та інших продуктивних характеристик людей, що
здобуваються в процесі людського розвитку.
Людський капітал - це сформований і розвинений в результаті
інвестицій і накопичений людиною певний запас здоров‘я, знань,
навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано використовується
в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню
продуктивності праці і завдяки цьому впливає на зростання доходів
свого власника, прибутку підприємства та національного доходу [3].
Позитивний ефект такого визнання полягає в тому, що
використовуючи теорію людського капіталу, можна логічно пояснити і
глибше дослідити такі кардинальні проблеми, як людський розвиток,
економічне зростання, розподіл доходів, роль і значення освіти та
професійної підготовки в суспільному відтворенні, вікова динаміка
заробітків, мотивація тощо. Зокрема, ця теорія дозволяє визначити
доцільність витрат, наприклад, на навчання або на зміну місця роботи
залежно від розміру майбутнього приросту доходів і тривалості їх
одержання, що має суттєве мотиваційне значення для економістів.
Дедалі більше у створенні активів людського капіталу зростає
роль окремих підприємств. Нерідко вони стають найефективнішими
виробниками цього капіталу, оскільки здійснюють підготовку
персоналу відповідно до поточних і перспективних потреб
виробництва, а також мають достовірну інформацію про
перспективні напрями капіталовкладень у навчання та професійну
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підготовку. Проте підприємствам притаманний прагматичний підхід
— вони роблять інвестиції в людський капітал лише доти, доки вони
дають економічну віддачу. Моральні зиски, інтегрований соціальний
ефект від цих інвестицій є в основному суспільним благом, у
розвитку якого зацікавлена держава, а не конкретне підприємство.
Саме тому в цивілізованому світі держава економічними методами
заохочує підприємства до інвестування в людський капітал.
Разом з тим слід відмітити, що питання ефективності
інвестування в людський капітал в реаліях економіки України на рівні
держави, регіонів та підприємств потребують глибшого опрацювання.
У наш час роль держави в цій галузі дуже значна. Держава застосовує і
стимули, і примусові заходи, спрямовані на примноження людського
капіталу нації. Особливо велика роль держави у двох найважливіших
сферах формування людського капіталу — в освіті та охороні здоров‘я
[ 2, С.37-38].
Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що для
забезпечення якісного формування та відтворення людського капіталу
необхідно: забезпечити відповідність професійно-кваліфікаційної
структури пропозиції робочої сили попиту на неї, контроль над
трудовою міграцією населення, особливо молоді, зниження безробіття,
контролювання диференціації доходів населення, забезпечення діалогу
"ВНЗ-підприємство" для надання можливості проходити якісне
стажування, розміщення на території України інтелектуально
насичених виробництв, контроль над демографічною ситуацією,
покращення інфраструктури: медицини, освіти, житлових умов,
покращення умов праці, підтримка малого та середнього бізнесу, що
гарантують робочі місця та впроваджують інноваційні проекти у
виробництво, залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів до
інноваційних проектів. Все це підвищить впевненість населення
України у майбутньому, покращить рівень життя та буде спонукати
людей до самоінвестування, що буде розвивати та відтворювати
людський капітал.
Список використаних джерел:
1. Наукова та інноваційна діяльність в Україні 2009: Стат. зб. // Держкомстат. –
К., 2010.
2. Бородіна О. Людський капітал як основне джерело економічного зростання //
Економіка України. – 2003. – № 7. – С. 48- 53.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Організація та методика обліку і аудиту сільськогосподарських
підприємств визначаються загальними правилами та принципами.
Однак діяльність підприємств агропромислового виробництва
відрізняється від інших сукупністю галузевих, природних,
нормативних факторів. На підприємствах аграрної галузі важливою
складовою частиною активів є саме біологічні активи. Підприємствам
які виокремлюють біологічні активи як важливий та унікальний
об‘єкт, потрібно мати специфічну методику їх оцінки, правильності
обліку, відображення в первинних документах та звітності, а також
контролю та аудиту.
Стан та проблеми обліку і аудиту поточних біологічних активів
на даний час досить актуальні. Тому їх піднімають у своїх роботах
провідні вітчизняні науковці, зокрема В.М. Жук, Є.В. Калюга, Г.Г.
Кірейцев, М.М. Коцупатрий, О.О. Канцуров, М.Ф. Огійчук, П.Л. Сук,
Л.С. Шатковська та інші вчені.
Метою є дослідження методичних аспектів аудиту поточних
біологічних активів підприємств, а також обґрунтування актуальних
питань його удосконалення з метою підвищення ефективності
управління підприємством.
Дослідження довели, що розробити універсальну методику
аудиту поточних біологічних активів неможливо. Тому послідовність,
вибір і обґрунтування напрямів перевірки визначаються такими
основними факторами, як:
 форма
власності
та
організаційно-правова
форма
підприємства;
 обсяги діяльності, чисельність працівників;
 система оподаткування;
 стан системи обліку і контролю підприємства, рівень його
інформаційного забезпечення;
 рівень кваліфікації кадрів тощо.
Також важливим та складним питанням є аудит оцінки
біологічних активів та сільськогосподарської продукції за
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справедливою вартістю. Складність як обліку, так і аудиту оцінки
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю при
первісному визнанні зумовлено рядом факторів, На підприємствах
рекомендують створювати постійно діючі комісії з визначення
справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської
продукції, наявність (або відсутність) яких аудитору слід встановити,
здійснюючи загальне ознайомлення та попередню оцінку діяльності
свого клієнта. Що стосується перевірки відображення біологічних
активів на дату проміжного та річного балансу за справедливою
вартістю, то слід відмітити, що не всі підприємства складають
проміжний баланс, про що, знову ж таки, аудитору до початку
безпосереднього проведення аудиту, слід отримати відповідні докази
На завершальному етапі аудиторської перевірки на підставі
робочих документів аудитор складає проміжний звіт про стан
бухгалтерського обліку поточних біологічних активів і робить
аудиторський висновок щодо достовірності відображення інформації
про наявність і використання поточних біологічних активів у
фінансовій, податковій та статистичній звітності підприємства-клієнта.
Узагальнюючи слід відмітити, що аудит поточних біологічних
активів в підприємствах агропромислового виробництва має ряд
особливостей, врахувати і використати які в аудиторському процесі
можуть фахівці-аудитори, що добре розуміють специфіку
рослинницької і тваринницької галузей. Проблемні аспекти аудиту
пов‘язані також із суперечністю питань, які мають місце в організації і
методиці бухгалтерського обліку біологічних активів, низьким рівнем
науково-методичного
забезпечення
аудиту
агропромислового
виробництва,
наявністю
в
достатній
кількості
аудиторів,
спеціалізованих в аграрній сфері. Належним чином організаційний
аудит біологічних активів сприятиме ефективному управлінню
підприємствами аграрної галузі. Таким чином доцільність розробки
спеціальних методичних рекомендацій з організації і методики аудиту
біологічних активів та подальших наукових досліджень є очевидними.
Список використаних джерел:
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи».
2. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів,
затверджених Міністерством фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Регіональна економічна інтеграція являє собою процес розвитку
стійких економічних зв'язків та розподілу праці національних
господарств, який, охоплюючи зовнішньоекономічний обмін і сферу
виробництва, веде до тісного переплетення національних господарств
і створення єдиного господарського комплексу в регіональному
масштабі [2].
Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві (або
більше) країни об'єднуються разом для створення ширшого
економічного простору з метою:
- забезпечення кращих умов торгівлі;
- збільшення розмірів ринку;
- розширення торгівлі паралельно з поліпшенням
інфраструктури;
- поширення передових технологій;
- стимулювання конкуренції.
В умовах регіональної економічної інтеграції перебудова
економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі
більшим залученням нашої країни до існуючої системи
світогосподарських зв‘язків. Інтегрування економіки України до
регіональних економічних об‘єднань, її участь у різних видах
міжнародного підприємництва підвищує роль та значення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах
регіональної економічної інтеграції – це важлива й невід'ємна сфера
господарської діяльності, яка при ефективному використанні всього
комплексу сучасних форм і методів міжнародних економічних
відносин здатна впливати на технічне удосконалювання виробництва,
підвищення продуктивності праці і якості продукції, яка виробляється
[3].
Зовнішньоекономічна діяльність для більшості українських
підприємств означає, перш за все, розвиток форм збуту на зовнішніх
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ринках. В зв'язку з цим зміни в організаційній і функціональній
структурах підприємств характеризуються подальшим посиленням
зв'язків між сферою виробництва і сферою обігу, інтеграцією
виробничих і торгових функцій.
Вихід компанії на міжнародний ринок передбачає з‘ясування
мотивів підприємств до виходу на зовнішні ринки. При чому слід
зазначити, що в умовах регіональної економічної інтеграції виникає
необхідність прискорення виходу компанії на зовнішні ринки.
На сучасному етапі розвитку ЗЕД на рівні підприємства
мотивами їх виходу на зовнішні ринки можуть бути:
1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з
метою максималізації прибутку.
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових
технологій і обладнання.
3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб
виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і
низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації
виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних
позицій на світових товарних ринках.
5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і
кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї
економіки [1].
Отже, зовнішньоекономічна діяльність підприємства в умовах
регіональної економічної інтеграції здійснюється шляхом проведення
комерційних операцій з окремими країнами або регіональними
економічними об‘єднаннями і є важливим елементом механізму
управління зовнішньоекономічними відносинами. Вихід на зовнішній
ринок самостійно господарюючих суб'єктів сприяє пристосуванню
економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню
економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної
діяльності підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин - це
суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як
на рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї
країни.
Ефективна
зовнішньоекономічна
діяльність
сприяє
відтворенню
експортного
потенціалу
країни,
підвищенню
конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках,
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формуванню раціональної структури експорту й імпорту, а також
залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах.
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ОБЛІКУ
Сучасні зміни інформаційного постіндустріального етапу
розвитку економіки та інформаційного типу господарювання знаходять
свій вияв у процесах розвитку інформаційних систем обліку на рівні
підприємств. Економічна діяльність тісно пов‘язана із розвитком
інформаційних систем управління та її сегменту автоматизації обліку,
як складової даної системи. Для вивчення інформаційних систем та їх
вибору в конкретному випадку досить важливим аспектом є їх
класифікація. Використовують різні підходи та критерії класифікації
інформаційних систем. Для підприємств доцільно проводити
класифікацію інформаційних систем обліку за функціональною
ознакою.
Інформаційні системи обліку розглядають з точки зору таких
напрямків (у таких аспектах):
1. системи Інформаційна система обліку (ІСО) — це сукупність елементів
(система) за допомогою яких здійснюється функція збору,
накопичення, оброблення, зберігання та передача інформації для
підготовки та передачі її зацікавленим користувачам. До елементів

279
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

системи відносять технічні засоби, програмне забезпечення, персонал,
засоби телекомунікації.
2. обробки інформації Інформаційна система обліку (ІСО) — це сукупність технологій
обробки облікових даних: 1) ручна (паперова), 2) механізована; 3)
автоматична; 4) автоматизована (комп‘ютеризована).
3. управління Інформаційна система обліку (ІСО) — це процес виробництва
інформації, набір організаційних і технічних заходів щодо збору,
накопичення та оброблення інформації для підготовки та прийняття
ефективних управлінських рішень.
4. програмування (адміністрування) –
Інформаційна система обліку (ІСО) — це взаємодія алгоритмів,
математичної моделі, баз і банків даних, програмних методів,
стандартів процедур, персоналу управління з метою забезпечення
обробки облікової інформації.
Поряд із багатогранністю визначень понять «інформаційної
системи обліку» є інші причини, що призводять до потреб їх
розуміння через класифікаційні ознаки. Зокрема для вивчення
ефективності запровадження і використання інформаційних систем
обліку доцільно використовувати їх ознаки, які виражають оцінку, або
ступінь спрямованості: ступінь універсальності, ступінь охоплення
процесів управління підприємством за напрямами діяльності та
взаємозв‘язку між ними.
Вивчення підходів до класифікаційних ознак дасть змогу
обґрунтування до логічного розуміння та ефективного запровадження
інформаційних систем обліку на підприємствах. Також класифікація
повинна стати для підприємств інструментом за допомогою якого
формується ІТ-рішення, що потенційно задовольняють інформаційні
потреби користувачів.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В
УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Світова криза показала, що, окрім зовнішніх факторів, які
впливають на діяльність підприємства, таких як економічна стратегія
та політика діяльності на зовнішніх ринках, розвиток контактів на
міждержавному рівні, характер державного регулювання економіки,
обсяги державного замовлення та фінансування, інвестиційний клімат
тощо, важливою причиною неспроможності адаптуватися до
управління діяльністю підприємств у кризових умовах є
непідготовленість управлінського персоналу, а більшою мірою
інформаційної системи, на основі якої приймаються рішення до вимог
і завдань антикризового управління.
Питання
обліково-аналітичного
забезпечення
системи
управління підприємства неодноразово висвітлювали провідні
вітчизняні вчені Білуха М.Т., Садовська І.Б., Валуєва Б.І., Голов С.Ф.,
Дем‘яненко М.Я., Кірейцев Г.Г., Голячук Н.В., Лінник В.Г.,
Моссаковський В.Б., Пушкар М.С., Саблук П.Т., Сопко В.В.
Метою є висвітлення значення обліково-аналітичної інформації
для системи управління в умовах економічної кризи, дослідження
проблем теорії та практики інформаційного забезпечення
підприємства у прийнятті науково обгрунтованих управлінських
рішень.
Обліково-аналітичне забезпечення являє собою доволі складну
інформаційну систему, оскільки йдеться про різні рівні та об‘єкти
управління.
Під обліково-аналітичною системою управління розуміють
систему, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, зокрема
оперативних даних і використовує для економічного аналізу
статистичну, виробничу, довідкову та інші види інформації. Тому
обліково-аналітична система передбачає збирання, опрацювання та
оцінку всіх видів інформації, що використовується для прийняття
управлінських рішень на макро- і мікрорівнях.
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Система обліково-аналітичного забезпечення як єдина,
інтегрована система обслуговування має функцію потреб управління,
яка відповідає вимогам керівників, власників, акціонерів, інвесторів,
представників влади та інших користувачів інформації. В кризових
ситуаціях управлінські стратегії змінюються із великою швидкістю,
доки підприємство не набуде стійкого стану, а це, своєю чергою,
вимагає відповідного інформаційного забезпечення. Методологічною
основою обліку кризових явищ є виявлення причин та обставин
виникнення кризової ситуації на підприємстві та вивчення умов самої
кризи. Тому одним із завдань обліково-аналітичної системи в умовах
економічної кризи є забезпечення управлінського персоналу
необхідною інформацією, аналіз якої надасть можливість знайти
правильне рішення та уникнути втрат.
Криза переживає фазу зародження, виникнення, поширення,
зрілості, повного прояву та переходу до нового стану, основними
характеристиками якої є:
- неефективність або загальна втрата контролю над ситуацією;
- імовірність понесення дійсних або можливих збитків;
- загроза активам і функціонуванню системи загалом.
Наступним завданням обліково-аналітичної системи в умовах
економічної кризи є забезпечення належного контролю за діяльністю
підприємства. Отже, завданнями обліково-аналітичної системи в
умовах економічної кризи є забезпечення достовірною, оперативною,
релевантною інформацією користувачів, визначення кінцевого
результату діяльності суб‘єкта господарювання в необхідні для
управлінців терміни, забезпечення контролю за використанням
ресурсів на підприємстві, а також виявлення та аналіз інформації про
приховані обставини, які можуть призвести до загрози кризового
стану для підприємства.
Проблемою є те, що в більшості випадків ні вище керівництво,
ні менеджери різних рівнів управління не здійснюють належної
послідовної роботи з підвищення якості отримуваної інформації щодо
фінансових результатів діяльності.
Причиною такого незадовільного стану інформаційного
забезпечення управлінської ланки суб‘єктів господарювання можна
вважати неопрацьованість теоретико-методологічних та практичних
питань застосування інформації бухгалтерського обліку в процесі
прийняття
управлінських
рішень
та
відсутність
науково
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обгрунтованих рекомендацій щодо визначення якості організації
обліку. Саме від якості організації бухгалтерського обліку залежать
повнота, достовірність і своєчасність одержуваної інформації, яку
використовує управлінська ланка з метою управління певною
діяльністю.
Необхідно ефективно накопичувати інформацію, адже володіння
достовірною та актуальною інформацією поряд з умінням
застосовувати адекватні методи та засоби її збирання, перетворення і
передавання є основою ефективної організації діяльності будь-яких
підприємств, організацій, установ незалежно від їхньої організаційноправової форми.
Такого накопичення інформації можна досягти завдяки таким
крокам у процесі формування інформації в бухгалтерському обліку:
- забезпечення цілей різних груп користувачів інформації
бухгалтерського обліку шляхом здійснення моніторингу їх потреб;
- погодженість інтересів диференційованих груп користувачів;
- виявлення можливих засобів ведення бухгалтерського обліку,
котрі в змозі забезпечити формування різних видів звітності.
Отже, організація бухгалтерського обліку має бути покладена в
основу формування інформаційного забезпечення управлінської ланки
суб‘єкта господарювання. Наукові дослідження з цієї проблеми
сприятимуть підвищенню інформативності облікових даних на
підприємстві, які б давали змогу керівництву грамотно й оперативно
формувати управлінські рішення і швидко досягати цілей поточного і
стратегічного характеру.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ
Крім важливої місії – задовольнити потреби населення,
безумовною метою функціонування господарюючого суб‘єкта на ринку
є максимізація прибутку. Серед можливих напрямів досягнення
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зазначеної мети підприємствами хлібопечення провідне місце займає
розробка системи заходів щодо скорочення собівартості продукції.
Надавати інформацію для прийняття управлінських рішень призваний
управлінський облік, до компетенції якого входить вибір методу
калькулювання собівартості продукції.
Значний внесок у вирішення даної проблеми належить як
зарубіжним науковцям К.Друрі, Б.Нідлз, Т. Скоун, так і вітчизняним
практикам та теоретикам: Ф.Ф. Бутинцю, С.Ф.Голову, М.С. Пушкарю
та іншим.
Виділимо серед основних завдань управління собівартістю
хлібопекарної продукції наступні:
-інформаційне забезпечення адміністрації підприємства щодо
прийняття управлінських рішень з урахуванням їх економічних
наслідків;
-контроль фактичного рівня витрат у зіставленні з їх нормативами
з метою виявлення відхилень і формування економічної стратегії на майбутнє;
-розрахунок собівартості для оцінки рентабельності виробництва
продукції;
-виявлення та оцінка економічних результатів виробничої
діяльності структурних підрозділів;
-систематизація інформації управлінського обліку для прийняття
рішень довгострокового характеру (окупність виробництва і технології
продукції; рентабельність асортименту, ефективність капітальних вкладень у виробничі запаси тощо).
Як свідчить практичний досвід діяльності хлібопекарних
підприємств у споживчій кооперації, повнота виконання завдань
управління собівартості залежите від обраного методу калькулювання.
За даними опитування менеджерів хлібозаводів Волинської області
існуюча традиційна система обліку забезпечує керівництво повною
достовірною інформацією для прийняття управлінського рішення, але не
завжди дозволяє оперативно відреагувати на непередбачувані зміни
ринкового середовища. Вітчизняна система фінансового менеджменту,
таким чином, недостатньо точно визначає роль обліку в управлінні.
Проявом цього є невідповідність обраного методу процесам управління
на мікрорівні.
Застосування методу обліку фактичних витрат відповідно до
П(С)БО 16 "Витрати" є обов'язковою умовою ведення бухгалтерського
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фінансового обліку. Проведення оперативного аналізу за історичною
собівартістю дозволяє визначити відхилення фактичних показників від
показників попереднього періоду (або прогнозного значення), структуру
собівартості, динаміку окремих калькуляційних статей, оцінку ти вплив
собівартості та обсяг виробництва на загальну суму понесених витрат,
фінансові результати.
Метод організації обліку собівартості за нормативними витратами
передбачає включення до собівартості тільки стандартних витрат що
пов‘язані з виготовленням продукції. Можливі відхилення від
нормативу накопчуються на окремому рахунку. Отже, вже у процесі
обліку виробничої собівартості є можливість оперативно виявляти
винуватців, причини відхилення від нормативів.
На підприємствах хлібопечення економічно доцільним є
застосування методу обліку фактичних витрат з елементами
нормування, який значно полегшує процес розробки оперативного
управлінського рішення.
Позамовний метод є необхідною умовою для виконання
виробничих замовлень від споживачів. Критерієм визначення обсягу
замовлення має бути межа беззбитковості.
Спільними рисами методів калькулювання повної та неповної
калькуляції собівартості є такі: обидва методи передбачають повне
відображення фактичних витрат, базуються на первісному групуванні
витрат за ознакою способу включення до собівартості готових виробів
(на прямі і непрямі), мають вплив на формування фінансового
результату, містять інформацію про прийняття управлінських рішень.
Найістотнішою перевагою методу обліку неповних витрат є
факторний аналіз прибутку на підставі взаємозв‘язку "обсяг реалізації
– витрати – прибуток" та категорії маржинального доходу. який
вдосконалює економічне обґрунтування управлінського рішення.
Таким чином, з одного боку, вітчизняні хлібозаводи мають
можливість, з одного боку, вибору методу калькулювання, з іншого –
на перший план висувається проблема критеріїв вибору відповідного
методу, необхідність розуміння облікового процесу як інформаційного
джерела для прийняття дієвого оперативного управлінського рішення.
Тому рішення щодо впровадження оптимальної системи обліку
собівартості залишається за кожним підприємством, виходячи із
стратегії та тактики його поведінки на ринку.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В АГРОБІЗНЕСІ
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
На початку ХХ століття економічна наука поповнилася новим
напрямом – інституціалізмом, який відкрив до цього невідомі об‘єкти
дослідження, одним з яких є трансакційні витрати. Важливу роль у
дослідженні витрат відіграє науково обґрунтована їх класифікація. За
період дослідження трансакційних витрат розроблено багато їх
класифікацій. Загалом таке своєрідне накопичення знань про
трансакційні витрати є позитивним, але водночас призводить до
хаотичності у розумінні і підходах до цих витрат. Коли кожен вчений
бачить різні трансакційні витрати неможливо досягти порівняльності
показників, не кажучи вже про якісний аналіз.
Дослідженням класифікації трансакційних витрат займалися як
вітчизняні, так і зарубіжні вчені, серед них: О. Вільямсон, Д. Норд, К.
Менар, Т. Еггертсон, П. Мілгром, Дж. Робертс, Р. Капелюшников, В.
Кокорев, А. Шаститко, С. Авдашев, І. Булєєв, Г. Кірейцев, С.
Архієреєв та інші.
Розглянемо найбільш поширені підходи до класифікації
трансакційних витрат та спробуємо поглянути на проблему з погляду
бухгалтерської науки.
О. Вільямсон запропонував класифікацію трансакційних витрат
по відношенню до моменту укладання угоди. Відповідно до цього
підходу трансакційні витрати поділяють на витрати понесені до
укладання угоди (ex ante) та після укладання угоди (ex post).
Загальновизнаною й авторитетною є класифікація трансакційних
витрат, запропонована Д. Нортом та остаточно сформульована Т.
Еггертссоном. Згідно з цією класифікацією, трансакційні витрати
складаються із: витрат пошуку; витрат ведення переговорів; витрат
складання контракту; витрат моніторингу; витрат на здійснення
примусу дотримання умов контракту; витрат на захист прав власності.
Для побудови системи бухгалтерського обліку Ющак Ж.М. і
Мельник С.І. пропонують класифікувати трансакційні витрати по
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відношенню до бухгалтерського обліку на два типи: контрольовані та
неконтрольовані.
До контрольованих вони відносять витрати: на пошук
інформації; на проведення переговорів; на укладання угод; витрати
вимірювання; витрати специфікації; витрати на утримання.
Неконтрольовані витрати включають: витрати захисту від третіх
осіб; витрати опортуністичної поведінки; витрати, пов‘язані з «ціною
позалегальності» [8].
Але, на наш погляд, з метою прийняття більш детального
вивчення трансакційних витрат в аграрному секторі доцільно
виокремити витрати, що мають місце у процесі укладання угоди.
Витрати перед укладанням контракту – це витрати на вивчення
попиту і пропозиції на комбікорми та іншу продукцію кормового
призначення, на одержання та опрацювання інформації про
потенційних постачальників та покупців, про ціни на ринку, про
продукцію конкурентів.
Витрати в процесі укладання контракту складаються з витрат на
відрядження головного зоотехніка аграрного підприємства, який
здійснює узгодження рецептури необхідних наприклад в тваринництві
комбікормів, враховуючи можливість тим самим і коригувати вартість
комбікормів, витрат на відрядження працівників,а також на юридичне
оформлення та послуги поручителів.
Витрати після укладання контракту включають витрати на
контроль за дотриманням умов контрактів.
Численні дослідження провідних зарубіжних і вітчизняних
вчених вказують на те, що трансакційні витрати є важливою і
водночас складною та багатогранною категорію. Незважаючи на
багаторічні пошуки, єдиного розуміння цих витрат, а отже і їх
класифікації немає. За таких умов чекати від бухгалтерської науки у
найближчому майбутньому чіткої номенклатури трансакційних витрат
і тим більше конкретної їх оцінки не варто. І водночас, зрозуміло, що
нехтувати інформацією про трансакційні витрати означає не
враховувати дію економічних законів ринкової економіки та не мати
змоги приймати виважені управлінські рішення. Компромісним
рішенням даної проблеми на нашу думку є побудова системи
управлінського обліку трансакційних витрат.
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РЕГІОНАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Україна не відзначається високим рівнем лісистості за винятком
декількох природнокліматичних зон. Такими зонами виступають
Полісся та Карпати. Тому й спостерігається в розрізі економічних
районів значна диференціація обсягів продукції лісового господарства.
У 2009 році найбільші обсяги продукції лісового господарства мали
місце у Поліському економічному районі (1077,4 млн грн) та
Карпатському економічному районі (711,5 млн грн). Обсяг продукції
лісового господарства в цих двох економічних районах перевищує
аналогічний показник усіх інших економічних районів разом узятих.
Обсяги продукції лісового господарства по всіх районах
корелюють з площею земель лісового фонду. Це свідчить про те, що
нарощення обсягів виробництва на підприємствах лісового
господарства в середньостроковій та довгостроковій перспективі
залежить від розширення площ земель лісового фонду. Розширення
земель лісового фонду в малозаліснених економічних районах
необхідно проводити у формі агролісомеліоративних заходів,
розширення захисних лісосмуг та плантаційного лісорозведення.
З обсягами продукції лісового господарства по всіх економічних
районах корелює обсяг заготівлі ліквідної деревини. Проте не по всіх
економічних районах має місце аналогічна кореляція по відношенню
до площ рубок лісу. Якщо в обсягах продукції лісового господарства
Східний економічний район випереджає Подільський, то щодо площ
рубок лісу має місце більше значення даного показника в
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Подільському економічному районі. Це є наслідком кращої породновікової структури лісового фонду у Східному економічному районі
порівняно з Подільським.
Заслуговує на увагу факт неспівпадання в Поліському та
Карпатському економічних районах обсягів заготівлі лісоматеріалів
круглих та деревини від рубок формування й оздоровлення лісів.
Якщо в Поліському економічному районі обсяг заготівлі
лісоматеріалів круглих становить 2727,3 тис. м3, то обсяг заготівлі
деревини від рубок формування й оздоровлення лісів є меншим на
199,8 тис. м3. Хоча в усіх інших економічних районах спостерігається
перевищення обсягів заготівлі деревини від рубок формування й
оздоровлення лісів над обсягом заготівлі лісоматеріалів круглих.
Важливою складовою невиснажливого та збалансованого
лісокористування є відтворення лісів. Природно, що найбільші площі
відтворення лісів на землях лісового фонду спостерігаються в
Поліському та Карпатському економічних районах і становлять
відповідно 22455 та 12247 га. Значними можна вважати площі
відтворення лісів на землях лісового фонду Причорноморського
економічного району (10124 га), що перевищує аналогічний показник
у Східному, Подільському, Придніпровському, Донецькому та
Центральному економічних районах.
Враховуючи низький рівень лісистості території України, а
особливо зони лісостепу та степу, необхідно кардинально переглянути
державну політику відтворення лісів на землях лісового фонду. Для
того щоб процеси відтворення набули більшого розмаху, необхідно до
цього процесу долучати фермерські та особисті селянські
господарства. Стимулом для цих категорій господарств стало б
відшкодування половини витрат на відтворення лісів за рахунок
коштів державного бюджету, а в особливо малолісних регіонах і друга
половина має відшкодовуватися, але вже за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
Відмінності в обсягах продукції лісового господарства, обсягах
заготівлі ділової деревини, площах відтворення лісів у розрізі
економічних районів підтверджують думку про необхідність
диференційованого підходу до вибору форм і методів ведення лісового
господарства на територіях різних природно-кліматичних зон. У
заліснених економічних районах, якими є Поліський, Карпатський
економічні райони, а також гірська частина Криму, необхідно зберегти
традиційну структуру управління лісовим господарством, відповідно
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до якої основну роль у веденні лісового господарства виконують
державні лісогосподарські підприємства.
УДК 657
Мельник А.В., ст. гр. ОАСз-22
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ
Однією з найбільш важливих ділянок бухгалтерського обліку на
підприємствах є облік фінансових інвестицій. Поняття "фінансові
інвестиції" є новим і використовується у вітчизняній обліковій
термінології порівняно недавно – з кінця 1980-х років, коли в Україні
були введені такі фінансові інструменти як цінні папери, почали
формуватися нові економічні відносини, пов'язані з участю одних
підприємств у формуванні статутного капіталу інших суб'єктів.
Термін "інвестиції" походить від латинського invest, що означає
"вкладати". У різних розділах економічної науки та в різних сферах
його застосування його зміст має свої особливості.
Питаннями формування взаємовідносин у сфері фінансового
інвестування, їх обліку і контролю в Україні займаються такі вчені як
Бланк І. О., Голов C. Ф., Добровський В., Задорожний 3. В., Крупка Я.
Д., Литвин Б. М., Пересада А. А. та інші. Однак, відсутність глибоких
теоретичних напрацювань, практичного досвіду, складність системи
оцінки і методології обліку фінансових інвестицій призвели до того,
що на сьогодні немає чітко визначених методик стосовно обліку
різних видів таких інвестицій, теоретичні напрацювання та прийняті
нормативні акти не завжди знаходять практичне застосування.
Отже, вищезазначене свідчить про актуальність досліджуваної
теми та про необхідність її подальшого вивчення.
На сьогодні в Україні деякі законодавчі та нормативно-правові
акти мають певні недоліки і протиріччя, не завжди знаходять
практичне
застосування,
а
тому потребують
подальшого
вдосконалення. Так, П(С)БО не дають чіткого уявлення про можливі
види і класифікаційні ознаки інвестицій. Це стосується, зокрема,
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поділу фінансових інвестицій на поточні і довгострокові, ті що
засвідчують чи не засвідчують право власності, визначають чи не
визначають вплив інвестора на об'єкт інвестування.
Подальшого
вдосконалення
вимагає
також
порядок
відображення інформації у Примітках до річної фінансової звітності.
Розкриття інформації у затвердженій формі Приміток не може
повністю задовольнити потреб користувачів фінансової звітності
Слід відзначити, що фінансові інвестиції хоча і набувають все
більшого поширення, однак і на сьогоднішній день залишаються
відносно новим та недостатньо дослідженим явищем у діяльності
суб‘єктів господарювання.
Аналізуючи нормативно-правове регулювання фінансових
інвестицій зроблено висновок, що діюча система аналітичного і
синтетичного обліку довгострокових фінансових інвестицій, що
випливає з нововведених стандартів бухгалтерського обліку, не
повністю задовольняє потреби користувачів інформації. Це стосується,
насамперед необхідності більш глибокої деталізації в обліку і звітності
інформації щодо інвестиції, які утримуються для одержання прибутку,
здійснення контролю чи з метою подальшого продажу.
На мій погляд, необхідне більш детальне відображення
інформації про фінансові інвестиції, що потребує розробки нових
відомостей, можливо форм звітності.
Тобто, на мою думку, необхідно більш досконально розробити
систему обліку фінансових інвестицій, що надасть можливість більш
об‘єктивно приймати рішення користувачам інформації, наглядно та
детально відображати дані у бухгалтерському обліку підприємства.
УДК 657
Мельничук Б.В., к.е.н., завідувач відділу
методології обліку та аудиту
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ В
УКРАЇНІ
Починаючи з 1 січня 2012 року наберуть чинності зміни внесені
до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні» щодо складання фінансової звітності та консолідованої
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фінансової звітності публічними акціонерними товариствами,
банками, страховиками, а також підприємствами, які провадять
господарську діяльність за видами, перелік яких визначається
Кабінетом Міністрів України, за міжнародними стандартами.
Отже, «правила гри» для зазначених суб‘єктів господарювання
змінено. Інші суб‘єкти також на власний розсуд зможуть
застосовувати або національні стандарти, або ж міжнародні. Тобто,
відбулися зміни на рівні формальних інститутів. Проте, слід
погодитися з В.М. Жуком, що розвиток системи бухгалтерського
обліку формується під впливом не лише формальних інститутів. Вони
є лише одним із рівнів, і причому найнижчим в ієрархії інституційного
забезпечення розвитку бухгалтерського обліку. Інші рівні
інституційного забезпечення потребують адекватних змін. І саме на
зміни в цих інститутах має бути направлено найбільше зусиль.
Однією з проблем не лише в нашій країні, але й інших не
англомовних країнах є проблема вчасного та адекватного перекладу
МСФЗ. Для вирішення даної проблеми необхідна тісна співпраця з
Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ) та РМСБО, де на
сьогодні втілюються проекти з розробки необхідного інструментарію
для достовірного і однозначного перекладу міжнародних стандартів,
що базуватиметься на єдиному термінологічному словнику та
спеціальному програмному забезпеченню.
Проблеми застосування МСФЗ на рівні інститутів адаптування
не обмежуються перекладом. На сьогодні відсутній чіткий
інструментарій для бухгалтерів щодо практичного застосування вимог
МСФЗ для складання фінансової звітності. Для адекватного
застосування МСФЗ необхідно розробити нормативне забезпечення з
бухгалтерського обліку, що є важливим завданням, яке покладається
на Міністерство фінансів України та Національний банк України.
Важливо розуміти, що вказані заходи є лише шляхом до
безпосереднього запровадження МСФЗ, і аж ніяк не спрямовані на
врахування
національних
інтересів
та
інституціональних
особливостей.
Ще в Програмі реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів одним із завдань реформи
ставилася активна робота в міжнародних професійних організаціях.
Відомо, що розробкою та схваленням міжнародних стандартів
фінансової звітності та міжнародного стандарту фінансової звітності
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для малих та середніх підприємств займається РМСБО (IASB). Крім
того, в структуру органів, що встановлюють стандарти, входять
Консультативна Рада з МСФЗ та Комітет з інтерпретації. На
сьогоднішній день в цих органах не представлені вітчизняні фахівці з
бухгалтерського обліку та аудиту. Наслідком цього стало не «зважене
використання міжнародних стандартів з урахуванням економікоправового середовища та стану ринкових відносин в Україні», як це
передбачалося Програмою реформування системи бухгалтерського
обліку, а просте імплементування без будь-якої їх адаптації.
Вважаємо, що, маючи потужний потенціал науковців та
фахівців-практиків, необхідно консолідувати зусилля регуляторних
органів та професійних організацій бухгалтерів і аудиторів для
активної участі у роботі вказаних вище органів аж до входження
вітчизняних представників до цих органів у перспективі, що дасть
можливість впливати на регулювання бухгалтерського обліку в
глобальному плані на етапі розробки міжнародних стандартів
фінансової звітності та врахувати національні інтереси та
інституціональні особливості.
УДК 657.424:336.531.2
Мельничук С.Ю., студент напряму „Облік і аудит‖
*Науковий керівник: Куцик П.О., к.е.н., професор
Львівська комерційна академія
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ
ІНВЕСТИЦІЙ
Ринкові перетворення в Україні неможливі без розвитку
підприємництва та його інвестиційної привабливості, яке в свою чергу
вимагає об‘єктивної оцінки фінансових інвестицій. Слід відмітити, що
важлива проблема при залученні чи здійсненні інвестицій – це
правильний вибір методів їх оцінки.
На нашу думку, процес оцінки – одна з найважливіших і
водночас найскладніших проблем бухгалтерського обліку у сучасних
умовах господарвання на відміну від планової, де методи оцінки були
директивними, тобто встановлювалися централізовано, а, отже, у
діяльності вітчизняних бухгалтерів і економістів склалися досить
спрощені погляди щодо оцінки майна підприємства.
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Проблемні аспекти процесу оцінки фінансових інвестицій у
бухгалтерському обліку розкрито у дослідженнях вчених: Ф.
Ф.Бутинця, С. Ф.Голова, П. О. Куцика, В. К. Орлової, В. С.
Рудницького та ін. Однак, на даний час дане питання потребує
сучасного бачення та розуміння.
У Концептуальних основах складання та подання фінансових
звітів оцінку визначають як ―процес визначення грошових сум, за якими
мають визнаватися і відображатися елементи фінансових звітів у
балансі та звітів про прибутки та збитки‖. На даний момент в теорії та
практиці застосовуються різні методичні підходи щодо оцінки
фінансових інвестицій. Зокрема, виділяють методику оцінки на момент
придбання фінансових інвестицій, на дату балансу тощо. На момент
придбання фінансові інвестиції оцінюються та відображаються за
первісною вартістю. Якщо придбання фінансових інвестицій
здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то
собівартість фінансових інвестицій визначається за справедливою
вартістю переданих цінних паперів. У випадку придбання фінансових
інвестицій або обміну на інші активи – собівартість визначається за
справедливою вартістю переданих активів.
Оцінка фінансових інвестицій на дату складання балансу
проводиться за справедливою вартістю. У випадку, якщо справедливу
вартість визначити не можливо – фінансові інвестиції відображаються
на дату балансу за собівартістю з урахуванням зменшення їх корисності
[3]. Також, фінансові інвестиції оцінюються за амортизованою
собівартістю, яка коригується на суму зменшення їх корисності та суму
збільшена (зменшена) накопиченої амортизації дисконту (премії).
Оцінка за методом участі в капіталі передбачає, що балансова
вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму,
котра є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об‘єкта
інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу
доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно, балансова вартість
зменшується на суму визнаних дивідендів від об‘єкта інвестування.
Якщо інвестор (материнське підприємство, контрольний учасник,
інвестор асоційованого підприємства) вносить або продає активи
дочірньому, спільному чи асоційованому підприємству, відповідно
передає ризики та вигоди, пов'язані з їх володінням, то у складі
фінансових результатів звітного періоду відображається лише та
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частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших інвесторів
дочірнього, спільного чи асоційованого підприємства відповідно.
Отже, процес оцінки фінансових інвестицій – важливий елемент
в управлінні інвестиційними процесами суб‘єктів підприємницької
діяльності, адже реальна оцінка інвестицій дає змогу побачити стан
об‘єкта інвестування та забезпечує можливий контроль й ефективне
управління інвестиціями.
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УДК 338
Мережа І.В.
*Науковий керівник: Кравчук П.Я. к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АКТИВІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК ЯК ПЕРЕДУМОВА
ПРИСКОРЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС
Транснаціональні корпорації (ТНК) є одним з головних суб‘єктів
сучасної світової економіки. Зарубіжні інвестиції почали відігравати
важливу роль в економіці ще з другої половини ХІХ ст., але в той час
більша частина спрямовувалась на купівлю облігацій, акцій чи
банківські кредити. Сьогодні економічний потенціал деяких ТНК
перевищує економічний потенціал не лише окремих країн, а й регіонів
світу. Діяльність ТНК одержує найрізноманітніші оцінки: від
найбільш позитивних до негативних.
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Транснаціоналізація світової економіки має особливе значення
та специфіку для тих країн, у яких відбуваються суттєві економічні
зрушення, які переходять від однієї до іншої моделі економічного
розвитку, знаходяться на етапі зміни технологічної бази виробництва,
до яких належить і Україна.
Необхідність інтеграції України у світову економіку визначає
актуальність дослідження питань, пов‘язаних з діяльністю ТНК.
Світовий досвід засвідчує, що саме ТНК є структурним елементом
економіки багатьох країн, рушійною силою їх розвитку та підвищення
ефективності.
У вітчизняній літературі поняття ―ТНК‖ почали широко вживати
порівняно недавно. До того віддавали перевагу поняттям ―міжнародні
корпорації, монополії‖ чи ―багатонаціональні корпорації, монополії‖.
До того ж в літературі радянських часів поняття ці вживалися
виключно з негативним відтінком.
ТНК можна визначити як економічно єдину систему,
угрупування підприємств, які здійснюють свою діяльність у багатьох
країнах, керуються і контролюються (як правило) з одного центру і
складаються з материнської компанії, дочірніх підприємств, філіалів і
відділень. Основними рисами сучасних ТНК є: економічна єдність;
організаційна та юридична відокремленість багатьох підприємств;
розміщення на території кількох держав; різна правова регламентація
діяльності структурних підрозділів ТНК, оскільки вони є суб‘єктами
національного права різних держав; керівництво корпораціями та
контроль за їх діяльністю здійснюється з єдиного центру; ТНК
перебуває поза юрисдикцією окремої держави, якогось об‘єднання
держав або міжнародної організації. Найхарактернішою ознакою ТНК
є невідповідність між економічним змістом та юридичною формою –
економічна єдність оформлюється юридичною (організаційною)
множинністю.
В умовах глобалізації та транснаціоналізації світової економіки
вплив ТНК суттєво зростає. Володіючи величезним потенціалом
впливу на всі ключові компоненти економічного зростання (фізичний і
людський капітал, технологію, експортні можливості), ТНК сьогодні
розглядаються в більшості країн як ефективний чинник динамізації
економічного розвитку.
Вплив ТНК на фактори економічного зростання не є
―дискретним‖ процесом. Процес економічного розвитку виступає як
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наслідок взаємодії усіх факторів зростання, за якої відбувається
посилення одних факторів за рахунок інших. Такий взаємний вплив
різноманітних видів ресурсів, які отримує країна у формі ―пакета
видимих і невидимих‖ активів ТНК, веде до ефекту синергії, тобто
викликає додаткові стимули зростання. Тобто, загальний ефект від
взаємозв'язку всіх детермінантів зростання, що викликані операціями
ТНК, значно перевищує суму всіх індивідуальних ефектів. Непрямий
вплив ТНК на економічне зростання проявляється у їх взаємодії з
місцевими фірмами у формі спільних підприємств, ліцензійних чи
субпідрядних угод, конкурентної боротьби. Міграція людських
ресурсів, дифузія управлінських, технічних знань, копіювання
місцевими фірмами моделей управління філіалів ТНК, їх ділової
етики, обслуговування споживачів виступають додатковими
генераторами економічного зростання. Стимулюючий вплив на
місцеві підприємства може справляти зростання конкуренції внаслідок
входження на ринок ТНК у формі модернізації виробництва,
впровадження технологічних інновацій, зростання кваліфікації
робітників.
Отже виконавча та законодавча влада в Україні повинна
докласти максимум зусиль,
спрямованих на покращення
інвестиційного клімату для інвестицій ТНК, які в свою чергу будуть
сприяти прискоренню інтеграції вітчизняної економіки у світовий
економічний простір.
УДК 351.825:336.71:338.49
Митлович Т.Г., студент 4-го курсу
*Науковий керівник: Біттер О.А., д.е.н.
Львівська державна фінансова академія
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АНТИЦИКЛІЧНОГО
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ
З огляду на кризу світового фінансового простору, викликану
негативними явищами у банківській сфері США, її вплив на світову
економіку та Україну зокрема, вважаємо доцільним розглянути
проблему банківського сектору в Україні, а саме в контексті його
державного регулювання.
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Державне регулювання на даному етапі розвитку банківської
системи повинно здійснюватись за такими основними напрямками:
стабілізація банківництва; забезпечення повернення вкладів;
забезпечення ефективності банківської системи. Ці аспекти варто
розглядати системно і комплексно, однак робити це варто в розрізі
конкретних завдань, що вимагають відповідних рішень. Зокрема,
деформація та дестабілізація фінансового простору країни вимагає
вирішенням наступних проблем: слабкої капіталізації і недостатньої
ресурсної бази банків; забезпечення ефективності управління
ризиками, зокрема, кредитними.
Однак, заходи за вищевказаними напрямками не нестимуть у
собі значного поступального руху при тотальній недовірі до
банківської системи з боку юридичних, і, особливо, фізичних осіб.
Наріжним каменем у виправленні даної ситуації повинно бути
збільшення гарантії поверненості вкладів та надійності системи в
цілому. Корінь проблеми лежить у кредитній політиці банків. Так,
станом на 01.01.2009 "кредитна яма" становила (-)384,3 млрд грн.,
тобто на суму в 3.1 рази більше регулятивного капіталу банків. Станом
на 01.06.2010 такий розрив становив відповідно (-) 314,6 млрд грн. і
2,1 рази. Така зміна відбулась, в основному, внаслідок стагнації
кредитування.
Збільшити надійність банківської системи можна за рахунок
використання антициклічного регулювання банківської діяльності.
Вважаємо за доцільне зосередитися на двох його аспектах. В першу
чергу, на використані динамічного резервування. Суть його полягає у
впровадженні прямої залежності між кон'юктурою кредитного ринку
та розміром резервів банків під кредитні операції. Тобто у період
"кредитного буму" одночасно із зростанням обсягів активних операцій
нарощувати обсяги резервів під відповідні операції. І навпаки, у період
скорочення кредитування зменшувати рівень таких резервних
відрахувань із метою послаблення тиску на фінансові результати
банку. Другий аспект – створення стабілізаційного фонду.
Необхідність його полягає у значному зростанні "поганих" активів,
недостатній капіталізації конкретних банків та перекладанні наслідків
необдуманої кредитної політики на бюджет держав. Тобто, прибутки
за ризиковими операції зосереджуються у банківській сфері, а
покриття збитків – за державою. Це знижує фінансову дисципліну та
підриває засади збалансованості економіки. Як приклад, витрати
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держави на капіталізацію трьох проблемних банків ("Київ", Родовідбанк, Укргазбанк) становили 16,7 млрд грн.. Однак, після цього
держава продовжувала нести збитки. Так за результатом 2009 року
вони становили 11,8 млрд грн., за І квартал 2010 року – близько 3,4
млрд грн. Створення стабізаційного фонду із здійсненням у нього
стабілізаційних відрахувань банків значно полегшило б участь
держави у підтримці банківського сектору. Разом з тим, при створенні
паритетного управління цього фонду між державою та
представниками банків та встановлення залежності внесків від ступеня
ризиковості операцій, що здійснюються банками, значно підвищило б
ефективність використання цих коштів та раціональність кредитної
політики банку.
Якщо підсумувати усе вищевказане, можна виділити ряд заходів
які б сприяли стабілізації банківської системи та підвищення її
ефективності, а саме: а) впровадження антициклічного банківського
нагляду та застосування динамічного резервування; б) розроблення
інструментів
щодо
стримування
режиму
спекулятивного
фінансування, ліквідації "кредитних ям" та підвищення запасу ліквідності банків; в) створення стабілізаційного фонду в Україні за рахунок
стабілізаційних відрахувань банків.
УДК 657
Михалевич В.М., викладач
Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
ОЦІНКА ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОСНОВНІ ПІДХОДИ
ЩОДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ
У собівартості виготовленої продукції вагоме місце займають
матеріальні витрати, значна питома вага у складі яких належить
виробничим запасам. Особливістю виробничих запасів є їх повне
споживання у одному виробничому циклі і перенесення вартості до
собівартості виготовленої продукції. Для безперебійності виробничого
процесу необхідно постійно поповнювати виробничі запаси.
А тому актуальним є дослідження питання формування
вартісної оцінки виробничих запасів при їх надходженні.
Аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність
підходу вітчизняних та зарубіжних вчених щодо обліку транспортно-
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заготівельних витрат і формування первісної вартості придбаних
запасів.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» придбані виробничі запаси
зараховуються на баланс підприємства за собівартістю, яка дорівнює
первісній вартості їх придбання.
При цьому первісною вартістю запасів є собівартість, яка
складається з фактичних витрат на їх придбання, транспортнозаготівельних та інших витрат.
В подальшому транспортно-заготівельні витрати підлягають
включенню до собівартості придбаних запасів за методами,
зазначеними у П(С)БО 9 «Запаси».
Проте зазначені методи не в повній мірі відповідають вимогам
обліку та внутрішньогосподарського контролю за формуванням
первісної вартості запасів.
Так, за методом прямого обліку транспортно-заготівельні
витрати підлягають включенню до собівартості запасів безпосередньо
у момент їх виникнення. При цьому витрати розподіляються між
видами придбаних запасів з подальшою калькуляцією кожної
номенклатурної одиниці.
За другим методом транспортно-заготівельні витрати загальною
сумою відображаються на окремому субрахунку обліку запасів. В
подальшому такі витрати підлягають розподілу між сумою залишку
запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули.
Проте недоліком цього методу є накопичення транспортнозаготівельних витрат «котловим» способом, а не за групами
матеріалів.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал зазначимо, що
недосконалість методів обліку та розподілу транспортно-заготівельних
витрат, визначених П(С)БО 9 «Запаси», не сприяє чіткій організації
обліку виробничих запасів та контролю за формування їх первісної
вартості, а наявність різних підходів щодо складових витрат, які
будуть формувати вартісну оцінку запасів свідчить про те, що дане
питання є не до кінця вивченим, потребує додаткових досліджень з
метою удосконалення.
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УДК 332
Михалевич П.М., викладач
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького національного технічного університету
АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У
ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ, РОСІЇ ТА
БІЛОРУСІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Амортизація
нематеріальних
активів
у
податковому
законодавстві України, Росії та Білорусі є невід‘ємною складовою
амортизаційної політики у цих державах.
Однак існують суттєві відмінності у механізмі нарахування
амортизації нематеріальних активів. Зокрема, відмінним є саме
трактування поняття ‖нематеріальний актив―. У Податковому кодексі
України під цим поняттям розуміють право власності на результати
інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, права
користування майном, природними ресурсами. Згідно Податкового
кодексу Російської Федерації, нематеріальним активом визнаються
лише об‘єкти інтелектуальної власності, які використовуються у
виробництві продукції.
Відмінним у податковому законодавстві України, Росії та
Білорусі є встановлення строків корисного використання об‘єктів
нематеріальних активів (табл. 1).
У податковому законодавстві України та Росії є наступна норма:
якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права
користування нематеріального активу не встановлено, такий строк
становить 10 років безперервної експлуатації. У законодавстві
Білорусі такої норми не існує.
Спільною рисою законодавства України, Росії та Білорусі є те,
що при нарахуванні амортизації нематеріальних активів не
встановлюється особливих методик нарахування амортизації.
Суб‘єкти господарювання можуть використовувати всі передбачені у
податковому законодавстві цих країн методи нарахування амортизації
для нематеріальних активів. Винятком є Україна, де Податковим
кодексом не передбачено використання методу прискореного
зменшення залишкової вартості для нематеріальних активів.
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Таблиця 1
Строки корисного використання об‘єктів нематеріальних активів
Обмеження строку дії права
Групи
користування нематеріальним активом у
нематеріальних
податковому законодавстві:
активів
України
Білорусі
Росії
Права користування
природними
ресурсами
Права користування
майном
Права на комерційні
позначення
Права на об‘єкти
промислової
власності
Авторське право та
суміжні з ним права
Інші нематеріальні
активи

Не
встановлено

Не більше
10 років

Не
встановлено
Не
встановлено

Не більше
10 років
Не більше
40 років

Не
встановлено

Не менше,
як 5 років

Не більше
20 років

Не менше, як
2 роки

Не менше,
як 2 роки
Не
встановлено

Не більше
10 років
Не більше
10 років

Не менше, як
2 роки






Аналізуючи податкове законодавство України, Росії та Білорусі
щодо механізмів нарахування амортизації нематеріальних активів,
приходимо до висновку: у законодавстві цих країн існує більше
відмінних, ніж спільних рис у здійсненні податкової амортизаційної
політики для нематеріальних активів.
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ПЕРВИННИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА
НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Обов‘язковою умовою ведення бухгалтерського обліку є
документальне підтвердження будь-яких господарських операцій, які
відбуваються на підприємстві.
У статті 9 Закону України № 996 від 16.07.1999р. «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зазначено, що
підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є
первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських
операцій. Первинні документи повинні бути складені під час
здійснення господарської операції, а якщо це неможливо –
безпосередньо після її закінчення.
Отже, бухгалтерський документ має складатись вчасно, швидко і
якісно. З цією метою необхідно використовувати типові бланки
документів, які виготовлені друкарським способом і мають форму,
зручну для заповнення та подальшого опрацювання. При цьому, сама
форма документів має підказувати, яку інформацію слід подати при
заповненні того чи іншого реквізиту.
Діденко А.Н. зазначає, що бланк документа – це стандартний
аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією і
місцем, залишеної для змінної.
При цьому, кожний документ повинен містити вичерпну
інформацію про здійснювану господарську операцію.
«Показники, внесені в документ, становлять його зміст; їх
називають реквізитами», - зазначають М.І.Должанський та
А.М.Должанський.
Отже, кожен бухгалтерський документ містить реквізити,
заповнення яких дає змогу відтворити суть господарської операції,
встановити законність та доцільність її здійснення.
Проте є ряд реквізитів, заповнення яких ускладнює і сповільнює
процес складання бухгалтерських документів, а у деяких випадках –
не відповідає суті здійснюваних операцій у зв‘язку зі зміною
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законодавчих актів та основних підходів щодо організації обліку тих
чи інших активів.
Одним з основних документів обліку основних засобів є Акт
приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів
(форма №ОЗ-1), форма якого затверджена наказом Мінстату України
від 29.12.1995р. №352. Саме цим документом оформляють
зарахування новопридбаних об‘єктів до складу основних засобів, їх
внутрішнє переміщення та вибуття.
Типова форма даного документу передбачає заповнення
реквізитів, що стосуються норми амортизації на повне відновлення,
капітальний ремонт, поправочний коефіцієнт тощо. Те ж саме
стосується і інших первинних документів обліку основних засобів, які
містять реквізити, заповнення яких є недоцільним, а в деяких випадках
і неможливим.
Отже актуальним є питання узгодження реквізитів типових
форм первинної документації, зокрема Акту приймання-передачі
(внутрішнього переміщення) основних засобів відповідно до вимог
П(С)БО 7 «Основні засоби» для підвищення аналітичності обліку та
прискорення обробки даних.
УДК 657
Михальська О.Л., студентка економічного факультету
*Науковий керівник: Гура Н.О., д.е.н.
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА
ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ
Cпівробітництво України з міжнародними організаціями,
фінансовими установами, діяльність на валютних фондових та
інвестиційних ринках потребують відкритості, прозорості та
порівнянності інформації, що стосується стану державного та
місцевих бюджетів. У зв‘язку з цим виникає потреба в поширенні
єдиного, зрозумілого для міжнародних фінансових інституцій і
зарубіжних інвесторів підходу до ведення бухгалтерського обліку і
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складання звітності про доходи і видатки казначейського
обслуговування бюджетів. Досягнути цього можна шляхом розробки
та запровадження національних стандартів в державному секторі на
основі міжнародних, що є одним з ключових напрямів модернізації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
У рамках виконання Стратегії модернізації системи
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки вже
прийнято ряд стандартів бухгалтерського обліку для бюджетних
установ. Розробка стандартів бухгалтерського обліку продовжується, і
запроваджуватися вони будуть починаючи з 2013 року.
Запровадження стандартів бухгалтерського обліку в державному
секторі стане передумовою вдосконалення системи фінансової
звітності та звітності про виконання бюджетів шляхом удосконалення
методології складення форм звітності, розроблення та запровадження
нових форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів,
удосконалення методів складання та консолідації фінансової звітності
та звітності про виконання бюджетів з використанням сучасних
інформаційних технологій.
Загалом же, це призведе до створення уніфікованої
організаційної та інформаційної облікової системи, що передбачає:
модернізацію
фінансово-бухгалтерських
служб,
забезпечення
казначейського обслуговування усіх суб'єктів державного сектору,
адаптацію бюджетної системи, створеної на засадах програмноцільового методу, до нових методологічних принципів системи
бухгалтерського обліку, посилення контролю з боку органів
Державного казначейства за дотриманням єдиних правил ведення
бухгалтерського обліку і складення звітності, удосконаленням системи
підготовки та перепідготовки кадрів фінансово-бухгалтерських служб,
уніфікацію програмного забезпечення, що використовується
суб'єктами державного сектору.
Запровадження цих стандартів має на меті в довгостроковій
перспективі створити єдину систематизовану нормативну базу для
бюджетного обліку і таким чином полегшити роботу бухгалтерів
бюджетних установ. Це також сприятиме розробці сучасних
комп‘ютерних систем бухгалтерського обліку в державних установах,
оскільки передбачає більшу стабільність нормативної бази та її
системність. Водночас стандартизація обліку та звітності державного
сектору призведе до підвищення довіри до облікової та звітної
інформації і відкриє доступ органам державної влади та місцевого
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самоврядування до потужних зарубіжних ринків фінансових ресурсів.
Також стане можливим ефективніше використання методів
прогнозування та моделювання в сфері управління державними
фінансами, оскільки інформація матиме більш стабільний характер.
УДК 657
Мінчук Н.С., ст. гр. ОАС – 31
*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ
Одним з важливих факторів, які забезпечують становлення та
розвиток діяльності підприємства, є ефективне управління його
власним капіталом. Раціональне формування та використання
власного капіталу підприємства вимагає постійного відстеження змін
у його розмірі та структурі. Це здійснюється шляхом ретельного
ведення бухгалтерського обліку господарських операцій, пов‘язаних зі
змінами у розмірі та складі власного капіталу, і відображення
відповідних даних в основних формах фінансової звітності
підприємства.
На сьогодні як в основних формах фінансової звітності
підприємства, так і в примітках до неї відсутня інформаця про зміни за
окремими елементами, що входять до складу власного капіталу. В
першу чергу, це стосується частини власного капіталу підприємства,
яка має бути спрямована на формування такої його складової, як
резервний капітал.
На законодавчому рівні обов‘язковість створення резервного
капіталу передбачена лише :
1) для акціонерних товариств, які відповідно до Закону України
«Про акціонерні товариства» зобов‘язані формувати резервний капітал
у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу, якщо інше не
визначено статутом товариства ;
2) для господарських товариств, які відповідно до
Господарського кодексу України та Закону України «Про господарські
товариства» створюють резервний (страховий) фонд у розмірі,
встановленому установчими документами, але не менш як 25 відсотків
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статутного фонду, а також інші фонди, передбачені законодавством
України або установчими документами товариства. Для цих видів
товариств резервний капітал формується шляхом щорічних
відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок
нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом
розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може
бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
На нашу думку доцільною є розробка аконодавчої бази, яка б
регулювала створення резервного капіталу на підприємствах усіх
форм власності та господарювання.
Важливою проблемою обліку резервного капіталу є
неспівставність результатів двох видів обліку, що ведуться на
підприємствах України: бухгалтерського фінансового та податкового,
адже величина прибутку, визначена за даними видами обліку, може
істотно відрізнятись.
На сьогодні облік резервного капіталу ведеться на рахунку 43
«Резервний капітал», на якому відповідно до Інструкції про
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку узагальнюється
інформація про стан та рух резервних коштів підприємства. Однак
інформація щодо того, на які потреби на підприємстві
використовується резервний капітал, відображається лише в
аналітичному обліку, а у фінансовій звітності підприємства не
відображається.
Керівництву підприємства і зовнішнім користувачам фінансова
звітність необхідна для відстеження руху резервних коштів, з метою
детального аналізу власного капіталу підприємства. Тому було б
доцільно розділити резервний капітал за видами з веденням обліку
його складових на окремих субрахунках та відображенням отриманої
інформації в примітках до фінансової звітності.
Одже, сьогодні на практиці доволі незначна частина підприємств
створює резервний капітал, що проявляється певним нерозумінням
власників ролі резервного капіталу в управлінні активами
підприємства. При отриманні збитків такі підприємства позбавляються
своєрідного «буфера», що зменшував би їх негативний вплив.
Розмір резервного капіталу необхідно коригувати, враховуючи
інфляційні процеси, не обмежуватися законодавчо встановленим
рівнем резервного капіталу, а розраховувати його із можливих
реальних потреб. Надалі залишаються не вирішеними до кінця
питання, що стосуються розміру та складових резервного капіталу під
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різні події, а також потреби та визначення величини резервного
капіталу для підприємств, стосовно яких законодавчо не визначена
обов‘язковість створення такого капіталу.
УДК 657
Міщук В.М., ст. гр. ОА-11
*Науковий керівник: Мартинюк Н.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет
ЕВОЛЮЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Розвиток суспільства ставить нові вимоги перед бухгалтерським
обліком. Поширення ідеї соціальної відповідальності бізнесу
спричинило дискусію серед вчених-обліковців щодо необхідності
виділяти соціальну функцію бухгалтерського обліку.
Вперше, значення бухгалтерського обліку як одного з
практичних інструментів, що здатен сприяти реалізації концепції
соціальної відповідальності бізнесу в суспільстві, почало
обговорюватись в 60-тих роках ХХ ст. та призвело до виникнення
такого поняття як соціальний облік.
Серед західних вчених, що займались дослідженням соціального
аспекту бухгалтерського обліку, можна згадати Бужина Е., Добія М.,
Літтлтона А., Метьюса М.Р., Перера М.Х.Б., Раппапорта А.,
Циммермана В. та інших. Відзначалось, що одним із завдань
бухгалтерського обліку є інформування працівників підприємства,
місцевої громади та суспільства вцілому про результати
господарювання того чи іншого суб‘єкта та їх соціальний вплив.
Літтлтон А. та Циммерман В. визначали метою соціальної бухгалтерії
розкриття суперечливих інтересів різних суспільних груп. Белкаой А.
пропонував введення категорії соціальних витрат і доходів та
обчислення соціальних витрат.
Підгрунтя соціального аспекту бухгалтерського обліку можна
знайти при реалізації методів соціального управління в умовах
планової економіки. За допомогою цих методів розв‘язувались
завдання ефективного використання трудових ресурсів, зміцнення
трудової дисципліни, ліквідації плинності кадрів, підвищення
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кваліфікації та професійного рівня працівників, поліпшення умов
їхньої праці, ліквідації професійних захворювань і виробничого
травматизму, задоволення потреб фізичного і духовного розвитку
членів колективу за рахунок суспільних фондів споживання. Серед
відомих вчених радянського часу були Авєрін А.М., Афанасьєв В.Г.,
Бєлов В.Г., Галушко І., Кхол І., Мартанус Р.В., Чумаченко М.Г., тощо.
Варто відзначити, що у сучасних українських підручниках та
навчальних посібниках висвітлюються лише питання пов‘язані з
оплатою праці, розрахунками з Пенсійним фондом та порядком
відображення витрат іншої операційної діяльності в цілому, проте не
розкривається питання соціального значення обліку.
Сучасними українськими вченами, що досліджують у своїх
працях питання соціальної функції бухгалтерського обліку, є Бутинець
Ф.Ф, Кірейцев Г.Г., Малюга Н.М, Пушкар М.С., Чижевська Л.В,
Жиглей І.В. та інші.
Наукова робота Малюги Н.М присвячена детальному
висвітленню соціальної функції бухгалтерського обліку у сучасних
економічних реаліях, її роль та значення. Вона стверджує, що
«розвиток бухгалтерського обліку повинен відбуватися відповідно до
суспільних потреб».
У проведеному Жиглеєм І.В. дослідженні щодо еволюції
бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин
відзначено вагомий внесок британських професійних громадських
організацій
у
практичну
реалізацію
соціальних
підходів
бухгалтерського обліку. Були розроблені та впроваджені положення
соціального бухгалтерського обліку, проведені соціальні перевірки
низки великих компаній, зроблені напрацювання в частині ведення
соціального бухгалтерського обліку на малих підприємствах та в
громадських організаціях, було сформовано стандарти соціальної
відповідальності та соціальної звітності. Результатом вказаних зусиль
можна вважати появу практики публікації соціальних звітів великими
компаніями.
Варто відзначити, що питання соціального значення
бухгалтерського обліку набуває актуальності у всьому світі в умовах
глобалізації економік та поширення ідеї сталого розвитку і соціальної
відповідальності бізнесу. Результати досліджень змісту соціальної
функції мають переважно теоретичний характер. А сучасні тенденції
економічного розвитку вимагають розробки відповідних соціальних
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індикаторів та формування науково-обгрунтованої методології їх
обліку.

УДК 339.7
Міщук Д., ст. гр. МЕ-21
*Науковий керівник: Вісина Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
Сучасна ринкова економіка, якій притаманні великі потоки
капіталів не може обійтися без такого ―поняття‖ як фондовий ринок.
Адже саме він є одним із важелів, що сприяє утворенню
конкурентноспроможної країни. Це пояснюється тим, що перетікання
коштів на фондовому ринку має конкурентні особливості і саме ці
особливості
дозволяють
направляти
потоки
капіталів
у
максимальноприбуткові
активи.
Тому
створення
стійкого,
конкурентноспроможного фондового ринку дозволить залучити значні
кошти для подальшої розбудови економіки.
Що ж до питань функціонування українського фондового ринку
то тут можна визначити безліч проблем та перепон які стоять на
шляху його розвитку. За шістнадцятерічний період розвитку, нашому
ринку все ж таки не вдалося стати на стільки привабливим щоб гідно
конкурувати на глобальному рівні.
Цьому передує ряд факторів, що затягують розвиток,а саме:
- низький рівень капіталізації;
- не розробленість організаційних та фінансових механізмів;
- недостатня пропозиція інструментів;
- недостатній рівень розкриття інформації;
- відсутність ефективного механізму захисту прав інвесторів;
- відсутність відкритих вторинних ринків ЦП;
- недосконалий рівень інфраструктури.
Парадоксальним у питаннях фондово ринку України є те що на
ряду вищеперечисленими проблемами український ринок за темпами
розвитку посягає одне із перших місць у світі. Адже важливою подією
першого півріччя 2010 року стало визнання аналітиками лондонського
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Сіті у березні 2010 року українського ринку акцій світовим лідером за
темпами зростання. І це не дивно, оскільки індекс ПФТС за останні 12
місяців збільшився майже на 400 пунктів. Проте такі трендові ривки
не можна вважати запорукою сильного і стабільного ринку, вони все ж
таки носять спекулятивний характер. Прикладом цього є те що вже у
травні 2010 року відбулося серйозне падіння вітчизняного ринку
акцій, обсяг торгів на якому скоротився майже на чверть.
Загалом достатньо високі темпи зростання котрировок, які
спостерігались протягом 2010 року, зумовлені насамперед низькою
базою порівняння попереднього року, що надала змогу зафіксувати
позитивну динаміку у багатьох галузях економіки України. Зростання
сукупних обсягів торгів на ринку цінних паперів України (обсяги
торгів на організованому ринку у 2010 році становили
131,2 млрд. грн., що на 95,19 млрд. грн. більше, ніж у 2009 році)
зумовлено підвищенням емісійної активності Уряду на ринку
державних облігацій та зростанням зацікавленості інвесторів в майже
безризикових та водночас високодохідних інструментах (протягом
2010 року обсяг торгів державними облігаціями на організованому
ринку становив 60,8 млрд. грн., що на 52,7 млрд. грн. більше, ніж у
2009 році). Зростання емісійної активності акціонерних товариств, які
шляхом додаткового випуску акцій намагались стабілізувати власний
фінансовий стан, зумовило зростання обсягів укладених біржових
контрактів за акціями протягом 2010 року до 52,7 млрд. грн.
(13,5 млрд. грн. у 2009 році).
Загалом тенденції фондового ринку України дозволяють
говорити про наближення цього фінансового інституту до світових
стандартів, але все ж таки наш ринок і близько не може конкурувати з
такими ринками як західноєвропейські, американський та й навіть з
сусідським російським. Це все пояснюється такими особливостями, як
мала ліквідність, набір інструментів, низька кореляція і т.д.
За результатами дослідження кореляційних зв‘язків встановлено,
що інтеграція фондового ринку України у загальносвітові економічні
процеси знаходиться на етапі зародження. Зв‘язок між
індексами PFTS і UX та світовими фондовими індексами, золотом та
нафтою не відзначається високою щільністю. Найщільнішим є
кореляційний
зв‘язок PFTS – UX (0,991)
та PFTS – нафта
марки Brent (0,634).
Найнижчою
щільністю
характеризується
зв‘язок PFTS – Gold (0,23). В цілому, індекс UX має вищу кореляцію з
більшістю провідних фондових індексів світу, аніж індексPFTS. Проте
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у більшості випадків зв‘язок є слабким (коефіцієнт кореляції має
значення в проміжку 0,4 – 0,6). Для порівняння, кореляція між
індексом RTS та
індексом MMVB становить
0,961,
між
індексом RTS та
індексом DJIA – 0,930.
Кореляція
російських
фондових індексів з світовими фондовими індексами є значно вищою,
аніж українських. Тому, російському фондовим ринку притаманна
вища міра інтеграції в загальносвітові економічні процеси, аніж
українському.
Проте долаючи проблему за проблемою є надія на те, що все
таки українському ринку знайдеться місце серед світових ринківгігантів за рівнем капіталізації, але відверто кажучи за цим стоять
довгі роки плідної роботи. Під фразою плідна робота розуміється перш
за все створення та успішне існування відповідних інституцій які
можуть бути реалізовані за наявності наступних передумов таких як:
- свобода переміщення капіталу;
- інформаційна прозорість ринку;
- макроекономічна стабільність;
- високий рівень довіри до держави, її інституцій, а також між
суб‘єктами господарювання;
- чітка специфікація прав власності;
- наявність розвинутої інфраструктури фондового ринку.
Можна сказати що саме забезпечення цих основ відіграє велику
роль у залученні коштів, що конче потрібні нашій державі. Тому
потрібно ставати на шлях раціонального розвитку, беручи приклад з
ринків які задають тон на міжнародному рівні, тому що українському
фондовому ринку також є що представити для вигідного вкладання,
адже наявність таких ―блакитних фішок‖ як: Азовсталь (AZST)
представник гірничо-металургійної промисловості, Хімічний концерн
Стирол (STIR) представник хімічного сектору, ЦентрЕнерго (CEEN)
енергогенеруюча
компанія,
Укрнафта
(UNAF)
представник
нафтогазового сектору, Райффайзен банк Аваль (BAVL) – банківський
сектор, дозволяє проводити інвесторам вміру прибуткові вклади. Так
подальший розвиток і популяризація фондового ринку України зможе
позитивно відбитися на нашій економіці, і це цілком реально, адже за
останні роки поширилася така діяльність як інтернет-трейдинг, саме
завдяки якій поняття фондовий ринок стає зрозумілішим і для
ширшого кола людей з яких окремих певною мірою можна вважати
потенційними інвесторами.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
Сутність функцій та особливості механізму справляння ПДВ
досліджуються у працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як В.
Андрущенко, А. Амоша, З. Варналій, В. Вишневський, О. Данілов, О.
Десятнюк, Т. Єфименко, А. Крисоватим, Е. Лібанова, І. Луніна, П.
Мельник, А. Скрипник, А. Соколовська, І. Таранов, Є. Аткінсон, Д.
Бодін, Л. Єбріл, Д. Коаді, Д. Куней, Д. Стігліц, Р. Харис та ін.
Незважаючи на численні наукові праці, присвячені вирішенню
широкого кола питань щодо ПДВ, нині найголовнішою проблемою є
його відшкодування. До основних наслідків невідшкодування ПДВ
економісти відносять обмеження ресурсів експортерів, оскільки він
фактично стає податком на експорт, через що зменшується обсяг
зовнішньої торгівлі; брак прозорого механізму погашення
заборгованості та керування «у ручному режимі», які призводять до
нерівних умов функціонування платників ПДВ; дестабілізацію доходів
бюджету та їх важке прогнозування.
Зазначимо, що за даними державної податкової служби України
впродовж січня-вересня 2011 р. до відшкодування заявлено 34,7 млрд.
грн., а фактично відшкодовано на рахунки платників близько 32 млрд.
грн.
Ряд країн, в яких функціонує цей податок, зіштовхнулися з
зазначеною проблемою. Її вирішення зарубіжні економісти та
політики вбачали у відміні ПДВ та заміні його на податок з обігу.
Проте даний податок є одним із основних дохідних джерел
державного бюджету, має великий вплив на загальний рівень цін у
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країні і крім цього, є обов‘язковим податком у країнах Європейського
союзу, до яких бажає приєднатися й наша країна.
Відтак на сьогоднішній день не існує єдиного універсального
шляху вирішення окресленої проблеми і тому кожна з країн
намагається впровадити свою систему відшкодування ПДВ, яка б, у
першу чергу, приділяла більшу увагу заохочуванню експортерів та не
надавала можливості розвитку корупції у державних органах.
У цьому контексті необхідно звернути увагу на такий напрямок
вирішення проблеми відшкодування ПДВ як групування платників
податку (експортерів) у так звані групи. Так, підприємства однієї
групи будуть отримувати право на відшкодування податку протягом
декількох тижнів з моменту надання заявки, а у той же час
підприємства інших груп повинні зачекати до завершення
довготривалої процедури перевірки. Найважливішими факторами
групування будуть вважатися: ділова репутація підприємства,
взаємовідносини з державними органами, розмір сплачених податків
тощо.
Отже, для того, щоб держава змогла заохочувати експортерів, їй
необхідно здійснювати відшкодування якнайшвидше, в дуже стислий
термін. Однак на цьому фоні виникає інше питання про шахраїв, які
можуть здійснювати фіктивний експорт та отримувати відшкодування
найближчим часом. Тому перед державою постає вибір:
– здійснювати відшкодування у стислий час та наражатися на
можливість проведення шахраями своїх махінацій;
– проводити повну довготривалу перевірку, яка не буде
вигідною для експортера, тому що займатиме дуже великий проміжок
часу, починаючи з місяців і доходячи до декількох років, і у наслідок
чого експортери втрачатимуть свою конкурентну позицію на
світовому ринку.
Нажаль, у багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні,
рішення приймається не на користь експортерів.
Аналіз досвіду зарубіжних країн дозволяє зробити висновки, що
на вирішення проблеми відшкодування ПДВ було приділено багато
уваги та часу, за який розроблено, впроваджено та перевірено
практикою безліч шляхів вдосконалення системи відшкодування ПДВ.
Для прискорення такої процедури доцільно також застосовувати
сучасні інструменти фінансового ринку, зокрема за допомогою
банківських і страхових організацій.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ
ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
Аналіз перспектив людського розвитку був би неповним без
обліку ресурсів, створюваних у процесі встановлення взаємних
контактів громадян. Сукупність таких ресурсів, пов'язаних з цінністю
соціальних мереж, відносинами взаємного визнання та підтримки,
тобто членства у групах, прийнято розглядати як соціальний капітал.
Соціальний капітал важливий для людського розвитку, оскільки
тісно пов'язаний з економічним зростанням і зміцненням людського
капіталу. Але для всебічного аналізу таких взаємозв‘язків варто
насамперед визначити сутність соціального капіталу, тобто основні
постулати даної категорії.
На сьогодні відомо кілька наукових підходів до визначення
сутності поняття «соціальний капітал». Так, за твердженням П.Бурдьє,
соціальний капітал є сукупністю актуальних або потенційних ресурсів,
які використовуються надійною мережею учасників більш
інституціоналізованих відносин взаємного знайомства і визнання [1].
Дж.Коулман вважає, що соціальний капітал визначається його
функцією. Це не проста сутність, але безліч різних сутностей, що
мають дві загальні характеристики: всі вони містять у собі той чи
інший аспект соціальної структури, і всі вони посилюють певні дії
людей, що знаходяться в цій структурі [2].
Р.Патнем визначив, що у той час, як фізичний капітал
відноситься до фізичних об'єктів, а людський капітал співвідноситься з
властивостями окремих особистостей, соціальний капітал стосується
зв'язків між людьми – соціальних мереж, норм взаємодії і довіри, що
виникають у таких відносинах» [3].
За визначенням Світового Банку «соціальний капітал
відноситься до інституцій, відносин і норм, які визначають якість і
кількість соціальних взаємовідносин у суспільстві. Соціальний капітал
це не просто сума інститутів, що підтримують суспільство – це «клей,
який тримає його разом».
Якщо порівнювати погляди Дж.Коулмана і П.Бурдьє на
тлумачення сутності поняття «соціальний капітал», то Джон Філд
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зробив такі висновки. Зокрема, П.Бурдьє у своїх тлумаченнях постійно
повертався до тези, що привілейовані особи підтримують своє
становище, використовуючи свої зв'язки серед інших привілейованих
осіб. Погляд Дж.Коулмана більш гострий, він наполягав на важливості
зв'язків, як для окремих людей, так і колективів, привілейованих або
ущемлених. Водночас підхід Дж.Коулмана наївно оптимістичний,
оскільки як суспільне благо, соціальний капітал майже повністю
визначається його функціями, створюючи ряд норм і санкцій, які
дозволяють людям співпрацювати заради отримання взаємних вигод, і
при найменших витратах. П.Бурдьє висвітлює цю залежність навпаки,
акцентуючи увагу лише на «темній стороні» для малозабезпечених
верств населення, і на світлій – для привілейованих [4, с.8].
Таким чином, спираючись на теоретичні підходи науковців,
можна стверджувати, що соціальний капітал являє собою зв'язки між
людьми та залежні від них норми довіри та поведінки, які створюють
механізм соціальної взаємодії. В організації соціальний капітал є
пусковим механізмом для співпраці та поширення знань, оскільки він
дає основу для сприяння і координації діяльності працюючих.
Список використаних джерел:
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2. Коулман Дж. Экономическая социология с точки зрения теории
рационального выбора / Дж. Коулман // Западная экономическая соціологія :
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ПРОГРАМА 1С: ПІДПРИЄМСТВО, ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБЛІКУ,
КОНТРОЛЮ, АНАЛІЗУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ГОСПОДАРЧИХ ПРОЦЕСІВ НА ТОРГОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Сучасні торгові підприємства, як дрібні магазини та торгові
точки так і великі супермаркети та торгові компанії не можуть
функціонувати без чіткого обліку, контролю та аналізу товарних
потоків, які проходять через ці підприємства. «Програма 1С:
Підприємство Управління торговим підприємством для України», в
подальшому Програма, це один з найбільше поширених продуктів в
Україні, за допомогою якого багато підприємств різних галузевих
напрямків та форм власності ведуть облік, контроль та аналіз своєї
діяльності. Дана Програма зарекомендувала себе в галузі торгівлі.
Наприклад компанія АТ «Нова Лінія» використовує цю Програму як
інструмент за допомогою якого на високому рівні ефективності
ведеться облік, контроль та аналіз всіх господарсько-управлінських
процесів які відбуваються в Компанії.
Отже, «Програма 1С: Підприємство Управління торговим
підприємством для України» дає можливість здійснювати:
1.облік, контроль та аналіз товарно-матеріальних цінностей
компанії;
2.складати бухгалтерську звітність;
3.облік контроль та аналіз праці персоналу.
Короткий аналіз основних можливостей Програми:
1.Робота з постачальниками, передбачає формування, аналіз та
контроль замовлень товарів від постачальників Програма дає такі
можливості:
- ведення журналу замовлень товарів у постачальника;
- формування замовлень товарів у постачальника;
- облік та контроль актів розбіжності при поставці товарів від
постачальника;
- робота з графіком поставок товарів від постачальника;
- формування, корегування та роз приділення заказів
постачальнику;
- контроль за поступленням та поверненням заказів
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постачальнику;
- звітність комітенту про продажі;
- переоцінка товарів прийнятих на комісію;
2.Робота з покупцями – передбачає облік, контроль та аналіз
продаж товарів покупцям, які умовно можна розділити на дві
основних категорії: готівкові – фізичні особи, які при купівлі товарів
розраховуються готівкою, або пластиковою картою на касовому вузлі
торгового центру, безготівкові – юридичні особи формою оплати яких
є переведення коштів із власного банківського рахунку на рахунок
Компанії-продавця. Програма дає такі можливості:
- Ведення журналу документів покупців;
- Список контактів;
- Замовлення покупців та журнал замовлень;
- Коректування та роз приділення замовлень покупців;
- Формування та контроль за рахунками фактурами;
- Контроль за реалізацією та поверненням товарів від покупців;
3.Організація товарообігу передбачає ведення обліку, контролю
та аналізу в процесі роботи з товарами які реалізує торговий центр, а
саме:
- Робота з прихідними документами, як то накладні, товаротранспортні накладні;
- Прихідні та розхідні ордери на товар, управління
переміщеннями товарів в середині компанії між магазинами, яка має
національну мережу торгових центрів:
- Оприходування та списання товарів в процесі інвентаризації
товарів;
4.Робота з банком та касою передбачає наступні головні аспекти
обліку та контролю:
- Ведення журналу банківських виписок;
- Ведення журналу касових ордерів;
- Строки банківських виписок прихід коштів;
- Прихідні касові ордери;
- Строки банківських виписок розхід коштів;
- Закриття вхідних та вихідних платежів;
5.Звітність, важливий інструмент який дає можливість даної
програми використовувати в управлінні торговими процесами.
Зупинимося на звітності по товарах:
- Відомість по товарах на складах – дає бачення залишку товарів
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на торговому центрі;
- Аналіз обертання товарів в роздрібі – дає можливість аналізу
актуальності товарів ;
- Достатність товарних запасів-дає можливість планування
поставок товарів кількісно;
- АВС аналіз продаж – дає розуміння які товари дають
найбільший прибуток в продажах;
- Процент списання товарів – списання товарів неліквідних;
- Уцінені товари – уцінка товарів малоліквідних;
- Товари які погано обертаються т – дає розуміння від яких
товарів потрібно відмовитися.
6.Кадрова робота також ведеться в режимі програми 1С
Підприємство, як то:
- Облік персоналу прийом на роботу та звільнення з роботи;
- Табелювання та нарахування заробітної плати;
- Аналіз фонду заробітної плати;
Отже бачимо, що дане програмне забезпечення дозволяє
автоматизувати задачі оперативного і управлінського обліку аналізу та
планування торгових операцій. Ключовими напрямками даної
програми є реалізація потужної функціональності призначеної для
аналізу, планування і ефективного управління торговою діяльністю, як
то:
1.Управління продажами.
2.Управління поставками.
3.Управління взаємовідносин з контрагентами.
4.Управління запасами.
5.Аналіз торгової діяльності та товарообігу підприємства.
6.Облік та управління персоналом підприємства.
Зазначені вище шість аспектів використання Програми
включають в себе: 1)бухгалтерський облік; 2)податковий облік; 3)ввід
початкових залишків; 4)підсистема отримання аналітичної інформації;
5)необоротні активи; 6)розрахунок заробітної плати; 7)розрахунки з
підзвітними особами; 8)регламентована звітність; 9)універсальні
механізми;
10)управління
взаєморозрахунками;
11)управління
грошовими засобами; 12)управління закупками; 13)управління
запасами; 14)управління затратами; 15)управління персоналом;
16)управління продажами; 17)управління роздрібною торгівлею;
18)управління асортиментом; 19)бюджетування; 20)інтернет-магазин.
Цей спектр можливостей Програми може служити потужним
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інструментом та механізмом ефективного управління торговим
підприємством в сучасних умовах господарювання.
УДК 311:338(075.8)
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підприємства залежить від інформаційної бази, на основі якої
розраховуються статистичні показники, здійснюється їх групування та
забезпечується аналітична оцінка. Дана інформація отримується та
формується з бухгалтерської та фінансової звітності підприємств.
Фінансова звітність слугує для надання користувачам повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття ними
рішень щодо придбання, продажу та володіння цінними паперами,
участі в капіталі підприємства, оцінки якості управління та здатності
своєчасно виконувати свої зобов'язання, забезпеченості зобов'язань
підприємства, визначення суми дивідендів для розподілу, регулювання
діяльності підприємства тощо. Ця інформація повинна бути
дохідливою і мати однозначне трактування та достовірною.
На основі фінансової звітності формується система статистичних
показників, тобто це перелік показників-характеристик фінансового
стану підприємств за результатами їх господарської діяльності,
поданих респондентами у вигляді звітів, які регулярно формують
єдиний комплекс [3]. Розробка системи статистичних показників
фінансової звітності дає змогу: охарактеризувати склад та структуру
основних параметрів діяльності підприємств; провести фінансовий
аналіз різних підприємств на основі співставимих показників;
проаналізувати діяльність підприємств за окремими видами:
операційна, фінансова, звичайна та викликана надзвичайними подіями
діяльність; порівняти розвиток підприємств різних адміністративнотериторіальних одиниць; охарактеризувати підприємства за видами
економічної діяльності; здійснити фінансовий аналіз розвитку
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підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм
господарювання; проаналізувати основні показники фінансового стану
підприємства.
З часом система показників фінансової звітності змінюється,
оскільки відбувається вдосконалення показників статистики
підприємств. Формування сучасних показників фінансів підприємств
відбувалось поступово. Так, в Концепції побудови національної
статистики України і Державній програмі переходу на міжнародну
систему обліку і статистики, прийнятих у 1993 році, не акцентувалась
увага на проблемах статистики підприємств через нерозвиненість на
той момент інституту підприємництва в країні [1]. Крім того, система
показників
статистичного
вивчення
фінансово-економічних
результатів діяльності підприємств та економіки в цілому була одним
з основних об‘єктів Програми реформування державної статистики в
Україні на період до 2002 року, яка передбачала їх удосконалення з
метою забезпечення об‘єктивного відображення змін у суспільстві та
економіці і створення на цій основі статистичної інформаційної бази
держави. Однак наявна система показників щодо статистичного
спостереження за діяльністю суб‘єктів господарювання та механізм її
практичного використання користувачами, залишався недосконалим.
Система показників статистичної оцінки фінансової діяльності
підприємств повинна задовольняти потреби в об‘єктивних даних усіх
користувачів статистичної інформації: керівництва держави,
менеджерів, потенційних інвесторів, учасників виробничого процесу,
науковців, громадськості. Система показників має охоплювати всі
основні процеси, що формують стан і тенденції соціальноекономічного розвитку країни в умовах ринкової економіки,
підвищити практичну значимість та аналітичну цінність статистичної
інформації для органів виконавчої влади. [2]
Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 року
передбачає, по-перше, дотримання основних положень Статистичної
програми Євросоюзу 2008-2012, ухваленої рішенням Європарламенту
та Ради ЄС від 11 грудня 2007 року, по-друге, гармонізація
методології державних статистичних спостережень із стандартами ЄС,
по-третє, завершення та підготовка до запровадження Системи
національних рахунків 2008 року, по-четверте, удосконалення системи
показників статистики підприємств та методології їх формування у
зв'язку з приведенням національних стандартів бухгалтерського обліку
та фінансової звітності у відповідність з міжнародними.
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У зв‘язку з цим виникає закономірна потреба подальшого
реформування системи бухгалтерського обліку та звітності, а також
приведення фінансової звітності до міжнародних стандартів та вимог
Євросоюзу.
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.10.2007 р. «Про схвалення Стратегії застосування міжнародних
стандартів фінансової звітності в Україні» розпочато роботу з
удосконалення системи показників статистики підприємств та
методології їх формування у зв‘язку з приведенням національних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності у
відповідність з міжнародними.
Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ)
виступають на даний момент ефективним інструментом підвищення
прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність
суб‘єктів господарювання, створює достовірну базу для визначення
доходів і витрат, оцінки активів і зобов‘язань, яка надає можливість
об‘єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у
господарюючих суб‘єктів, а також порівнювати результати їх
діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та
ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ дають
можливість керівництву щодо ефективного управління організацією і
надають значні переваги перед конкурентами. У суб‘єктів, які
складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити
додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу, які допоможуть
забезпечити сталий економічний розвиток і процвітання. У свою чергу
суб‘єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про
фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим
інструментарієм при їх виборі.
Оскільки статистична звітність підприємств, яка містить
інформацію у грошовому вимірі, базується на даних фінансової
звітності, перехід на МСФЗ сприятиме удосконаленню методології
складання статистичних показників у відповідності до змін в системі
бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням вимог
міжнародних стандартів і законодавства ЄС.
У зв‘язку з цим саме поняття «фінансова звітність» не завжди
трактується однозначно. В англійській мові є два терміни «financial
statements» та «financial reporting». Обидва вони перекладаються на
українську мову однаково – «фінансова звітність», але відрізняються
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по своєму значенню та змісту. З нашої точки зору, їх можна
трактувати як фінансову звітність у вузькому розумінні (financial
statements) та фінансову звітність у широкому розумінні (financial
reporting).
Фінансова звітність у широкому розумінні представляє собою
всю сукупність інформації, яку надають зацікавленим користувачам
(як правило, вона надається у формі буклетів). Фінансова звітність у
широкому розумінні це публічна або оприлюднена звітність
підприємства. В неї входить як фінансова звітність у вузькому
розумінні, так і інша інформація (звіт Ради директорів, звернення
президента компанії, аналітичні викладки менеджерів тощо). Така
додаткова інформація частіше за все добровільно надається
підприємствами, які не відносяться до сфери дії міжнародних
стандартів, та не підтверджується аудиторами.
Фінансова звітність у вузькому розумінні є частиною фінансової
звітності в широкому розумінні і являє собою перелік фінансових
звітів та приміток до них, які завіряються аудиторами. Саме фінансова
звітність у вузькому розумінні є предметом регламентації
міжнародних стандартів.
Варто зазначити, що поділ на фінансову звітність в широкому та
вузькому розумінні, який представлений в міжнародних стандартах, в
цілому характерний для американської та англійської практики.
Тому, на наш погляд, для формування системи статистичних
показників фінансової звітності підприємств потрібно враховувати
дані фінансової звітності підприємств як у вузькому, так і широкому
розумінні, що відповідає МСФЗ. Тільки такий підхід забезпечить
формування якісних фактичних і прогнозних статистичних показників
і дасть можливість реально оцінювати ефективність господарської
діяльності.
Отже, по-перше, якість формування статистичних показників
діяльності підприємств залежить від інформації, отриманої з
фінансової звітності підприємств; по-друге, визначено та розкрито
поняття «фінансова звітність» у вузькому та широкому розумінні у
відповідності з переходом на МСФЗ; по-третє, доведено необхідність
переходу підприємств на МСФЗ з метою формування якісних
фактичних і прогнозних статистичних показників діяльності
підприємства.
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ВЕНЧУРНЕ ІНВЕСТУВАННЯ У ФІНАНСОВОМУ
МЕХАНІЗМІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Державна підтримка підприємництва має бути одним з важливих
механізмів його підтримки. Проте, на даному етапі розвитку вона є
несуттєва. Найактуальнішим питанням для багатьох підприємців як
малого, так і середнього бізнесу є отримання кредиту на розвиток
бізнесу, одержання доступу до дешевих джерел фінансування. Тому не
випадково у вітчизняній літературі широко висвітлюються проблеми
розвитку венчурних механізмів і, зокрема, можливості адаптації
закордонного досвіду їх використання в підприємницькому секторі
економіки України.
Ринки венчурного капіталу швидко розвивалися в усьому світі
протягом 90-х років минулого сторіччя. Однак, у зв‘язку з обвалом
фондового ринку в 2001 році, відбувся різкий спад, і тільки в 20052006 роках інвестиційна активність на ринку венчурного капіталу
почала поступово зростати - в Європі у 2006 році вона досягла майже
112 млрд. євро, але у 2007 р. знову спостерігався спад.
Основними джерелами венчурного капіталу в Європі є банки,
пенсійні фонди й страхові компанії. Характерною рисою
європейського венчурного капіталу є вкладення інвестицій на останніх
стадіях розвитку бізнесу, майже 70 % - це викуп контрольного пакету
акцій. На відміну від США, у Європі венчурний капітал спрямовується
здебільшого в сферу комунікацій і виробництво споживчих товарів.
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Характерною рисою розвитку венчурного бізнесу в останні роки
є посилення безпосередньої участі державних структур, тобто
індустріальні країни Заходу розглядають венчурні механізми як
важливі складові національних інноваційних систем.
Аналіз закордонних програм державної підтримки венчурного
підприємництва показав, що існують дві основних моделі такої
підтримки:
- Державні інвестиції здійснюють безпосередньо в інноваційні
компанії (наприклад, американська державна програма розвитку
інноваційного бізнесу - SBIR (Small Business Innovation Research).
- Державні інвестиції здійснюють у приватні фонди.
Впровадження будь-якої системи венчурного інвестування як
моделі неможливе без формування цілісної національної інноваційної
системи. Основними блоками системи мають бути:
1) інноваційно-відтворювальний блок (малі інноваційні
підприємства (МІП), інноваційно-орієнтовані корпорації, учбовонауково-інноваційні комплекси вищої школи тощо, які формують
національний ринок інновацій і реальний попит на довгострокові
ризиковані інноваційні інвестиції);
2) інвестиційно-фінансовий блок, що включає структури, які
забезпечують пропозицію венчурного капіталу (національні венчурні
фонди, асоціації, приватні венчурні інвестори – ―бізнес-янголи‖,
закордонні фінансові установи тощо);
3)
інфраструктурно-інституціональний
блок, до
якого
відносяться технопарки, технополіси, бізнес-інкубатори тощо.
В Україні формування системи венчурного інвестування
перебуває поки що на початковому етапі (хоча перший венчурний
фонд під назвою ―Україна‖ був заснований австрійською компанією
СА ІВ Securities (Ukraine) ще в 1992 році).
Внаслідок не сформованості інституціонального середовища
ринкової економіки, механізми венчурного інвестування, які в
багатьох розвинених країнах світу використовують як джерело
розвитку інноваційного підприємництва, діють в Україні вкрай
неефективно у зв‘язку з нерозвиненістю фондового ринку, слабкою
законодавчою базою, непрозорістю фінансової діяльності підприємств
і організацій, відсутністю гарантій для інвестора, низькою
корпоративною активністю й відсутністю захисту міноритарннх
акціонерів, низьким рівнем розвитку інноваційного менеджменту на
всіх рівнях, нерозвиненістю інформаційної інфраструктури.
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ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В
УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Трансформаційні економічні перетворення системного характеру
в Україні були започатковані ще під час її перебування у складі
колишнього СРСР. Сукупність їх зводиться до переходу від плановорозподільчої економічної системи до ринкової. Проте з розвитком цих
перетворень все гостріше в Україні постає проблема інфляції.
В економічній теорії існує кілька поглядів на сутність та
причини інфляції. У вітчизняній науці та у правлячих колах України
нині переважають погляди на це явище виключно як на грошовий
феномен, пов‘язаний із надмірною емісією. Через це боротьба з нею
проводиться у напрямі адміністративного скорочення емісії. Однак
жорстке обмеження приросту грошової маси не могло не вплинути на
стан економіки, спровокувавши подальше поглиблення системної
кризи. Виявом її стали поглиблення спаду виробництва, збільшення
безробіття, різке зростання бюджетної, взаємної та інших видів
заборгованості, помітне посилення кризи неплатежів тощо. Проблема
інфляції, хоча й змінила форму, але не зникла. Всі ці негативні
процеси створюють реальну загрозу вітчизняній економічній безпеці.
Саме такий стан речей виводить на перший план комплексний
підхід до розгляду причин та наслідків сучасної інфляції. Темпи та
характер інфляції є результатом сукупного впливу системи
найрізноманітніших чинників, пов'язаних зі змінами всієї системи
суспільних відносин та інституцій у перехідний період. І нинішня
інфляція в Україні виявила себе як системне утворення, якому
притаманні розгалужені зв'язки не тільки з грошовим обігом, а й з
усією економічною системою суспільства. Тому і подолати її можна
лише при комплексному, системному підході, який враховує всю
сукупність специфічних національних умов.
Процес інфляції не почався миттєво він розпочався ще на
початку 90-х рр.,після розпаду СРСР та його командноадміністративної системи. На сьогодні ми бачимо наслідки невдалої та

326

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

некомпетентної роботи тогочасних правлячих органів. Отримавши
незалежність, Україна мала всі шанси стати розвиненою самостійною
державою з ринковою економікою, адже вона мала і має немалий
сировинно-ресурсний потенціал. Наша держава, може так би мовити,
стати державою «повного циклу», а не сировинною базою більшості
країн Європи та Росії. Проте жадібність та ненаситність наших
політичних лідерів провели широку лінію між нашою країною та
державами з ринковою економікою. Все було б не так погано якби не
«маскування» реального стану економіки. Адже такі дії також
вимагають чималих капіталовкладень, тобто зайвих грошових емісій.
Наприклад, розпочинаються нові Президентські вибори, кожен
кандидат хоче завоювати довіру своїх виборців. Так чином він мусить
виконати всі пункти своєї передвиборчої компанії: зменшити рівень
безробіття, підняти мінімальну заробітну плату, стипендію та
пенсії,зменшити рівень податків та інше. Що ж він робить? Він
починає вливати в економіку певну суму грошей, яка по-розрахункам
його економістів повинно вистачити, щоб покрити ті державні
витрати, які передбачені його кампанією. На певний період дійсно
стан економіки значно покращується, але цього вистачає лише на
перші півроку. Тобто за цей період кандидат став Президентом і все
інше його вже мало хвилює. І тут в економіці починається саме цікаве,
незаплановані грошові емісії вливаються в економіку, що спричинює
інфляцію через те, що та сума вкладених грошей не є еквівалентною
тій кількості товарів і послуг,які є на ринку. Тому, спираючись на
сьогоднішній стан економіки людський фактор повинен стани одним
із під-факторів, який зумовлює інфляцію.
Також інфляцію спричинюють такі чинники як:
 значна залежність української економічної системи від
зовнішнього постачання, зокрема енергоносіїв, і як наслідок величезні
втрати від росту цін на імпортні (в основному російські) енергоносії;
 некоректна грошово-кредитна політика з боку держави;
 надмірна долоризація економіки, коли паралельно з
національною валютою функціонує інша (долар). Ріст попиту на долар
підриває довіру до власної грошової одиниці, посилює адаптивні
очікування, сприяє переливу капіталу з країни на закордонні рахунки.
Як результат криза неплатежів, низька інвестиційна активність,
бартеризація економіки;
 надмірна мілітаризація економіки;
 значна монополізація економіки України;
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 численні посередники між виробниками і споживачами;
Сучасна інфляція набула виду системного явища, тобто вона
складається з кількох елементів, і зменшення темпу даного
економічного феномену неможливе без ліквідації кожної його
складової.
Тому серед основних стабілізуючих заходів мають бути:
 регулювання системи оподаткування (зниження податків і
стимулювання виробництва);
 розвиток ринку цінних паперів;
 обмеження бартерних операцій;
 відмова НБУ від прямого кредитування бюджетного дефіциту
та неперспективних підприємств (підприємств-банкрутів);
 запровадження комерційних платіжних інструментів (чеки,
векселя);
 виплата заборгованостей по зарплатам, ін.
Щодо України, то можна сказати, що найбільш істотним
негативним явищем в економіці на етапі її ринкового реформування
виявилась інфляція. Той факт, що за даними Світового банку, рівень
інфляції в другій половині 90-х рр. був найбільшим у світі, говорить
сам за себе. Причиною цього можна назвати те, що в той час
проводилась помилкова економічна політика, що фактично мала не
антиінфляційний, а проiнфляцiйний вплив на економічну систему
країни.
Тому, саме від правильної реалізації стабілізуючих заходів
залежить успішний розвиток тієї чи іншої країни та її інтеграції в
світове суспільство в якості рівноправного члена.
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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ
РОЗВИТКУ РИНКУ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
В умовах сучасної економічної кризи нестача ліквідних коштів у
підприємств, зазвичай малого та середнього бізнесу, відчувається
особливо сильно. У зв‘язку з цим, на практиці постає необхідність
достатньо дешевого та ефективного залучення оборотних фінансових
ресурсів. Найпоширенішим джерелом залучення таких фінансових
ресурсів є короткострокові кредити, які надаються банками, проте
короткострокове кредитування за сучасних умов є «дорогим
задоволенням». Основні недоліки короткострокових банківських
кредитів полягають у високих відсоткових ставках та необхідності
надання забезпечення, яке інколи може дорівнювати обороту
підприємства.
Потреба у короткостроковому капіталі та висока вартість
короткострокових банківських кредитів призвела до швидкого
розвитку надання на ринку фінансових послуг України такої
фінансової послуги, як факторинг.
Актуальність розвитку факторингових відносин в Україні
зумовлена станом розрахунків і наявних боргових зобов‘язань. Також,
зважаючи на те, що фінансове ресурсозабезпечення економічного
розвитку в умовах функціонування ринкових відносин неможливе без
використання сучасних форм та інструментів розрахунково-платіжних
взаємозв‘язків, аналіз перспектив розвитку факторингу в Україні
сьогодні надзвичайно актуальний [2, ст.13].
З-поміж зарубіжних вчених, які зробили значний внесок у
розвиток теорії і практики здійснення факторингових операцій,
впровадження нових платіжних інструментів у світогосподарські
зв‘язки, слід назвати насамперед дослідження таких науковців, як Е.
Доллан, Р. Кембелл, Ж. Перар, П. Роуз. Теоретичні концепції
методологічних та інституційних аспектів розвитку ринку
факторингових послуг в Україні розроблено в роботах вітчизняних
науковців В. Батрименка, І. Буценко, М. Лаврик, О. Ляхової, М.
Олексієнка, В. Потєхіна, В. Смачило, С. Цокола, І. Ємєльянова.
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Факторинг - це фінансування постачань з відстроченням
платежу, страхування ризиків, пов‘язаних з відстрочкою платежу, а
також управління дебіторською заборгованістю [2, ст.13]. Розвиток
факторингу зумовлений прагненням підприємств до прискорення
обігу коштів у розрахунках, скороченні коштів у дебіторській
заборгованості і зменшенні обсягів неплатежів .
Факторинг є симбіозом фінансових, страхових та інформаційних
послуг, спрямованих на підтримку зростання обсягів продажу
підприємствами товарів, робіт, послуг. Іншими словами, викуповуючи
заборгованість дебіторів клієнта, фактор надає йому комплекс
взаємопов‘язаних послуг, зокрема: фінансування поставок з
відстроченням платежу, покриття кредитних та процентних ризиків,
ризику ліквідності, управління дебіторською заборгованістю,
інформаційне обслуговування клієнта, [5, ст.75].
Результати дослідження в сучасних умовах показали, що через
обслуговування проблемної заборгованості немає змоги для
нарощування портфелів під факторингові операції. Велика частина
проектів з міжнародного факторингу була призупинена. Також
зменшились ліміти та частина авансування, а процентна ставка
виросла, незважаючи на те, що наприклад, сумарна дебіторська
заборгованість у 2009 році зменшилась на 20% порівняно з минулим
аналогічним періодом.
Сьогодні 70 компаній України мають право на проведення
факторингових операцій, але практично їх реалізують лише близько
20.
Однак
протягом
першого
півріччя
2010
року
спостерігалась ситуація щодо збільшення обсягів проведення
факторингових операцій саме фінансовими компаніями. Це було
зумовлено тим, що банки втратили велику кількість коштів через
масові невиплати по факторингу (40% клієнтів), який, на відміну від
кредитування, є беззаставною послугою [9].
Так, в 2010р. в Державному реєстрі фінансових установ
містилась інформація про 70 фінансових компаній, які мали право
надавати послуги факторингу. Протягом ІІ кварталу 2010 року
фінансові компанії уклали 1091 договір факторингу загальним обсягом
2 109,8 млн. грн. і виконали 489 договорів на суму 2 577,8 млн. грн.
Діючими на кінець ІІ кварталу 2010 року залишалося 1 275 договорів
факторингу.
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Частка фінансування за рахунок банківських кредитів та
позичкових коштів юридичних осіб за ІІ квартал 2010 року становила
85,6% загального обсягу джерел фінансування факторингових послуг,
хоча частка банківських кредитів суттєво зменшилася, а частка
позичкових коштів юридичних осіб для фінансування факторингу
значно зросла. Характеризуючи структуру джерел фінансування
факторингових операцій за ІІ квартал 2010 року, зазначаємо, що
питома вага власних коштів зросла більше ніж в 60 разів (до 373,6
млн. грн.) порівняно з аналогічним періодом 2009 рокy.
Аналізуючи розподіл укладених фінансовими компаніями
договорів факторингу в ІІ кварталі 2010 року порівняно із ІІ кварталом
2009 року, можемо зробити висновок, що відбувся перерозподіл
факторингових операцій за галузями порівняно з аналогічним
періодом
минулого року.
Найменшу
питому
вагу
з
укладених договорів факторингу за основними галузями мають легка
та харчова промисловості, дещо більшу частку займають металургія
(1,5%), сфера послуг (2%) та машинобудування (4%), а найбільшу
частку (51,7%) охоплюють «інші» галузі. Протягом ІІ кварталу 2010
року договори факторингу не мали місця в таких галузях, як хімічна,
добувна промисловість, транспорт [7].
На відміну від розвинених країн в Україні найбільшими
операторами даного ринку є не спеціалізовані компанії, а банки (понад
90% ринку).
Серед проблем розвитку ринку факторингу в Україні виділено
ключові:
- домінування банків, для яких факторинг займає лише частину
портфелю серед інших послуг, в той час як для спеціалізованої
факторингової компанії цей вид операцій є профільним;
- використання банком при оцінюванні потенційного клієнта
факторингу схеми, ідентичної при кредитуванні. Але факторинг не є
аналогом кредиту й спрямований на зростання продажів та
рентабельності;
- здійснення банками факторингових послуг лише як операції з
фінансування, без додаткових послуг, а це суперечить світовій
практиці та сутності факторингу;
- якість послуг факторингу в Україні не контролюється, у
законодавстві не закріплено вимоги щодо стандартів якості
факторингових послуг фінансових установ [6, ст.112].
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Негативною рисою розвитку факторингових послуг в Україні є
великий відсоток переуступлення боргу, котрий сьогодні
застосовують вітчизняні банки у тарифах за обслуговування. У
розвинених країнах вартість факторингу становить у середньому
близько 1,5-2% від суми постачання. Для порівняння, в Україні
середньозважений відсоток для ринку 2007р. становив 50-60% від
зазначеної суми [5, ст.76].
На основі проаналізованої інформації для забезпечення розвитку
ринку факторингу в Україні, на нагу думку, необхідно створити
передумови для формування спеціалізованих факторингових
компаній, котрі зможуть професійно здійснювати факторинг як
комплексну операцію: фінансування, інформаційно-аналітичне
обслуговування, робота з дебіторами клієнта, направлена на
дотримання умов договору щодо строків оплати за рахунок
кваліфікованих кадрів з питань факторингу та вузької спеціалізації
таких фінансових установ.
З метою збільшення привабливості саме факторингових
компаній, а не банківських установ слід:
- впровадити більш лояльну відсоткову політику викупу
заборгованостей;
- вдосконалюювати розширювати сферу додаткових послуг, що
надаються;
- регулювання діяльності ринку факторингових послуг
відповідними нормативно-правовими актами;
- дозволити некредитним фінансовим установам залучати кошти
третіх осіб для надання факторингового фінансування клієнтам.
Обмеження ресурсної бази лише власним капіталом ставить у
нерівне становище факторингові компанії, порівняно з банками, які
також працюють у відповідному фінансовому секторі, а також стримує
розвиток «небанківського» факторингу в Україні
Перспективним є розвиток факторингу без права регресу, коли
фактор страхує клієнта від фінансових, валютних та кредитних
ризиків. Існує можливість створення таких компаній за рахунок
партнерства банків як інвесторів та факторингових компаній [8].
Таким чином, факторингові операції можна визначити як
гнучкий інструмент в розрахунково-платіжних відносинах покупців та
постачальників, який максимально враховує інтереси сторін. Для
подальшого розвитку факторингу на вітчизняному ринку необхідне
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прийняття заходів законодавчо-нормативного характеру стосовно
регламентування здійснення факторингових операцій, а саме стосовно
факторингових операцій як об‘єкту оподаткування ПДВ, а також
створення пільгових умов для вже діючих та новостворених
фінансових компаній, що надають факторингові послуги в сфері
оподаткування. Такі заходи дозволять зменшити вартість
факторингових послуг і сприятимуть залученню більшої кількості
клієнтів.
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АВС-КАЛЬКУЛЮВАННЯ – ПРОГРЕСИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Одним з удосконалених калькуляційних інструментів та
інноваційних методів управлінського обліку є Activity Based Costing.
Методика обліку витрат з використанням системи АВС
досліджувалася у працях А. Аткінсона, С. Голова, Р. Каплана, Л.
Нападовської, Д. Фостера, Ч. Хорнгрена, та ін. Проте, існує потреба в
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узагальненні та систематизації раніше зроблених досліджень, пропозиції
єдиного підходу до трактування цього методу.
АВС-метод зародився у США і набув розповсюдження з кінця 1980х років завдяки працям Г. Бере, Р. Купера, Т. Джонсона, Р. Каплана.
АВС-калькулювання – це облік витрат на основі процесів та
операцій, які здійснюються у ході діяльності підприємства. АВС-метод
передбачає детальний розгляд операцій, необхідних для створення
продукції, а саме: розробки, проектування, виробництва, маркетингу,
доставки, сервісного чи ремонтного обслуговування.
Зазначимо, що існує принципова відмінність традиційної системи і
системи на основі діяльності. Вона полягає у підході до розподілу
непрямих витрат. Система АВС-калькулювання надає чітку інформацію
про собівартість продукції, може сприяти зниженню споживання ресурсів.
На нашу думку, АВС-метод по суті в більшій мірі акцентує увагу на тому,
що створює витрати, і в меншій мірі як вони розподіляються. У системі
АВС-калькулювання для розподілу непрямих невиробничих витрат
використовуються процеси.
Методологію системи АВС-калькулювання можна визначити за
певним алгоритмом: бізнес ділиться на основні види діяльності (функції,
операції): замовлення на постачання; експлуатація основного та
допоміжного обладнання тощо; для кожного виду діяльності вибирається
окремий носій витрат у відповідних одиницях; оцінюється вартість одиниці
носія витрат шляхом ділення суми накладних витрат по кожній функції на
кількісне значення відповідного носія витрат; визначається собівартість
продукції (для цього вартість одиниці носія витрат множиться на їх
кількість за тими видами діяльності, виконання яких необхідне для
виготовлення продукції). Операції з виготовлення продукції необхідно
поділити на певні групи і для кожної операції визначити кост-драйвер
(фактор витрат). Першу їх класифікацію запропонував Робін Купер у 1996
році: діяльність на рівні одиниці продукції; діяльність на рівні партії
виробів; діяльність на рівні виду продукції; діяльність на рівні
підприємства. Відібрані для ABC-системи фактори витрат повинні
відповідати вимогам: відповідність виду діяльності (операції, процесу);
тісна кореляція з фактично використаними ресурсами на створення
конкретних видів продукції; мінімальна кількість факторів витрат;
прийнятні витрати на вимірювання.
Відмітимо також те, що за останні роки відбуваються позитивні
тенденції впровадження АВС-калькулювання і в Україні.
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Відзначимо основні переваги та недоліки методу АВС. До його
переваг віднесемо: можливість точніше визначити затрати на
невикористані потужності для періодичного їх списання на витрати
періоду; при застосуванні отриманої інформації про собівартість продукції
для ціноутворення підвищується конкурентоспроможність продукції в
ринкових умовах; метод може стати обґрунтуванням зниження затрат і
підвищення ефективності роботи підприємства; отримання реальної
інформації про прибутковість або збитковість роботи підприємства в
розрізі продуктів і як наслідок – напрямів бізнесу окремих клієнтів;
отримання більшого обсягу релевантної інформації для рішень;
генерування ряду показників нефінансового характеру, вимірників різних
процесів (операцій).
До недоліків АВС-калькулювання віднесемо: проблему часу, зусиль
щодо навчання персоналу, збору даних при впровадженні системи її
використанні; система обтяжлива для виробників через довгі та складні
продуктивні ланцюги; небезпеку отримання надміру деталізованої
інформації, об‘ємної системи документації.
Отже, АВС-калькулювання є ефективним інструментом сучасного
управлінського обліку, оскільки забезпечує формування точної та
детальної інформації про собівартість окремих видів продукції та напрямів
діяльності, представляє ефективну можливість удосконалення структури
собівартості, здійснює активний вплив на систему менеджменту.
УДК 657
Нестерук О. І., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТУВАННЯ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Документування є важливим етапом у бухгалтерському обліку.
Кожне підприємство веде свою документацію, де записує всі
господарські операції, їх хід і наслідки за певний період часу.
Документи повинні заповнюватися в установленому законом порядку,
і для цього потрібно ознайомитися з історичними аспектами
документування.
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Створення та розвиток писемності у світі сприяло тому, що
з‘явилась можливість фіксувати письмово угоди, які укладались між
племенами, торгівельні угоди та інші господарські дії, надаючи їм
правового характеру, та зберігаючи інформацію як на державному
рівні, так і в приватних структурах. Ще у 6 ст. до н.е. люди старалися
зафіксувати за допомогою доступних засобів і на доступних носіях
інформацію про факти, події, явища з метою передачі її у просторі і
часі. Але для того, щоб документ був справжній, а не підробка, тоді
йому надавали юридичну силу, тобто потрібна була наявність підпису
власника і печатки. Динамічного розвитку документування набуло
після виникнення паперу. Складання зафіксованих на папері законів та
правил було також головною вимогою учасників народних повстань,
при цьому, щоб документ мав юридичну силу, від справочинця
вимагалась абсолютна точність формулювань та досконале знання
форми документа. Як свідчить історія, перші документи складались
саме для фіксації законів та міждержавних угод. У давні часи
копіювання документів здійснювали переписувачі, коштували копії
досить дорого, то копіювали лише важливі документи, які потім
ретельно зберігали.
У
сучасних
умовах
для
підвищення
ефективності
документування операцій необхідне удосконалювання роботи з
документами, тому що всяке управлінське рішення завжди базується
на інформації, на службовому документі. Організація роботи з
документами впливає на якість роботи апарата управління,
організацію
і культуру праці
управлінських працівників.
Удосконалювання управління виробничо-господарськими системами,
підвищення рівня організації й ефективності управлінської праці
багато в чому залежить від того, наскільки раціонально поставлено в
установах і на підприємствах діловодство і наскільки професійно
ведеться документація, гарантується успіх управлінської діяльності в
цілому. Господарські операції відображаються у бухгалтерському
обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Проте,
щоб таке відображення було можливе, необхідна наявність документу,
який підтверджує факт здійснення господарської операції. Без такого
документу господарська операція буде вважатися не дійсною.
Для забезпечення суцільного та безперервного спостереження за
господарськими операціями, що здійснюються на підприємстві,
використовують бухгалтерські документи, де фіксуються факти
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здійснення господарських операцій. Якщо порівняти визначення
поняття документ ХІХ століття з визначенням ХІХ можна відмітити
одну особливість. Раніше вважалось, що документ — це письмове
свідчення на паперових або машинних носіях про здійснення
господарських операцій. На сьогоднішній день документом є не лише
письмове свідчення, а й сукупність цифрових записів на електронних
носіях, що зумовлено широким використанням електронних
документів і електронних цифрових підписів.
Отже, суть документа і його форма зазнавали численних змін
протягом всього історичного процесу, впливаючи на організацію
документообороту на підприємстві. Еволюція форм документів вказує
на важливість дослідження використання цього досить давнього
елемента методу бухгалтерського обліку в сучасних умовах.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ
В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Однією з найважливіших особливостей бухгалтерського обліку,
що відрізняє його від інших видів обліку (оперативного і
статистичного), є обов‘язкове застосування грошової оцінки.
Оцінка представляє собою результат визначення та аналізу
якісних і кількісних характеристик керованого об'єкта, а також
процесу управління виробничо-господарською діяльністю.
Звідси, оцінка по визначенню І.Т.Фролова – це процес
усвідомлення позитивної чи негативної значимості будь-яких
господарських явищ, результатів праці, форм виробничо-трудової
діяльності, матеріальних вчинків, здобутків господарювання для
задоволення людських потреб, інтересів, цілей суб‘єкта . Оцінка за
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словником російської мови С.І. Ожегіна – думка про цінність, рівень
або значення будь-чого.
Таким чином на підставі даних визначень можна сказати, що
оцінка-це той суб‘єкт в економіці, який дає нам правдиву інформацію
про стан, та вигляд майна, та інших засобів, які є на підприємстві.
Під оцінкою, як правило, розуміють представлення розмірів
господарських засобів, їх джерел і результатів господарських процесів
в грошовому вимірнику. Правильна, достовірна оцінка господарських
засобів має велике значення для об‘єктивної характеристики ресурсів
підприємства, чіткого визначення фінансових результатів, від її
правильності залежить адекватність і надійність даних, які надаються
бухгалтерським обліком.
В більшості випадків оцінка проводиться в грошовому виразі.
Але в окремих випадках (наприклад, для розроблення прогнозів та
прийняття рішень) можуть вимагатись данні і в натуральному виразі –
продуктивність обладнання або чисельність працюючих. Це робиться
на підставі того, що дані в грошовому вигляді в цих випадках не
можуть дати точну інформацію.
Суб‘єктом оцінки може виступати особа або організація, яка
оцінює засоби за певними діючими в даний момент вимогами.
Важливим етапом оцінки є виявлення предмету оцінки, тобто
виявлення того, що підлягає оцінці, - основні засоби, виробничі
запаси, весь комплекс майнових прав на підприємстві, права на
матеріальні активи підприємства, права на акціонерний капітал
акціонерного товариства, частка учасника в статутному капіталі
підприємства, права на пакет акцій підприємства чи будь-який інший
інтерес. Таким чином, предмет оцінки – це вид майна, яке оцінюється.
В плановій економіці оцінка об‘єктів бухгалтерського обліку
регулювалась централізовано, в результаті чого в практичній
діяльності склались доволі спрощені погляди на цю найскладнішу
частину бухгалтерського обліку. В більшості підручників з теорії
бухгалтерського обліку зазначено, що оцінка разом із калькуляцією є
способом вартісного виміру об‘єктів бухгалтерського обліку, але
значення і сутність оцінки майже не розкривались, що не дає точний
вигляд ситуації у деяких випадках.
Оцінка в бухгалтерському обліку необхідна в процесі
господарювання при надходженні і вибутті активів; при виникненні
прав і зобов‘язань; при здійсненні таких операцій, як: купівля-продаж,
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оренда майна, застава, страхування, інвестування, переоцінка
основних засобів, виділення часток в статутному фонді при створенні
підприємства та в процесі діяльності, об‘єднанні підприємств,
встановленні ціни акцій, ліквідації підприємства, виконанні права
успадкування; виконанні судового вироку тощо.
Отже, бухгалтерська оцінка – це науково обґрунтована думка
суб‘єкта обліку про вартість об‘єкта, що ним оцінюється, а також
процес визначення вартості об‘єкта.
Отже, на підставі багатьох досліджень, можна сказати, що
оцінка служить для представлення про розміри господарських засобів,
та джерел формування, що дає змогу визначити чи є об‘єкт, який
оцінюється збитковим, чи прибутковим, та дізнатись про нього велику
кількість інформації, тому оцінка в бухгалтерському обліку є дуже
важливою.
УДК 657:01.01
Нижник Н., студентка напряму „Облік і аудит‖
*Науковий керівник: Куцик П.О., к.е.н., професор
Львівська комерційна академія
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ:
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
В умовах розвитку економіки стрімко розширюються види
господарської діяльності, до яких відноситься й операційна оренда.
Ефективність впровадження її залежить від правильної організації та
методики бухгалтерського обліку як важливого елементу системи
управління.
Упродовж останніх років питання обліку оренди досліджували у
своїх працях вітчизняні вчені: Братчук Л.М., Бутинець Ф.Ф., Гайдай
М.Г.,Головченко Н.В.,Колесникова О.М., Куцик П.О., Литвиненко І.Ю.,
Лобода Н.О. та ін.
Облік орендних операцій належить до складних ділянок
облікової роботи. Він відрізняється від інших ділянок обліку
відносною складністю організації, потребою узагальнення різної за
змістом, методами реєстрації та первинної обробки інформації,
значним її обсягом і великою кількістю користувачів.
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Суб‘єктами операційної оренди виступають дві сторони –
орендодавець і орендар, тому, зважаючи на це, існують певні
особливості відображення орендних операцій на рахунках
бухгалтерського обліку. Особливість обліку полягає в тому, що
фактично відбувається рух майна, а склад власних активів як у
орендаря, так і орендодавця не змінюється. Так, об‘єкт, який
знаходиться у користуванні орендаря, продовжує обліковуватись на
балансовому рахунку орендодавця 10 ―Основні засоби‖. У зв‘язку з
цим доцільним є відкриття до цього рахунку відповідних аналітичних
рахунків, які б давали змогу накопичувати інформацію про наявність
та рух активів, як тих що знаходяться у власному користуванні так і
тих, що перебувають в операційні оренді. Щодо орендаря, то він
прийняті в операційну оренду об‘єкти відображає на позабалансовому
рахунку 01 ―Орендовані необоротні активи‖. Для ефективності
організації бухгалтерського обліку об‘єктів оренди пропонується
аналогічне відкриття додаткових аналітичних рахунків до даного
позабалансового рахунку.
Процес передачі об‘єкта в операційну оренду супроводжується з
отриманням орендної плати, для орендодавця, а для орендаря,
понесенням витрат.
Якщо орендна плата сплачена орендарем у рахунок наступних
звітних періодів, вона відображається за дебетом рахунку 39 ―Витрати
майбутніх періодів‖, а потім у міру настання відповідних періодів
списується у дебет рахунків обліку витрат виробництва або витрат
діяльності (91„Загальновиробничі витрати‖, 92„Адміністративні
витрати‖, 93„Витрати на збут‖, 94 „Інші витрати операційної
діяльності‖). А орендна плата отримана орендодавцем обліковується
ним як дохід, з відображення на рахунку 69 ―Доходи майбутніх
періодів‖, а потім у момент визнання доходів списується у кредит
рахунку 713 ―Дохід від операційної оренди активів‖.
Щодо витрат пов‘язаних з добудовою, дообладнанням,
реконструкцією або модернізацією об'єкта оренди, то для орендаря
вони можуть бути капітальними інвестиціями. Після закінчення
терміну оренди, такі витрати зараховуються до складу власних
основних засобів.
Отже, з огляду на вище викладене, необхідно зауважити, що
належно організований облік як в орендодавця, так і в орендаря є
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Калькулювання являє собою процес оцінювання результатів
господарських процесів: постачання, виробництва, реалізації.
Об'єктами калькулювання собівартості виробництва продукції є
витрати виробництва, які реально виникають і які згруповані за
відповідними ознаками для формування показників собівартості.
Ознаки групування витрат відбивають різні об'єктивні характеристики
виробничого процесу: формування витрат та собівартості. Об'єкт
обліку витрат на виробництво - це ознака їх групування, яка визначає
кодування даних для отримання інформації в інтересах контролю й
управління.
При продуктивному використанні ресурсів потрібно краще
контролювати витрати. У зв‘язку з цим, на основі аналітичної
деталізації й групування витрат мають місце такі об'єкти обліку
витрат, як центри витрат та центри відповідальності.
В сучасних умовах, господарювання залежить від повноти
ефективності діяльності підприємства, достовірності та своєчасності
економічної інформації. В основному система бухгалтерського обліку
орієнтована на виконання функцій розрахунку бази оподаткування.
Однак облік витрат на виробництво повинен бути так організований,
щоб виявити вплив рішення собівартості готової продукції усіх
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чинників, та постійно контролювати відхилення цього рівня в цілому
та в розрізі витрат, які складають собівартість. Аналіз витрат
допомагає виявити ефективність і визначити оптимальний розмір
витрат, правильно встановити ціни, регулювати та контролювати
витрати перевірити якісні показники роботи.
За допомогою фактичного калькулювання у системі
бухгалтерського обліку відображається виконання запланованого
обсягу діяльності та рівня витрат в процесі її здійснення.
Калькулювання фактичної собівартості, що відноситься до облікової
системи надає інформацію про наявність розбіжностей між фактичним
станом системи, що підлягає управлінню, та запланованими
показниками, відображає відхилення від плану. Виявленні розбіжності
повинні акцентувати увагу суб‘єкта управління на конкретних
відхиленнях від плану, з метою виявлення винуватців відхилень,
визначення можливих наслідків та найкоротших шляхів їх усунення.
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ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Сьогодні неможливо уявити жодне підприємство без
використання інформаційних систем. Вони проникли абсолютно в усі
сфери діяльності кожної установи, підприємства, організації від
процесу організації діяльності (постачання, виробництва, реалізації
(збуту) продукції (послуг)) до оформлення та представлення
результатів господарської діяльності.
Використання інформаційних технологій дало змогу полегшити
роботу працівників, звести до мінімуму втручання людини у
виробничий процес, скоротити час на виготовлення продукції,
зменшити витрати на оплату праці, спростити процес управління
підприємством в цілому. Не оминула глобальна автоматизація також і
систему бухгалтерського обліку.
В світі виникають одна за одною компанії з розробки та
впровадження програмного забезпечення для підприємств усіх форм
власності та видів діяльності, зокрема, стосовно автоматизації
бухгалтерського обліку. Деякі з них працюють і на українському
ринку інформаційних послуг. Серед програмного забезпечення
вітчизняних підприємств можна зустріти як зарубіжне, так і
вітчизняних розробників.
Однак більшість підприємств надають перевагу вітчизняним
програмним продуктам, оскільки вони є більш пристосованими до
вимог законодавства та економічних особливостей нашої держави, а
також вартість придбання та обслуговування їх більш доступна
порівняно
із
зарубіжними.
Найпоширенішими
програмами
автоматизації бухгалтерського обліку є парус, 1C:бухгалтерія, акцент,
галактика, sap, fin expert, бест, фінанси без проблем та інші.
Програмне забезпечення дає змогу повністю автоматизувати
обліковий процес, який починається від моменту введення даних з
первинних документів, включаючи автоматизоване формування
проводок, заповнення відповідних реєстрів обліку та формування
звітних форм документів. Сучасний бухгалтер лише вводить
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інформацію з первинних документів (початкові дані) і отримує
результат (інший потрібний документ чи звіт), а все інше виконує
спеціальна комп‘ютерна програма., що суттєво полегшує та
прискорює обліковий процес.
Дна нашу думку, для великих підприємств, об‘єднань,
корпорацій, бюджетних та позабюджетних установ, державних
органів, міністерств тощо, де обертається величезний масив даних, не
просто доцільним, а необхідним є використання сучасного
програмного забезпечення. Адже воно не лише забезпечує
автоматизацію діяльності та обліку зокрема, а й надає оперативний
доступ до інформації територіально відокремлених структурних
підрозділів, уможливлює керування діяльністю підприємства на
відстані тощо.
Проте застосування масштабного програмного забезпечення не
завжди є доцільним. Наприклад, для суб‘єктів малого підприємництва
нераціональним буде витрачання немалих коштів на придбання та
щомісячне обслуговування даних програм для обробки незначної
кількості господарських бухгалтерських операцій. Вважаємо, що для
них доцільніше буде автоматизувати окремі ділянки обліку з
допомогою табличного редактора Excel.
Отже, інформаційне програмне забезпечення стало невід‘ємною
складовою системи бухгалтерського обліку, без якої неможливо
уявити сучасну бухгалтерію. Воно таке ж важливе для облікового
процесу підприємства, як система документообігу, наявність
кваліфікованих обліковців, облікова політика, процес організації
бухгалтерського обліку. Вдало підібране та ефективно налагоджене
програмне забезпечення бухгалтерського обліку забезпечує
максимальну ефективність управління підприємством в цілому та
системи бухгалтерського обліку зокрема.
Сучасний керівник підприємства не може дозволити сьогодні
собі прийняття управлінських рішень, не маючи достовірної, повної
інформації, яка надається автоматизованою системою бухгалтерського
обліку. Таким чином, використання інформаційних технологій в
бухгалтерському обліку забезпечує його оперативність,оскільки в
такому випадку стан розрахунків, активів та зобов‘язань можна
проконтролювати в будь-який момент часу.
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ДІЄВА ІНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО РИНКУ ЯК УМОВА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Формування повноцінного аграрного ринку з усіма необхідними
елементами його інфраструктури є надійною базою стабілізації
сільськогосподарського виробництва, забезпечення його зростання,
підвищення конкурентоспроможності агарних підприємств і
зміцнення економіки країни. Тому одним з основних напрямів
аграрної політики держави є прискорення формування ринкової
інфраструктури в аграрному секторі з метою розвитку прозорих
каналів реалізації сільськогосподарської продукції і продовольства,
підвищення ресурсного забезпечення товаровиробників, наповнення
аграрного ринку товарними і грошовими потоками.
Кожний виробник сільськогосподарської продукції, як і кожен її
покупець, може самостійно обирати вигідний та прийнятний для нього
елемент ринкової інфраструктури, за допомогою якого буде
здійснюватися реалізація продукції. Однак, основною перепоною для
цього є недостатня інформованість і обізнаність щодо ринкової
маркетингової стратегії та відсутність практичного досвіду оцінки
можливості ринку й вибору вигідних умов контрактів, з відмовою від
бартерної форми розрахунків. У більшості товаровиробників відсутні
навички пошуку вигідних каналів збуту продукції.
Основним каналом збуту сільськогосподарської продукції для
більшості аграрних підприємств є прямий продаж з полів через
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посередників. У такий спосіб збувають свою продукцію більше
половини господарств. Лише близько третини товаровиробників
продають продукцію після сезонного підвищення цін, 4% - займаються
прямим експортом, і тільки 1% господарств реалізують свою
продукцію
через
біржі.
Крім
того,
основна
частина
сільськогосподарських
товаровиробників
реалізує
вироблену
продукцію безпосередньо в межах своєї області і лише близько п‘ятої
частини – в інші регіони України. Що ж до інших ринків збуту, таких
як супермаркети, заклади громадського харчування, спеціальні овочеві
магазини, то вони на сьогодні лишаються нерозвинутими.
Перед переважною більшістю керівників аграрних підприємств
постає проблема нестачі інформації про ринки збуту. Основним
інформаційним джерелом отримання маркетингової інформації для
переважної більшості керівників підприємств (75%) є періодичні
видання. Телебачення надає важливу інформацію для 32% підприємців
аграрників, і лише 2% отримують необхідну інформацію з прайслистів.
Слід також зазначити, що офіційна інформація з питань
формування цін та динаміки сільськогосподарської продукції на
внутрішньому ринку, а також відповідних цін в експортно-імпортних
операціях в основному зосереджена в центрі і далеко не завжди
доступна для безпосередніх товаровиробників, тобто для тих, хто в
першу чергу формує обсяги пропозиції товару, а тому має повне право
орієнтуватись в ціновій ситуації на ринках та вибирати найбільш
сприятливий для себе варіант.
На нашу думку, підвищенню конкурентоспроможності
сільськогосподарських підприємств буде сприяти створення єдиної
інформаційної системи в АПК, окремих регіонах і на підприємствах,
яка дозволить вчасно отримувати, обробляти і розповсюджувати дані
про стан аграрного сектора, кон‘юнктуру агропродовольчих ринків,
комерційну і зовнішньоекономічну діяльність.
Той факт, що інфраструктура ринку збуту сільськогосподарської
продукції в Україні розвинена недостатньо, особливо гостро
відчувається у віддалених сільських районах. Зважаючи на постійне
зростання частки сільськогосподарської продукції, що виробляється
невеликими приватними підприємствами, є нагальна необхідність у
створенні та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
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Формування дієвої інфраструктури аграрного ринку має бути
головним чинником для запровадження системи вільного і прозорого
ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. У розвитку
інфраструктури аграрного ринку важливе місце повинно відводитися
сільськогосподарським дорадчим службам, які надаватимуть
практичну та консультаційну допомогу сільськогосподарським
товаровиробникам.
УДК 657
Оксенчук О.Г., ст. гр. ОАз-52
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н.
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ
ПЛАТЕЖАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ДІЇ
ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі
– ПКУ), а саме – розділами VII-VIII, XI, XIII, XV, XVI [1], внесено ряд
вимог щодо нарахування окремих податків та зборів. У зв‘язку з цим,
постала необхідність в оперативній передачі інформації між окремими
службами підприємства та бухгалтерією, стосовно бази оподаткування
таких обов‘язкових платежів, як:
- збір за спеціальне використання води;
- збір за користування радіочастотним ресурсом України;
- збір за першу реєстрацію транспортного засобу;
- земельний податок та орендна плата за землю;
- екологічний податок (за викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення);
- екологічний податок (за розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об‘єктах, крім розміщення окремих
видів відходів як вторинної сировини;
- плата за користування надрами для видобування корисних
копалин.
Зважаючи на це, постає необхідність вчинення деяких
організаційних заходів на підприємствах України, пов‘язаних з
введенням в дію ПКУ. З метою підвищення ефективності управління
податковими платежами, на нашу думку, доцільно:
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– затвердити графік документообігу між окремими підрозділами
суб‘єкта господарювання, в частині нарахування деяких податків та
зборів (табл. 1);
– здійснити організаційні заходи щодо забезпечення своєчасного
складання та подання інформації стосовно оподаткування збором за
спецвикористання води, плати за надра, земельного та екологічного
податків, у формі відповідних довідок, до бухгалтерії;
– здійснити організаційні заходи щодо забезпечення своєчасного
подання до бухгалтерії інформації щодо отриманих дозволів та
ліцензій на експлуатацію радіоелектронних засобів;
– здійснити організаційні заходи щодо забезпечення подання
відповідних документів на новопридбані автомобілі (легкові, вантажні
тощо) до моменту їх введення в експлуатацію, для розрахунку та
сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу;
– визначити осіб, відповідальних за здійснення вищеперелічених
заходів.
Даний графік документообігу (табл. 1) підвищить оперативність
обміну інформацією між окремими службами підприємства в частині
нарахування окремих податків та зборів. Крім того, визначення
термінів подачі, а також відповідальних осіб за надання відповідної
інформації (наприклад, у формі довідок), забезпечить її достовірність
та своєчасність поступлення до бухгалтерії з метою розрахунку,
нарахування та сплати збору за спецвикористання води, орендної
плати, земельного та екологічного податків тощо. Слід зазначити, що
такі довідки необхідно засвідчувати підписами осіб, відповідальних за
їх складання, а також підписами працівників бухгалтерії, куди дані
документи подаються.
Таблиця 1
Графік документообігу між окремими службами підприємства в
частині обліку деяких податків та зборів
№
п/п
1.

Назва операції
Подання до бухгалтерії інформації
(в паперовому та електронному
вигляді) щодо наявності земельних
ділянок, право користування якими
належить підприємству, а також
тих, що перебувають в оренді.

Термін подання
документації
До 20 січня

Відповідальний
Начальник
виробничотехнічного
відділу
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Продовження табл. 1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Подання до бухгалтерії інформації
(копії наказів) щодо зміни площі
земельних ділянок чи їх грошової
оцінки, право користування якими
належить підприємству, а також
тих, що перебувають в оренді.
Подання до бухгалтерії інформації
щодо бази оподаткування збором за
спецвикористання води, а саме:
договорів на постачання води,
розміру встановлених лімітів,
об‘ємів фактично використаної
води, наявності водолічильника.
Подання до бухгалтерії інформації
щодо бази оподаткування платою за
користування надрами, а саме: копії
дозволів на видобування корисних
копалин, розміру встановлених
лімітів, об‘ємів фактично видобутих
корисних копалин тощо.
Подання до бухгалтерії інформації
щодо об‘ємів викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами забруднення.
Подання до бухгалтерії інформації
щодо обсягів відходів, що
знаходяться на складах
підприємства станом на кінець
звітного кварталу.
Подання до бухгалтерії інформації
щодо отриманих дозволів та
ліцензій на експлуатацію
радіоелектронних засобів.
Подання до бухгалтерії інформації
відповідних документів на
новопридбані автомобілі (легкові,
вантажні тощо) до моменту їх
введення в експлуатацію для

По мірі
внесення змін

Начальник
виробничотехнічного
відділу

До 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
кварталом

Начальник
виробничотехнічного
відділу

До 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
кварталом

Начальник
виробничотехнічного
відділу

До 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
кварталом
До 5 числа
місяця,
наступного за
звітним
кварталом
у міру внесення
змін

Начальник
виробничотехнічного
відділу

Протягом 3-ьох
днів з дня
придбання
автомобіля

Начальник
виробничотехнічного
відділу
Начальник
служби засобів
диспетчерськог
о та
технологічного
керування
Начальник
служби
механізації і
транспорту
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9.

розрахунку та сплати збору за
першу реєстрацію транспортного
засобу (подання службової записки з
зазначенням усієї необхідної
інформації).
Подання до бухгалтерії інформації
щодо реєстраційних документів на
новопридбані транспортні засоби.

На наступний
день після
реєстрації
новопридбаного
автомобіля

Начальник
служби
механізації і
транспорту

В умовах дії ПКУ, а також у зв‘язку зі змінами, що систематично
до нього вносяться, тема управління податковими платежами
залишається надзвичайно актуальною та потребує подальших
наукових досліджень.
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

УДК 657.22
Олійничук О.І.
ПВНЗ ―Тернопільський комерційний інститут‖
ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ НА
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
В сучасних умовах господарювання, коли надзвичайно
важливим є вивчення тенденцій розвитку та формулювання
економічної стратегії підприємства, глибоке та системне дослідження
факторів змін результатів його діяльності, їх оцінка, виявлення
резервів підвищення ефективності виробництва, обґрунтування
управлінських рішень, зростає роль аналізу.
Результативність аналізу господарської діяльності багато в чому
залежить від його правильної організації, котра має ряд вимог і, за
твердженням Г. В. Савицької, повинна ґрунтуватися на плановій
основі та найновіших методиках, забезпечувати дієвість й
ефективність аналітичного процесу [3, с. 68]. Аналітичну роботу
необхідно здійснювати відповідно до науково обґрунтованої
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теоретичної концепції, чітко розподілити між виконавцями,
раціонально спланувати, інформаційно та методично забезпечити, а її
результати – відповідно оформлювати. Ці принципи повинні лежати в
основі раціональної організації аналізу на підприємствах лісової
галузі.
Здійснення аналізу господарської діяльності лісогосподарського
підприємства відноситься до функцій його планово-економічного
відділу. Проведені нами дослідження діяльності підприємств лісового
господарства засвідчують, що їхня управлінська структура була
сформована ще за часів командно-адміністративної економіки і
функції її працівників практично не змінилися до цього часу, тобто
структура управління не адаптована до ринкових умов, що зумовлює
необхідність її перегляду й уточнення, зокрема, це стосується
аналітичної служби підприємства та функціональних обов‘язків її
працівників.
Вивчення практичної роботи підприємств лісової галузі свідчить,
що для всебічного аналізу їхньої фінансово-господарської діяльності
рівень освіти економістів є часто недостатнім (з огляду на специфіку
їх виробництва), тому до аналітичної роботи необхідно залучати
фахівців інших відділів: бухгалтерії, лісогосподарського, виробничого
та технічного тощо, а також керівників структурних підрозділів.
Таким чином, можна зробити висновок, що до складу
аналітичної служби лісогосподарського підприємства доцільно
включати працівників планово-економічного відділу, спеціалістів
інших відділів, керівників і бухгалтерів структурних підрозділів.
Оптимальною формою організації аналізу господарської діяльності
для цих підприємств є децентралізована форма з чітким розподілом
обов‘язків між виконавцями.
Основою аналітичної служби лісогосподарського підприємства є
його планово-економічний відділ, однак його склад та функціональні
обов‘язки працівників потребують перегляду. До пропонованого нами
складу
планово-економічного
відділу
лісогосподарського
підприємства
доцільно
включити
економіста-нормувальника,
економіста-аналітика та головного економіста-контрóлера.
До обов‘язків економіста-нормувальника доцільно включати
визначення норм і нормативів, контроль за їх дотриманням,
регулярний перегляд, обґрунтовані їх зміни та аналіз відхилень
фактичних показників від нормативних, що має велике значення для
підвищення ефективності використання обліку витрат.
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Економісту-аналітику
доцільно
займатись
аналітичними
дослідженнями діяльності лісогосподарського підприємства та
узагальнювати їх результати у відповідних формах для потреб
головного економіста-контрóлера та менеджерів підприємства різних
рівнів управління.
На головного економіста-контрóлера, який одночасно є
керівником планово-економічного відділу та аналітичної служби,
доцільно покласти відповідальність за організацію аналізу
господарської діяльності підприємства, розподіл обов‘язків між його
виконавцями, формування та затвердження комплексного й
тематичних планів аналітичної роботи, виробничих, фінансових
планів, складання аналітичних звітів та інших документів, координація
окремих виробничих планів і складання загального плану на короткий
термін та на перспективу, затвердження норм і нормативів, порівняння
планової та фактичної інформації в розрізі об‘єктів контролінгу,
коментарі відхилень, складання звітності для державних органів,
подання зацікавленим службам, виконавцям, керівництву своєчасної
та доречної інформації, пропонування дій, спрямованих на
попередження негативних наслідків.
Серед важливих передумов дієвості й ефективності роботи
аналітичної служби підприємства є її планування. На цьому етапі,
складаючи комплексний і тематичні плани аналітичної роботи,
необхідно визначити основні об‘єкти аналізу, його мету, сукупність
аналізованих показників, періодичність проведення, термін виконання,
користувачів результатів, інформаційне та методичне забезпечення,
розподіл між спеціалістами різних відділів. Розробку комплексного
плану на лісогосподарському підприємстві доцільно здійснювати з
виділенням розділів аналізу показників за видами його діяльності
(операційною, фінансовою, інвестиційною) та відносити до
функціональних обов‘язків головного економіста-контрóлера, а
розробку тематичних планів – до функціональних обов‘язків
керівників інших відділів підприємства (зокрема плану аналізу
лісогосподарських показників – до обов‘язків головного лісничого;
плану аналізу показників виробництва, реалізації лісопродукції (інших
видів продукції) та маркетингової діяльності – головного інженера;
плану аналізу показників роботи персоналу лісгоспу – керівника
відділу кадрів; плану аналізу використання основних засобів –
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головного механіка), але з обов‘язковим погодженням головного
економіста-контрóлера як керівником аналітичної служби.
Тематичні плани аналізу повинні відповідати єдиному
комплексному плану аналізу на підприємстві. Вони відіграють велике
значення у підвищенні ефективності аналітичної роботи підприємства,
оскільки допомагають поглиблено вивчити основні аспекти його
діяльності та вчасно виявити можливі загрози і проблеми
господарювання, особливо, щодо підвищення собівартості продукції
(робіт, послуг) лісогосподарських підприємств, погіршення
фінансових результатів їх діяльності.
Дослідження
організації
аналітичної
роботи
на
лісогосподарських підприємствах засвідчує відсутність комплексного
та тематичного планування аналізу. Це є ще одним значним недоліком
аналітичної роботи, що значно знижує її результативність, так як вона
не повністю охоплює різні аспекти господарювання лісгоспу. Цей
недолік в організації аналітичної роботи лісогосподарського
підприємства дуже важливо усунути .
Важливе місце в організації аналізу господарської діяльності
підприємства посідає його інформаційне та методичне забезпечення.
Інформаційне забезпечення аналізу, за висновком П. Я. Поповича, є
складовою системи інформаційного забезпечення управління, тому що
аналіз – елемент, сходинка процесу управління. Таким чином,
інформаційне забезпечення економічного аналізу – це система даних і
способи їх обробки, що дають змогу виявити реальну діяльність
об‘єкта, який вивчається, дію чинників, що його визначають, а також
можливості здійснення необхідних керівних дій [2, с. 63]. Побудова
системи раціонального інформаційного забезпечення потребує
визначення змісту необхідної інформації та добре функціонуючої
комунікативної системи [1, с. 28].
Для того, щоб результати аналізу були корисними для прийняття
управлінських рішень, вони повинні бути відповідним чином
оформлені. Для цього можна використовувати як текстову форму
подання інформації (аналітичний звіт, пояснювальна записка, довідки,
висновки за результатами аналізу), так і нетекстову (аналітичні
таблиці та графіки). Для відображення результатів аналізу можна
використовувати різні за своїм змістом форми подання інформації,
проте вони повинні бути без надмірної деталізації чи узагальнення.
Від вибору оптимальної форми подачі результатів аналізу значною
мірою залежить його ефективність і дієвість, тобто практичне
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використання в управлінні підприємством. Для реалізації
рекомендацій, розроблених на основі результатів аналізу та
забезпечення ефективного функціонування підприємства, директор
лісгоспу повинен видати наказ, обов‘язковий до виконання всіма
працівниками. Контроль за виконанням наказу доцільно доручити
головному економісту-контрóлеру.
Отже,
результативність
аналітичної
роботи
на
лісогосподарському підприємстві залежить від правильної її
організації, котра повинна ґрунтуватися на плановій основі,
найновіших методиках, раціональному розподілі обов‘язків
виконавців і забезпечувати дієвість та ефективність аналітичного
процесу.
Список використаних джерел:
1. Ковальчук Т. М. Оперативний аналіз прибутку від реалізації продукції / Т. М.
Ковальчук // Економіка АПК. – 2003. – №7. – С. 92–101.
2. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб‘єктів господарювання :
підручник / П. Я. Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 416 с.
3. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посіб. / Г.
В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 668 с. – (Вища освіта ХХІ
століття).

УДК 657:478.2
Онищенко Ю.Ю.
ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
На будь-якому підприємстві використання інформації
бухгалтерської фінансової звітності дозволяє визначити сукупність
параметрів фінансового стану підприємства та результатів його
діяльності в минулому з метою оцінки його майбутніх умов
господарювання.
Ключовим моментом при цьому стає аналіз
бухгалтерської фінансової звітності як найбільш повного та
об‘єктивного джерела інформації про підприємство.
Незважаючи на використання фінансової звітності на багатьох
підприємствах, все рівно залишається велика кількість недостатньо
вивчених і неузгоджених питань щодо формування та використання
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бухгалтерської фінансової звітності при прийнятті управлінських
рішень.
Основними завданнями аналізу бухгалтерської фінансової
звітності є:
оцінка облікових правил і процедур формування
бухгалтерської фінансової звітності;
підготовка бухгалтерської
фінансової звітності до аналізу;
експрес-аналіз бухгалтерської
фінансової звітності; поглиблений аналіз фінансово-господарської
діяльності та виявлення можливостей її поліпшення.
Бухгалтерська фінансова звітність формується шляхом вибору
підприємством окремих прийомів та методів бухгалтерського обліку,
тому необхідне вивчення їх впливу на дані, що аналізуються. Це
забезпечить порівняльність розрахованих показників фінансовогосподарської діяльності підприємства та ефективність їх
використання.
Суттєвим недоліком при аналізі фінансово-господарської
діяльності є несистемний характер прийомів аналізу та не завжди
достатність аналітичних даних потребам користувачів. Ця проблема
частково вирішується через використання матричних балансів, за
допомогою яких визначають взаємозв‘язок статей активу і пасиву
балансу; розраховують структуру активів та забезпечення їх
джерелами фінансування; визначають показники та коефіцієнти,
необхідні для оцінки фінансової стійкості, платоспроможності;
об‘єктивно оцінюють фінансовий стан підприємства, вивчають
причини його зміни за звітний період і т.д. В основі матричної моделі
лежать показники бухгалтерського балансу та звіту про фінансові
результати.
Існують й інші недоліки при аналізі фінансово-господарської
діяльності, які вирішуються складанням прогнозних звітів про рух
грошових коштів, визначенням рейтингової та інтегральної оцінки
підприємства, тощо.
Кінцевим етапом бухгалтерської фінансової звітності є
комплексна оцінка економічної ефективності підприємства та його
фінансового стану. Вона є важливим джерелом інформації для
обґрунтування і прийняття управлінських рішень в конкретній
ситуації.
Висновки: Інформація бухгалтерської фінансової звітності
необхідна для визначення фінансового стану підприємства та
результатів його діяльності в минулому для визначення майбутніх
показників господарювання.
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Недоліки, які можливі при аналізі фінансово-господарської
діяльності частково вирішуються через використання матричних
балансів, складання прогнозних звітів про рух грошових коштів,
визначення рейтингової та інтегральної оцінки підприємства, тощо.
Важливе значення в системі аналізу і прогнозування показників
бухгалтерської фінансової звітності має узагальнення і реалізація
результатів.
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ОБЛІК ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Так як на даний час більшість підприємств займається випуском
продукції, тому облік готової продукції являється невід‘ємною
частиною облікової політики підприємства.. Підприємства України не
залежно від їх форм власності та видів діяльності переходять до
національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а це
для підприємств несе за собою більшість проблем пов‘язаних з їх
використанням. Звідси постають і основні задачі та напрямки
вивчення проблеми обліку готової продукції згідно з національними
стандартами бухгалтерського обліку, а саме: вивчення постановки та
організації облікової політики підприємства; вивчення відповідності
готової продукції до національних стандартів; вивчення обліку
виробництва, надходження, реалізації, руху та правильності
документального відображення готової продукції.
З використанням комп'ютерної техніки на багатьох виробничих
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підприємствах прийнято вести облік реалізації готової продукції без
застосування узагальнюючих документів, виняток становить
формування оборотно-сальдової відомості за рахунком 26 "Готова
продукція". Цей документ характеризує інформацію щодо оборотів і
залишків готової продукції. Однак цього недостатньо, тому ми
вважаємо за доцільне на підставі первинних документів складати
реєстри документів з реалізації готової продукції. Реєстри необхідно
формувати за напрямками реалізації,видами продукції, покупцями та
замовниками. Щоденне заповнення цих реєстрів дасть змогу
здійснювати оперативний контроль за реалізацією продукції,
застосуванням цін та їх змінами, надходженням виручки.
У зв'язку з
цим вважаємо за доцільне на
виробничих
підприємствах до рахунку 26 "Готова продукція" відкрити два
субрахунки:
- 261 "Готова продукція за обліковими цінами";
- 262 "Відхилення фактичної виробничої собівартості готової
продукції від облікових цін".
Інша пропозиція стосується використання у розрахунках із
покупцями таких форм безготівкових розрахунків, які би гарантували
своєчасне надходження грошей за відпущену покупцям продукцію.
Найзручнішими, на думку Л. Слюсарчук, є 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.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Найбільшою цінністю для України, безумовно, є землі
сільськогосподарського призначення, а тому має активно
розроблятися бухгалтерське забезпечення національної, а в її рамках і
галузевої системи управління цим унікальним активом.
Одним із перших наголосив на необхідності формування
галузевого рівня регламентації бухгалтерського обліку В.М. Жук. Він
дослідив теоретичні засади запровадження галузевих стандартів
бухгалтерського обліку та мотивував потребу їх розробки
зростаючими інституційними запитами на специфічну інформацію.
О.П. Скирпан розглядає галузеві стандарти як одну з умов
правильної і раціональної організації обліку та стверджує, що
"функціонування в аграрному секторі різних організаційно-правових
форм підприємницької діяльності вимагає нових підходів до
організації бухгалтерського обліку, яка повинна враховувати
особливості біологічних перетворень в сільському господарстві" [2,
с. 106].
На нашу думку, галузеві стандарти повинні сприяти посиленню
ролі бухгалтерського обліку в управлінській системі шляхом
формування інформаційного забезпечення, що необхідне для
системного контролю за збереженням та раціональним використанням
національних природних ресурсів. З огляду на це, галузевий стандарт
бухгалтерського обліку сільськогосподарських земель покликаний
стати механізмом реалізації законодавчих норм щодо ефективного та
раціонального
використання
земельних
ресурсів
у
сфері
агропромислового виробництва.
В цьому аспекті доцільно розглянути досвід регулювання
бухгалтерського обліку в Індонезії. В цій країні (як і в Україні) діють
національні стандарти бухгалтерського обліку, розроблені у
відповідності до міжнародних. Серед 59 індонезійських стандартів,
чотири є повністю галузевими. Попри те, що найважливішою цінністю
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Індонезії є вічнозелені екваторіальні ліси (займають не менше 60 % від
загальної площі), в країні у 1998 році прийнято стандарт № 47
"Бухгалтерський облік земель". Цей стандарт є доповненням до
стандарту № 16 "Основні засоби та інші активи" та визначає
методологічні засади обліку використання землі як основного засобу,
товару, сировини, інвестицій в нерухомість [1].
В Україні галузь сільського господарства була, є і буде
пріоритетною у структурі національної економіки, а тому ігнорування
проблеми збору та обробки інформації щодо землекористування
стримує повне розкриття потенціалу українських чорноземів та
породжує тенденції погіршення їх якісного стану. Прийняття
галузевого стандарту з обліку земель сільськогосподарського
призначення дозволить сформувати інформаційне забезпечення
управління земельними ресурсами як на рівні підприємства, так і на
рівні державних органів.
В Індонезії стандарти розробляє та ухвалює до застосування
Індонезійський Інститут Бухгалтерів, який є професійною спільнотою
[1]. Вважаємо, в Україні галузеві стандарти бухгалтерського обліку
повинні розроблятися за схемою "знизу - вгору". Це означає, що
ініціатива має йти від бухгалтерів-практиків, які безпосередньо ведуть
облік у сфері агропромислового виробництва, тобто від галузевого
професійного об‘єднання бухгалтерів - Федерації аудиторів,
бухгалтерів і фінансистів АПК України.
Які теоретичні засади мають бути закладені в основу такого
стандарту? Галузевий стандарт обліку земель сільськогосподарського
призначення повинен базуватися на засадах теорії фізичної економії,
концепції сталого розвитку та забезпечити відображення в обліку
триєдиної сутності сільськогосподарських земель як: господарського
активу, національного багатства та планетарного природного ресурсу.
В стандарті обов‘язково слід уточнити перелік об‘єктів обліку
використання сільськогосподарських земель, визначити методологію
формування облікових показників ефективності використання
земельних ресурсів та відображення їх у звітності.
Список використаних джерел:
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ПРОБЛЕМИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
На сьогодні в Україні розвиток іпотечного кредитування
стримується існуванням кола проблем, що не дозволяють банківським
установам залучати іпотеку як гарантію своєчасного повернення
кредитного ресурсу. Теоретичні аспекти іпотечного житлового
кредитування певною мірою знайшли своє відображення в роботах таких
науковців, як Д. Даймонд, Т. Деестресс, Н. Журкіна, С. Колобов, Н.
Косарєва, В. Кудрявцева, М. Логінов, А. Вожжов, І. Дзюблюк, О. Євтух,
О. Кравченко, А. Пересада та інші.
Зрозуміло, що іпотечне кредитування дозволяє вирішити ряд досить
актуальних соціально-економічних проблем суспільства. Проте на даний
час в Україні продовжують діяти чинники, що знижують можливість
провадження іпотечного кредитування в повному обсязі. Їх спектр досить
широкий. Це й недосконалість правової бази; відсутність централізованої і
доступної системи реєстрації прав власності та обтяжень на нерухоме
майно і на землю; відсутність законодавчого положення щодо вторинного
іпотечного ринку іпотечних цінних паперів; нездатність банків позичати
кошти на міжнародних ринках капіталу через їх неповну відповідність
вимогам міжнародного законодавства; відсутність гарантійних фондів
іпотечного страхування; неспроможність банківської системи працювати за
міжнародними схемами реінвестування; недовіра населення до українських
банків та побоювання щодо втрати свого житла у разі банкрутства банкакредитора; наявність інших, більш прибуткових напрямків діяльності;
наявність на ринку іпотечного кредитування універсальних банків, коли в
багатьох розвинених країнах, працюють спеціалізовані.
Більшість дослідників головною проблемою називають
недосконалість правової бази. В основу вітчизняного чинного
правового регулювання іпотеки покладено концепцію захисту прав
боржника, а як наслідок, підвищується кредитний ризик банку, що в
свою чергу, знижує темпи розвитку розширеного фінансування різних
суб‘єктів під заставу нерухомості [1].
Світовий досвід показує, що система державної реєстрації прав
власності та обтяжень на будь-яке нерухоме майно є ефективною лише
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за умови її здійснення в межах єдиного реєстру. Разом з тим, в Україні
дії урядових установ спрямовані на створення систем реєстрації прав
власності та обтяжень які ґрунтуються окремо на нерухомості і окремо
на землі. Таку проблему необхідно вирішити спираючись на світовий
досвід та відповідно розроблену законодавчу базу.
Вирішення проблем формування вторинного іпотечного ринку
сприятиме залученню довгострокових коштів на ринок іпотечного
кредитування [2]. Мається на увазі відсутність законодавчого
положення функціонування вторинного іпотечного ринку, іпотечних
цінних паперів. Розвиток вторинного іпотечного ринку сприятиме
також зниженню вартості кредитів. Варто зауважити, що в системі
іпотечного кредитування в Україні крім загальних проблем існує ряд
специфічних проблем таких як: нерозвиненість інфраструктури ринку
житла і житлового будівництва, низька ефективність ринку житлового
будівництва, відсутність дієвого механізму кредитування під заставу
земель сільськогосподарського призначення та інші [3].
Отже, можна дійти висновку, що вирішення найбільш
актуальних проблем іпотечного кредитування в Україні тісно
пов‘язане з вдосконаленням законодавчої бази. Врегульована
законодавча площина має стати основою формування сучасних
підходів до вирішення зазначених як загальних, так і специфічних
проблем іпотечного кредитування.
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ДЕЯКІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ
ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ
Формування адекватної системи управління запасами є основою
ефективного розвитку та зростання виробничого потенціалу
підприємств. Головну роль в даному питанні відіграють методи оцінки
вибуття запасів, адже вони впливають на правильність визначення
фінансових результатів підприємства. Також, фактично оцінювання
запасів є основою для розрахунку собівартості та ціни виробленої
продукції.
На сьогоднішній день існує п‘ять можливих методів оцінки
вибуття запасів:
 метод ідентифікованої собівартості;
 метод середньозваженої собівартості;
 метод ФІФО;
 метод нормативних затрат;
 метод ціни продажу.
Всі наведені вище методи мають як позитивні, так і негативні
сторони. Підприємства повинні обирати методи оцінки залежно від
специфіки та особливостей своєї діяльності.
Метод ідентифікованої собівартості є логічним вибором для
обліку запасів із високою ціною та в малій кількості. В даному
випадку він виправдовує себе точністю та простотою. Проте при
використанні підприємством великої кількості і номенклатури
однакових запасів застосування даного методу є складним і
неефективним, оскільки метод вимагає окремого обліку кожної
одиниці запасів на всіх стадіях руху. Суттєвим недоліком в даному
випадку є велика трудомісткість.
Метод середньозваженої собівартості є простим у застосуванні і
досить діючим для формування й використання інформації в
управлінських цілях у випадках використання підприємством
періодичної системи обліку та якщо відсутня необхідність детального
обліку за кожною одиницею запасів. Недоцільно застосовувати даний
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метод, якщо підприємство використовує постійну систему обліку
запасів та якщо особливості технологічного процесу пов‘язані із
щоденним надходженням і вибуттям запасів. Це робить метод
середньозваженої собівартості неефективним і трудомістким.
Метод ФІФО є доцільним, якщо виробничий процес
підприємства пов'язаний з використанням запасів, які швидко
псуються чи втрачають свої властивості. Метод є простим у
застосуванні. Залишки відображаються за цінами, які максимально
наближені до реальної ринкової вартості, проте не приділяється увага
цінам на останні за часом надходження запаси.
Оцінка за нормативними затратами у більшості випадків
прийнятна для виробничих підприємств, що здійснюють масове
виробництво, і на яких розроблені нормативи витрат на виробництво
одиниці продукції. Перевагою методу є стабільність собівартості
запасів протягом одного виробничого циклу, проте можливі значні
відхилення як за рахунок зміни ціни, так і за рахунок обсягу
використання.
Метод ціни продажу використовують підприємства роздрібної
торгівлі. Метод виправдовує себе, оперативно реагуючи на зміни цін.
Відповідно недоліком є вузька сфера застосування.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають
однакове
призначення
та
однакові
умови
використання,
застосовується тільки один з наведених методів.
Отже, в сучасних ринкових умовах універсального методу
оцінки вибуття запасів немає, а наведені вище методи ефективні лише
за конкретних умов чи обставин. Тому підприємство повинне обирати
метод залежно від мети, яку ставить перед собою. Проте, у будь-якому
випадку оцінка запасів значно впливає на формування фінансового
результату вкінці звітного періоду, особливо це стосується оцінки
вибуття запасів. Тому дана проблема не втрачає своєї актуальності і
потребує подальших досліджень.
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підприємстві сприяє підвищенню ефективності його діяльності. Проте
для того, щоб ця система була дієвою, контроль необхідно
здійснюватися постійно, незважаючи на складність та трудомісткість
цього процесу. У зв‘язку з розвитком комп‘ютерних технологій
вагомішого значення набуває комп‘ютеризація системи внутрішнього
контролю, оскільки автоматизована обробка дає можливість швидко
виявити помилки та порушення, мінімізуючи влив людини на
здійснення контрольних процедур тощо.
Вітчизняні вчені-економісти (М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.В.
Івахненков, Л.М. Кіндрацька, В.Ф. Максімова, Є.В. Мних, В.В. Сопко,
Г.М. Яровенко) приділяли недостатню увагу питанню, що стосується
формування інформаційних технологій для здійснення внутрішнього
контролю. Саме тому у науковій літературі ця тема є недостатньо
розкритою і потребує подальших досліджень.
Основними причинами, що зумовлюють потребу впровадження
інформаційних технології для здійснення внутрішнього контролю, є
[2]:
− велика трудомісткість процедур контролю, оскільки
отримання достовірної інформації вимагає проведення значної
кількості арифметичних розрахунків, здійснення різних видів аналізу,
тоді як впровадження інформаційних технологій дозволить заощадити
час та витрати на їх виконання;
− великі обсяги інформації, що підлягають контролю;
− зростання вимог щодо зменшення витрат часу на здійснення
контрольних процедур та підвищення їх якості;
− безперервність здійснення внутрішнього контролю дає
можливість розробити методику виконання процедур, автоматизація
якої полегшить процес реалізації перевірок;
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− необхідність своєчасного виявлення помилок та порушень.
Можна виділити такі основні вимоги, які необхідно виконати
перед тим, як запроваджувати інформаційні технології на
підприємстві:
− забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації;
− передбачення здійснення навчання персоналу та підвищення
їх кваліфікації;
− зацікавленість керівників у формуванні інформаційних
технологій для здійснення внутрішнього контролю;
− можливість вдосконалення методики здійснення контролю в
майбутньому;
− здійснення розподілу обов‘язків між працівниками, оскільки
допущення концентрації прав первинного контролю в руках однієї
особи може вплинути на неефективність його виконання та
недостовірність обліку на користь даної особи. Завдання мають бути
розподілені між усіма підлеглими, щоб уникнути здійснення помилок,
упущень або інших порушень [1].
Комп‘ютеризацію системи внутрішнього контролю доцільно
здійснювати в такій послідовності:
− визначення основної мети та завдань впровадження
інформаційних технологій на підприємстві;
− виокремлення вимог щодо запровадження інформаційних
технологій для здійснення внутрішнього контролю;
− формування інформаційного забезпечення, яке дозволить
мінімізувати терміни здійснення контрольних процедур та дій,
особливо на стадії підготовки до перевірки та оформлення результатів;
− аналіз ринку програмних продуктів для здійснення
внутрішнього контролю (передбачає проведення аналізу видів
програмного забезпечення, порівняння величини витрат на придбання
та вигід від їх використання; потрібно зауважити, що до витрат, що
пов‘язані з впровадженням і функціонуванням технологій можна
віднести затрати на їх встановлення, функціонування, підтримку та
пошук відхилень та витрати, пов‘язані з помилками, які не були
виявлені чи виправлені, а перевагою комп‘ютеризації інформаційних
систем внутрішнього контролю є мінімізація втрат внаслідок
зменшення кількості порушень);
− вибір оптимального програмного забезпечення та створення
автоматизованого робочого місця суб‘єкта внутрішнього контролю,
що передбачає забезпечення контролера програмними, технічними,
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організаційними, методичними засобами, що допомагають виконувати
функції внутрішнього контролю. Автоматизоване робоче місце
повинне надавати можливості виконувати функції контролера,
розробляти рекомендації щодо усунення помилок та попередження
виникнення в майбутньому зловживань та порушень;
− розроблення алгоритмів здійснення перевірок;
− проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників,
що відповідають за реалізацію контролю;
− виділення шляхів вдосконалення методики здійснення
контролю з використанням програмного забезпечення в процесі
розвитку підприємства;
− впровадження інформаційних технологій для здійснення
внутрішнього контролю
− тестування
надійності
комп‘ютеризованої
системи
внутрішнього контролю.
Вибір програмного забезпечення є не легким завданням,
оскільки використання більшості програмних продуктів, що
представлені на ринку, обмежене і застосовується для пошуку
інформації,
оформлення
документів,
проведення
простих
арифметичних розрахунків, а програмні продукти для комп‘ютеризації
внутрішнього контролю, представленні на зарубіжних ринках, є
недоступними для вітчизняних підприємств [2].
Існують такі типи програмних засобів, які можуть
використовуватись для здійснення внутрішнього контролю [3]:
− пакети прикладних програм загального призначення −
текстові, табличні редактори, правові бази даних, до яких можна
віднести МS Ехсеl, МS Wогld, «Юрист-Плюс», «Ліга-закон»,
«Консультант Плюс», «ГРОССБУХ», «Референт» тощо. Вони
використовуються для складання документів, поліпшення їхнього
зовнішнього вигляду, формування тестів, пошуку змін до
законодавства тощо.
− прикладне програмне забезпечення процедур контролю −
бухгалтерські програми, програми управління електронним
документообігом, програми фінансового аналізу або їхні окремі
модулі. Прикладом прикладного програмного забезпечення є «1С:
Підприємство», «Парус», «Инфо-Бухгалтер», «Турбо-Бухгалтер»,
«Инотек-бухгалтер», «1С: Документообіг», «Анализ финансового
состояния предприятия», «Аналитик», «Экономический анализ»,
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АUDIТ ЕХРЕRТ тощо. Прикладне програмне забезпечення процедур
контролю застосовуються для ведення бухгалтерського обліку,
швидкого пошуку документів, надійного зберігання і контролю
доступу до них, перевірки первинних і звітних форм, проведення
фінансового аналізу за допомогою різних методик.
− до
інтегрованих
корпоративних
систем
належать
«Галактика», «R/3», «Огасlе», «МОНОЛИТ SQL», «ЕRА Financials»,
«infor : MES» тощо, які застосовуються на великих підприємствах, для
вирішення цілей та задач внутрішнього контролю та мають окремі
модулі, за допомогою яких відбувається комп‘ютеризація контролю за
виконанням бюджетів, станом і розподілом ресурсів, ходом підготовки
вхідної документації, контролю інвестицій згідно з проектами тощо.
− спеціальні програмні засоби контролю, такі як «финИК Финансово-инвестиционний
контроль»,
«КИП
Контроль
инвестиционной
программы
строительства»,
«Финансовый
калькулятор», «Frango Controller», застосовуються для перевірки і
аналізу записів з метою визначення їхньої якості, повноти і
правильності, тестування розрахунків і виконання перерахунку,
порівняння фактичних даних контролю із записами в системі
бухгалтерського обліку, створення звітів, оформлення вихідних
документів тощо.
Таким чином, запровадження інформаційних технологій для
здійснення внутрішнього контролю дасть змогу ефективніше
проводити перевірки на підприємстві та підвищити надійність
отриманих результатів.
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ВПЛИВ СУБ’ЄКТИВНИХ ФАКТОРІВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В умовах глобалізації економіки стабільна робота банківських
систем побудована на кількох фундаментальних засадах, серед яких
найсуттєвішими є [1]:
- наявність грошей, заощаджень;
- наявність банківських установ, які пропонують певні послуги;
- існування та дія таких інститутів як відсоткова ставка, кредити,
депозити, довіра, гроші;
- існування гарантій стабільної роботи банківських установ.
Актуальні питання впливу суб‘єктивних факторів на
стабільність банківської системи в умовах глобалізації економіки
відображені у численних працях науковців у всьому світі. Серед
вітчизняних науковців зокрема цими питаннями займалися:
А.Гальчинський, Б.Івасів, О.Дзюблюк, А.Мороз, В.Стельмах,
М.Савлук, А.Чухно, М.Пуховкіна та інші.
Переважна частина перелічених складових об`єктивно впливає
на стан банківської системи. Основним суб`єктивним фактором серед
них виступає такий аспект людської поведінки, як довіра.
Покладаючись на економічну стабільність в країні та задекларовану
непохитність банківської системи, люди зберігають вільні кошти на
депозитах з метою отримання відсотків. При цьому увага приділяється
[2]: відсотковим ставкам, репутації банківської установи,
розгалуженості мережі банку, якості обслуговування персоналу,
очікуваним показникам інфляції та валютним курсовим коливанням та
ін. Саме врахування цих факторів здебільшого схиляє того чи іншого
клієнта до банківської установи.
Бажаючи скористатися кредитною чи депозитною банківською
послугою, клієнт банку безпосередньо починає спілкування із
персоналом банківської установи. І саме під час бесіди потенційний
клієнт приймає остаточне рішення. Відповідно, банківський працівник,
спираючись не лише на свій професійний досвід і знання схиляє клієнта
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на бік банку. Він повинен розвіяти останні сумніви клієнта ще й завдяки
кваліфікованим, чітким відповідям, швидкому та якісному
обслуговуванню, поважному відношенню, що, на нашу думку, є
вирішальними для клієнта банку. Саме про значущість цих моментів
вказують багатотисячні відгуки клієнтів про банки на всіляких
фінансових та банківських форумах у мережі Internet. Якщо до клієнта
поставились зневажливо – це одразу знайде свій відгук в умовах
швидкого нині поширення інформації у різних соціальних мережах, і
банк може почати втрачати свій імідж, що обов‘язково вплине на його
стабільну роботу.
В сучасному глобалізованому суспільстві багато клієнтів
дізнаються про діяльність банківських установ завдяки мережі Internet
та за допомогою інших інформаційних джерел. Тому персонал банку
має бути підготовлений до будь-яких питань клієнта та мати доступ до
усіх інформаційних ресурсів стосовно банківської діяльності для
повноцінного обслуговування. Спілкування «зі слів», без посилання на
джерела інформації, без знання останніх новин та сучасного досвіду є
незручним та некоректним при роботі з грошовими операціями.
Таким чином, в банківській діяльності слід приділяти достатньо
уваги кваліфікації персоналу банку при проведенні будь-яких заходів
щодо залучення клієнтів. Навіть відсоткові ставки, розмір яких іноді є
і індикатором привабливості тієї чи іншої фінансової установи з точки
зору «вигоди», не в змозі так вплинути на клієнта, як його вдалий
контакт зі співробітником банку з приводу надання певних
банківських послуг. Некоректна, невпевнена поведінка персоналу
може спантеличити людину, і такі чинники як репутація банку, його
історія, над якими працює увесь банківський менеджмент, можуть
ставати другорядними.
Список використаних джерел:
1. Кізима Т. О. / Людський капітал та його роль у формуванні фінансового
потенціалу домогосподарств // Економіка розвитку. Харків. ХНЕУ – 2009 - №3(51) – с.
34-37.
2. Керейко К.С. Роль институциональных факторов в развитии банковского сектора //
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Економічна серія. – №
580.- Х., 2003. - С. 40 - 42.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Глобалізація економіки - одна з закономірностей світового
розвитку, яка пов'язана з формуванням економічного простору, де
галузева структура, обмін інформацією та технологіями, географія
розміщення продуктивних ся визначаються з урахуванням світової
кон'юнктури, а економічні підйоми і спади набувають планетарні
масштаби. Глобалізація - це процес розвитку стійких зв'язків між
національними економіками окремих країн, в результаті чого вони
стають органічною частиною світового господарства. У зв'язку з цим
починають домінувати світові стандарти, які сприймаються все
більшою кількістю країн. Глобалізація ще далека від завершення, а
тому сам процес її протікання можна характеризувати як процес
транснаціоналізації економічних явищ. Метою глобалізації є рух до
більш відкритого та інтегрованого світу.
В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо
важливою функцією ефективного управління виробничими і
комерційними структурами, знаряддям контролю за раціональним і
економічним використанням ресурсів з метою досягнення
комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків перед
державою. Під бухгалтерським обліком слід розуміти процес
отримання, накопичення та документального відображення
інформації про господарську діяльність СПД у грошовому вираженні.
Однією з найважливіших особливостей бухгалтерського обліку, що
відрізняє його від інших видів обліку (оперативного і статистичного),
є обов‘язкове застосування грошової оцінки. Оцінка представляє
собою результат визначення та аналізу якісних і кількісних
характеристик керованого об'єкта, а також процесу управління
виробничо-господарською діяльністю.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у
роботі підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх
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роботи є головною метою керівника підприємства, менеджера,
економіста,
бухгалтера.
Виникненню
нових
підходів
до
бухгалтерського обліку на державних, приватних, орендних, спільних
підприємствах, у міжнародних об'єднаннях сприяє ринкова економіка.
Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно вхоплювати та
систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного
підприємства,об'єднання, забезпечувати управління інформацією,
здатною контролювати і оцінювати їх господарську діяльність. Чітка
побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного
засобу за додержанням режиму економії і комерційного успіху в усіх
підприємствах. Сучасний бухгалтерський облік в Україні має ряд
особливостей порівняно з традиційною практикою облікових засобів
та їх систематизації.
В наш час з посиленням впливу глобалізації вітчизняна система
бухгалтерського обліку поступово зникає і на її зміну приходить інша
облікова система, яка є новою і не відповідає інтересам і потребам
управління.
Результати та наслідки впливу глобалізації економіки на
розвиток бухгалтерського обліку можна сформулювати таким чином:
Перш за все, управління розвитком бухгалтерського обліку
перейде з національного рівня на міжнародний. Результатом цього є
те, що бухгалтерський облік буде змінюватися відповідно до інтересів
та потреб переважно глобальних користувачів, зокрема інвесторів.
Наступним етапом впливу глобалізації буде зміна методу
складання фінансової звітності згідно вимог МСФЗ.
Вплив глобалізації на розвиток національної системи
бухгалтерського обліку дає змогу зробити наступні висновки:
 Глобалізація має значний вплив на розвиток систему
бухгалтерського обліку.
 Під впливом глобалізації розвиток національної системи
бухгалтерського обліку буде відбуватися насамперед на користь
задоволення потреб управління глобального масштабу.
 Неврахування
інтересів
безпосередніх
користувачів
бухгалтерської інформації, якими є управлінців, керівників та
спеціалістів підприємств, а лише врахування інтересів міжнародних
інвесторів, учасників міжнародних ринків капіталу призведе до
послаблення виконання всіх функцій управління, а саме організації,
планування, обліку, аналізу та контролю та приведе до розвитку
«внутрішнього» бухгалтерського обліку, який буде відповідати

371
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

потребам управління підприємством та мати статус «комерційної
таємниці».
Враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як
економіки країни, так і системи бухгалтерського обліку, потрібно
враховувати та захищати потреби та інтереси національні, в іншому
випадку розвиток національної системи бухгалтерського обліку буде
відбуватися в протилежному напрямі. Необхідним є врегулювання
бухгалтерського обліку, що в свою чергу дасть змогу забезпечити
зважене використання міжнародних стандартів з урахуванням
економіко-правового середовища та стану ринкових відносин в
Україні;
додержати
відповідність
національної
системи
бухгалтерського обліку загальновизнаним світовим підходам до
ведення бухгалтерського обліку; переглянути допустимі способи
оцінки майна та зобов'язань; створити умови для поглиблення
аналітичності облікової інформації та забезпечення доступності
(публічності) бухгалтерської (фінансової) звітності.
УДК 657
Панасюк Л., ст.. гр. ОАСз-22
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ
Ціль діяльності суб‘єкта господарювання в умовах ринкової
економіки
–
оптимізація
витрат
та
підвищення
конкурентоспроможності продукції, і, як наслідок – одержання
чистого прибутку. Ефективне управління господарською діяльністю
підприємства значною мірою залежить від його інформаційного
забезпечення, повноти, своєчасності та достовірності даних, які є
основою для прийняття рішень.
Інформація про витрати і доходи підприємства є надзвичайно
цінною. Це слід врахувати при формуванні та зміні облікової політики.
Так, облік витрат підприємства постійно еволюціонує разом з
розвитком інформаційних систем, обчислювальної техніки, засобів
зв‘язку, методології обліку. Проте сьогодні на більшості вітчизняних
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підприємств основне завдання бухгалтерського обліку полягає в
обчисленні бази оподаткування та підготовці фінансової звітності.
Такі дані не можуть застосовуватися в управлінському обліку для
пошуку шляхів оптимізації витрат та бізнес-процесів. Існує низка
інших, пов‘язаних з цим проблем. Тому питання обліку витрат на
підприємствах України є досить актуальним і глибинним.
Перша проблема обліку витрат – неповне та своєчасне їх
відображення в обліку. Це зумовлюється реаліями сучасного
суспільного життя, наявністю сектора тіньової економіки,
особливостями державного регулювання і податкової системи.
Наступна важлива проблема – удосконалення системи чинного
законодавства. Зараз в Україні облік витрат регулюється такими
нормативними документами: Закон України ‖Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні‖ від 16 липня 1999 року №996XIV, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
затверджені наказами Міністерства фінансів України, а також
внутрішні документи підприємства. Багато важливих аспектів обліку
не регулюються сучасним законодавством.
Також науковці сперечаються про правильність викладу
тверджень у положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» (далі – П(С)БО 16) і про доцільність введення в дію цього
нормативного
документа,
оскільки
Міжнародні
стандарти
бухгалтерського обліку такого документу не передбачають взагалі.
Наведемо найбільш спірні тези з цього приводу:
- визначення категорії «витрати» некоректне: витрати не
можуть бути зменшенням капіталу, оскільки дебет рахунків
четвертого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку не
кореспондує з жодним витратним рахунком;
- у п. 11 наведено перелік статей калькулювання собівартості
продукції і, разом з тим зазначено, що їх перелік підприємство
визначає самостійно;
- у стандарті вживається термін «наднормовані виробничі
витрати», тоді як жодна з відомих систем обліку такого виду витрат не
передбачає;
- стаття «загальновиробничі витрати» включає статті «витрати
на утримання устаткування», «витрати на експлуатацію устаткування»
та «загальногосподарські витрати»; це погіршує організацію
контролю, впровадженого з метою досягнення оптимізації витрат;
- поділ витрат на змінні і постійні багато економістів визнають
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взагалі недоцільним, адже будь-які витрати змінюються;
Слід зауважити, що здійснення належного контролю за
витратами підприємства можливе лише у випадку поновлення і
затвердження міжгалузевої (загальнодержавної) бази норм нормативів.
Створення бази нормативів для України необхідно, оскільки
матеріаломісткість продукції вітчизняного виробника надзвичайно
висока, що свідчить не лише про застарілі технології, а і про
виробництво продукції, яка не обліковується і реалізується на
тіньовому ринку.
Отже, законодавчі документи, які регулюють бухгалтерський
облік, потребують детального перегляду та доопрацювання з
пристосуванням до економічної ситуації та методології ведення обліку
на підприємствах України.
Наступною є проблема організаційного та матеріального
забезпечення підприємства. Організаційне забезпечення – це рівень
організації ведення обліку та контролю, аналізу облікової інформації,
формування фінансової звітності. Матеріальна база – рівень
забезпеченості комп‘ютерною технікою, засобами комунікації,
бланками документів, різноманітною необхідною інформацією.
Питання формування організаційної та матеріальної бази вирішує
керівник під час розробки стратегії діяльності підприємства.
На більшості підприємств керівники не приділяють уваги
проблемі
встановлення
оптимального
співвідношення
автоматизованих та неавтоматизованих обсягів обліково-контрольних
робіт. Використання комп‘ютерної техніки в обліку набуває
поширення в України, оскільки полегшує роботу працівникам,
підвищує продуктивність праці, а відтак – знижує витрати на оплату
праці. Зниженню витрат також буде сприяти періодична оцінка потреб
і фінансово-кредитних можливостей підприємства,а також ведення
кошторисів з використання комп‘ютерних технологій, телефонної
мережі, адже щороку середній рівень адміністративних витрат
підприємств зростає, проте це не завжди сприяє зростанню чистого
прибутку.
Управління будь-якою організацією буде успішним лише тоді,
коли вся використовувана керівництвом інформація буде
систематизована, порівнювана, однозначна, доречна і, обов‘язково,
достовірна. Тобто перед бухгалтером постає проблема забезпечення
максимальної аналітичності інформації про витрати підприємства,
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адже не згрупована, невчасно зібрана і опрацьована (що характерно
для багатьох вітчизняних підприємств), неправильно оформлена
інформація уповільнює та ускладнює процес аналізу ефективності
діяльності підприємства.
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ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В
УКРАЇНІ
На сьогодні в Україні однією з основних економічних проблем є
вдосконалення податкової системи загалом і системи оподаткування
зокрема. Удосконалення оподаткування податком на додану вартість
як складової системи оподаткування є важливим практичним
завданням та однією з актуальних загальноекономічних проблем, що
потребує вирішення. Питання удосконалення відшкодування ПДВ,
підвищення рівня його ефективності, погашення заборгованості з
відшкодування і запобігання її виникнення у майбутньому –
пріоритетні в розробленнях науковців та в практичній діяльності
органів ДПС.
Податок на додану вартість є одним із найбільш суперечливих
податків, тому через наявність істотних проблем при його справлянні,
може перетворитися з бюджетотвірного в бюджетовитратний [1].
Оскільки досить суттєва частина податкових надходжень до бюджету
України залежить від ПДВ, цей податок викликає велику кількість
дискусій серед науковців на тему ефективності його використання та
впливу на економічний розвиток і державний бюджет України. Варто
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зазначити, що О. Данілов, Єфименко, Б. Карпінський, В. Копилов, С.
Лекарь, В. Лисенко, В. Мельник, М. Науменко, В. Парнюк, Т. Паянок,
А. Сігайов, А. Скрипник, Т.А. Соколовська та інші науковці досить
детально вивчали функціонування та вдосконалення процесу
адміністрування ПДВ в Україні. Дехто з українських вчених та
державних діячів стверджує, що нинішня ставка податку на додану
вартість завищена. Вони вказують на необхідність її зниження, що
позитивно впливатиме на обсяги реалізації та спадання цін, що, у свою
чергу, прискорить обіг фінансових ресурсів. Тому у прийнятому
Податковому кодексі України ставка ПДВ поступово знизиться до 17
% [2].
Проте головні проблеми, пов‘язані з податком на додану
вартість, полягають у недостатній відпрацьованості механізму його
справляння [3]. Основним недоліком ПДВ, як непрямого податку, є те,
що він закладається в ціну товарів і тим самим підвищує її, що
спричиняє недоступність деяких груп товарів, які оподатковуються
ПДВ малозабезпеченим верствам населення. Дія ПДВ лягає тяжким
тягарем не тільки на підприємство, але й на кінцевого споживача,
тобто на населення. Адже ще тільки купуючи сировину і матеріали,
необхідні для виробництва продукції, підприємство вже сплачує 20% ,
які йдуть до державного бюджету. Реалізуючи свою продукцію,
підприємство бере з покупців понад ціну ще 20% її вартості, які також
йдуть державі. Вже тільки ці наведені факти переконливо свідчать про
несправедливість ПДВ у соціальному плані, оскільки цим податком
обкладаються не одержані підприємством доходи, а його витрати,
пов'язані з виробництвом, причому підприємство, в кінцевому
випадку, сплачує лише різницю між сплаченими та одержаними
сумами ПДВ, а решту платять покупці продукції, які є кінцевими
споживачами, в результаті чого купівельна спроможність населення
різко падає через зростання цін, рівень споживання скорочується, а
отже, скорочується і обсяг виробництва водночас полегшуючи доступ
на внутрішній ринок дешевим імпортним товаром і сприяючи тим
самим інвестуванню економіки іноземних держав, а не підтримці
вітчизняного виробника.
Отже, на основі проведеного наукового аналізу потрібно
зазначити, що з метою вдосконалення механізму відшкодування ПДВ
потрібно вдатися до таких заходів:
1. Запобігти можливості реєстрації фіктивних підприємств.
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2. Відшкодовувати тільки виробнику товару, роботу послуги.
3. Створити єдиний електронний реєстр податкових накладних–
це сприятиме виявленню вже існуючих фіктивних підприємств.
4. Запровадити систему автоматичного відшкодування податку
на додану вартість з метою запобігання корупції чиновників державної
податкової служби.
5. Ретельно контролювати новостворені підприємства на
початку їх діяльності.
Після прийняття нового Податкового кодексу України можна
сподіватися на вдосконалення механізму відшкодування податку на
додану вартість. Ці сподівання ґрунтуються на позитивних нормах
Податкового кодексу України, що направлені на вдосконалення
механізму відшкодування податку на додану вартість.
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ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ
ДОМОГОСПОДАРСТВ
Домогосподарства належать до числа найменш досліджених
суб‘єктів економіки. Проте не викликає сумнівів, що саме вони
відіграють
роль
своєрідного
«внутрішнього
стабілізатора»
господарської системи, виконуючи свої традиційні функції
споживання, заощадження, інвестування тощо.
Домогосподарство – первинний соціально-економічний елемент
суспільства, який складається з однієї особи або групи осіб, які
мешкають в одному приміщенні і ведуть спільне господарство [2].
Бюджет домогосподарства – це всі грошові надходження, що їх
отримують з різних джерел усі члени сім‘ї. Для переважної частини
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домогосподарств основним джерелом формування бюджету є
заробітна плата.
Іншим джерелом формування доходів домогосподарства є
особисте
допоміжне
господарство
(доходи
від
продажу
сільськогосподарської продукції, вироблених товарів і послуг).
Доходи від власності – первинні доходи, які одержують
власники фінансових та інших активів (землі, майнових прав та ін.) від
надання їх у користування іншим інституційним одиницям. Вони
включають: доходи, дивіденди на акції, відсотки згідно з внесками та
договорами оренди земельних ділянок і майна, доходи населення від
власності на землю, відсотки за вкладами, отримані від банківських
установ фізичними особами [3].
Важливим джерелом доходів домогосподарства є виплати і
пільги суспільних фондів споживання. Грошові виплати із суспільних
фондів споживання (пенсії, стипендії, дотації, допомоги)
використовуються населенням так само, як і заробітна плата. В той
час, як пільги, що їх одержує населення за рахунок суспільних фондів
споживання, не мають грошової форми. Їх одержують у вигляді
безплатного медичного обслуговування, безплатної освіти, дотування
витрат на житло тощо [1].
Отже, аналіз доходів домогосподарств свідчить про наявність
проблемних аспектів їх формування, що визначає:
- розвиток та підтримку малого підприємництва і сімейного
бізнесу, оскільки саме приватні підприємці є основою формування
середнього класу, наявність якого – одна з умов перспективності
розвитку економіки країни та підвищення матеріального рівня
громадян;
- проведення роз‘яснювальної роботи серед населення щодо
можливих шляхів та інструментів інвестування коштів з метою
отримання додаткових джерел доходів;
- затвердження соціальних стандартів, які б відповідали
реальним потребам життя членів домогосподарств. Це дозволить
зменшити величину додаткових витрат домогосподарства на
задоволення найнеобхідніших потреб. Оскільки існуюча ситуація
зменшує потенційні можливості членів домогосподарств у процесах
розвитку людського капіталу.
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ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ
ОСОБАМИ
Проблема правильного відображення в обліку розрахунків з
підзвітними особами залишається найбільш важливою в організації
бухгалтерського обліку на підприємстві, так як в процесі даних
розрахунків використовується готівка.
Актуальність даної теми полягає у необхідності вивчення
контролю розрахунків з підзвітними особами, з метою з'ясування
типових помилок при обліку таких розрахунків. Вивчення обраної
теми також дає можливість оцінити способи уникнення помилок, що
допускаються при обліку розрахунків з підзвітними особами.
Підзвітними особами вважаються працівники організації, які
отримали авансом кошти з каси. У підзвіт видаються для майбутніх
витрат на відрядження, а також на оплату господарських витрат,
витрат, пов'язаних з придбанням матеріалів по дрібному опту в
роздрібній торгівлі, і на інші господарські потреби. Розрахунки з
підзвітними особами мають місце практично на кожному
підприємстві.
Аудит розрахунків з підзвітними особами здійснюють суцільним
порядком. Практичні цілі перевірки внутрішніх розрахункових
операцій полягають у встановленні:
 повноти - чи всі операції внутрішніх розрахунків враховані у
бухгалтерській звітності, чи не існує неврахованих розрахунків;
 існування - чи існують зобов'язання за підзвітними сумами на
дату складання балансу і чи істотна ця сума зобов'язань;
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 прав і обов'язків - правомірні і чи правильні суми зобов'язань
за внутрішніми розрахунками, виходячи з трьох критеріїв
(формальності, законності і дійсності);
 оцінки – оцінені чи зобов'язання за розрахунками з
підзвітними особами відповідно до вимог нормативних актів;
 точності - чи правильно зроблені нарахування та утримання
через заробітну плату, розрахунок добових по відрядженнях, чи
відповідають дані бухгалтерської звітності записам у регістрах
синтетичного та аналітичного обліку операцій;
 обмеження облікового періоду - чи всі зобов'язання за
розрахунками відображені саме в тих облікових періодах, коли вони
мали місце;
 подання та розкриття - чи всі зобов'язання за розрахунками
розкриті, класифіковані та представлені в звітності відповідно до
нормативних документів з обліку і звітності.
Основними завданнями контролю розрахунків із підзвітними
особами є:
- перевірка дотримання правил видачі авансів;
- контроль за своєчасністю здачі авансових звітів;
- перевірка правильності використання підзвітних сум і
оформлення документів, доданих до звітів про використання коштів, а
також своєчасності повернення невитрачених сум;
- виявлення незаконних і недоцільних з господарської точки
зору витрат.
Таким чином, основними напрямками аудиту розрахунків із
підзвітними особами є: перевірка дотримання правил видачі авансів;
контроль за своєчасністю складання авансових звітів; перевірка
правильності використання підзвітних сум і оформлення документів,
доданих до авансових звітів, а також своєчасності повернення
невитрачених сум, виявлення незаконних і недоцільних з
господарської точки зору витрат. Завдяки дотриманню цих напрямків
можна уникнути порушень, та штрафних санкцій, що їх
супроводжують.
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ОСОБЛИВОСТІ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У
ФІНАНСОВОМУ ТА ПОДАТОКОВУ ОБЛІКУ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
Після того, як Україна перейшла на міжнародні стандарти обліку
і звітності значну кількість непорозумінь викликали питання, пов‘язані
із сутністю амортизації, а також методики її нарахування у
фінансовому і податковому обліку. Слід визнати, що амортизація як
економічна категорія, як складова фінансово-господарської діяльності
підприємства завжди була й залишається однією із центральних тем,
що знаходиться на перехресті науки та практики.
Даній проблемі присвячували свої роботи як вітчизняні, так і
іноземні вчені, а саме: Н.Г. Виговська, С.Ф.Голов, М.Я.Дем‘яненко,
В.М.Жук, Г.Г.Кірейцев, В.Г.Лінник, М.Ф.Огійчук, Ю.І. Осадчий,
П.Т.Саблук, І.Я Яременко, Ю.І Стадницький, Є.В Новицький, В.
Савчук, С.В Юшко, С. Євтушенко та багато інших. Це свідчить про те,
що дана проблема є актуальною та потребує глибокого дослідження.
У фінансовому та податковому обліку завжди було багато
розбіжностей щодо нарахування амортизації. Так, у фінансовому
обліку амортизація нараховувалася щомісячно щодо кожного об‘єкта
основних засобів і облік її регламентувався П(с)БО 7 «Основні
засоби», а у податковому обліку основні засоби поділялись на 4 групи.
Згідно з ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств», амортизація
основних фондів у податковому обліку нараховувалась поквартально у
відсотках до балансової вартості груп основних фондів на початок
звітного (податкового) періоду у відповідних відсоткових ставках.
Нарахування амортизації здійснювалось шляхом застосування
вказаних норм до балансової вартості об‘єкта основних фондів групи 1
і сукупної балансової вартості основних фондів груп 2, 3, 4 [1].
Також, згідно з П(С)БО 7 у фінансовому обліку підприємство
має право переглянути метод нарахування амортизації, що не
дозволяється у податковому.
При застосуванні податкового методу нарахування амортизації у
фінансовому обліку була відсутня можливість побачити реальну
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картину щодо нарахованої амортизації, і тому підприємства до 1 січня
2011 року, які працювали за загальною системою оподаткування і
сплачували податок на прибуток, змушені були вести окремо
фінансовий та податковий облік необоротних активів та нарахованої
щодо них амортизації.
З 1 січня 2011 року із прийняттям Податкового кодексу України
змінилися підходи до нарахування амортизації і максимально
зблизився фінансовий та податковий облік, що спричинило, в деякій
мірі, усунення вище перелічених розбіжностей. До того ж ПКУ
вдосконалив класифікацію основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів. Відтепер, згідно з п. 145.1. Податкового кодексу
основні засоби поділяються на 16 груп [2], амортизація яких
нараховується на кожний об‘єкт основних засобів помісячно, що
також не суперечить П(С)БО, а підприємство має право самостійно
обирати метод нарахування амортизації, що підтверджує п. 145.1.9.
Податкового кодексу [ 2, с. 196].
Запровадження Податкового кодексу зробило суттєвий крок до
зближення податкового і фінансового обліку і частково усунуло
розбіжності в питаннях обліку амортизації необоротних активів. Це
дасть
можливість
зменшити
протиріччя
між
податковим
законодавством і Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 №
334/94–ВР (зі змінами і доповненнями). Податки та бухгалтерський облік. Спецвипуск
№ 4 (124) – Х.: Фактор, 25 квітня 2005. – 96 с.
2. Податковий кодекс України: зміст та основні коментарі. Посібник. Частина 1
– Полтава: РВВ ПДАА, 2011. – 299 с.
3. П(С)БО 7 «Основні засоби». Бухгалтерський облік: нормативна база / Уклад.
Я. Кавторєва, Ф. Федорченко, В. Кузнєцов. – 11-те вид., перероб. І доп. – Х.: Фактор,
2005. – 524 с.
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НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО
ПОТЕНЦІАЛУ
Людський потенціал – це присутні на певний момент часу
можливості, а саме: накопичений людиною запас генетично
закладених природою обдарувань, здібностей, здоров‘я, навичок,
мотивацій, а також отримані знання та вміння людей, здатність до
праці; фізичні, психологічні, світоглядні, соціальні, культурні, духовні
риси і виробничі та творчі здібності, які людина може втілити в різних
сферах суспільного виробництва за допомогою нових методів
відтворення, матеріяльних і духовних цінностей в суспільстві.
Відтворення людського потенціалу – це постійно повторюваний
процес проходження етапів формування, утвердження та втілення у
суспільному виробництві, яке відбувається в результаті відновлення і
розвитку структурних компонентів людського потенціалу інноваційної
економіки, генетичної (вродженої) та онтоґенезної (набутої),
детермінується чинниками умов даного процесу й характеризується,
крім кількісного, також якісним його нагромадженням. Відтворення
людського потенціалу визначає рівень та структуру інноваційного
споживання, тобто процес безпосереднього та опосередкованого
використання результатів інноваційної діяльності, що спонукають і
сприяють
інтелектуальному
саморозвитку,
фізичному
самовдосконаленню, закріпленню та поглибленню набутих й здобуттю
нових навичок, розвитку творчої уяви індивідів.
Низькі доходи населення України та нехтування інноваційними
чинниками призвели до таких неґативних наслідків відтворення
людського потенціалу: а) скорочення чисельності населення; б)
зниження мотивації до праці і, як наслідок, її продуктивності; в) різке
скорочення обсягу та погіршення якості споживчого попиту; г)
зростання масштабів вторинної зайнятості, розширення діапазону
неформального
сектору
економіки,
збільшення
обсягів
незареєстрованих доходів і скорочення податкових надходжень до
бюджету; ґ) масова внутрішня та зовнішня міґрація, особливо із таких
галузей як сільське господарство, будівництво, охорона здоров‘я та
реґіонів як Волинська, Закарпатська, Львівська і Тернопільська
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області; д) поява невеликого елітного прошарку суспільства за
рахунок зубожіння основної маси населення та вкрай незначної
чисельності середнього класу; е) відсутність тісного й тривалого
взаємозв‘язку між наукою та суспільним виробництвом гальмує
практичне втілення результатів фундаментальних досліджень,
перешкоджає нарощуванню вітчизняного інноваційного продукту та
знижує обсяги задоволення потреб споживачів національним
продуктом; є) неякісне обслуговування з боку інформаційнокомунікаційної інфраструктури і туристично-рекреаційної галузі
сповільнюють та перешкоджають усебічному та повноцінному
розвитку особистості.
Динаміка кількісно-якісних параметрів відтворення людського
потенціалу України є: а) неґативною – наслідок природоохоронної
ситуації й інноваційного розвитку; б) затухаючою – наслідок
демографічної ситуації; в) позитивною – наслідок економічної
достатності, освіченості та духовно-культурної ситуації; г)
зиґзаґоподібною – наслідок соціальної забезпеченості.
Усунення цих негативних тенденцій можливе за умов реалізації
концепції розширеного відтворення людського у три етапи. Перший –
обрання стратегії нарощування, за якої використовується вітчизняний,
інтелектуально розвинений людський потенціал. Другий – визначення
векторів реалізації цієї стратегії розвитку. Третій – розроблення
методів запровадження відповідних векторів стратегії, а саме: а)
створення державою економічних стимулів для інноваційного
розвитку (зокрема поліпшення інвестиційного клімату та зниження
податкового тягаря в інноваційній сфері; б) підвищення матеріяльної
винагороди для працівників науково-технологічних галузей
економіки; в) створення сприятливого клімату для задоволення
інноваційних потреб шляхом переосмислення природи конкурентних
відносин і зміни ролі споживача; г) гармонізація інноваційної та
екогомологічної політики, яка виявляється у підтриманні нововведень,
що запобігають неґативному впливові на екологічну ситуацію, а також
сприяють подоланню конфліктів між людськими та природними
системами; ґ) інституційне забезпечення інноваційних процесів.

384

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

УДК 336.
Пиц М.І.,
Матвіюк Н.Л., студентка 3-го курсу
Ковельський промислово-економічний коледж
АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК: ВІТЧИЗНЯНІ
РЕАЛІЇ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Податкова політика як інструмент державного регулювання
економічних та соціальних процесів забезпечує інтереси держави та
підприємницьких структур. Практика показує що, податковій політиці
властивий низький рівень функціонування сучасної моделі
оподаткування підприємства, її невідповідність вітчизняному розвитку
підприємств в Україні, оскільки сучасна податкова політика України
розроблялася та реалізувалася без достатнього практичного досвіду,
враховуючи постійні зміни та доповнення до податкових ставок, без
прогнозованого впливу цього процесу на ділову активність
підприємницького сектора, рівня прибутку підприємства, розмірів
пільг тощо.
У сучасних умовах податкове регулювання прибутку
підприємств вивчає чимало науковців та економістів. У вітчизняній
фінансовій думці чималу увагу проблемам податку на прибуток в
своїх дослідженнях приділяють такі науковці, як Андрущенко В.,
Азаров М., Данілов О., Крисоватий А., Соколовська А. та ін. [1, 2, 3, 4,
5]
Система оподаткування прибутку характеризується у сучасний
період чималою кількістю проблем, найбільш суттєвими є проблеми
визначення бази оподаткування, оптимальної кількості наданих пільг,
розбіжність систем бухгалтерського та податкового обліку, розвиток
тіньової економіки, а також діюча система оподатковування в Україні
характеризується численними виправленнями і змінами в
законодавчих актах, що обумовлює її нестабільність і ненадійність.
Проблематичним є механізм обчислення оподатковуваного прибутку
(доходу), оскільки платник завжди прагне сховати частину доходу. Цей
факт постійно штовхає державу до нових заходів для забезпечення
ефективного обліку і контролю доходів суб'єктів, що хазяюють, а
також до установлення твердого механізму відповідальності платників
податків за порушення податкового законодавства.
Покращення сучасного стану податку на прибуток підприємства
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знаходиться в числі найважливіших соціально-економічних проблем,
від швидкого вирішення яких великою мірою залежить подальший
розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
Політика оподаткування прибутку, яка сьогодні проводиться в
Україні, має низку істотних вад, через що не змогла стати надійним
джерелом прогресивних починань незалежної держави.
Сьогодні в нашій державі має місце безсистемне, необґрунтоване
надання пільг, що спричиняє ухилення від оподаткування, тому
необхідно чітко визначити перелік пільг та їх користувачів.
Порушення стабільності оподатковування в країні стало одним з
найважливіших факторів звуження підприємництва у виробничій сфері
і перетікання капіталу в сферу невиробничої діяльності, де
перекладання прямих податків на споживача за допомогою збільшення
цін здійснюється простіше, а контроль за діяльністю цих підприємств складніше.
На мою думку, основними напрямами щодо реформування
системи оподаткування прибутку повинні стати наступні:
- так, розмір ставки податку на прибуток необхідно
встановлювати на такому рівні, при якому прибуткове оподатковування
не заподіювало б перешкод виробництву і не гальмувало його
розвиток. У протилежному випадку податок на прибуток буде втрачати
роль регулюючого інструмента;
- податкова система в цілому і система оподаткування прибутку
зокрема, повинна стати гнучкою й активно реагувати на кон'юнктурні
зміни в економіці;
- лібералізація при підвищенні чіткості і ясності податкового
законодавства, ліквідація численної і суперечливої нормативної бази,
складних і невизначених податкових процедур.
Реформування оподаткування прибутку, як і податкової системи в
цілому повинно спиратися тільки на відтворювальний принцип,
податок повинний стимулювати зростання виробництва. його
пропорційність, підвищення продуктивності праці.
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ДОСВІД РОЗВИТКУ КРАЇН МАЛОЇ АЗІЇ, ЯК ШЛЯХ ДО
ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Україна – держава, яка має великі перспективи розвитку
економіки, такі перспективи притаманні не лише у економічній галузі.
На жаль, теперішній стан економіки характеризується постійними
кризовими процесами. Для виходу з цього стану необхідно докорінна
зміна принципів регулювання економіки. Переймаючи досвід
іноземних країн, на мою думку, найперспективнішим є еволюція такої
країни як Сингапур.
Сингапур – країна Малої Азії, що у наш час являється однією з
найуспішніших країн світу. Країна стала незалежною лише у 1965
році. До того часу була бідною та підпорядковувались Малайзії. Після
отримання не залежності у 1965 до нашого часу досягла великих
результатів у своєму розвитку. А саме, Сингапур – це високорозвинена
держава, з ринкової економікою, де мале оподаткування населення, та
важливу роль відіграють саме транснаціональні корпорації. Сингапур
вважають азіатським «тигром», через великий стрибок до однієї з
найрозвиненіших країн світу. У 2007 році, країна займала 7-ме місце, з
поміж 131 країни, серед рейтингу конкурентоспроможних країн світу.
Показник ВВП у цій країні є одним з найбільших у світі, приблизно
182 млрд. дол. у 2010 році. За перший квартал 2010 року економіка
Сингапуру виросла на 32.3% у річному вимірі, порівняно з 2009
роком, при рості економіки на 13.9% та промислового виробництва на
139%. Такий результат нам показує, що зміни на краще можливі.
За основу змін в Українській економіці необхідно взяти
реформування сектору промисловості та сільського господарства.
Необхідно використати весь потенціал і коли підвищиться рівень
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промислового виробництва та виготовлення сільського-господарської
продукції призведе до збільшення ВВП та ВНП, згідно з
Сингапурським аналогом. Також необхідне реформування податкової
системи, її узгодження з податковими системами інших розвинених
країн. Наша податкова система, має низку недоліків:
 високий рівень податкового навантаження на економіку в
цілому;
 відсутність економічного обґрунтованого балансу між
фіскальною і регулюючою функціями податків;
 неоднорідність і складність нормативно-правової бази
оподаткування, суперечливість окремих законодавчих норм.
У світі Українська податкова система визнана однією з
найскладніших і наймеш ефективніших податкових систем. Для
створення ефективної податкової системи необхідно забезпечити:
 сприятливе середовище для функціонування підприємств з
боку державних органів;
 створення стимулів у органів місцевої влади до активної
реалізації фіскального потенціалу, відповідно до адміністративно територіальної одиниці.
Також необхідно зменшити кількість пільг для оподаткування,
адже згідно з даними ненадходження до державної скарбниці саме
через пільги становило приблизно 27.5 млрд гривень. Головним
завданням податкової системи є те, що розвиток підвищить темп
економічного зростання, зміцнення позицій Українських підприємств
на
міжнародному
ринку,
та
зробити
ці
підприємства
конкурентоспроможними з іноземними, використання доцільно та
рівномірно природно - ресурсного потенціалу України. Забезпечення
конкурентоспроможної економіки на рівні глобального рейтингу.
Отже, якщо наші цілі для створення конкурентноспроможної
економіки будуть розвиватись та реалізуватись, то скоро ми зможемо
відчути на собі, як це колі рівень життя, є одним з найвищих світі, як,
наприклад, у Сингапурі, де люди вважаються найщасливішими.
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БЛАНКИ СУВОРОГО ОБЛІКУ: СКЛАД І ПРИЗНАЧЕННЯ
Тема бланків суворого обліку є дуже актуальною в наш час.
Бланк – це аркуш паперу з відбитком на ньому штампу або документ з
частково надрукованим типографським або іншим способом текстом,
який для остаточного складання документу потребує подальшого
заповнення відповідних реквізитів (наприклад, існують бланки
паспортів, трудових книжок, документів документів про освіту та
вчені звання нотаріальних документів).
«Суворими» ці бланки називають тому, що вони пов'язані з
оформленням грошових операцій, які складають на спеціальних
бланках, які виготовляють таким чином, щоб у них не можна було
зробити ніяких виправлень (наприклад, друкують бланки таких
документів на папері з водяними знаками тощо), за зберіганням та
використанням їх встановлюють контроль. Якщо при складанні
документа на такому бланку допущено помилку, через що бланк було
зіпсовано, то він погашається перекреслюванням або надрізуванням і
зберігається для наступної перевірки використання бланків цих
документів.
З бланками суворого обліку та звітності мають справу у своїй
діяльності всі без винятку підприємства. Адже кожному суб‘єкту
господарювання доводиться одержувати матеріальні цінності від
контрагентів. Під час прийняття працівника на основне місце роботи
не уникнути «суворої» трудової книжки. Жодному торговельному
підприємству не обійтися без «суворої» Книги відгуківта пропозицій,
документи на гарантійне обслуговування також «суворі». Як бачимо,
суворі документи – явище буденне. І разом з тим їх облік, а особливо
документальне оформлення їх руху, потребує особливого підходу і
додаткових знань.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993
р. №283 «Про встановлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку» до бланків документів суворого обліку належать:
- документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту,
трудовий стаж тощо (паспорт; свідоцтва про народження, одруження і
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розірвання шлюбу, переміну прізвища, імені, по батькові; трудова
книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові,
ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна
книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності та інші);
- проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному,
морському, річковому і повітряному транспорті; документи на
перевезення вантажів; товарно-транспортні накладні на переміщення
спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та
алогольних напоїв; військові проїзні документи та інші);
- знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками,
листівки з марками);
- документи, що використовуються для обслуговування
грошового обігу (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові,
майнові,
розрахункові;
бланки
фінансування,
страхування;
акредитиви; марки податкові, митні; доручення на видачу коштів,
пенсій; сертифікати якості, на право вивезення і ввезення; поліси
страхування; ліцензії та інші);
- бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей;
- бланки атестата на торгові партії оброблених або
необроблених алмазів.
З вищеперерахованих бланків в бухгалтерському обігу
викорситовуються чекові книжки, товарно-транспортні накладні та ін.
Основним призначенням бланків суворого обліку є
налагодження контролю за тими операціями, якими вони
оформляються. Адже «суворість» документації означає, що кожна
одиниця такого бланку обліковується окремо і за неї відповідають
працівники підприємства чи установи. Склад бланків суворого обліку
постійно змінюється, що вказує на важливість дослідження
призначення цих документів і їх ролі в процесі контролю на
підприємстві.
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СУПЕРЕЧНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННІ
Перерозподіл земельної власності на даний момент знаходиться
в епіцентрі уваги як політичного істеблішменту, так і суб‘єктів
аграрного бізнесу, вже не кажучи про наукові кола. Це пов‘язано з
історичними, етнокультурними та геополітичними чинниками
землеволодіння.
Питання власності на землю особливо резонансні у спектрі
економічних проблем природокористування у зв‘язку з тим, що
земельні ресурси не просто фактор виробництва, а основа концентрації
інших природних благ. Хто володіє землею, той володіє її складовими.
Більше того, наслідки масштабних стагнаційних процесів (зниження
продуктивності сільськогосподарських угідь, втрата традиційної
спеціалізації окремих аграрних районів, ріст безробіття в сільському
господарстві) призвели до того, що земля для селян виступає засобом
виживання та деякою мірою запорукою їх самодостатності.
У структурі земельної власності вже відчувається нарощення
приватного сегмента, що свідчить про сприятливі передумови для
реалізації підприємницької ініціативи у сфері аграрного бізнесу. В
останні роки різко знизилася частка окремих категорій земель
державної форми власності. В розрізі регіонів України має місце
значний варіаційний розмах щодо величини площі земель, які
перебувають у державній власності. Спостерігається закономірність:
найвища частка земель, яка перебуває у державній власності, має
місце у найбільш заліснених областях, а найнижча – в областях
Причорноморського та Подільського економічних районів.
У нинішніх умовах, коли в Україні ще не створена критична
маса інституціональних передумов для формування сучасного ринку
землі, коли не спрацьовують протекціоністські методи захисту
національного виробника, коли країна не здатна виробляти доступні
вітчизняному сільгоспвиробнику як за ціновими параметрами, так і за
якісними характеристиками продукцію сільськогосподарського
машинобудування та мінеральні добрива, – знімати обмеження на
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процеси купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення,
які в умовах економічної кризи 90-х років виступили запорукою
продовольчої безпеки і компенсували втрати внаслідок масштабної
стагнації промислового комплексу, в жодному разі не можна.
Дивує гіпотеза полум‘яних прихильників радикальної земельної
реформи, яка полягає в тому, що стрімкому соціально-економічному
підйому України, в першу чергу, заважає мораторій на вільний оборот
земель сільськогосподарського призначення, і в результаті його зняття
вдасться вирішити левову частку проблем держави. А з іншого боку, в
галузях, де тривалість обороту капіталу значно менша, ніж у
депресивному аграрному секторі, і досі не спостерігаються тенденції
фінансування інвестиційних проектів, спрямованих на істотне
підвищення ефективності виробництва, зниження енергоспоживання і
використання природних ресурсів.
Більше того, якщо попередні етапи приватизаційних процесів
стосувалися окремих підприємств, окремих об‘єктів виробничої
інфраструктури – що в кінцевому підсумку не мало доленосного
значення для переважної частини населення, – то нинішній етап
приватизаційних процесів стосується прав власності на землю як
територіальний базис розвитку продуктивних сил, основу життєвого
простору, що може призвести до необоротних процесів як у
соціальному, майновому, так і національному розшаруванні
українського суспільства.
Земельна реформа форсується, і найімовірніше, мораторій на
вільний оборот сільськогосподарських угідь буде знято. Якщо
паралельно зі зняттям мораторію не вирішиться питання про систему
фінансово-економічного та адміністративного обмеження надмірної
концентрації земельної власності в одних руках, то промахи
сертифікатної приватизації 90-х років і невдалі перші етапи аграрної
реформи здадуться «квіточками» порівняно з тими наслідками, які
принесе завідомо запрограмована латифундація системи вітчизняного
землекористування.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВЕКСЕЛІВ ЯК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
В сучасних умовах фінансово-економічної нестабільності
суб‘єкти господарювання застосовують будь-які можливості для
розширення своєї діяльності та проведення своєчасних розрахунків.
Тому актуальним стає використання векселів як фінансових
інструментів здатних подолати складні господарські питання.
Проте досвід застосування векселів в Україні незначний,
оскільки після здобуття незалежності тривалий час не існувало
належного нормативно-правового забезпечення, що призводило до
багатьох суперечностей. І на сьогоднішній день залишаються
невирішеними питання обліку векселів на законодавчому рівні, що
ускладнює їх використання підприємствами у своїх фінансових
відносинах з партнерами.
Питання щодо теорії та методології обліку операцій з векселями
розглядали такі вчені як Ф. Ф. Бутинець [1], С. З. Мошенський, А. В.
Демківський [2], Н. В. Сулейманова [3] та низка інших вченихекономістів.
Відповідно до ст. 14 Закону України ―Про цінні папери та
фондовий ринок‖ вексель – цінний папір, що засвідчує безумовне
грошове зобов‘язання векселедавця або його наказ третій особі
сплатити після настання терміну платежу визначену суму грошей
власникові векселя (векселетримачеві) [4].
Згідно з Законом [4], векселі, які поділяються на прості та
переказні, існують виключно в документарній формі.
Простий вексель – це документ, який виписується і підписується
покупцем (векселедавцем) і є його борговим зобов‘язанням оплатити
кредитору вказану суму в установлений час. Тобто, оформляючи
простий вексель, векселедавець є платником. Підписавши простий
вексель, він стає на певний строк боржником особи, указаної у векселі.
Векселедавець бере на себе зобов‘язання особисто сплатити за
векселем певну суму грошей у точно зафіксований час у майбутньому
або в час, визначений власником векселя.
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Переказний вексель (тратта) – це документ, який регулює
вексельні відносини трьох сторін: кредитора (трасанта), боржника
(трасата) і отримувача платежу (ремітента). Такий вексель виписує та
підписує кредитор (трасант) [5].
Даний поділ є важливим, коли вексель відіграє роль боргового
зобов‘язання. І тоді для обліку операцій з векселями використовують
наступні рахунки: 341 ―Короткострокові векселі, одержані в
національній валюті‖, 342 ―Короткострокові векселі, одержані в
іноземній валюті‖, 621 ―Короткострокові векселі, видані в
національній валюті‖, 622 ―Короткострокові векселі, видані в
іноземній валюті‖.
У випадку, коли векселі куплені за грошові кошти, вони є
цінними паперами, а отже, інвестиціями, а не борговими
зобов‘язаннями і не має значення простий він чи переказний. Тому їх
відображають не на рахунках 34 ―Короткострокові векселі одержані‖
та 62 ―Короткострокові векселі видані‖, а на рахунку 35 ―Поточні
фінансові інвестиції‖.
Як і для будь-якого цінного паперу для векселя властивим є те,
що його ціна у разі купівлі-продажу коливається щодо номіналу, тобто
він може бути куплений (проданий) з премією або з дисконтом.
Первісна оцінка придбаних векселів здійснюється за собівартістю, яка
дорівнює сумі сплачених за вексель грошових коштів або
справедливій вартості переданих в обмін на вексель активів.
При складанні балансу вексель оцінюється за справедливою
вартістю, якщо підприємство не чекає погашення векселя. При цьому
різниця між справедливою і балансовою вартістю відображається на
субрахунку 733 ―Інші доходи від фінансових операцій‖ – якщо різниця
позитивна або на 952 ―Інші фінансові витрати‖ – якщо різниця
від‘ємна.
Якщо вексель утримують до моменту погашення, то на дату
балансу його слід відображати за амортизованою собівартістю, тобто з
урахуванням списання премії або дисконту, які обліковуються у складі
інших фінансових доходів або інших фінансових витрат.
Якщо підприємство вирішило реалізувати векселі, то слід
використовувати рахунки обліку доходів та витрат для фінансових
інвестицій: 741 ―Дохід від реалізації фінансових інвестицій‖, 971
―Собівартість реалізованих фінансових інвестицій‖.
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Отже, незважаючи на труднощі та суперечності в порядку
ведення обліку векселів, їх застосування дає можливість оптимізувати
виробничий та фінансовий процеси, проводити розрахунки з
контрагентами підприємства без використання недешевих кредитних
коштів. Вексель як цінний папір є об‘єктом купівлі-продажу для
тимчасового вигідного розміщення коштів та засобом погашення
зобов‘язань.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬ З МЕТОЮ
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОВОГО ФОНДУ
Лісове господарство являє собою вид економічної діяльності,
головна мета якої полягає у відтворенні лісових резервів, їх охороні та
збереженні.
Господарська
діяльність
підприємств
лісового
господарства спрямована на послідовне та планомірне використання і
відновлення лісових ресурсів, підвищення якісного складу та
продуктивності лісів, що є досить актуальним на даному етапі
господарювання.
Варто відзначити, що такий показник, як собівартість продукції
на лісових підприємствах на сучасному етапі не є достатньо
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мобілізованим засобом покращення господарської діяльності
виробничих підрозділів. Це можна пояснити тим, що методи
калькулювання собівартості не враховують особливостей лісової
галузі, що призводить до не ефективного використання лісового
фонду.
Вагомий внесок у вирішення даного питання внесли такі
науковці, як І.Р. Юхновський, Ю.М. Дебринюк, Н.М. Кисіль, Р.
Грачова, С.С. Дикий, Ю.Ф. Козловська.
Відповідно до діючої Інструкції з планування, обліку та
калькулювання собівартості продукції лісоексплуатації [1], у загальній
продукції лісозаготівель облікові підлягає лише стовбурна деревина.
На визначення її собівартості відносять усі експлуатаційні витрати на
освоєння лісового фонду. Побічна продукція така, як гілки, сучки,
вершки, хвоя, кора не обліковується і не оприбутковується, що не
відповідає сучасному рівні господарювання та раціонального
використання лісового фонду.
Відповідно до діючих положень, до складу продукції
лісозаготівельного виробництва включаються тільки стовбурна
деревина. Решту продукції вважають відходами, що не можна вважати
правильним. Свою думку стосовно даного твердження висловив Ю.М
Дебринюк. За його словами: «У лісозаготівельному виробництві по
суті не повинно бути такого поняття, як «відходи». Поняття «відходи»
більш притаманне переробним галузям промисловості та аграрного
сектора економі». На його думку, в процесі лісозаготівель до відходів
можна віднести лише тирсу, яка утворюється при спилюванні.[2]
Таку думку підтримав і розвинув у своєму руслі інший вчений –
Ю.С. Соболєв На його думку навіть тріски від надрубу стовбура
залишаються деревиною, і можуть бути повноцінною сировиною,
наприклад, для виготовлення технологічної тріски для виробництва
плит. Адже в сучасних умовах найвищу ефективність масового
використання лісопродукції забезпечує глибока хіміко-механічна
переробка деревини, продуктами якої є тарний паркет, ДСП, ДВП. І.Р.
Соболєв вважає за доцільне всю заготівельну біомасу дерева об‘єднати
під назвою «Технологічна деревинна сировина» і включити до складу
основної продукції лісозаготівель, оскільки ця сировина може
ефективно використовуватися майже так само, як і стовбурна
деревина.[3]
Отже, повний облік усього фактичного обсягу заготівельної
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продукції дасть змогу виявляти витрати нераціонального
використання лісосічного фонду та орієнтувати підприємства на
необхідність його комплексного засвоєння. Визначення собівартості
усіх видів продукції дасть змогу підвищити ефективність всього
лісозаготівельного виробництва.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В
УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності є одним із
основних факторів зростання економіки. Але, зважаючи на умови
економічної кризи, розлад фінансово-кредитної системи, гостру
напруженість суспільного життя та враховуючи брак вільних
фінансових ресурсів, дослідження проблем такого напряму діяльності
і пошук шляхів їх вирішення є дуже актуальними.
Інвестиційно-інноваційна діяльність, в порівнянні з інноваціями,
є привабливішою для зовнішніх інвесторів і має більший потенціал
розвитку. В результаті її здійснення підприємство на якісно новому
рівні оновлює основні виробничі фонди, створює додаткові фінансові
ресурси для подальшого розвитку, має можливість економити трудові
та матеріально-сировинні ресурси і виробляє продукцію з якіснішими
характеристиками. Все це є передумовою для формування
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інноваційного потенціалу підприємства, що в майбутньому
забезпечить гарантований високий дохід інвестору.
Для того, щоб створити і ефективно використовувати потенціал
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, необхідно
сформувати систему ефективного стимулювання інвестиційноінноваційної діяльності підприємств, а саме:
 забезпечити належну і стабільну законодавчу базу;
 відновити кредитування як основних галузей економіки
України, так і тих секторів, що орієнтовані переважно на національний
ринок і ефективність діяльності яких суттєво залежить від обсягів
кредитування;
 розробити систему мотивацій для національного та іноземного
інвестора, в тому числі і за рахунок податкових пільг;
 комплексно задіяти всі можливі державні механізми
регулювання, які пов‘язані податковою, бюджетною, грошовокредитною, амортизаційною та митною політикою, вдосконалюючи
правове регулювання у кожній з цих сфер.
Важливою складовою розвитку національної інвестиційноінноваційної системи є сприятливе інвестиційне середовище. Щоб
уникнути «розпорошення» інвестицій необхідні виважені державні
інвестиційно-виробничі програми і проекти, впровадження яких стане
вирішальним для покращення фінансово-економічної ситуації в
Україні.
Однією із причин неефективності системи регулювання
інвестиційної активності є нечіткість і невизначеність щодо
управлінських функцій між центральними органами виконавчої влади.
Для забезпечення сталого соціального та економічного зростання
через залучення інвестиційних ресурсів у пріоритетні сфери реального
сектора економіки необхідно активізувати співробітництво з
міжнародними фінансовими інституціями. Вирішення проблеми
інвестиційно-інноваційної діяльності насьогодні можна розділити на
три окремих сектори, які все ж таки потребують комплексного
розв‘язання:
 нарощування обсягу інвестицій;
 підвищення ефективності використання інвестицій;
 визначення пріоритетних напрямів інвестування.
Вирішення проблем щодо розвитку інвестиційно-інноваційної
діяльності дозволить створити умови для розширення нових робочих
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місць та підвищення технологічного рівня існуючих, зміни галузевої
структури господарства на користь інноваційних виробництв,
забезпечення стабільного економічного зростання та перехід до
інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.
Список використаних джерел:
1. Серьогін А. М. Управління інвестиційними ресурсами: [навч. посіб.] /
Серьогін А. М. – К. : МАУП, 2006. – 460 с.
2. Череп А. В., Ясир А. М. Інвестиційно-інноваційна діяльність як фактор
ефективного розвитку підприємства / Череп А. В. // Вісник Хмельницького
національного університету. 2009. – № 1. – С. 159-161.

УДК 637
Поночовна А.М., магістр
*Науковий керівник: Мисака Г.В., к.е.н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Позиковий капітал виникає на певній стадії розвитку
виробництва та обумовлений суспільно-економічними відносинами,
коли виробництво сягає такого рівня розвитку, за якого виробнику
стає недостатньо тільки власного капіталу для підтримання
виробництва та його розширення. Одночасно інші суб'єкти
виробництва володіють тимчасово вільними коштами, які вони
бажають віддати в позику з метою використання та отримання
прибутку. Правильність ведення бухгалтерського обліку позикового
капіталу дозволить істотно розширити обсяг господарської діяльності
підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного
капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових
фондів, а в кінцевому рахунку - підвищити ринкову вартість
підприємства.
Із залученням позикового капіталу у підприємства виникають
зобов‘язання. Зобов'язання (залучений капітал) характеризують
заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і
погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.
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Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про зобов'язання та її розкриття в фінансовій звітності
визначені П(С)БО 11 "Зобов'язання" та П(С)БО 2 "Баланс". Для
правильного ведення бухгалтерського обліку зобов'язань важливим є
визначення моменту їх виникнення. Зобов'язання реєструються в
обліку бухгалтерським записом тільки тоді, коли у зв'язку з ним
виникає заборгованість.
Для визнання зобов'язань повинні бути дотримані дві умови
відповідно до П(С)БО 11:
1) оцінка їх може бути достовірно визначена;
2) існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх
погашення.
З метою бухгалтерського обліку зобов'язання поділяються на:
- довгострокові;
- поточні;
- забезпечення;
- непередбачені зобов'язання;
- доходи майбутніх періодів.
До довгострокових відносяться такі зобов‘язання, первинний
термін погашення яких був встановлений більше 12 місяців. До них
належать довгострокові позики банку, видані на строк більше одного
року, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов‘язання за
орендою та зобов‘язання за облігаціями.
Поточними (короткостроковими) вважаються зобов‘язання,
строк погашення яких був початково встановлений протягом
поточного року. До них належать зобов‘язання перед постачальниками
за одержані матеріальні цінності, перед підрядчиками за виконані
роботи і послуги, зобов‘язання перед працюючими за нарахованою
заробітною платою, перед бюджетом, соціальними фондами та іншими
кредиторами.
Забезпечення — це зобов‘язання з невизначеними сумою або
часом погашення на дату балансу.
Непередбаченими вважаються такі зобов‘язання, які можуть
виникнути внаслідок минулих подій, а існування яких може бути
підтверджено майбутніми подіями, або ж зобов‘язання, які не можна
достовірно визначити.
Доходи майбутніх періодів — це такі доходи, які виникли в
даний час, але відносяться до майбутніх періодів.
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Обліковуються довгострокові і поточні зобов‘язання за їх
видами на окремих рахунках бухгалтерського обліку і відображаються
окремими розділами пасиву балансу.
Завданнями обліку зобов‘язань є своєчасне, повне і правильне
документальне оформлення і відображення на рахунках синтетичного
і аналітичного обліку господарських операцій з виникнення і
погашення кредиторської заборгованості, не допускаючи прострочок у
платежах і уникаючи штрафних санкцій
Роль бухгалтерського обліку позикового капіталу полягає у
забезпеченні та наданні інформації про формування позикового
капіталу, операцій з ним, а також про стан позикового капіталу
підприємства для забезпечення здійснення контролю та управління
ним.
УДК 005.412:657.92
Попко Є.Ю., аспірант
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ
АСПЕКТ
Методологія оцінки була і залишається однією із найскладніших
проблем облікової науки. Тому для обґрунтування загальної системи
суджень щодо вартісного вимірювання об‘єктів бухгалтерського
спостереження, необхідно звернутися до історичного досвіду розвитку
теорії та практики оцінки в національних школах бухгалтерського
обліку. В цьому відношенні особливий інтерес викликає еволюція
теорії оцінки в США та англомовних країнах.
Початок минулого століття для обліку англомовних країн
ознаменувався
формуванням
двох
бухгалтерських
шкіл:
персоналістичної та інституалістичної. Різні погляди на інтерпретацію
балансового рівняння, відмінності у трактуванні його складових
частин зумовили розбіжності і щодо способу оцінки.
Існування різних підходів до застосування оцінки у вказаних
вище теоріях бухгалтерського обліку обумовлено відмінностями у
сприйманні рахунків капіталу та прибутків і збитків, а, отже, і
побудові відповідних бухгалтерських звітів.
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Представників бухгалтерської школи, які вважали капітал
юридичною категорією, називали інституалістами. Тоді, як вчених, які
вкладали в поняття капіталу і фінансових результатів економічний
зміст, відносили до персоналістів.
Персоналісти вважали, що мета бухгалтерського обліку полягає
у виявленні фінансового становища підприємства, у той час як
інституалісти цю мету вбачали в обчисленні фінансового результату.
Для персоналістів капітал був нічим іншим, як заборгованістю
підприємства перед власником, а актив, відповідно, - загальною сумою
вимог кредиторів, у тому числі власників.
Тому для персоналістів єдиною достовірною оцінкою об'єктів
бухгалтерського обліку була їх ринкова вартість.
Персоналісти стверджували, що застосування ринкових цін
дозволяє визначити потенційну потужність підприємства. Тому
персоналісти були прихильниками оцінки за ринковою вартістю і
проведення переоцінки всіх активів і зобов'язань станом на поточний
момент. На їхню думку, тільки систематична переоцінка дозволяє
досягти реальності обліку та уникнути прихованих резервів.
Інституалісти дотримуються концепції оцінки за історичною
собівартістю, вважаючи основною перевагою оцінки за фактичною
собівартістю визначення реального фінансового результату діяльності
господарюючого суб‘єкта. Рівень даного показника слугував
орієнтиром досягнення мети діяльності підприємства.
Інституалісти відстоювали оцінку за собівартістю, оскільки, на
їхню думку, вона:
- випливає із самої природи подвійного запису (операції,
пов'язані з переоцінкою, носять штучний характер);
- спонукає до відображенню тільки реалізованої прибутку, що
знижує конфлікти і стимулює соціальну стабільність;
- призводить до отримання керівництвом найбільш точної
неспотвореної інформації;
- створює базу для прогнозування;
- є найлегшим методом обчислення витрат, понесених на певну
дату.
Окремі представники персоналістів і інституалістів намагалися
знайти компромісні варіанти на базі оцінки - за історичною вартістю і
за поточними ринковими цінами. До них належать Г. Дейніс, Д.
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Каннінг, Р. Монтгомері, Г. Гриір, Р. Кестер, Л. Маддлтітч, К. Сімпсон
та інші.
Таким чином, всі концепції оцінки, що пропонувалися
представниками персоналістичної і інституалістичної теорій та різних
компромісних течій, що отримали розвиток на базі цих теорій,
намагалися вирішити в основному одну проблему. Сутність цієї
проблеми - представлення якісної інформації про фінансове становище
в бухгалтерському балансі, про результати діяльності компаній - у
звіті про прибутки та збитки, а, отже, правильний вибір застосовуваної
оцінки.
УДК 631.11
Прокопишак В.Б., асистент
Львівська державна фінансова академія
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сільськогосподарський сектор економіки області займає
достойне місце в рейтингу областей України. В усіх категоріях
господарств області на 2,8% сільськогосподарських угідь створюється
4,2% валової продукції сільського господарства від загального її
обсягу в Україні. Утримуючи 6,1% поголів‘я корів, господарства
області формують 5,8% виробництва молока, а наявне поголів‘я
худоби, свиней і птиці забезпечує частку в обсягах виробництва м‘яса
в Україні на рівні 5,6 відсотка [1, с. 15].
Після затяжного спаду
уже починаючи з 2004 р. нарощують виробництво продукції
сільського господарства сільськогосподарські підприємства. У 2010 р.
сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво валової
продукції сільського господарства порівняно з попереднім роком на
4,7%, а порівняно з 2007 р. − на 62,3%. Зростання відбулось в
основному за рахунок збільшення виробництва продукції
тваринництва. Так, обсяги виробництва продукції тваринництва
сільськогосподарськими підприємствами області в порівнянні з 2009 р.
збільшились на 10,4%, а у порівнянні з 2007 р. – більш як 2 рази.
Фінансовий потенціал є дуже важливим для підприємства, бо це
обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів
підприємства, а достатній обсяг фінансових ресурсів, їх ефективне
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використання
визначають
стійкий
фінансовий
стан:
платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. У цьому зв'язку
найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення
власних фінансових ресурсів і найбільш ефективне їх використання з
метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом.
Загальний фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування склав 230,7 млн.грн. прибутку (проти 107,2 млн.грн.
збитку у 2009 р.). Після сплати податку на прибуток на рахунках
підприємств зафіксовано чистого прибутку на загальну суму 445,9
млн.грн. Отже, сільськогосподарські підприємства з виробництва
продукції та обслуговування сільського господарства мають
можливість виділити кошти для здійснення поточної діяльності.
Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції
здійснено на основі статистичного спостереження, яке охоплює 197
сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом
продукції рослинництва та тваринництва. У 2010 р. підлягало
спостереженню на 35 підприємств, або 15% менше, як у попередньому
році.
Загалом щодо виробництва продукції сільського господарства в
сільськогосподарських підприємствах Львівської області усіх
організаційно-правових форм можна зазначити, що сьогодні
найефективнішими є приватні підприємства. Господарські товариства,
виробничі кооперативи й державні підприємства мають значно гірші
економічні показники, але це зовсім не означає, що вони не мають
перспектив.
Отже, фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств
створує умови формування виробничого потенціалу в цілому та
забезпечує його функціонування. А взаємодія окремих фінансових
потоків суб`єктів господарювання визначає напрям розвитку сільських
територій в цілому. Отже, фінансовий потенціал аграрних
підприємств є представлений фінансовими ресурсами та наявними і
прихованими можливостями їх залучення та використання під
впливом внутрішніх та зовнішніх чинників економічного
середовища діяльності аграрних підприємств.
Список використаних джерел:
1. Сільське господарство Львівщини у 2010 році : стат. збірник.  Львів :
Львівське обласне управління статистики, 2011. − 164 с.
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РОЛЬ І МІСЦЕ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ
КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Для сучасних умов здійснення фінансово-господарської
діяльності
характерний
високий
ступінь
ризику
втрати
конкурентоспроможності. З метою завоювання конкурентних позицій
підприємствам потрібно впроваджувати у вітчизняну теорію і
практику управлінський облік і контролінг.
Проблеми впровадження управлінського обліку досліджувались
у працях багатьох вітчизняних вчених: Майєр Е.В., Нападовської Л.В.,
Петренко С.Н., однак питанням управлінського обліку в системі
контролінгу не приділено належної уваги.
Система контролінгу допомагає виживати підприємству, в
короткостроковому плані вона націлена на оптимізацію прибутку, а в
довгостроковому – на підтримку гармонічних відносин із зовнішнім
середовищем. Контролінг – це сукупність методів оперативного і
стратегічного менеджменту, обліку, планування, аналізу і контролю на
якісно новому етапі розвитку ринку, єдина система, спрямована на
досягнення стратегічних цілей підприємства.
Основною складовою контролінгу є управлінський облік –
система обліку, що забезпечує формування достатніх і достовірних
інформаційних даних, необхідних для ухвалення управлінських
рішень.
Управлінський облік виконує загальні та конкретні функції.
Загальна функція управлінського обліку – це функція інформаційнозабезпечувальна. Конкретні функції утворюються на перетині
інформаційно-забезпечувальної та функцій управління: інформаційнопрогнозна,
інформаційно-аналітична,
інформаційно-контрольна,
інформаційно-регулююча тощо. Ефективність реалізації функцій
управлінського обліку залежить від дотримання вимог до інформації,
які висуваються менеджерами: релевантність, надійність, достатність,
порівнянність, своєчасність.
Управлінський облік в системі контролінгу повинен
характеризуватися: 1) оперативністю при наданні інформації
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керівництву; 2) складанням щотижневих звітів; 3) можливістю
деталізації інформації до того ступеня, поки вигода від отриманої
інформації буде вищою, ніж витрати на її отримання; 4) аналізом
результатів господарської діяльності та планування її на наступні
звітні періоди.
Специфіка управлінського обліку як складової частини
контролінгу просліджується в обліку витрат, пов‘язаних з випуском і
реалізацією продукції. До собівартості включають прямі матеріальні
витрати; прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
Контролінг повністю заперечує необхідність планування й обліку всіх
витрат. Він базується на системі «директ-костинг», яка визначає
реальну вартість товарів незалежно від умовно-постійних витрат
(експлуатаційні витрати, витрати на утримання апарату управління та
ін.). Витрати групують за видами продукції та структурними
підрозділами, які несуть витрати. Рівень доходу допомагає менеджеру
вирішити, який вид діяльності варто розвивати.
Для цілей менеджменту вирішується, в яких розрізах
класифікувати витрати і місця їх виникнення. Є три елементи
фінансової
структури
підприємства:
центри
фінансової
відповідальності, центри фінансового обліку та місця виникнення
витрат. Щоб побудувати чітку схему контролінгу, будь-якому з трьох
центрів можна делегувати функції іншого, у такий спосіб збільшити
прибутковість підприємства.
Отже, управлінський облік дозволяє проводити аналіз
господарської діяльності; розділяти витрати на прямі і накладні;
ліквідувати необґрунтовані витрати; допомагає виявляти види
діяльності з меншими обсягами витрат.
Впровадження управлінського обліку в діяльність вітчизняних
підприємств підвищить достовірність та своєчасність отримуваної
керівництвом інформації, відповідальність керівників центрів витрат
за формування показників діяльності; забезпечить зростання
ефективності реалізації управлінських рішень.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ
Передумовою ефективного розвитку підприємства незалежно від
форми власності, є злагоджене функціонування системи внутрішнього
контролю. Підприємства, навіть володіючи достатньою базою, можуть
бути недостатньо керовані і, як наслідок, досить високі затрати,
понесені на організацію контролю, не дадуть бажаних результатів.
В останні роки питанням проблематики системи контролю на
підприємствах присвятили свої праці провідні вітчизняні вчені: Сук
Л., Левицька С., Бардаш С. та інші. Проте деякі проблеми
залишаються недостатньо розкритими.
На думку, Левицької
проблеми внутрішнього контролю
полягають у неефективному його здійсненні, тому необхідно
удосконалити організаційне, технічне, економічне, юридичне та
обліково - аналітичне забезпечення контрольної діяльності.
Бардаш С. зазначає, що основною проблемою системи
внутрішнього контролю є недосконале законодавство. Система
внутрішнього контролю України функціонує без існування базового
закону, який би встановлював основні поняття у цій сфері, чітко
розподіляв би завдання, функції та повноваження між органами
державної та місцевої влади, регламентував відносини між суб'єктами
та об'єктами контролю.
Тому ми вважаємо, що для ефективної діяльності необхідно
здійснити чіткий та зрозумілий розподіл обов'язків, які потрібно
дотримуватися на сільськогосподарських підприємствах для
уникнення як навмисних, так і ненавмисних викривлень в обліку:
1. Матеріальної відповідальності і ведення бухгалтерського
обліку мають бути відокремлені (для уникнення зловживань, ведення
обліку визначених активів не повинні доручатись особам, на яких
тимчасово або постійно покладено матеріальну відповідальність за
них. Якщо одна і та ж особа одночасно здійснює обидві ці функції, то
існує занадто великий ризик того, що вона скористається такими
активами для власної вигоди
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2. Розподіл санкціонування операцій і матеріальної
відповідальності по відповідальних активах (щоб особи, які видають
дозвіл на здійснення господарських операцій, не контролювали
пов'язані з ними активи.).
3. Поділ відповідальності за здійснення господарських операцій
і відповідальності за ведення обліку (якби кожен підрозділ повністю
відповідав за ведення обліку і подання звітності про свою діяльність,
то були б можливі тенденції викривлення результатів в бік створення
більш оптимальної картини. Для забезпечення отримання
неупередженої інформації, ведення обліку зазвичай доручають
окремому структурному підрозділу)
Державна влада повинна здійснити низку системних заходів,
які б дозволили стабілізувати фінансово-бюджетну дисципліну на
місцевому рівні. Зокрема: розробити та прийняти закон про
фінансовий контроль, вжити відповідних заходів щодо впровадження
системи муніципального контролю та аудиту на регіональному та
місцевому рівні, посилити відповідальність керівників на всіх рівнях
управління та чітко встановити її межі в законодавстві, створити
умови на місцевому рівні з підготовки та перепідготовки кадрів
відповідно до нових кваліфікаційних вимог.
Вищезазначені удосконалення допоможуть забезпечити розподіл
обов'язків з ведення обліку від обов'язків з управління підрозділом
,забезпечать достовірність даних в процесі обліку, яка реалізується в
декількох аспектах: у відносинах між учасниками виробництва з
формування первинних даних про господарські операції і стан
виробничих ресурсів, у відносинах по забезпеченню достовірності та
збереженню інформації,, попередить результати крадіжок чи
зловживань.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ В
ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА
Під електронною формою документів розуміють не зображення
паперового документа, а електронну (безпаперову) технологію роботи,
яка передбачає появу паперової форми лише в якості копії документа.
Електронна форма документа - це сторінка з порожніми полями,
залишеними для заповнення користувачем. Форми можуть мати
різний тип вхідної інформації і містити командні кнопки, перемикачі,
меню або списки для вибору.
Створення форм електронних документів вимагає використання
спеціального програмного забезпечення.
Робота з електронними документами потребує створення
системи управління документами і документообігом в інформаційній
системі (ІС) підприємства. Ця система повинна охоплювати всі етапи
життєвого циклу документів: створення, зберігання, пошук, обробку,
здачу в архів, видалення документа.
Документи ІС за напрямком інформаційних потоків
розподіляються таким чином:
 вхідні зовнішні документи;
 вихідні документи, створені в ІС;
 внутрішні документи ІС.
Вхідні зовнішні документи ІС реєструються, при необхідності
перетворюються в електронні документи. Усі вхідні документи
зберігаються в архіві протягом регламентованого строку. Якщо
документ має директивний характер тоді розробляється план заходів,
визначається склад виконавців, складається план-графік робіт і
терміни їх виконання, а документ береться під контроль. Вхідний
документ може містити інформацію, яка є вихідною для вирішення
окремих завдань. Такі документи підлягають обов'язковому введенню
в базу даних (БД). Для електронних документів використовується
маршрутизація: передача документа виконавцю, введення документа в
БД, відмітка про передачу документа за маршрутом обробки тощо.
Вихідні електронні документи розсилаються одержувачам за
допомогою стандартних інформаційних технологій. Для розсилки
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може використовуватися: кур'єрський зв'язок (передача друкованих
копій документів або машинних носіїв), електронна пошта, Webпублікації.
Внутрішні документи ІС обслуговують функції управління, всі
форми документів і схема документообігу регламентовані
конфігурацією інформаційної системи, яка використовується на
підприємстві.
Система зберігання документів в електронному вигляді повинна
забезпечувати:
 централізоване зберігання документів;
 ведення архіву електронних документів;
 адміністрування системи управління документами;
 санкціонований доступ і парольний захист файлів електронних
документів в режимі зчитування / запису;
 конвертацію файлів електронних документів у різні формати;
 вибір носіїв інформації для організації системи зберігання
документів відповідно до частоти звернення, термінів дії документа;
 швидкий перегляд документів різних форматів без
завантаження вихідних додатків;
 пошук документів за різними критеріями відбору тощо.
Технологія роботи з електронними документами дозволяє
колективний доступ до одних і тих же документів в порядку:
 формування груп користувачів електронних документів;
 включення до складу групи нових користувачів;
 визначення режимів роботи з електронними документами для
різних груп і користувачів;
 використання методів криптографії та цифрового підпису, які
надають юридичну силу електронним документам.
Криптографічний захист інформації заснований на шифруванні
файлів електронних документів, формуванні ключів електронного
підпису.
Технології, що дають змогу з високою достовірністю замінити
власноручний підпис на паперовому оригіналі цифровим підписом під
електронним документом, давно відомі й активно використовуються у
діловій практиці. Правовою базою для використання електронних
документів є Закон України ―Про електронний цифровий підпис‖.
Використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) дає
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можливість:
 створити корпоративну систему документообігу;
 гарантувати вірогідність документації;
 мінімізувати будь-які ризики за рахунок підвищення
конфіденційності інформаційного обміну;
 значно скоротити час руху документів у процесі оформлення
звітів і обміну документацією;
 удосконалити і здешевити процедури підготовки, доставки,
обліку та зберігання документів.
Таким чином, система електронного документообігу повинна
забезпечувати підготовку електронних документів, зберігання їх в
інформаційній системі підприємства та пересилання документів,
підписаних електронним цифровим підписом користувачам.
УДК 658:330.341.1
Рожківський В.А., магістрант, гр. УІДм-51
*Науковий керівник: Мостовенко Н.А., к.е.н, доцент,
Луцький національний технічний університет
СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Основою, що спроможна забезпечити регіональний інноваційний
розвиток є наукова та науково-технічна діяльність. Зазначимо, що на
Волині у 2010 році науковою діяльністю займалися лише 12
організацій та підприємств, причому діяльність 7 організацій була
безпосередньо спрямована на потреби виробництва.
Основний напрямок наукових робіт становили науково-технічні
розробки, їх частка у 2010р. проти 2009 зросла майже на 7% і склала
60,3% загального обсягу. Переважна більшість технічних розробок
(87,5%) проведена в галузі технічних наук, зокрема транспортних.
Вартість виконаних прикладних досліджень складала 3,8 млн. грн., що
становить 17,9% загального обсягу наукових робіт. Прикладні
дослідження переважно проводились в галузі сільськогосподарських
наук, їх частка склала 70,2%, а 23,8% досліджень припадали на
суспільні науки. У 2010 році науковими організаціями було проведено
76 розробок, що на 4 менше, ніж у 2009 році. З них 19 були спрямовані
на створення нових методів, по 16 відповідно припало на нові види
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техніки та сорти рослин, 3 – на ресурсозберігаючі технології, а загалом
інноваційну спрямованість мали 26 робіт.
Диспропорції в розвитку науково-технічної та інноваційної
сфери особливо яскраво помітні у регіональному розподілі. За
кількістю працівників наукових організацій область випереджає лише
Рівненську та Хмельницьку області (312 та 136 працівників
відповідно). Волинь у економіку України стала «постачальником»
лише 1% відсотка науковців. Відповідно низький рівень даного
показника свідчить про недостатній науково-кадровий потенціал
нашої області, що й підтверджують наступні статистичні дані:
- у 2010р. інноваційну діяльність у промисловості здійснювало
26 підприємств або 11,6% загальної кількості суб‘єктів, зокрема у
виробництві
харчових
продуктів,
обробленні
деревини,
машинобудуванні;
- розробкою і впровадженням нових виробничих процесів,
створенням і освоєнням технологічно нової чи удосконаленої
продукції займалися 23 підприємства;
- 8 підприємств переробної промисловості придбали 17 нових
технологій, з них 10 разом з устаткуванням; 14 товаровиробників
впровадили 16 технологічних процесів, з них 12 маловідходних та
ресурсозберігаючих;
- впровадженням інноваційних видів продукції займалися всього
8 підприємств;
- загалом впроваджено 44 найменувань видів продукції;
- реалізували інноваційну продукцію 13 промислових
підприємств, або 5,8% загальної їх кількості;
- із загальної кількості інноваційних підприємств 4 –
реалізували нову для ринку продукцію, а 11 підприємств реалізували
продукцію, що є новою тільки для цих підприємств;
- лише два підприємства (харчової промисловості та
машинобудування) займались навчанням свого персоналу саме для
розробки та впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів
та процесів, ще два – діяльністю щодо ринкового запровадження
інновацій, включаючи ринкові дослідження та рекламну компанію
(харчової промисловості).
Проаналізувавши представлені дані, можна зробити висновок,
що Волинська область є аутсайдером у сфері як розробки, так і
впровадження інновацій. За кількістю підприємств, що займаються
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інноваційною діяльністю, за кількістю нових технологічних процесів,
інноваційних видів продукції регіон значно поступається решті
областей України. Проте, зважаючи на переважно аграрну
спеціалізацію Волині та сучасні проблеми продовольчої безпеки
багатьох країн, у майбутньому регіон може вийти на новий рівень.
Адже всім відомо, що для економічного розвитку важливо бути не
постачальником ресурсів, а мати виробничий ланцюжок, що крім
насичення ринку дає і зростання зайнятості, і приріст доданої вартості
тощо.
УДК 339.9
Романчук Д.Л., ст. гр. МЕ-41
*Науковий керівник: Баула О.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО
РИНКУ УКРАЇНИ
Вітчизняна економіка на сучасному етапі розвитку
характеризується відкритістю фінансових ринків, тому цілком логічно,
що вона певною мірою підпорядкована глобалізаційним економічним
процесам. Деякі дослідники називають процес глобалізації
фінансового ринку фінансовою революцією, оскільки її система
набрала світового масштабу функціонувати [1].
Сьогодні процеси міжнародної фінансової інтеграції у
фінансовому секторі України мають свої особливості, адже в структурі
руху капіталу домінують прямі іноземні інвестиції та прослідковується
тенденція виходу на міжнародні ринки облігацій. Стосовно операцій
на міжнародних фінансових ринках, то фінансові послуги в цілому
поступово лібералізуються. За таких умов основною сферою інтеграції
є інтернаціоналізація банківського сектору.
Загалом, фінансовий сектор України є банківсько-центрованим з
недостатньо розвиненим небанківським фінансовим сектором та
фінансовими ринками. Ця ситуація зумовлена тим, що в Україні
небанківські фінансові інституції є недостатньо капіталізованими та не
можуть забезпечити ефективне нагромадження та інвестування
фінансових ресурсів. Тому економічна роль вітчизняного фінансового
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та банківського секторів є значно меншою ніж у розвинутих країнах
[2, cт. 365].
Сучасний розвиток глобалізаційних процесів перебуває під
впливом численних факторів як суто економічного характеру, так і
політичного та психологічного, які роблять непередбачуваними
наслідки фінансової глобалізації для національних фінансових систем.
Позитивні ефекти міжнародної фінансової інтеграції для України
полягають, з одного боку, в залученні прямих іноземних інвестицій,
що приносять значні фінансові ресурси, потужні інвестиції та
довгострокові пільгові кредити, а також сучасні методи
корпоративного менеджменту, нові технології, ділові зв'язки та
репутацію, що дозволяють вийти на нові ринки та укріпити
конкурентоспроможність на внутрішньому ринку. З другого боку,
позитивні ефекти лежать в площині отримання вигоди від виходу
національних агентів на закордонні та міжнародні фінансові ринки. Ці
ефекти проявляються у збільшенні термінів зовнішніх фінансових
запозичень (зокрема як кредитів, так і облігаційних випадків), та у
зниженні ставок по кредитах та облігаційних позиках, як державних та
муніципальних, так і корпоративних [3, ст. 80].
Фінансова глобалізація створює для України не тільки
позитивні, а й негативні ефекти. Вони в основному пов'язані із
зростанням загрози фінансових криз та нестабільності, можливого
витоку капіталу, обмеженими можливостями національних агентів
щодо конкурування на глобальних ринках капіталів та на
внутрішньому ринку, нерівноваженістю національних ринків капіталу
та нерівними умовами роботи на них.
Таким чином, розвиток фінансового ринку в умовах глобалізації
підвищує вимоги до регулятивної ролі держави. Україна ще
недостатньо інтегрована в світову фінансову систему і не
використовує всю можливу користь цього процесу, з іншого боку - має
перспективи для того, щоб з допомогою регулятивних механізмів
мінімізувати негативні наслідки фінансової глобалізації. Усе
зазначене, на нашу думку, вимагає зростання ролі держави в
забезпечені стійкості, стабільності та керованості вітчизняної
фінансової системи, укріплення конкурентоздатності національних
фінансових структур.
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УДК 336.71.078.3
Росина М.Е., Ходарева Ю.Д.
ГВУЗ«Украинская академия банковского дела НБУ»
ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО
МОНИТОРИНГА В УКРАИНЕ
На сегодняшний день существует большой интерес к вопросу о
борьбе с легализацией доходов, в основном из-за того, что он имеет
глобальные последствия для государств по отдельности и в целом
(инфляция, коррупция, тенизация экономики). Поэтому много
внимания уделяется созданию необходимых мер для борьбы с
отмыванием денег. Поэтому актуальным является рассмотрение
проблем и направлений усовершенствования инструментов для
предотвращения легализации доходов.
Для решения проблемы отмывания денег необходимо более
глубокое изучение различных сфер касающихся этого вопроса, то есть
не только каких-то бухгалтерских расчетов и показателей, а
статистических данных касающихся различных точек зрения
различных секторов. Необходим комплексный подход к решению этой
проблемы. Понятно, что существует необходимость в создании более
совершенного плана который бы полностью регулировал все
показатели, касающиеся отмывания денег, и в законодательной сфере
и в сфере финансов, и в сфере организации производства. Однако для
реализации данной цели понадобится длительный период, так как
разработка, применение и достижение определѐнных результатов в
данной сфере требуют качественного и старательного изучения и
подготовки.
Борьба с легализацией доходов должна проходить тайно, и
методы еѐ осуществления должны быть скрыты, и не должны быть
доступны любому, кроме основных еѐ положений. Необходимо
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провести целый комплекс мер для достижения главной цели,
например, борьба с легализацией доходов в достаточно большой
степени касается борьбы с коррупцией. То есть реализация
намеченных целей получится в результате слаженности работы и
остальных секторов.
План борьбы должен быть сформирован таким образом, что бы
касался реформаций в первую очередь в финансовом секторе и
законодательном. Кроме того данная система не должна мешать
функционированию финансового сектора и экономики в целом.
Для создания такой системы необходимо обратить внимание на
разработку и усовершенствование финансовой разведки, борьбы с
терроризмом. Необходимо постоянно заниматься изучением этой
сферы, контролировать нововведения в сфере отмывания денег,
поскольку некоторые финансовые операции довольно сложно
проследить, нелегко определить каналы передачи денег, поэтому
следует постоянно заниматься наблюдением и анализировать
статистические данные по этому вопросу, что бы в нужный момент
вовремя среагировать. Такой анализ должен помочь лучше
информировать о положении вещей на рынке банковских услуг,
финансовых услуг и фондовом рынке.
Для достижения большей производительности и успеваемости в
разрешении данной проблемы странам необходимо скооперироваться
в данном вопросе и делится опытом и знаниями. Нужно действовать
сообща.
Если бы страны делились опытом в данном вопросе, борьба
продвигалась бы гораздо быстрее. Страны должны сотрудничать в
данном вопросе, программа должна быть составлена как в масштабах
одного государства, так и всеобъемлющей.
Для выявления нарушений необходимо составить список
основных показателей, проанализировав которые можно было бы
оценить положение, сделать выводы и принять меры.
Необходимо привлечь специалистов финансовой разведки,
правоохранительных органов, международных организаций, учѐных.
При анализе необходимо учитывать долю недостоверных данных.
Основные направления в борьбе с легализацией доходов:
- контроль денег, которые ввозятся и вывозятся из страны;
- налаживание и усовершенствование сотрудничество между
странами ;
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- составление основного перечня показателей, на которые стоит
обратить внимание;
- реформирование законодательства;
- реформирование банковской системы таким образом, что бы
можно было проследить источник доходов.
УЛК 657
Рубінська Ю., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЗВІТНІСТЬ», ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ
КАТЕГОРІЇ
В системі інформаційного забезпечення фінансова звітність
займає найважливіше місце, оскільки вона є джерелом інформації для
ухвалення управлінських рішень як зовнішніми, так і внутрішніми
користувачами. Ретельне вивчення бухгалтерської (фінансової)
звітності дозволяє розкрити причини досягнутих успіхів або недоліків
в роботі, знайти шляхи вдосконалення діяльності організації. Отже,
фінансова звітність є по суті «обличчям» компанії.
З огляду на зазначене, у вітчизняній і зарубіжній обліковоекономічній літературі економісти виділяють два підходи до
визначення сутності звітності: обліковий і статистичний. Досі між
науковцями тривають дискусії стосовно того, чи є звітність елементом
методу бухгалтерського обліку, чи все ж таки – однією з форм
статистичного спостереження.
Питання визнання науковцями єдиної дефініції ―звітності‖ є
досить важливим, оскільки якість, своєчасність і повнота звітних
показників багато в чому залежать від правильного розуміння сутності
даного поняття та його інформаційного змісту. Саме необхідність
узгодження та уніфікації підходів до трактування поняття ―звітність‖
зумовлює актуальність проведеного дослідження.
У системі бухгалтерського обліку нова інформація створюється
шляхом виявлення та реєстрації даних (отриманих у результаті
фінансово-господарської діяльності підприємства) в первинних
документах, їх вимірювання, групування, накопичення і зберігання в
облікових регістрах синтетичного й аналітичного обліку, узагальнення
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(з метою перевірки) в оборотно-сальдових відомостях з подальшим
наданням зазначеної інформації у зрозумілому вигляді зацікавленим
користувачам. Форма представлення такої інформації називається
звітністю, яка є системою взаємопов‘язаних, підсумкових показників
щодо стану та результатів фінансово-господарської діяльності
підприємства за відповідний звітний період.
Крім того, завдяки звітності відбувається систематизація,
фільтрування і узагальнення даних щодо всіх напрямів діяльності
суб‘єкта господарювання (здійснюється відбір суттєвої і необхідної
інформації, яка узагальнюється і зводиться у систематизовані групи
показників, які, насамперед, покликані спростити та прискорити
використання зазначеної інформації для прийняття оперативних
рішень
та
ефективного
управління
діяльністю
суб‘єкта
господарювання).
Одним із основних користувачів звітної інформації є органи
статистики, які здійснюють додаткову обробку зазначеної інформації
за допомогою статистичних методів і формують відповідні
макроекономічні показники для здійснення процесу управління
соціально-економічним розвитком країни вцілому. При цьому, для
статистиків звітність є основною формою статистичного
спостереження – джерелом отримання інформації.
Можна зробити висновок, що у довідковій літературі більшість
вчених звітність визначають як складені підприємствами,
організаціями звіти про їх діяльність, які періодично подаються до
державних органів, що є недостатньо змістовним визначенням,
оскільки
звітність
також
може
надаватисятвласникам,
кредиторам,інвесторам, трудовому колективу та ін. Інша група
науковців трактують звітність як систему взаємозалежних,
узагальнених, підсумкових показників, яка характеризує умови і
результати діяльності суб‘єктів господарювання за певний період.
Отже, бачемо, що з‘ясування питання походження і значення
визначення «звітність» хвилювало багатьох економістів і інших
науковців, що вказує на актуальність подальшого дослідження
сутності цієї категорії.
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УДК 330.322
Рудаков М.Ф., Костенко Н.А.
Могилевский государственный университет продовольствия,
г. Могилев, Республика Беларусь
АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ МОБИЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
В условиях современной экономической ситуации, приняв
решение
об
осуществлении
инвестиционной
деятельности,
организации необходимо четко определиться, за счет каких
источников (только внутренних или внешних, или их соотношения)
будет осуществляться финансирование инвестиционного проекта.
Ряд экономистов считает, что в некоторых развитых странах,
таких как США и Великобритании, при финансировании
инвестиционных проектов имеет место высокая доля собственных
средств в общем объеме финансирования, в то время как в Японии и
ФРГ наблюдается обратная тенденция – заемных и привлеченных.
Для организаций перерабатывающих отраслей Республики
Беларусь характерен невысокий уровень собственных финансовых
ресурсов, (аккумулируемых за счет прибыли и амортизационных
отчислений) в общем объеме потенциальных источников
финансирования. Очевидно, что в такой ситуации целесообразным
является привлечение и мобилизация свободных финансовых ресурсов
из внешних источников инвестирования.
В экономической литературе, к привлеченным относят ресурсы,
которые предоставлены на постоянной основе, по которым может
осуществляться выплата владельцам этих средств дохода (в виде
дивиденда, процента) и которые могут практически не возвращаться
владельцам. К заемным относят денежные средства, полученные в
ссуду на определенный срок и подлежащие возврату с уплатой
процента.
Мобилизацию перечисленных выше средств, с учетом
особенностей экономических и правовых тенденций, сложившихся в
отраслях перерабатывающей промышленности Республики Беларусь,
целесообразно осуществлять следующими способами: привлечение
капитала через рынок кредитных ресурсов, через рынок ценных бумаг.
Актуальность кредитного метода инвестирования заключается в
том, что он позволяет сразу преступить к осуществлению

419
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

инвестиционного проекта. Оплата основной суммы долга переносится
на определенный срок, отслеживается четкая взаимосвязь между
фактической окупаемостью проекта и сроками возврата кредита.
Привлечение инвестиционных ресурсов через рынок ценных
бумаг, в виде выпуска привилегированных и обычных акций,
облигаций является также актуальным способом и играет важную роль
в рыночной экономике. Это объясняется еще и тем, что для
акционерных обществ, которыми представлена большая часть
организаций перерабатывающей промышленности Республики
Беларусь, средства от эмиссии акций это не только источник
финансирования проектов, но и способ увеличения собственного
капитала.
Таким образом, целесообразность кого или иного способа
привлечения и мобилизации инвестиционных ресурсов строго зависит
от специфики деятельности организации, масштаба инвестиционного
проекта, величины необходимых ресурсов, ожидаемых и
прогнозируемых результатов и других факторов. Тем не менее, для
всех проектов является важным соблюдение принципа системности и
всесторонности подхода к выбору метода и источников
финансирования.
УДК 657.01
Руденко О.В.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ У КОМПЛЕКСНИХ
ВИРОБНИЦТВАХ
Способи калькулювання доповнюють методи калькулювання і є
технічними прийомами розрахунку собівартості продукції за
допомогою певних процедур. Послідовність та порядок розрахунків у
калькулюванні залежить від технології створення продукції,
можливостей локалізації витрат за калькуляційними об‘єктами,
наявності супутніх і побічних видів продукції та інших обставин.
Під час складання калькуляції продукції, одержаної у комплексному
виробництві, в якому з одного виду сировини і в результаті єдиного
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технологічного процесу одержують два або кілька різнорідних продуктів і
загальні витрати на виробництво не можуть бути безпосередньо
розподілені між ними, собівартість одиниці продукції визначається за
допомогою різних способів. Якщо технологічний процес комплексної
переробки сировини складається з кількох переділів і є можливість
визначати величину витрат за цими етапами виробництва, застосовується
попередільне калькулювання напівфабрикатів або кінцевих продуктів.
У тих випадках, коли із загальної суми витрат комплексного
виробництва виділяється частина, що стосується тільки одного
продукту, ця частина витрат прямо включається до собівартості
відповідного продукту.
Для розподілу загальних витрат комплексного виробництва
застосовуються такі способи: виключення витрат, розподіл витрат,
комбінований спосіб.
Якщо використовується спосіб виключення витрат, один з
продуктів одержаних на виробництві (стадії, переділі), вважається
основним, а решта розглядаються як супутні.
Спосіб розподілу витрат застосовується у комплексних
виробництвах, де одночасно одержують кілька основних продуктів і
відсутня супутня продукція. При цьому способі загальні витрати на
виробництво
розподіляються
між
одержаними
продуктами
пропорційно до економічно обґрунтованих коефіцієнтів.
З урахуванням особливостей виробництва ці коефіцієнти
встановлюються, виходячи з норм виходу окремих продуктів з
одиниці сировини, співвідношення витрат на обробку, сукупних
споживчих властивостей одержаних продуктів, фізико-хімічних
властивостей одержаної продукції тощо.
Допускається також розподіл загальних витрат пропорційно до
собівартості таких же або аналогічних продуктів, одержаних у
відокремлених виробництвах.
У разі одержання в комплексному виробництві кількох основних і
супутніх продуктів застосовується комбінований спосіб, в якому
поєднуються два описаних вище способи. При цьому із загальної суми
витрат спочатку віднімається вартість супутньої продукції, а частина
витрат, що залишилася, розподіляється між основними продуктами
пропорційно до встановлених коефіцієнтів.
За цим способом в умовах складного (багатопередільного)
комплексного виробництва собівартість окремих видів продукції
визначається кількома етапами:
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1) із загальної суми комплексних витрат віднімається собівартість
супутньої продукції;
2) з решти суми витрат віднімається частина витрат, що може бути
прямо віднесена на відповідні види продукції;
3) залишок витрат розподіляється між продуктами пропорційно до
економічно обґрунтованих коефіцієнтів, або за допомогою спеціальних
коефіцієнтів визначається загальна величина собівартості відповідних
продуктів підсумовуванням витрат, що відносяться прямо на
продукцію, і витрат, що розподіляються. Вибір параметрів розрахунку
бази розподілу в кожному конкретному випадку залежить від того, по
якому параметру продукти, що випускаються, найбільше відрізняється
один від одного.
Отже, з метою достовірного обчислення фактичної собівартості
окремих видів продукції в комплексних виробництвах необхідно
ґрунтовно підходити до вибору способу калькулювання.
УДК 658.89:347.71
Савченюк О., ст. гр. МЕ-31
*Науковий керівник: Решетило Н.В., асистент
Луцький національний технічний університет
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ
Жодна з держав світу в сучасних умовах не може існувати
відокремлено від інших країн та бути ізольованою від тих процесів, які
відбуваються в регіоні або частині світу, де вона знаходиться. Для
реалізації відносин між країнами встановлюються дипломатичні
стосунки, укладаються угоди, договори, що регулюють різні напрямки
співробітництва. Для України також важливо брати участь і тісно
співпрацювати з іншими країнами. Адже численні міжнародні зв'язки
об'єднують країни світу в тісну систему - світове співтовариство, а їхні
національні економіки - у світове господарство. Історично вихідною
основою функціонування та розвитку світового господарства є
міжнародний поділ праці. Усі країни тією чи іншою мірою включені
до міжнародного поділу праці. Його поглиблення відповідно до
розвитку продуктивних сил є об‘єктивним процесом, який
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інтенсифікує міжнародні зв‘язки між країнами незалежно від рівня їх
розвитку і соціальної орієнтації.
Поняття ―міжнародний поділ праці‖ означає процес
відособлення різних видів трудової діяльності на міжнародному рівні,
які взаємодіють і взаємодоповнюють один одного, складаючи
об‘єктивну основу міжнародного обміну товарами, послугами та
результатами інших видів діяльності. Спочатку розподіл праці
зароджується в межах країн, потім охоплює сусідні країни і зрештою
весь світ Завдяки участі у ньому країна може підвищити ефективність
своєї національної економіки. Поглиблення МПП є своєрідним
фундаментом для політики мирного співіснування та успішного
політичного співробітництва країн (наприклад, Європейський
Союз) [3,258с.].
Україна, як і інші держави, що утворилися після розпаду СРСР,
у розвитку своєї суверенної економіки великі надії покладає на
інтеграцію в систему світогосподарських зв'язків, активну й зростаючу
участь не тільки в регіональному, а й у міжнародному поділі праці,
ефективному використанні його переваг. Слабка включеність України
в міжнародний поділ праці не тільки не відповідає, а й суперечить її
національним інтересам, бо залишає економіку країни поза розвитком
світових продуктивних сил, провідних напрямів сучасної науковотехнічної революції, що призводить до виштовхування її на узбіччя
світового економічного прогресу. Україна поки що не готова зі своїм
невідпрацьованим господарським механізмом на паритетних
принципах взаємодіяти з лідерами світової економіки. І таке
положення України у міжнародному поділі праці пояснюється
впливом низки передумов, насамперед природних, демографічних,
історико-економічних, геополітичних.
Список використаних джерел:
1. Основи економічної теорії. Підручник/ За ред.. Ю.В. Ніколенка. – 3-тє вид. –
Київ: ЦУЛ, 2003.- 504 с.
2. http://ebk.net.ua.
3. Політична економія. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Навч. посіб. – К.: КНЕУ,
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УЛК 657
Савчук О., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ОЧИМА РІЗНИХ ДОСЛІДНИКІВ
У кожний історичний період, кожний дослідник по-своєму
розумів цей термін. Значним внеском у дослідження сутності
подвійного запису та його ролі є праці М. С. Помазкова, І. В.
Малишева, які пояснювали суть подвійного запису, виходячи з теорії
трудової вартості, з подвійності, зумовленої подвійним характером
процесу обміну, наявністю в товарі споживчої й обмінної вартостей
[5,с.165]. Економічну сутність подвійного запису досліджували й інші
провідні вчені-економісти у своїх працях, що узагальнено в таблиці 1.
Розглянувши різні погляди провідних вчених щодо визначення
подвійного запису, слід критично проаналізувати їх та дійти
узагальнюючого висновку.
В економічній літературі подвійний запис іноді розглядають як
одночасний запис господарських операцій по дебету та кредиту
рахунків.[6,с.11] Але з такого визначення неможливо встановити
сутність подвійного запису, оскільки не зазначено, що запис кожної
операції робиться на двох рахунках, не вказано, що відображення обох
явищ операції здійснюється у взаємному зв‘язку; а також, що кожне із
двох явищ операції обов‘язково записується в одній і тій сумі.
Виходячи із такого визначення, записи за дебетом і кредитом рахунків
потрібно робити одночасно, що в дійсності зовсім не потрібно.
Іноді під подвійним записом розуміють відображення на
рахунках взаємозв‘язку господарських операцій. Але це судження є
хибним. Насправді, подвійним записом фіксується взаємозв‘язок не
між господарськими операціями, а між різними явищами однієї
операції. Хибним є і таке визначення, що подвійний запис відображує
кожну операцію згідно з подвійною зміною у складі засобів і джерел.
Господарські операції не обов‘язково зачіпають одночасно види
засобів та їх джерел.
Існують і такі визначення подвійного запису, відповідно до яких,
він є способом одночасного відображення господарських операцій з
метою балансового узагальнення обігу засобів підприємства.
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Таблиця 1
Визначення терміну подвійний запис, наведене в роботах різних
авторів
Автор
Макаров В. Г.

[1, с. 71]
Палій В. Ф.,
Соколов Я. В.

[2, с. 92-93]

Гальперін Я. М.

[3, с. 34]

Валуєв Б. І. та
співавтори [4,с.

101]

Кузьмінський А.
М.,
Кузьмінський
Ю. А. [5, с. 91]

Визначення
Спосіб відображення господарських операцій, за
допомогою якого обидва явища, спричинені операцією,
показуються у взаємному зв‘язку на двох рахунках в
однакових сумах: на дебеті та на кредиті
Двоістне відображення інформації на рахунках
бухгалтерського обліку (подвійний запис) полягає в
тому, що дані про господарські факти в одній і тій же
величині, вираженій в єдиному грошовому вимірнику,
одночасно повторюються у двох або декількох
кореспондуючих рахунках, як правило, в дебетовій
частині одних і в кредитовій частині інших
Подвійний (взаємопов‘язаний) запис – це тільки
технічний прийом, що випливає з необхідності
безперервно обліковувати господарчі засоби та їх
джерела. Сутність подвійного (взаємопов‘язаного)
запису полягає: 1) кожна господарська операція
відображається на двох рахунках; 2) в одному рахунку
операція позначається у дебеті, в іншому – у кредиті; 3)
сума дебету кожної операції дорівнює сумі кредиту
Оскільки кожна господарська операція викликає зміни
як мінімум двох об‘єктів обліку, то одна і таж сума
відображається одночасно на двох рахунках: по дебету
одного та кредиту іншого. Такий спосіб відображення
факту господарського життя називається методом
подвійного запису
Подвійні зміни господарських засобів та джерел їх
утворення (двох об‘єктів обліку) в результаті
господарської операції викликає також подвійне
відображення (бухгалтерські записи) операцій на
рахунках. При цьому кожна господарська операція
записується щонайменше на двох рахунках

Хибність цього визначення полягає в тому, що подвійний запис
із способу, який має досить важливе самостійне значення при
спостереженні та контролі за господарськими операціями,
перетворився на технічний прийом бухгалтерського обліку, що мав за
мету лише обслуговування балансового узагальнення [4, с. 71].
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Використовуючи подвійний запис не обов‘язково суму кожної
господарської операції записувати двічі. Подвійний запис повинен
забезпечити отримання двох взаємопов‘язаних показників у кожній
господарській операції, що відображають обидва спричинені цією
операцією явища. При застосуванні шахової оборотної відомості, суму
кожної господарської операції записують один раз на перехресті
дебетованого та кредитованого рахунків, досягаючи одночасного
отримання потрібних взаємопов‘язаних показників.
Дослідивши різні визначення, щодо сутності подвійного запису,
та критично проаналізувавши їх, приходимо до висновку, що
подвійний запис – один з елементів методу бухгалтерського обліку,
при якому кожна господарська операція та її сума відображається за
дебетом одного рахунку (або кількох) та кредитом іншого (або
кількох) в однаковій сумі.
Список використаних джерел:
1. Макаров, В. Г. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. для
студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / В.
Г.Макаров, Л. Л. Горецька. – Житомир : Рута, 2003. – 544 с.
2. Мэтьюс М. Р., Перера М. Х. Теория бухгалтерского учета: Учебник /Пер. с
англ. под ред. Я. В. Соколова, И. А. Смирновой. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.
3. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях [Текст] / Л. Пачоли. – М. :Статистика,
1974.
4. Теория бухгалтерского учета: [Учебник для вузов]/ С. И. Шульман, А. К.
Марченко, П. А. Костюк и др..; Под. общ. ред. Б. И. Гаврилова. –Мн.:Выш. Школа,
1979
5. Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку:в 2-х ч. Ч. 1 : навч. посіб. для
студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф. Ф.
Бутинець. – Житомир : Рута, 2001.–512 с.
6. Остап‘юк, М. Я. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні
аспекти) [Текст] : монографія / М. Я. Остап‘юк., Й. Я.Даньків, М. Р. Лучко. – Ужгород
: Ужгородський держуніверсистет, 1998.– 148 с.
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УДК 657
Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Сучасна наукова думка неоднозначна стосовно історії
зародження управлінського обліку. Найбільше науковців в сфері
бухгалтерського обліку обґрунтовують появу управлінського обліку з
розвитком транснаціональних корпорацій. Ними ж одностайно
прийнято вважати датою його появи як самостійної навчальної
дисципліни 1972 рік, коли вперше Американська асоціація бухгалтерів
підготувала фахівців з управлінського обліку та присвоїла їм
кваліфікацію бухгалтера-аналітика.
Наш погляд на історію зародження управлінського обліку дещо
інший, виходячи з позиції практицизму. Облік практичний переважає
облікову науку з простої причини – поки науковці в пошуках істини,
практика рухається вперед завдячуючи професіоналам-бухгалтерам,
тим щоденним виконавцям, без яких не приймається жодне
управлінське рішення. Керівник будь-якої організації, установи чи не
найчастіше серед спеціалістів спілкується з Головним бухгалтером по
питаннях
діяльності,
розвитку,
фінансового
забезпечення
підприємства тощо.
В працях Я.В. Соколова
наведено достатньо аргументів
стосовно зародження управлінської бухгалтерії задовго до фінансової.
Найяскравішим прототипом управлінського обліку з усіма
притаманними йому сучасними рисами є нова італійська форма
рахівництва, створена в 1688 році італійським бухгалтером Ф. Гаратті.
Нова італійська форма рахівництва характеризувалась поділом обліку
на аналітичний – за висловлюванням Я.В. Соколова «…старий
управлінський облік», та синтетичний – « …новий фінансовий облік».
Суть такої форми обліку в роздвоєнні інформаційних потоків
відразу після складання первинних документів та їх відображення
(накопичення) в меморіалах. Перший інформаційний потік
ототожнюється з венеціанською формою рахівництва, основою якої
було рознесення даних по регістрах аналітичного (управлінського)
обліку. Кожному конкретному виду матеріальних цінностей, кожній
особі юридичній чи фізичній, відкривається аналітичний рахунок. При
складанні звітних форм дані аналітичних
рахунків, на яких
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відображено рух цінностей і розрахунків, узагальнюються в розрізі
кожного синтетичного (балансового) рахунку, дані якого вони
розшифровують і деталізують. Відповідно виникають нові документи
– оборотні відомості по аналітичних рахунках.
Другий інформаційний потік –
потік синтетичного
(фінансового) обліку – паралельно ведеться в регістрі-журналі, але без
аналітичних розшифровок, з чітким виділенням функціональної
фінансової складової бухгалтерського обліку. Такий регістр-журнал у
вітчизняній обліковій практиці відомий під назвою Головної книги, у
німецькій – Гроссбух, а в італійській – Лібро-маестро. Незалежно від
назви правило
відповідності сальдо і оборотів аналітичних
(управлінських) та синтетичних (фінансових) рахунків було і
залишається до нашого часу беззаперечним.
За дослідженнями вчених нова італійська форма була панівною
кілька століть, але в міру ускладнення господарської діяльності стали
виникати нові, більш прогресивні форми з точки зору науковості, а
нова італійська форма залишилась практичним перевіреним
інструментом бухгалтерського обліку. Нова хвиля розвитку
управлінського обліку, яка розпочалася з 1972 року, зосереджена на
нових наукових підходах. Але вона не буде мати успіху до того часу,
поки науковці не усвідомлять, що управлінський облік не є новим
відкриттям, він є першим паростком, з якого започаткувався власне
бухгалтерський облік, і виокремився фінансовий.
УДК 657
Садовський А.В., ст. гр. МО-11
*Науковий керівник: Войтович С.Я., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ
З розвитком науки, економіки та інформаційних технологій
з‘явилися нові погляди на роль обліку в управлінні. Окремі науковці
вважають, що в постіндустріальній економіці, де в продукції
надзвичайно високою є частка людського інтелекту, облік стане
креативним. Є й інші неординарні погляди щодо назви обліку в
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управлінні – прогностичний, проблемний управлінський обпік,
економічний, стратегічний управлінський облік, соціальний,
екологічно орієнтований тощо.
Поняття управлінського обліку як науки сформувалося як у
вітчизняній, так і в зарубіжній практиці не так давно. Незважаючи на
різні підходи науковців щодо періодизації управлінського обліку,
майже одностайно прийнято вважати датою його появи як самостійної
навчальної дисципліни 1972 рік, коли вперше Американська асоціація
бухгалтерів підготувала фахівців з управлінського обліку та присвоїла
їм кваліфікацію бухгалтера-аналітика. Проблемам розвитку теорії,
методології, методики і організації управлінського обліку присвячені
численні дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, які
неможливо навіть перерахувати в межах однієї статті. Сучасні
публікації науковців висвітлюють напрями розвитку управлінського
обліку в контексті його адаптації до вимог вітчизняної економіки,
міжнародних глобалізаційних процесів, динамічно змінюваного
внутрішнього й зовнішнього середовища підприємств. Більш як 10річний досвід наукової розробки теорії і методології управлінського
обліку, накопичений зарубіжний і вітчизняний досвід обумовлюють
необхідність узагальнення та систематизації наукових поглядів щодо
концептуальних засад та перспектив розвитку управлінського обліку.
Дані управлінського обліку використовують на всіх рівнях
управління підприємством, що потребують інформації. Він є
інформаційною основою прийняття управлінських рішень всередині
підприємства на оперативному, поточному і перспективному рівнях
менеджменту. Управлінський облік, на відміну від фінансового,
направленого на ретроспективу, орієнтується в основному на
майбутнє. Вибір економічної стратегії і прийняття обґрунтованих
рішень щодо її виконання – одне з найважливіших питань, вирішенням
якого займаються фахівці з управлінського обліку. Крім, власне,
облікових функцій управлінська бухгалтерія займається також
складанням кошторисів витрат і доходів, плануванням, контролем,
аналізом, прогнозуванням, підготовкою проектів управлінських
рішень. Узагальнення інформації здійснюється в різних аспектах: за
групами і окремими видами виробів, стадіями технологічного процесу,
за ринками збуту, сегментами діяльності, центрами витрат та прибутку
і т. д. При цьому, однією з найголовніших цілей управлінської
бухгалтерії є персоніфікація відповідальності керівників усіх рівнів
управління за одержаний рівень витрат чи за досягнутий рівень
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доходів. Якщо фінансова звітність доступна всім, то управлінська
бухгалтерія – комерційна таємниця.
Отже, управлінський обік відіграє значну роль в сучасному
менеджменті підприємства. У системі управлінського обліку
здійснюється підготовка інформації, необхідної для ведення діяльності
управлінського характеру: прийняття рішень, планування, контролю і
регулювання, тому бухгалтер відіграє важливу роль на всіх етапах
управління. В процесі планування діяльності бухгалтер бере участь у
складанні й узгодженні бюджетів, розробленні стандартів витрат,
надає інформацію про минулі події й розраховує можливі наслідки
майбутніх дій. Відображаючи операції, що їх здійснює підприємство,
бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи структурних
підрозділів підприємства, розробляє систему звітності, що дає змогу
оцінювати результати їхньої діяльності. В процесі контролю бухгалтер
здійснює зіставлення фактичних даних про діяльність із планами або
бюджетами, розраховує аналізує і інтерпретує відхилення. З метою
прийняття рішень узагальнюється, систематизується необхідна
інформація та прораховуються варіативні рекомендації щодо
можливих результатів обраної підприємством стратегії розвитку.
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ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ДИНАМІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Світова практика свідчить, що без залучення іноземного капіталу
неможливо провести структурну перебудову економіки, скоротити
технічну та технологічну відсталість народного господарства,
домогтися конкурентоспроможності вітчизняної продукції на
світовому ринку. Інвестування лежить в основі функціонування
сучасної економіки, воно інтегрує інтереси і ресурси громадян, фірм та
держави щодо ефективного соціально-економічного розвитку.
У найбільш широкому значенні інвестиції — це вкладення
капіталу в тій чи іншій формі в ту чи іншу справу задля наступного
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його збільшення або збереження.
Економічна конкурентоспроможність країни та іноземні
інвестиції — це речі, які тісно і безпосередньо взаємопов'язані: чим
більш конкурентоспроможна країна, тим вона успішніша в залучені
прямих іноземних інвестицій. Адже нині прямі іноземні інвестиції
залучаються в країни із довгостроковими можливостями та
привабливою перспективою і чіткою стратегією конкурентоспроможності.
Поєднання таких факторів, як географічна привабливість і
наявність багатих природних ресурсів, дешеві та кваліфіковані трудові
ресурси з високим рівнем наукової та професійної підготовки,
забезпеченість матеріально-технічними ресурсами, довгостроковий
потенціал ринку, відкривають широкі можливості для нових
інвестицій та створюють умови для покращання іміджу та
інвестиційної привабливості.
Проте в теоретичних викладеннях та емпіричних дослідженнях
виділяються як позитивні, так і негативні результати прямого
іноземного інвестування економіки країн. У першій групі: доступ до
нових технологій виробництва та ведення бізнесу, обмін інформацією
щодо нових процесів, набуття управлінського досвіду, розширення
внутрішнього ринку і його диверсифікація, підвищення рівня
зайнятості та кваліфікації трудових ресурсів, розширення
торговельних зв'язків та доступу до зовнішніх ринків, гармонізація
законодавства відповідно до міжнародних норм мультиплікаційний
ефект в економіці міста чи регіону та збільшення створеного
національного продукту, пільги місцевим постачальникам та технічна
допомога для дотримання власних технічних вимог, конкуренція для
місцевих товаровиробників, що призводить до удосконалення
виробництва останніх, бюджетні надходження тощо.
Серед негативних наслідків — послаблення конкурентних
позицій місцевих товаровиробників, структурне безробіття через
конкуренцію з підприємством з іноземними інвестиціями, залежність
від іноземних інвесторів, репатріація прибутків, погіршення
екологічної ситуації, посилення монополістичних тенденцій на
ринках, конфлікт інтересів країни-одержувача та іноземних інвесторів,
сприяння переміщенню ресурсів за кордон, поглиблення соціальної
диференціації.
На думку експертів, динаміку прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
зумовлює стан економічного середовища, яке поєднує в собі багато
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політичних,
інституційних
та
інфраструктурних
чинників.
Закономірним чинником здійснення зовнішнього інвестування є
макроекономічна стабільність. Існує чіткий взаємозв‘язок між
економічним зростанням і темпами надходження ПІІ – деякі
дослідники слушно вважають зростання в економіці вирішальним
фактором для позитивної динаміки їхніх потоків.
Основними вимогами іноземних інвесторів до ринків, які вони
прагнуть освоїти є максимальна економічна свобода; прозорість умов
господарської діяльності; мінімальне державне регулювання
підприємницької активності.
Отже, в сучасних умовах Україна має розвивати нові можливості
покращення власної конкурентоспроможності та досягнення
сприятливого інвестиційного клімату. Лише за рахунок розвитку
конкурентоспроможної, інвестиційно-привабливої економіки Україна
зможе здобути собі в очах світового співтовариства авторитет
надійного фінансового партнера. Тільки у цьому випадку можна
очікувати збільшення інвестицій у галузі вітчизняного господарства,
що створить кумулятивний ефект для економіки всієї країни.
УДК 338.45:669.21
Сало С.М., студентка 4-го курсу,
*Науковий керівник: Кулинич М.Б., к.е.н., доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДОКУМЕНТУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ВИТРАТ НА
ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ
У виробництві ювелірних виробів найбільш питому вагу
складають матеріальні витрати. Необхідно ретельно проводити облік
та контроль за раціональним використанням сировини і матеріалів у
виробництві, оскільки економія матеріальних ресурсів суттєво знижує
собівартість продукції і потребу в засобах.
Матеріальні витрати на виробництво ювелірної продукції
являють
собою
суму
витрачених
сировини,
матеріалів,
напівфабрикатів, палива, енергії.
До матеріалів, з яких виготовляють ювелірні вироби, належать:
- благородні і кольорові метали і їхні сплави;
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- дорогоцінні і напівкоштовні каміння;
- янтар, перламутр, синтетичні камені;
- скло, емаль, кіста, ріг, пап‘є-маше і пластичні маси;
- хімічні реагенти.
В даний час, у сфері ювелірної діяльності немає чітких
рекомендації щодо методики обліку матеріалів, матеріальних витрат
на виробництво ювелірної продукції. Діюча нормативна база з
бухгалтерського обліку не розкриває специфічний характер операцій з
дорогоцінними металами, камінням і виробами з них. Немає
первинних документів, які б фіксували рух дорогоцінних металів і
ювелірних виробів.
Проблеми та особливості документування матеріальних витрат
на виробництво ювелірних виробів є предметом наукових досліджень
таких вчених як: Багрій К. Л., Жилкіна Л., Остапенко Я. О.
Видобуті дорогоцінні метали з руд, пісків, шліхів та інші
продукти збагачення, які становлять матеріальну основу готових
виробів, передаються підприємству за договорами купівлі-продажу
або на умовах давальницької сировини для афінажу. Вони можуть
вивозитися відповідно до законодавства на умовах давальницької
сировини за межі України для афінажу, виготовлення і реалізації
виробів з використанням дорогоцінних металів.
При здійсненні обліку матеріалів на виробництво ювелірних
виробів необхідно дотримуватись вимог, щодо їх зберігання для
подальшої обробки чи реалізації у відповідних для цього місцях,
зокрема, це можуть бути склади, цехові комори, сейфи.
Облік матеріалів і сировини, комплектуючих, напівфабрикатів та
готової продукції з них на місцях зберігання ведеться в облікових
документах типових міжвідомчих форм, наприклад: картки
складського обліку матеріальних цінностей, книги гатункового обліку,
журнали, тощо. Вони реєструються в бухгалтерії і видаються
матеріально відповідальним особам під розписку. Потрібно, щоб
книги, журнали і інші документи, в яких ведеться облік дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, ще до початку записів були
пронумеровані по сторінках, прошнуровані, підписані керівником і
скріплені печаткою.
Облік дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, готових
ювелірних виробів ведеться по кожній номенклатурно-обліковій
позиції.
Первинний облік руху дорогоцінних металів, дорогоцінного
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каміння і виробів з них здійснюється на підставі актів прийому,
прибуткових ордерів, лімітних карт, приймально-здавальних
накладних, актів на використання або вибуття інструменту,
обладнання, лабораторного посуду, приладів, актів на оприбуткування
зібраних відходів і брухту та іншої первинної бухгалтерської,
супровідної і технічної документації, яка належним чином оформлена.
Запис операцій щодо надходження чи відпуску дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння і виробів здійснюється після
виконання кожної операції. Маса цінностей відображається в
документах бухгалтерського обліку у точній відповідності із
вихідними даними первинної документації, хімічних аналізів та
показаннями ваги чи інших вимірювальних приладів.
Результати прийому дорогоцінних металів, каменів чи виробів з
них оформляються приймальним актом або прибутковим ордером, де
зазначаються назва організації-постачальника, номер і дата
супровідного документа та всі реквізити цінностей, передбачені в
документах бухгалтерського обліку.
У приймальних актах або прибуткових ордерах зазначаються
(цифрами і літерами) фактична кількість і маса дорогоцінних металів, і
дорогоцінного каміння, що надходять.
Для підприємств даної галузі необхідно удосконалити типові
форми прибуткових ордерів, актів прийому, вимог та інших первинних
документів. Важливим реквізитом даних документів є проба
дорогоцінних металів, яка повинна представлятися при прийманні
матеріалів і при його відпуску у виробництво.
Якщо фактичну масу дорогоцінних металів, алмазів, виробів,
уміщених у приладах, інструменті, обладнанні тощо, що надійшли, у
тому числі і спрацьованих, визначити неможливо, то вона зазначається
в приймальних документах на підставі паспортів та інших супровідних
документів.
Для передачі дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а
також виробів і відходів, що їх містять, поміж підрозділами і
підзвітними особами потрібно здійснювати тільки через місця
зберігання з оформленням приймально-здавальних накладних, в яких
кількість і маса цінностей зазначаються цифрами.
Проби дорогоцінних металів для аналізу передаються
безпосередньо в лабораторію, відділ контролю тощо.
Облік дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння і виробів у
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виробництві організовується, і ведеться за стадіями переробки, видами
робіт з урахуванням особливостей технології їх застосування та виду
відходів і втрат, що виникають.
Отже, підприємство, яке займається ювелірною діяльністю,
зокрема: виробництвом ювелірних виробів з дорогоцінних металів і
каменів, реалізацією готових ювелірних виробів, самостійно
встановлює порядок ведення і реєстрації бухгалтерських операцій
відповідно до вимог документів внутрішньої регламентації. Тому,
організація обліку повинна забезпечити можливість виявлення
відхилень фактичних витрат. Для цього в бухгалтерському обліку
необхідно розробити спеціальний порядок відображення операцій
пов‘язаних з дорогоцінними металами, камінням і виробами з них,
розробити первинні документи для здійснення господарської
діяльності, затвердити робочий план рахунків, що дасть змогу
оптимізувати обліковий процес.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Трансакційні витрати ─ витрати пов'язані з пошуком споживачів,
постачальників, нових партнерів по бізнесу; витрати пов'язані з
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подальшою договірною діяльністю між суб'єктами ринку, захистом
прав власності та інші операційні витрати понад основні витрати на
виробництво та обіг [1].
Поняття трансакційних витрат є новим для української наукової
думки. Трансакційні витрати є невидимими, неочевидни-ми
витратами. Вони «сховані» між іншими накладними витратами
підприємства та витратами періоду. Але незважаючи на невиди-мість,
трансакційні витрати можуть впливати на рівень витрат та фінансові
результати підприємства, на собівартість одиниці продукції і,
зрештою, на цінову конкурентоспроможність підприємства. Проте
проблема обліку трансакційних витрат залишається відкритою,
незважаючи на те, що рівень даних витрат в період ринкової
трансформації є досить значним.
Трансакційні витрати як витрати ринкової взаємодії суб‘єктів
господарювання характеризують рівень підготовки виробництва
продукції (надання робіт або послуг), а не сам процес виробництва.
Вони безпосередньо не відносяться до створюваної продукції (робіт чи
послуг) і не включаються до їх собівартості. Саме тому трансакційні
витрати належать до непрямих витрат, які покриваються за рахунок
нерозподіленого прибутку підприємства попереднього періоду.
Врахування таких витрат ведеться у складі витрат діяльності, для
обліку яких призначено 9 клас рахунків. Проте саме визначення
трансакційних витрат в бухгалтерському обліку відсутнє, як і
відсутній перелік витрат, що віднесені до трансакційних. Відповідно,
оскільки визначеного рахунку для обліку трансакційних витрат не
виділено, згідно Інструкції до Плану рахунків бухгалтерського обліку
облік трансакційних витрат ведеться в розрізі трьох видів витрат:
адміністративних витрат ( 92 рахунок), витрат на збут ( 93 рахунок) та
інших операційних витрат (94 рахунок).
Це значно ускладнює, а скоріше унеможливлює збір даних для
аналізу впливу трансакційних витрат на прибуток підприємства. Для
прикладу, у складі адміністративних витрат обліковуються витрати на
утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх
службові відрядження, транспортні, поштові, комунікаційні,
юридичні, аудиторські послуги та інші витрати. Проте лише певна
частина цих витрат буде пов‘язана з укладанням договорів між
партнерами.
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Чинна система бухгалтерського обліку спрямована на фіксацію
здійснених витрат підприємством і не дає можливості отримувати
інформацію для прийняття багатьох важливих управлінських рішень,
пов‘язаних з вибором способу ринкової взаємодії. Вона не дає
можливості висвітлення окремих видів трансакційних витрат, оскільки
вони не можуть бути віднесені ні до однієї статті витрат (наприклад,
представницькі витрати на організацію переговорів). Так як облік
трансакційних витрат окремо не ведеться, то відповідно не можливо
простежити причинно-наслідковий зв'язок між їх величиною та
розміром отриманого прибутку.
Разом з тим, інформація про величину трансакційних витрат є
дуже важливою для суб‘єктів господарювання, особливо в період
проведення організаційних змін, спрямованих на вдосконалення
організаційних форм ведення бізнесу. Саме тому необхідно доповнити
існуючий процес обліку витрат можливістю відстеження
трансакційних витрат у відповідних господарських операціях. Він
може стати важливим інструментом для управлінського обліку,
надаючи менеджерам вищого рівня інформацію необхідну для
прийняття стратегічних рішень [2].
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Ринкова взаємодія суб‘єктів господарювання супроводжує-ться
певними витратами, спрямованими на пошук партнерів по бізнесу, активацію споживчого кошику, захисту прав власності
тощо. Висока вірогідність настання неочікуваних подій з боку чинного
чи потенційного партнера по трансакціях обумовлює можливість
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виникнення витрат. Вперше на такого роду витрат звернув увагу Р.
Коуз у своїй роботі «Природа фірми»1. Він довів, що ринок не є
безкоштовним координуючим механізмом і будь-яка ринкова
взаємодія (трансакція) супроводжується певними витратами. Ці
витрати в майбутньому отримали назву трансакційних витрат.
Трансакційні витрати характеризують взаємовідносини між окремими
господарськими субєктами і є тим більшими, чим більше зусиль
необхідно докласти контрагентам для здійснення трансакції на
бажаних для н их умовах.
Трансакція (від лат. transactio — звершення) – операція, угода
(політична, наукова, економічна), що супроводжується взаємними
поступками. Часто у визначенні трансакційних витрат застосо-вують
поняття «права власності». Д.Ален характеризує їх як витрати на
встановлення і забезпечення права власності. А. Н. Олейник – це
витрати повязанні з обміном та захистом право-чинностей.
З погляду неоінституціоналізму, будь-який акт обміну є не що
інше, як обмін ―пучками прав власності‖. Ці права передаються за
допомогою контракту, який фіксує, які саме правочинності і на яких
умовах підлягають передачі. Чим складніше залучені в обмін блага і
чим складніша структура пов'язаних з ними трансакційних витрат, тим
складніший контракт.
З урахуванням результатів дослідження трансакційних витрат до
них відносять такі групи:
1. Витрати на пошук інформації (витрати на пошук покупців чи
продавців, витрати на отримання інформації про них, на отримання
інформації щодо ситуації на ринку тощо). Недостатність та неповнота
такої інформації призводить до виникнення додаткових витрат,
пов‘язаних з придбанням товарів за цінами, вищими ніж можливі на
даному ринку та з продажем продукції за цінами, нижчими можливих.
При цьому суб‘єкти господарювання повинні порівнювати вигоди від
кращих умов купівлі чи продажу та витрати на пошук інформації і від
втрати часу на здійснення трансакції.
2. Витрати на ведення переговорів та укладання угод. Ці витрати
включають витрати на переговори щодо умов трансакції, на юридичне
вивчення та оформлення угод.
3. Витрати вимірювання якості. До них належать витрати на
спеціальну техніку, яка дозволяє контролювати якість продукції,
витрати на стандартизацію.
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4. Витрати специфікації і захисту прав власності. Вони
включають витрати на встановлення прав власності, втрати від
неякісної специфікації прав власності, втрати від порушення прав
власності та їх відновлення. Знову ж таки, для України, як держави де
відсутній надійний правовий захист, параметри цієї групи витрат
будуть досить значними.
5. Витрати опортуністичного поведінки. Термін "опортуністичне
поведінка" був введений О. Вільямсоном. Так називається
недобросовісна поведінка, що порушує умови угоди або націлене на
отримання односторонніх вигод на шкоду партнера. Під цю рубрику
потрапляють різні випадки брехні, обману, байдикування на роботі і
т.д.
6. Витрати захисту від третіх осіб. Тобто витрати на захист від
інших осіб (крім учасників угоди), які претендують на частку користі
від реалізації положень угоди.
Трансакційні витрати є необхідним та обов‘язковим атрибутом
ринкових відносин завдяки їх соціально-економічній природі.
Трансакційні витрати в цілому визначаються як витрати економічної
взаємодії, у яких би формах вона не протікала.
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ
Баланс є одним з найважливіших понять бухгалтерського обліку.
Ще на початку минулого століття І.Ф. Шерр назвав бухгалтерський
баланс «альфою та омегою обліку». Баланс століттями вивчається як
центральна форма фінансової звітності, основний документ про
фінансово-майновий стан підприємства. Щоб забезпечити успіх на
ринку, створити належний імідж підприємства, потрібний якісний
аналіз усіх показників фінансово-господарської діяльності. Результати
такого аналізу надають інформацію для прийняття правильних
управлінських рішень та підвищення конкурентоспроможності
підприємства. Наведені вище факти дають підстави для постійного
дослідження, вдосконалення та вивчення балансу.
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Дослідженню питань техніки та методології складання балансу
присвячено низку праць науковців, таких як Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.
Голов, М.В Кужельний, В.Г Лінник, В.М. Пархоменко, В.В. Сопко,
Р.Л. Хом‘як. На їх науковий доробок значною мірою спираються
сучасні дослідники. У своїх працях вчені досліджують баланс як
форму фінансової звітності та баланс як елемент методу
бухгалтерського обліку.
Баланс як документ бухгалтерської звітності є суттєвим
джерелом інформації для управління, планування, організації
виробництва, аналізу, контролю на підприємстві. В балансі
відображений стан господарських засобів та джерел їх утворення у
грошовому вимірнику, за допомогою чого можна визначити якими
засобами володіє підприємство та з яких джерел ці господарські
засоби отримані. Традиційний баланс – це набір статей різних типів.
Кожна з них має свою назву, код та їх записують окремими сумами.
Інформаційний зміст статей є основною базою для проведення аналізу.
Зміни, що відбуваються за статтями балансу, є показниками змін у
грошовому потоці підприємства за звітний період від операційної
діяльності.
Баланс як елемент методу бухгалтерського обліку визначають як
метод групування й відображення в грошовій оцінці на певну дату
господарських засобів та їхніх джерел, при якому сума господарських
засобів дорівнює сумі їхніх джерел. За формою баланс - це
двостороння таблиця. Ліва сторона якої відображає склад і розміщення
господарських засобів і яка називається активом. Права сторона, яку
називають пасив, відображає джерела формування господарських
засобів. Слова "актив" і "пасив" означають відповідні сторони
бухгалтерського балансу. Підсумки обох частин балансу на певний
момент часу повинні бути однаковими.
На нашу думку, відмінності між цими двома поняттями категорії
«баланс» полягають у тому, що баланс – як елемент методу
бухгалтерського обліку є більш теоретичним поняттям, методичним
прийомом узагальнення і представлення економічної інформації про
підприємство. А баланс як форма фінансової звітності – це документ з
визначеними реквізитами, формою, порядком складання і подання
конкретним користувачам. Отже, під одним терміном ми розуміємо
дві різні категорії. Баланс, як науковий метод обліку втілюється при
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практичному застосуванні у процес складання і надання конкретного
документу – балансу.
Можна зробити висновки про те що в бухгалтерському обліку
термін «бухгалтерський баланс» використовують як один із елементів
методу обліку та як центральну форму фінансової звітності. На
сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку існує потреба в
розмежуванні цих двох понять та в уникненні подальших
неоднозначних тлумачень сутності бухгалтерського балансу.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ
Сучасні комерційні банки потребують гнучких систем оцінки й
аналізу діяльності як своїх підрозділів, так і банку в цілому. Технікоекономічні, фінансові та інші показники комерційної установи, які
використовуються в обліково-аналітичній практиці, так як і методи їх
оцінки та провадження в системі ефективного управління
комерційним банком, мають суттєві недоліки.
Відомо, що найбільш важливим елементом управління
комерційною діяльністю є бухгалтерський облік. Облікова та
аналітична інформація повинна забезпечувати досягнення поставлених
цілей і завдань, які використовуються на різних рівнях управління
банком.
Важливою складовою до підвищення ефективності системи
обліку має аналіз досвіду та напрацювань вітчизняної і закордонної
обліково-аналітичної школи, теорії і практики менеджменту та чітке
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розуміння завдань та потреб, що стоять перед системою
бухгалтерського обліку банку в умовах ринкової економіки.
Значний вклад в дослідження проблем теорії та методології
формування обліково-аналітичної системи банківських установ внесли
наступні науковці: Ф.Ф. Бутинець, М.А. Вахрушина, А.М.
Герасимович, С.Ф. Голов, З.В. Гуцайлюк, В.Б. Івашкевич, В.А.
Константинов, І.О. Ламикін, Ю.Я. Литвин, В.С. Лень, Б.Г. Маслов.,
І.А. Маслова, Ю.А. Мішин, М.С. Пушкар, В.В. Однак, проблемі
визначення місця і ролі облікової-аналітичної системи для прийняття
управлінських рішень не було приділено належної уваги.
Необхідно відзначити, що висвітлення значення обліковоаналітичної системи у зростанні ефективності господарювання,
сприятиме дослідженню її елементів та ролі інформаційного
забезпечення комерційного банку у прийнятті науково-обґрунтованих
управлінських рішень.
Функціонування системи управління не можливе без
достовірної, оперативної, релевантної інформації та її аналітичного
опрацювання.
Обліково-аналітична система комерційного банку – це система,
що базується на даних бухгалтерського обліку, включаючи оперативні
дані і використовує для економічного аналізу статистичну, фінансову,
довідкову та інші види інформації. Тому обліково-аналітична система
являє собою збір, опрацювання та оцінку всіх видів інформації, що
використовується для прийняття управлінських рішень на макро- і
мікро- рівнях банку.
Необхідно відмітити, що система обліково-аналітичного
забезпечення є складовою загальної системи управління, вона
базується тільки на даних бухгалтерського обліку і здійснюється
працівниками бухгалтерського апарату. Її суть полягає в об‘єднанні
облікових та аналітичних операцій в один процес, проведення
оперативного мікроаналізу, забезпеченні безперервності даного
процесу і використанні його результатів при формуванні рекомендацій
для прийняття управлінських рішень. При цьому загальна методологія
і нормативні положення обліку і аналізу удосконалюються для
раціонального використання в єдиній обліково-аналітичній системі.
Завданнями обліково-аналітичної системи є визначення
кінцевого результату діяльності комерційної установи в необхідні для
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управлінців терміни, забезпечення контролю за використанням
ресурсів на рівні філій та відділень банку та центрів відповідальності.
Оптимізація банківської діяльності повинна ґрунтуватись на
системному підході до управління банком загалом і мінімізацією
ризиками зокрема. Вирішення даного завдання має сьогодні
надзвичайно велике практичне значення і потребує наукового
опрацювання.
З метою забезпечення ефективної обліково-аналітичної системи
ризик-менеджменту,
кожен
банк
повинен
розробити
та
використовувати власну концепцію функціонування, яка враховує
основні види ризиків та особливості їх прояву.
На нашу думку, саме концепція обліково-аналітичної системи
ризик-менеджменту повинна забезпечити надійний процес виявлення,
оцінки, контролю та моніторингу всіх їх видів на усіх рівнях
організації, також з урахуванням взаємозв'язку між різними
категоріями ризиків, а ще вирішити питання конфлікту завдань між
необхідністю отримання доходу та мінімізацією ризиків.
Отже, здійснюючи аналіз, управління та мінімізацію ризиків
забезпечуються ефективніше функціонування обліково-аналітичної
системи управління комерційного банку.
УДК 339.9
Сачук А.В., ст. гр. МЕ-41
*Науковий керівник: Баула О.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ОФШОРНИХ ЗОН В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
На сучасному етапі розвитку світової економіки, зокрема
міжнародних економічних відносин, особливу роль відіграють
офшорні зони, які представляють собою вільну економічну зону, в
якій кредитні установи здійснюють операції, переважно з
нерезидентами в іноземній для даної країни валюті. Основною
причиною їх популярності є мінімальне офіційне регулювання,
практична відсутність податків та контролю за операціями, що там
проводяться.
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Бум у створенні офшорних центрів припав на 70-ті роки
минулого століття. Протягом десяти років у світі виникло близько 70ти офшорних центрів: у Південній Америці — 19, в Європі — 17, в
Азії — 12, в Океанії — 7, у Північній Америці — 5, в Африці — 4, в
Австралії — 1.
Масштаби офшорного бізнесу у 80 — 90-х роках XX ст.
зростали стрімкими темпами. За різними оцінками у середині 90-х
років до половини всього обсягу світових валютних операцій
проходило через офшорні центри та зони. У Панамі з початку 90-х
років було зареєстровано близько 120 тис. таких компаній, на острові
Мен — 40 тис., у Гібралтарі — 25 тис., в Ірландії — 22 тис., на
Багамах — 21 тис., на островах Гернсі та Джерсі — по 20 тис., на
Кайманових островах — 18 тис., на Кіпрі — 13 тис.
Серед причин згаданого буму експерти називають еру
глобалізації, що і розпочалась наприкінці 70-х років ХХ ст.. Саме
фінансова глобалізація зумовила поширення явища, яке розпочали
називати офшорним «забрудненням». У той же час і самі офшорні
юрисдикції кинули виклик національній замкнутості фінансових
систем, створювали передумови для прискорення лібералізації
фінансових ринків і бурхливого наростання різноманітних
транскордонних фінансових потоків. Всередині країн швидко
розповсюджувалось
дерегулювання
банківської
діяльності
(включаючи скасування обмежень на процентні ставки за вкладами і
депозитами), знімалися перешкоди на шляху міжнародних фінансових
трансфертів і відкривалися для нерезидентів фондові ринки,
відбувався швидкий перехід від фіксованих до «плаваючих валютних
курсів» [3,с.103-104].
На сьогодні виділяють п'ять досить компактних дислокації
офшорних зон: Африканська (Сейшельські острови, Ліберія),
Азіатсько-Тихоокеанська (Вануату, острови Кука), Карибська
(Ангілья, Антигуа), Європейська (Андорра, Кіпр), Близький Схід
(Бахрейн, Дубай) [1,с.61].
Глобалізація фінансових ринків перетворила фінансові
відносини в самостійний фактор розвитку світової економіки, де
офшорний капітал можна розглядати як специфічну форму.
Інтернаціоналізація світових фінансів, у свою чергу, сама
послужила причиною виникнення офшорних фінансових центрів,
оскільки, національний капітал, що вийшов за межі спрямувався від
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жорсткого національного регулювання та створював для себе
сприятливі умови примноження.
В умовах глобалізації фінансові потоки стають самостійною
силою, що значно впливає на розвиток продуктивних сил і
міжнародних економічних відносин, а саме вони стимулюють
виробництво, експорт та імпорт товарів і послуг, розвиток
міжнародних комунікацій та обмін інформацією. У міжнародному
обміні зростає частка фінансових послуг. Все це веде до ускладнення
зв'язків між окремими державами та посилення впливу фінансів на
розширене відтворення [2,с.68].
Отже, на сьогоднішній день, в період прискореної глобалізації,
офшорні зони відіграють значну роль в міжнародних фінансових
відносинах і здатні завдавати тон міжнародним економічним
відносинам загалом.
Список використаних джерел:
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М.:ЗАО Видавництво «Економіка», 2010. – 335с.
2. Черепухина Н. Правила офшорного бізнесу// Ринок капіталу. – 2008. -- № 11.
– с. 68.
3. Report of the Working Group on Offshore Centres. Financial Stability Forum,
2009.—р.98.

УДК 657
Свередюк А.І., ст. гр. ОАС-31
*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Підприємства споживчої кооперації України здійснюють свою
діяльність на основі Закону України «Про споживчу кооперацію» від
10.04.1996 р. № 89, згідно якого споживча кооперація – це добровільне
об'єднання громадян для спільного ведення господарської діяльності з
метою поліпшення свого економічного та соціального стану. На
підставі цього законодавчого акту розроблено і прийнято статути
організацій і підприємств споживчої кооперації, якими є споживчі
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товариства, районі споживчі товариства, райспоживспілки, інші
кооперативні підприємства різних рівнів управління.
Кооперативне підприємство здійснює бухгалтерський облік,
який є обов‘язковим видом обліку. Підприємства споживчої
кооперації ведуть бухгалтерський облік згідно Закону України «Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
№ 966-XIV. Цим законом визначені принципи, організація
бухгалтерського обліку, порядок складання і подання фінансової
звітності. Будь-яке підприємство споживчої кооперації самостійно
обирає форми організації бухгалтерського обліку, облікову політику,
що затверджується наказом керівника.
Основними завданнями бухгалтерського обліку у споживчій
кооперації є: контроль за станом майна, виконанням зобов‘язань,
використанням фінансових ресурсів; запобігання негативних явищ у
фінансово-господарській діяльності; формування повної, достовірної,
правдивої інформації про діяльність підприємства, яка необхідна для
ефективного управління; надання інформації як внутрішнім
користувачам, так і зовнішнім для здійснення управління бізнесом.
Бухгалтерський облік на підприємствах споживчої кооперації
здійснюється бухгалтерською службою, яку очолює начальник
бухгалтерської служби – головний бухгалтер. Управління
бухгалтерського обліку, звітності і корпоративних прав Укоопспілки
забезпечує методологічне керівництво бухгалтерським обліком і
звітністю, розробляє положення, вказівки, інструкції, удосконалює
затверджену документацію, одержує та розглядає фінансову звітність
Кримспоживспілки і облспоживспілок, підприємств, власного
господарства, спільних підприємств, складає зведену звітність.
При обліку підприємства і організації споживчої кооперації
користуються Планом рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затвердженим наказом МФУ № 291 від 30.11.99. Слід
відмітити, що всі підприємства мають право розробляти та
використовувати для обліку робочий план рахунків. Система
споживчої кооперації за погодженням з Міністерством фінансів
України внесла додаток до плану рахунків (наказ МФУ від 25.09.2009
р. №1125), який відображає її багатогалузевий характер.
Для відображення господарських операцій, руху активів,
капіталу, зобов‘язань у споживчій кооперації використовують облікові
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реєстри. В організаціях та підприємствах споживчої кооперації
застосовують переважно книжково-журнальну форму обліку, яка
систематизує первинні документи. За підсумками цих журналів
складають меморіальні ордери, яким призначають постійні номери. В
кінці облікового процесу за даними синтетичного й аналітичного
обліків складають баланс та інші форми фінансової звітності.
Отже, ведення бухгалтерського обліку та його удосконалення на
підприємствах споживчої кооперації здійснюється для ефективного
управління підприємствами й організаціями подібного профілю.
УДК 338
Семенюк Н.
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
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ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІЧНУ
СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Зараз багато власників зіткнулися з тим, що ані їхня нерухомість,
ані їхнє виробництво нікому не потрібні. Однією з важливих
складових цієї проблеми є те, що останнім часом була порушена одна з
головних економічних формул – «товар-гроші-товар».
Натомість, гроші почали робити гроші. За вченням К.Маркса
„товар‖ був головною складовою економічного життя, а гроші
обслуговували товарне виробництво. Сучасна глобалізована економіка
посилює владу грошей і пропонує нам формулу „ гроші-гроші –
гроші‖. Необхідно переосмислити суть поняття „гроші‖, зрозуміти
нові особливості фінансового світу, в якому відбувається дуже
швидкий їхній рух.
У функціонуванні міжнародних фінансів спостерігається
значний відрив у часі матеріальних і фінансових потоків. Фінансова
домінанта починає відігравати провідну роль. Фінансові трансакції
стають основною складовою, що визначає тенденції розвитку сучасної
світової економіки. За визначенням колишнього федерального
канцлера Німеччини, доктора економіки Г.Шмідта, з усього обсягу
фінансових операцій, що здійснюються у світі, лише 1-2% засвідчують
реальний рух товарів та послуг, решта 98-99% операцій мають
спекулятивну природу.
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За рівнем глобалізації фінансова сфера сьогодні випереджає всі
сфери реальної економіки. Інформаційні технології перетворили
світовий фондовий і валютний ринки на єдиний глобальний
фінансовий простір, водночас змінивши відносну цінність ресурсів,
висунувши на перший план найбільш мобільні – інтелект
(інформацію) і фінанси. Ці процеси, в основному, й призвели до
фінансової кризи.
Відрив величезної світової грошової маси від реального
виробництва та певна „віртуалізація‖ грошей спричинили кризу. Весь
світ спробував взяти за основу американську модель життя „у борг‖ та
філософію споживача: „сьогодні і побільше, а з яких доходів
розраховуватися - вирішимо завтра‖. Вірус безконтрольного
кредитування особливо активно поширився Україною.
Банки цілеспрямовано рекламували кредитні програми на все від кавоварки до будинку, акцент робився на споживче кредитування,
приховувались реальні відсотки за різними комісійними зборами.
Найгірше те, що переважна кількість фінансових ресурсів, якими
оперували наші банки, мала закордонне походження і з першими
ознаками фінансової кризи гроші швидко були виведені з країни.
Сьогодні банки не кредитують взагалі. Тому, місія цієї кризи – все
розставити на свої місця. Якщо бізнес не самодостатній, якщо він не
в змозі обслуговувати власні затрати, не володіє ринками збуту,
у нього немає майбутнього. Усі бачили значне зростання, коли за рік
капіталізація могла підвищитись у два-три рази. Ейфорія від цього
притупила пильність. У людей сформувалася стійка впевненість що
так добре буде завжди.
Деякі підприємці просто „пливли за течією‖. Багато хто
перебуває у цьому стані й на сьогодні, сподіваючись, що все минеться
саме собою. Але цього не буде. Наскільки довгим і впевненим був
підйом, настільки глибоким і глобальним буде спад.
Важливість ринків збуту можна проілюструвати на прикладі
вітчизняної експортоорієнтованої металургії. У 2008 році, втративши
ринки збуту, ця галузь перетворилась із джерела надходження
валютної виручки до країни на одну з головних проблем вітчизняної
економіки.
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Семич В.В., ст. гр. ОАСз-22
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ
В сільськогосподарських підприємствах на формування
фінансових результатів впливає низка організаційно-технологічних
особливостей галузі. Вони були частково враховані при розробці
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема
П(С)БО 30 «Біологічні активи», проте питання методики
бухгалтерського обліку доходів і витрат, визначення фінансових
результатів та їх формування й відображення у звітності є досить
актуальними.
Проблеми обліку фінансових результатів у сучасних умовах
висвітлювались у працях вітчизняних вчених Жука В.М.
Моссаковського В.Б. Питаннями аналізу формування фінансових
результатів займаються Бутинець Ф.Ф., Ковальчук М.І. Провідні
науковці зробили значний внесок у розвиток обліку, однак низка
проблем залишається не вирішеною, оскільки становлення
нормативної бази обліку і звітності та теоретичне обґрунтування цих
процесів перебуває на стадії формування та розвитку. Внаслідок цього
залишаються нез‘ясованими певні питання обліку витрат, доходів і
фінансових результатів, спостерігається неузгодженість фінансового,
управлінського та податкового обліку на рівні сільськогосподарських
підприємств.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних, науковометодичних та практичних аспектів чинної системи обліку
сільськогосподарських підприємств, аналіз та порівняння вітчизняних
і міжнародних стандартів, розробка рекомендацій з удосконалення
організації та методики обліку і аналізу фінансових результатів.
Досягнення поставленої мети визначає певні завдання:
– дослідити економічну сутність біологічних активів як
економічної категорії;
– здійснити аналіз методичних підходів учених та змісту
нормативних документів щодо формування фінансових результатів
сільськогосподарських підприємств;
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– визначити шляхи удосконалення обліку біологічних активів;
– уточнити структуру та зміст регістрів бухгалтерського обліку
сільськогосподарських підприємств;
– розробити рекомендації по вдосконаленні обліку біологічних
активів на сільськогосподарських підприємствах;
– дослідити зарубіжний досвід відображення біологічних активів
у фінансовій звітності;
– з‘ясувати особливості відображення біологічних активів у
фінансовій звітності сільськогосподарських підприємств.
Біологічні активи – це тварина чи рослина, яка в процесі
біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську
продукцію та/ або додаткові біологічні активи, а також приносити в
інший спосіб економічні вигоди.
Першою класифікаційною ознакою, за якою групуються
біологічні активи в бухгалтерському обліку є вид господарської
діяльності з якою пов‘язано їх використання. Відповідно вони
поділяються на :
- сільськогосподарські біологічні активи;
- інші біологічні активи, непов‘язані з сільськогосподарською
діяльністю.
Другою класифікаційною ознакою, за якою групуються
біологічні активи, є період участі біологічних активів у
господарському обороті підприємства. Відповідно вони поділяються
на:
- поточні біологічні активи;
- довгострокові біологічні активи;
- незрілі довгострокові біологічні активи.
Для забезпечення формування інформації про біологічні активи
з метою її належного розкриття у фінансовій звітності вони
поділяються на:
 біологічні активи, оцінені за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу;
 біологічні активи, оцінені за первісною вартістю.
Сільськогосподарські
довгострокові
біологічні
активи
відображається на рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи», який
призначено для обліку й узагальнення інформації про явність та рух
власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових
біологічних активів.

450

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

Біологічні активи – живі організми (тварини, рослини), що
можуть приносити доходи, прибутки, вигоди. Проте, питання щодо
визначення поняття та складу біологічних активів за різними
дослідниками на сьогодні залишається невирішеним. Тому, щоб
правильно вирішити дану проблему, потрібно брати до уваги
визначення активу взагалі і процеси, що породжують біологічний
актив, і різноманітні класифікації біологічних активів дадуть
можливість формувати необхідну інформацію для фінансової
звітності, а її користувачам мати уявлення про стан і ринкову вартість
біологічних активів.
УДК 330.341.1
Сем‘янчук П.М.
Тернопільський національний економічний університет
НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ
Інтелектуалізація праці – це породжені феноменом людського
розуму й досвіду якісні та кількісні зміни у витратах трудових зусиль,
предметів і засобів праці в процесі економічної діяльності.
Інтелектуалізація праці, з одного боку, характеризується збільшенням
ролі переважно інтелектуальної, творчої, складної компоненти змісту
праці, порівняно із переважно фізичною, рутинною, простою, а з
іншого
–
підвищенням
загальноосвітнього,
професійнокваліфікаційного і культурного рівня працівників. Це зумовлює
нагромадження й ротацію знань, визначає рівень інноваційного
розвитку, тобто виникнення і поширення новинок, їхнє впровадження
у господарську діяльність шляхом ресурсно-техніко-технольоґічних,
товарно-продуктових
й
орґанізаційно-збутових
нововведень,
скорочення термінів між появою чергових новинок і їхнім практичним
застосуванням, а також підвищує ефективність господарської
діяльності і якість товарів та послуг.
Поглиблення інтелектуалізації праці є особливо актуальним для
младоринкових економік, а їхня «карта» інтелектуалізації праці
виглядає
так:
високим
рівнем
інтелектуалізації
праці
характеризуються Словенія та Чехія; сприятливими умовами для
поглиблення інтелектуалізації праці відзначилися Словаччина,
Естонія, Литва, Латвія, Польща, Хорватія, Румунія, Угорщина;
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позитивними
зрушеннями
в
бік
інтелектуалізації
праці
характеризуються Росія, Азербайджан, Чорногорія, Албанія,
Македонія; «проблемні зони» інтелектуалізації праці формують
Болгарія, Казахстан, Україна, Грузія, Вірменія, Монголія, Киргизстан,
Таджикистан, Сербія, Боснія і Герцеґовина, Молдова, Білорусь,
Туркменістан та Узбекистан.
Неґативними тенденціями інтелектуалізації праці в Україні є
зменшення
показників
інноватизації,
нарощування
обсягів
інтелектуальної еміґрації та інтелектуального відтоку, що призводить
до скорочення науково-дослідних інституцій, креейтерських аґенцій,
погіршення кількісних та якісних параметрів інтелектуальних новинок
і нововведень, а до позитивних – збільшення параметрів інноваційної
позиції окремих реґіонів і сфер економічної діяльності та позитивну
віддачу
нововведень.
Зовнішніми
гальмівними
чинниками
інтелектуалізації праці в Україні є: а) недосконалість законодавства; б)
затяжні бюрократичні процедури; в) низький попит на продукцію; г)
відсутність здорового конкурентного середовища; ґ) недостатнє
інформаційне забезпечення; д) відсутність державної підтримки та
науково-технічної підтримки з боку інших орґанізацій; е) розбіжності
між економічним й інноваційним районуванням. Внутрішніми
гальмівними чинниками є: а) низькокваліфікований персонал; б)
неспроможність керівників різного рівня оцінити нові технольоґії; в)
інноваційний ризик; г) низький рівень фінансового забезпечення; ґ)
тривалий період очікування віддачі від нововведень; д) основний
акцент підприємств спрямований на товарно-продуктові, а не на
ресурсно-техніко-технольоґічні нововведення. Національна «карта»
інтелектуалізації праці виглядає так: відносним лідером є Луганська
область; позитивними зрушеннями в бік інтелектуалізації праці
відзначаються Київська, Івано-Франківська, Вінницька, Чернігівська,
Харківська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Полтавська,
Закарпатська, Рівненська, Волинська, Черкаська, Донецька області й
м. Київ; «проблемні зони» інтелектуалізації праці складають
А Р Крим, Чернівецька, Хмельницька, Одеська, Кіровоградська,
Житомирська, Дніпропетровська, Сумська, Херсонська, Тернопільська
області й м. Севастополь.
Заходи
поглиблення
інтелектуалізації
праці
повинні
ґрунтуватись на єдності й спорідненості національної, реґіональної,
галузевої і мікроекономічної політики, а саме: застосування різних
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моделей інноваційного економічного розвитку в залежності від
специфіки галузі; практичне застосування стратегічно важливих
досягнень науки в усіх сферах економіки та видах праці; внутрішня
інноваційна кооперація та кластеризація; визначення інтеґраційних
векторів України у сфері поглиблення інтелектуалізації праці за
економіко-проблемними, економіко-перспективними,
економікоекологічними критеріями; стимулювання малого, середнього й
великого бізнесу поглиблювати інтелектуалізацію праці.
УДК 657.92
Сенів О.М., студентка 4-го курсу
*Науковий керівник: Гурська О.М., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
ПОРІВНЯННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ У НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТАХ
В Україні існує необхідність адаптації вимог міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку до вітчизняних, з метою
удосконалення системи обліку. Також, зважаючи на те, що фінансове
ресурсозабезпечення економічного розвитку в умовах функціонування
ринкових відносин неможливе без використання міжнародної
практики, постійне зростання обсягів дебіторської заборгованості на
українських підприємствах свідчить, що сьогодні даний об‘єкт обліку
потребує удосконалення.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», національні стандарти бухгалтерського
обліку не повинні суперечити міжнародним. Але на відміну від
українських П(С)БО, МСБО не передбачають єдиного стандарту, що
регулює порядок обліку і відображення у звітності дебіторської
заборгованості. Питання щодо обліку дебіторської заборгованості
регулюються декількома міжнародними стандартами, серед яких:
МСБО 1 «Подання фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові
інструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка».
Розглянемо відмінності в організації обліку між національними
та міжнародними стандартами.
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Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату (П(С)БО 10). За МСБО 32 дебіторська
заборгованість визначається як фінансовий актив. Визначення
дебіторської заборгованості не надається.
Визнання дебіторської заборгованості:
 визнається активом, якщо існує ймовірність отримання
підприємством майбутніх економічних вигод і може бути достовірно
визначена її сума одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів, робіт і послуг (П(С)БО 10);
 підприємству слід визнавати дебіторську заборгованість у
балансі, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань і внаслідок
цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності
(МСБО 39).
Оцінка дебіторської заборгованості:
 при зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за первісною вартістю,
а на дату балансу – за чистою реалізаційною вартістю (П(С)БО);
 дебіторська заборгованість оцінюється за справедливою
вартістю (за вартістю операції), включаючи витрати по здійсненню
операції, які прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового
активу або фінансового зобов'язання. Після первинного визнання
дебіторська заборгованість оцінюється за вартістю, що амортизується,
із застосуванням методу ефективної ставки відсотка (МСБО 39).
Припинення визнання (списання величини заборгованості з
балансу):
 дебіторську заборгованість, по якій пройшов термін позовної
давності, інші борги, не реальні для стягнення, списують за рішенням
керівника підприємства за рахунок резерву сумнівних боргів або на
фінансові результати господарської діяльності комерційної організації
(П(С)БО 10);
 Припинення визнання фінансового активу або частини
фінансового активу відбувається тоді, коли організація втрачає
контроль над правами за контрактом (коли вказані права реалізуються,
припиняється їх дія або організація відмовляється від своїх прав або
передає їх третій стороні) (МСБО 39).
Відображення дебіторської заборгованості у звітності:
 за чистою реалізаційною вартістю (П(С)БО 10);
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 міжнародні стандарти містять рекомендаційний характер щодо
відображення дебіторської заборгованості в балансі, за винятком
відображення сумнівної заборгованості.
Таким чином, між вітчизняними і міжнародними стандартами є
вагомі відмінності, тому Україні слід удосконалювати систему обліку
дебіторської заборгованості на основі міжнародної практики, проте
варто враховувати національні особливості ведення бухгалтерського
обліку.
УДК 339.
Систалюк І.А., ст. гр. МЕ-31
*Науковий керівник: Решетило Н.В., асистент
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ
УКРАЇНИ
Забезпечення сталого економічного розвитку України
неможливе без застосування механізму зовнішніх державних
запозичень, які і спричиняють виникнення зовнішнього державного
боргу. Розбалансованість фінансової системи, платіжна криза,
обмеженість внутрішніх нагромаджень, від'ємне сальдо поточного
рахунку платіжного балансу країни зумовлюють потребу в зовнішніх
коштах для забезпечення стабільного економічного розвитку країни.
Проблема
врегулювання
зовнішнього
боргу
України,
формування і управління його оптимальної структури, а також пошук
ефективних методів його погашення є головним завданням сьогодення
[2, с. 199]. Так, загальна сума валового зовнішнього боргу України
станом на 31.09.2011 рік становить 181.813,19 млн грн. За абсолютним
розміром наша держава не належить до групи найбільших боржників,
у світовій заборгованості її частка становить 0,17%. Найбільшим
боржником упродовж останніх десятиліть залишається США, валовий
зовнішній борг становить 23%, або 13,7 трлн.дол. США, далі йдуть
Великобританія – 15%, Німеччина – 9% та Франція – 8%. Світовий
банк вважає критичним рівень державного зовнішнього боргу, який
відповідає 40% ВВП. Перевищення даного критичного рівня означає
для країни зростання обсягів відпливу національного капіталу за
кордон та зменшення рівня інвестування в економіку через
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необхідність обслуговувати значні обсяги державної заборгованості.
Згідно статистичних даних [3, 4] за 2006 – 2011 роки спостерігається
зростання даного показника в Україні до 33%. Межею небезпеки при
оцінці ситуації з погашенням боргу і сплатою процентів вважається
відношення процентних платежів до експорту 15-20 %, межею
підвищеної небезпеки - 25-30 %, критичною межею - коли зовнішні
борги перевищують 40% ВВП. Згідно табл. 1, Україна наближається
до критичної межі, що негативно впливає на міжнародний імідж
держави, на оцінювання її кредитоспроможності та інвестиційну
привабливість.
Таблиця 1
Зовнішня заборгованість України у 2006-2011 роках [3, 4]
Показники
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011

ВВП,
млн.
грн.

Зовнішній
борг, млн.
грн.

441452
544153
720731
948056
913345
1094607

43956
49506
53487
86023
120554
181813

Експорт
товарів та
послуг,
млн.грн.
227252
253707
323205
444859
423564
549365

Частка
боргу у
річному
експорті, %
19,3
19,5
16,5
19,3
28,4
33,0

Частка
боргу по
відношенню
до ВВП, %
10
9,09
7,4
9,07
13,2
16,6

Таким чином, питання управління зовнішнім боргом носить
комплексний
характер,
охоплює
практично
всі
аспекти
зовнішньоекономічної політики держави та потребує кваліфікованого
вирішення. Позитивним кроком до вирішення проблеми є прийняття
Кабінетом міністрів України постанови «Про затвердження
Середньострокової стратегії управління державним боргом на 20112013 роки». Основними заходами є: узгодження напрямів політики
управління державним боргом з напрямами бюджетної та грошовокредитної політики; удосконалення нормативно-правової бази з
питань управління державним боргом; проведення щокварталу аналізу
та оцінки ризиків, пов'язаних з державним боргом; активізація роботи
з випуску державних боргових цінних паперів [1,с.17]. На нашу думку
для України необхідно виробити стратегію соціально-економічного
розвитку, яка б узгоджувала і підпорядковувала єдині цілі управління
державним боргом, бюджетним дефіцитом, видатками бюджету,
податкової та інших політик. Потрібно підготувати та прийняти
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закони «Про Державний борг України» та «Про Державний зовнішній
борг України», а також розробити показники для оцінки ефективності
використання позик. Вирішення проблеми зовнішнього боргу поєднує
в собі надзвичайно широкий спектр економічних перетворень. Це не
лише прийняття бездефіцитного бюджету, а й здійснення додаткових
заходів спрямованих на забезпечення надійної стабілізації валютного
ринку, удосконалення структури зовнішньоторговельного балансу,
відпрацювання механізмів повернення з-за кордону національного
капіталу, сприяння прямим іноземним інвестиціям, утвердження
ефективної системи страхування від інвестиційних ризиків тощо.
Список використаних джерел:
1. Богдан Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в
економіці України / Т.П. Богдан // Фінанси України. - 2011. - 1. - с. 13-22.
2. Лактіонова Л.О. Державна заборгованість України в умовах світової
фінансової кризи / Л.О. Лактіонова // Економіка і регіон. - 2010. -2.- с. 198-201.
3. Офіційний сайт Держкомстату України. [Електронний ресурс]. – Доступний
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Процес створення ринкового середовища в Україні вимагає
нових умов до формування активів підприємств. В господарський обіг
включений особливий їх вид – нематеріальні активи, використання
яких сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції, робіт,
послуг і, як результат, розширенню їх виробництва та створенню
додаткових робочих місць. Проте на сьогодні багато керівників
недооцінюють
значення
нематеріальних
активів
впроцесі
комерційного використання.
Певний внесок у рішення і розробку теоретичних і практичних
положень бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту нематеріальних
активів внесли відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: В.
Астахов, І. Бланк, Л. Городянська, В. Куцик, Я. Медвідь, С. Петрова,
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С. Покропивний, Л. Старикова, О. Сизоненко, Н. Ткаченко, М.
Федотова, А. Шеремет та інші.
На думку Покропивного С.Ф. нематеріальні активи - це
«категорія, яка виникає внаслідок володіння правами на об‘єкти
інтелектуальної власності або обмежені природні ресурси для
використання в господарській діяльності для отримання прибутку» [1,
ст.95].
На думку Куцика В.І. та Медведя Я.Я. нематеріальні активи - це
«активи, які не мають матеріально-речової форми, але приносять
підприємству додатковий прибуток або створюють умови для його
отримання» [2, ст.71].
Ряд інших вчених трактують нематеріальні активи як активи, які
не мають матеріально-речової форми або матеріально-речова форма
яких не має суттєвого значення для їх використання у господарській
діяльності, що виступають як інтелектуальна власність, довгострокові
майнові права, які забезпечують їх власнику прибуток протягом
тривалого періоду – більше одного року або операційного циклу, за
умови, що він перевищує один рік.
Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8
«Нематеріальні активи», нематеріальний актив - це немонетарний
актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований
[3].
Розглянувши суть нематеріальних активів, можна відзначити,
що вони є одним із видів ресурсів підприємства які являють собою
різні права і привілеї, що дають можливість власнику здійснювати
підприємницьку діяльність з метою одержання додаткових
економічних вигод, визначивши при цьому такі основні
характеристики даних активів: невідчутність - відсутність
матеріальної субстанції; немонетарність як риса будь-якого активу в
цілому, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської
заборгованості; здатність до ідентифікації; строк корисного
використання.
Відповідно, нематеріальні активи –це немонетарні активи, суть
яких полягає в праві власності на об‘єкти інтелектуальної та
промислової власності з метою отримання економічних вигод.
Список використаних джерел:
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Поняття звітності, як економічної категорії, переважно науковці
розглядають у декількох аспектах:
1. Теоретичний спосіб висвітлення поняття та суті фінансової
звітності як елемента методу бухгалтерського обліку. Контроверзу
даного поняття фінансової звітності надає ХоминП.Я., мотивуючи
неузгодженістю П(С)БО 1 ―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ з
поняттям складової методу, як елемента методології, а саме: факт
складання фінансової звітності на підставі даних бухгалтерського
обліку. Протилежне, на думку автора, означало б, що звітність являє
собою один із засобів формування даних бухгалтерського обліку,
необхідних для її складання. Звітність прийомом (способом)
вважатись не може, оскільки зазначене узагальнення насправді
відбувається на рахунках бухгалтерського обліку, способом
подвійного запису за допомогою оцінки, тобто у звітності вони не
можуть узагальнюватись повторно.
Така позиція носить аподиктичний характер, оскільки генезису
фінансової звітності притаманні індукція, аналіз, та за умов
глобалізації економіки – моделювання, при чому на етапі
систематизації використовуються загальнонаукові методи: аналіз та
синтез, які надають обґрунтування аналітичним та синтетичним
рахункам.
Актуально звернути увагу і на значення елементу, який являє
собою самостійну частину чи основу системи, очевидно, що звітність
не є елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки вона не є
частиною облікового процесу та не може бути його основою, оскільки
являється його повноцінним результатом.
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Сам метод з древньогрецької – шлях, систематизована
сукупність кроків, дій які необхідно виконати, з метою досягнення
певної цілі. Фінансова звітність, в умовах глобалізації економіки, і є
ціль, яка відображає узагальнені дані бухгалтерської інформації; коли
зростає значення інформації, яка переходить в різновид
нематеріального активу, а її колишній ретроспективний ракурс втрачає
актуальність, спричиняючи її трансформацію.
2. З практичного боку її призначення, формування, трактування
та використання - як основний інформаційний ресурс для різних груп
користувачів. Актуальності такий ракурс фінансової звітності набуває
саме в умовах глобалізації економіки.
Фінансову звітність асоціюють з результатом минулих подій, а
більша частина рішень приймається виходячи із майбутніх очікувань.
Однак, без аналізу минулих фактів, досить важко об‘єктивно оцінити
майбутнє. Тому фінансова звітність, подана у динаміці найважливіший критерій успішності бізнесу.
Бенедетто Котрульї першим описав подвійну бухгалтерію,
дійшовши висновку, що бухгалтерський облік є засобом управління
окремим підприємством. За сучасних умов, фінансова звітність займає
провідне місце в управлінні підприємницькою діяльністю, маючи
можливість висвітлення динамічних змін, як результатів прийняття
управлінських рішень, їх ефективності, дієвості та раціональності.
В потоці економічної інформації, бухгалтерський облік і
фінансова звітність відображають господарські засоби і джерела їх
утворення, відповідно облік - у дедуктивному розрізі, а звітність в
індуктивному. Один без одного вони втрачають сенс, оскільки одна
господарська операція не формує вичерпну картину діяльності
підприємства, а згруповані факти мають відповідати звітним періодам
та задовольняти запити інформаційних потоків, інакше порівняння і
подальше групування на вищих рівнях управління неможливе.
На нашу думку, в умовах глобалізації економіки, фінансова
звітність виступає інноваційним управлінським інструментом для
визначення стратегії розвитку та потенціалу АПВ, має бути
ефективним підсумком інформаційного забезпечення процесу
управління аграрним підприємством. Вона втрачає своє значення як
елемента методу бухгалтерського обліку, оскільки переходить в
подальшу стадію розвитку, трансформуючись у повноцінний
результативно-інформативний ресурс, не лише ретроспективного, а й
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перспективного характеру діяльності підприємства.
УДК 657.1
Склярук І.П., аспірантка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
СУМНІВНА (БЕЗНАДІЙНА) ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК
СКЛАДОВА ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ПОДАТКУ НА
ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА
В процесі ведення господарської діяльності у суб‘єктів
господарювання може виникати безнадійна заборгованість. Відповідно
до Податкового кодексу України, заборгованість визнається
безнадійною, якщо відповідає одній з ознак: заборгованість за
зобов‘язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; не
погашена внаслідок банкрутства та ліквідації контрагентів;
прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності
майна фізичної особи; внаслідок стихійного лиха та обставин
непереборної сили; прострочена заборгованість померлих фізичних
осіб. Визнання доходів та витрат, пов‘язаних з сумнівною
(безнадійною) заборгованістю, її оподаткування регулюється ст. 159
ПКУ. І, як зазначено у п.159.1 ст. 159 ПКУ, безнадійна заборгованість
стосується
операцій,
пов‘язаних
виключно
з
сумнівною
заборгованістю - саме за відвантажені товари (виконані роботи, надані
послуги). Регулювання сумнівних боргів за отриманими авансами не
передбачено.
Оскільки заборгованість зменшує доходи або витрати (п. 159.1.1
або п. 159.1.2), платники податку на прибуток повинні подавати за
звітний період до ДПС додаток до податкової декларації з податку на
прибуток підприємства, а саме – додаток СБ «Суми врегулювання
сумнівної (безнадійної) заборгованості». Показники додатку
відображаються в рядку 03.11 додатку ІД «Інші доходи» або в рядку
06.5.24 додатку ІВ «Інші витрати звичайної діяльності та інші
операційні витрати». Обов‘язковою вимогою заповнення додатку є
його заповнення за кожним договором, відповідно до якого
здійснювалось врегулювання заборгованості, що призвело до визнання
доходів чи витрат. Процедура врегулювання сумнівної заборгованості
розпочинається або з позову до суду, або з отримання виконавчого
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напису нотаріуса. Лише після цього продавець може розпочати
врегулювання сумнівної заборгованості, тобто зменшити дохід
звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт,
наданих послуг) і витрати на величину собівартості реалізованих
товарів (виконаних робіт, наданих послуг). Виконавчий напис
нотаріуса є документом, що дозволяє стягнути заборгованість без
розгляду в суді, і є спрощеним способом, порівняно з позовом до суду.
Досудове вирішення спору є не підставою для визнання
заборгованості сумнівною.
Додаток СБ подається разом з копіями документів, що
підтверджують заборгованість (договори купівлі-продажу, рішення
суду тощо). В кожному додатку вказують: реквізити договору,
порушення норм якого стало причиною коригування відповідно до
податкового законодавства; перелік документів і їх реквізити, що є
основою зменшення або збільшення доходів і витрат.
Приклад відображення операцій щодо сумнівної заборгованості
у продавця у додатку СБ наведено в таблиці.
Таблиця
Фрагмент додатку СБ до рядка 03.11 додатка ІД та рядка
06.5.24 додатка ІВ до Податкової декларації з податку на прибуток
підприємства
Суми врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості
Код
Сума,
Показники коригування
рядка
грн.
-100 000
Коригування суми доходів (+, -)
03.11
Коригування суми витрат (+, -)
Пеня, нарахована на виконання вимог
підпункту 159.1.2 пункту 159.1 статті
159 розділу ІІІ Податкового кодексу
України

06.5.24

-60 000

П

Таким чином, сумнівна (безнадійна) заборгованість є
складовою бази оподаткування прибутку суб‘єктів господарювання.
Розраховувати на можливість коригування сум сумнівної
заборгованості за новими правилами, визначеними Податковим
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кодексом України, можна лише після подання позову до суду чи
отримання виконавчого напису нотаріуса.
УДК 657.422.6
Слєта О.І., студентка 5-го курсу
*Науковий керівник: Вороновська О.В., к.е.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
ОБЛІК І КОНТРОЛЬ НАФТОПРОДУКТІВ НА ПІДПРИЄМТВІ
В сучасні часи нафтопродукти мають дуже важливе значення.
Особливо постає гостро питання організації обліку на
автотранспортних підприємствах. Тому на сучасному етапі набуває
особливого значення наукове обґрунтування обліку та контролю
паливо мастильних матеріалів, які мають найбільший відсоток в
собівартості робіт автомобільного транспорту.
Сучасний рівень розвитку теорії бухгалтерського обліку та
контролю, впровадження в Україні загальноприйнятих у міжнародній
практиці принципів бухгалтерського обліку і аналітичної методології
визначають праці Л.Сука[11], Р.Грачової[4], А.Малишкіна[9],
Л.Кохтенка[9], та інших. Нині облік та контроль палива залишається
слабою ланкою в інформаційній системі бухгалтерського обліку. Тому
існує ще багато проблемних питань в області даної теми, які
потребують наукового дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному
обґрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов‘язаних з
удосконаленням обліку нафтопродуктів на підприємтві, що забезпечить
одержання об‘єктивної інформації для прийняття ефективних
управлінських рішень.
Виробництво
продукції
передбачає
безперервність
технологічних процесів, яка значною мірою забезпечується якісним і
надійним транспортним обслуговуванням. На всіх етапах
виробництва, починаючи з забезпечення необхідних ресурсів і до
доставки кінцевих продуктів до місць їх реалізації, частка
транспортних робіт в загальній кількості технологічних операцій є
досить вагомою. Зв‘язуючи в одне ціле учасників виробничого циклу,
транспорт справляє прямий вплив на хід і результати функціонування
як кожного з них, так і процесу в цілому.
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Транспортні операції пронизують сферу виробництва. В
господарстві постійно зростає значення транспортних робіт в
забезпеченні безперервності та ритмічності виробничих процесів.
Від якості, вірного вибору та вмілого використання
нафтопродуктів залежать не тільки витрати автотранспорту, але й
технічний стан, ефективність роботи та рядків використання витрат
праці, а також засоби використання нафтопродуктів на технічне
обслуговування та ремонт.
Тому, раціональне використання паливно-мастильних матеріалів
забезпечить зниження витрат на виробництво продукції, що є
завданням державної ваги. Сутність ефективного і раціонального
використання сировини полягає в такому науковому обґрунтуванні
норм витрати нафтопродуктів і розробки шляхів їхньої економії:
забезпеченні цілості якості в процесі транспортування і збереження;
розробці рекомендацій по взаємозамінності; розробці методів
відновлення якості некондиційних нафтопродуктів.
Організація обліку і контролю конкретних об‘єктів
визначається, насамперед, особливістю їхнього економічного змісту. У
зв‘язку з цим необхідно чітко визначити поняття паливо-мастильних
матеріалів підприємства як об‘єкт обліку і контролю. Економічний
зміст паливо-мастильних матеріалів підприємства як об‘єкт
бухгалтерського обліку і контролю зумовлюється їхньою споживчою
вартістю, тобто можливістю видобутку з них енергії, яка необхідна
для здійснення процесу праці.
Таким чином, паливо-мастильні матеріали підприємства повинні
розглядатися як самостійний вид матеріальних ресурсів і виступати
самостійним об‘єктом бухгалтерського обліку і контролю. Їх доцільно
визначати як особливу групу господарських засобів підприємства у
вигляді енергоресурсів, реальна споживча вартість котрих реалізується
у виробничому процесі для задоволення його потреб у різних видах
енергії.
Бухгалтерський облік по надходженню паливо-мастильних
матеріалів ведеться згідно національних стандартів бухгалтерського
обліку П(С)БУ.
Бухгалтерський облік контролює рух товарно-матеріальних
цінностей, також контролює збереження нафтопродуктів. Тому для
обліку в умовах ринкової економіки необхідно цілком автоматизувати
облік паливо-мастильних матеріалів.
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У процесі дослідження отримано наступні результати, яким
характерна наукова новизна:
– висвітленні основні теоретичні положення обліку та контролю
паливо-мастильних матеріалів, а саме забезпечення правильного і
своєчасного документування операцій з придбання, руху та
витрачання паливо-мастильних матеріалів, підвищення достовірності
відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських
операцій з надходження і використання матеріальних ресурсів;
забезпечення їх збереження; вдосконалення методики обліку паливомастильних матеріалів шляхом правильного вибору методу їх обліку.
– розглянуто багаторівневий підхід до побудови обліку паливомастильних матеріалів (автомобільному парку) залежно від цілей
управління й оподаткування, оцінки ПММ та визначення фінансового
результату, напрямів підготовки управлінських рішень, контролю
виконання тощо.
Пропонується:
1. При виборі методів оцінки ПММ враховувати й об‘єктивні
чинники впливу на вибір методу оцінки запасів.
2. Впровадити нові методи контролю теоретичної густини
нафтопродуктів і теоретичного об`єму нафтопродуктів для визначення
теоретичних нестач і лишків на етапі приймання нафтопродуктів хоча
основні теоретичні положення цього методу можна застосувати для
аналізу всього руху паливо-мастильних
3. Як показав аналіз дослідження даної теми, практика обліку
паливо-мастильних матеріалів основному відповідає вимогам
нормативних актів і є достатньо обґрунтованою. Для його
вдосконалення пропонується вести щодобовий контроль за
використанням паливо-мастильних матеріалів.
4. На перспективу необхідно прийняти до уваги розвиток
альтернативних видів палива (біопаливо) та екологічні фактори
використання паливо-мастильних матеріалів.
Впровадження на практиці наведених рекомендацій стосовно
удосконалення обліку нафтопродуктів на підприємстві дає можливість
покращити даний сегмент обліку та поглибити подальший аналіз.
Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення
раціональності використання, достовірності, оперативності й аналітичності
відображення в обліку паливо-мастильних матеріалів.
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ЄДИНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ
ВНЕСКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
З 01.01.11р. набрав чинності Закон України „Про збір та облік
єдиного соціального внеску на загальнообов‘язкове соціальне
страхування‖ від 08.07. 10р. № 2464 – VІ, який визначає правові та
організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування, умови та
порядок його нарахування і сплати. За період дії Закону фахівцями
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були визначені як його переваги для страхувальників (відсутня
потреба реєстрації у декількох різних фондах соціального страхування
та, відповідно, зменшення кількості звітних форм, які необхідно
подавати; скорочення часу і витрат на сплату соціальних внесків;
скорочення кількості перевірок органами соціального страхування) так
і недоліки (можливі випадки несвоєчасної виплати допомоги з
тимчасової втрати працездатності та безробіття).
Відповідно до оновленої редакції Закону України „Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням‖ від 18.01.01р. № 2240-ІІІ визначено, що бюджетні
установи мають відкрити окремий рахунок для зарахування страхових
коштів у відповідному органі ДКУ і запровадити окремий субрахунок
для його обліку.
Розрахунки за єдиним соціальним внеском (ЄСВ) в бюджетних
установах проводять, використовуючи субрахунок 651‖Розрахунки з
пенсійного забезпечення‖. До того ж для кожного виду платежу й
ставки ЄСВ відкривають рахунки третього рівня за видами виплат і
ставками єдиного внеску. Вважаємо за доцільне відкрити наступні
субрахунки:
- 6511 – ЄСВ на суму нарахованої заробітної плати за ставкою
36,3%, встановленою для бюджетних установ;
- 6512 – ЄСВ на суму оплати перших п‘яти днів тимчасової
непрацездатності за кошти роботодавця, суму допомоги з тимчасової
непрацездатності за ставкою 33,2%;
- 6513 - ЄСВ на суму нарахованої заробітної плати працюючих
інвалідів за ставкою 8,41%;
- 6514 - утримання ЄСВ із суми нарахованої заробітної плати за
ставкою 3,6%;
- 6515 – утримання ЄСВ із суми заробітної плати працюючих
інвалідів за ставкою 2,85%;
- 6516 – утримання ЄСВ із суми заробітної плати робітників, які
мають право на підвищену пенсію згідно чинного законодавства, за
ставкою 6,15%;
- 6517 - утримання ЄСВ із суми оплати перших п‘яти днів
непрацездатності та допомоги з тимчасової втрати непрацездатності за
ставкою 2%.
Нараховують допомогу з тимчасової непрацездатності як і
раніше, через субрахунок 661 „Розрахунки із заробітної плати ‖. Для
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нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності, що
виплачується за рахунок Фонду соціального страхування,
використовують субрахунок 652 „Розрахунки із соціального
страхування ‖ . При цьому нарахування допомоги відображається по
дебету зазначеного субрахунку, а отримання коштів для виплати
допомоги - по кредиту субрахунку 652 і дебету субрахунку 328 „Інші
рахунки в казначействі ‖.
Операції з обліку розрахунків по єдиному соціальному внеску
відображають в меморіальному ордері №5 „Зведення розрахункових
відомостей із заробітної плати та стипендій‖ (нарахування та
утримання ЄСВ) та меморіальних ордерах №2 „Накопичувальна
відомість руху грошових коштів загального фонду в органах
Державного казначейства України (установах банку)‖ та №3
„Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду
в органах Державного казначейства України (установах банку)‖
(перерахування ЄСВ).
УДК 657
Смоляк О.В., ст. гр. ОАмз-51
*Науковий керівник: Бабіч І.І.
Луцький національний технічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Нові економічні відносини проникають у всі сфери
господарської діяльності підприємств України, відбувається
інтенсивний перехід діяльності економічних суб‘єктів на ринкові
відносини. Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на
підприємстві є наявність достатньої кількості виробничих запасів.
Запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають
особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності. Це в свою чергу вимагає повної,
достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів, яку
може надати бухгалтерський облік, який в даному випадку слід
розглядати як елемент господарської інформаційної системи, яка
генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану
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різними ринковими системами для ефективного управління. Сьогодні
методологія і організація обліково-аналітичного забезпечення
управління виробничими запасами потребує удосконалення. Зміни
необхідні насамперед у частині підвищення оперативності
інформаційного забезпечення управління виробничими запасами
підприємства. Формування ринкової економіки в Україні вимагає
кардинальних змін в управлінні і перебудові системи та методології
обліку і функціонування контролю.
Багатьох економістів турбують проблеми розвитку та
удосконалення обліку виробничих запасів. Проблематика даного
питання розглядалась у працях провідних вчених-економістів В.К.
Радостовця, Ф.Ф. Бутинця, А.А. Бойчука, О.М. Приймачок, І.
Павлюка.
Наша мета щодо удосконалення бухгалтерського обліку
виробничих запасів нерозривно пов‘язана з вирішенням таких
проблем, як: визначення і використання облікової інформації для цілей
оперативного управління і контролю; удосконалення методів
оцінювання; організація поточного контролю за наявністю та рухом
виробничих запасів.
Основними завданнями удосконалення обліку виробничих
запасів є:
- уточнення класифікації та методики оцінки виробничих
запасів;
- визначення передумов раціональної організації обліку
виробничих запасів на підприємствах;
- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на
освоєння нової техніки і технологій виробництва;
- уточнення
об‘єктів,
суб‘єктів
та
методики
внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів, критерії і
ознаки їх класифікації;
- обґрунтування більш раціональних методів проведення
інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації,
використання вимірювальної техніки і комп‘ютерної технології.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В ОБЛІКУ МЕТОДИКИ
ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Останніми роками загострилась проблема екологічного стану
довкілля. Актуальним питанням в розвитку підприємств є збереження
навколишнього середовища, і це викликає необхідність створення
ефективної економіко-екологічної політики підприємства, основним
інструментом якої є екологічний облік як 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. Мета екологічного обліку – фіксувати антропогенний вплив на
довкілля та керувати ним. На рівні підприємства екологічний облік
розглядається як в контексті управлінського, так і фінансового обліку.
Основним об‘єктом екологічного обліку є природна спадщина та
екологічні витрати, тобто витрати та збитки, пов‘язані з
природокористуванням. Суб‘єктами екологічного обліку є як окремі
підприємства, так і суспільство в цілому. Тому існує проблема
визначення завдання екологічного обліку: для підприємства – це
мінімізація витрат, оскільки підприємства не зацікавленні у витрачанні
коштів на природоохоронні заходи; для суспільства – збереження
природних ресурсів та охорона довкілля.
Традиційний бухгалтерський облік не дає можливості
повноцінно враховувати екологічний вплив підприємства і виконувати
функції управління та контролю, оскільки існують наступні проблеми:
1. Недосконала нормативна база з обліку та звітності щодо
відображення витрат збереження природних ресурсів;
2. Відсутність конкретних правил та методичних рекомендацій
щодо організації екологічного обліку на підприємствах;
3. Складність виділення екологічних витрат із загальних витрат;
4. Часто екологічна інформація представлена нечіткими даними,
що зумовлено фактичною відсутністю їх вартісної оцінки
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5. Значна частина природних втрат не виражається в грошову
вимірнику і майже не піддається кількісному вимірюванню
(наприклад, пошкодження лісів, окислення ґрунтів, погіршення
ландшафтів, та ін.)
6. Найважливіша екологічна інформація отримується не з
фінансово-економічних сфер, а з таких наук як геологія, біологія,
фізика. Це стосується наприклад вичерпування невідновних ресурсів,
закони термодинаміки та ін.
Для обліку екологічних витрат чи збитку необхідно здійснити їх
кількісну та вартісну оцінку. Для кількісної оцінки збитку існує три
основні підходи:
1.Прямого розрахунку, що базується на порівнянні показників
забрудненого та умовно чистого районів;
2.Аналітичний підхід, заснований на отриманні математичних
залежностей між показниками стану відповідної економічної системи і
рівнем забруднення навколишнього середовища
3.Емпіричний підхід, тобто перенесення залежності збитку від
рівня забруднення на однорідні досліджувані об‘єкти.
При економічному оцінюванні екологічних витрат їх
класифікують за напрямами «атмосферне повітря», «водні ресурси»,
«земельні ресурси», «флора і фауна». Розробка алгоритму розрахунку
показників проводиться на основні державних нормативів і стандартів
та первинного і вторинного дослідження. Здійснення економічної
оцінки екологічних витрат може здійснюватися працівниками
підприємства або зовнішніми фахівцями.
Таким чином, при формуванні звітної інформації необхідно
враховувати інтереси підприємства та суспільства, як суб‘єктів
природокористування.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В умовах сучасної постіндустріальної економіки одним із
головних чинників забезпечення конкурентоздатності підприємств є
зростання інтелектуальної складової прибутку підприємств, джерелом
формування якої є інтелектуальний капітал. Важливою проблемою на
сьогоднішній день є відображення в обліку і звітності об‘єктів
інтелектуального капіталу.
Питання обліково-аналітичного забезпечення управління
інтелектуальним капіталом розглядалися в роботах О. Зайківського та
В. Комарова , С. Легенчука, О.Р. Храмовича , І. Павлюка, Г. Уманців
та ін. В їх дослідженнях визначено методичні засади і проаналізовано
законодавче обґрунтування обліку інтелектуального капіталу,
розкрито можливості управління інтелектуальною власністю як
частиною інтелектуального капіталу, виділено недоліки існуючої
системи обліку в частині відображення інтелектуальних активів.
Відповідно до закону Україні «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», підприємство самостійно розробляє
систему і форми управлінського обліку, звітності та контролю
господарських операцій (п. 5, ст. 8). Стосовно інтелектуального
капіталу це означає, що система управлінського обліку має
забезпечувати ідентифікацію таких складових інтелектуального
капіталу (за Е. Брукінгом):
1) Ринкові активи (корпоративний знак, покупці,повторні
контракти, портфель замовлень, ділове співробітництво, ліцензійні
угоди, сприятливі контракти);
2) Інтелектуальна власність (патенти, авторські права, права на
дизайн, виробничі секрети, ноу-хау, права на торгівельні марки);
3) Людський
капітал
(освіта
працівників, професійна
кваліфікація, професійні схильності, психометричні характеристики,
пов‘язані з роботою навички);
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4) Інфраструктурні активи (філософія управління, корпоративна
культура, управлінські процеси, мережеві системи зв‘язку, стосунки з
фінансовими установами).
Отже, проаналізуємо можливості побудови наведеної системи на
основі офіційної фінансової звітності.
На даний час не всі елементи інтелектуального капіталу можуть
бути описані офіційними бухгалтерськими категоріями. Як відомо,
інтелектуальний капітал являє собою сукупність нематеріальних
активів, тобто таких, які не мають фізичного вираження. Проте, у
складі нематеріальних активів можна відобразити тільки одну з
чотирьох складових інтелектуального капіталу – інтелектуальну
власність. Пряме відображення інтелектуального капіталу на цьому
завершується.
У фінансовому обліку ринкові та інфраструктурні активи можна
відобразити у непрямій формі, адже їх наявність забезпечує
підприємству додаткові доходи, що, в свою чергу, призводить до
збільшення ринкової вартості суб‘єкта господарювання і виникнення
гудвілу.
Остання складова інтелектуального капіталу – людський капітал
– взагалі не відображається у фінансовій звітності як актив. Всі
витрати, пов‘язані з розвитком персоналу, підприємство або списує на
поточні витрати періоду, або (частково) здійснюються з прибутку.
Можемо зробити висновок про те, що бухгалтерська звітність не
забезпечує можливості вичерпного опису інтелектуального капіталу.
Принципи її побудови не дають змоги організувати об‘єктивний облік
цього виду майна.
Вдосконалення звітності вбачається в наступних варіантах:
- виділення окремого розділу приміток до фінансової звітності;
- виділення окремої форми звітності;
- виділення окремого показника в інших формах звітності
(балансі або звіті про власний капітал)
Для вибору одного з варіантів слід проаналізувати доцільність
такого розкриття в розрізі видів діяльності підприємств і їх розмірів.
Адже інтелектуальний капітал, на нашу думку, може бути об‘єктом
обліку тільки на великих підприємств і на тих, де представлено всі
його складові, особливо інтелектуальна власність.
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Соложук А.Б., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ
«ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ»
У всіх країнах світу основні засоби є невід‘ємною складовою
господарської діяльності підприємства. Їх технічний стан та
відповідність сучасному рівню розвитку технологій істотно
позначаються на обсягах випуску й якісних параметрах продукції
підприємств, формуючи конкурентні переваги вироблених товарів на
національному та світовому ринку. Важливим резервом підвищення
ефективності діяльності господарюючих суб‘єктів є поліпшення стану
основних засобів. Низькі темпи оновлення об‘єктів обумовлюють
необхідність відтворення або заміни спрацьованих елементів до того
часу, коли кожний з цих об‘єктів стане непридатним для подальшого
використання. Однак, не зважаючи на зрозумілість сутності поняття,
все частіше виникають дискусії, які стосуються обговорення
тлумачення змісту категорії «поліпшення основних засобів».
Дане питання досліджували у своїх працях, О.О. Ізмайлова, В.І.
Леонтьєва, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф.Покропивний, Л.Г. Словінської, І.М.
Павлюк, І.М Бойчук та інші вчені.
Відповідно до п.14 П(С)БО 7 «Основні засоби», поліпшення
об‘єктів основних засобів призводить до збільшення майбутніх
економічних вигод, первісно очікуваних від його використання [1].
Також в стандарті визначено, що до видів поліпшення належать:
модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція.
У Податковому кодексі України визначення поняття
«поліпшення» також відсутнє, але здійснено розмежування витрат, що
пов‘язані з ремонтом і поліпшенням основних засобів. У пункті 11
статті 146 Податкового кодексу зазначено, що поліпшення приводить
до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
його використання у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів, які підлягають
амортизації [2].
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Немає єдиної думки серед економістів облікового спрямування
щодо поняття «поліпшення основних засобів». Одні автори
стверджують, що поліпшення приводить тільки до збільшення
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від його
використання. Інші доводять, що поліпшення приводять як до
збільшення майбутніх економічних вигод, так і до отримання в
майбутньому первісно очікуваних від об‘єкта економічних вигод [3].
Ми вважаємо, що найбільшою проблемою є відсутність
визначення, яке б давало повну характеристику поняття «поліпшення
основних засобів». На нашу думку, таке визначення має містити таку
інформація, яка б відповідала потребам обліку і була зрозуміла для
користувачів.
Отже, поліпшення основних засобів – це спосіб підтримки
основних засобів, шляхом понесення витрат на модернізацією,
модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією об‘єкта,
що пов‘язано з відновленням або зміною окремих елементів, у
результаті чого збільшуються майбутні економічні вигоди, що
первісно очікуються від його використання.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
затверджене Наказом Міністерства фінансів України №95 від 27.04.2000 р
2. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р.
3. Ізмайлова О.О. Підходи до трактування поняття «поліпшення основних
засобів» та класифікація видів поліпшень в обліку [Електронний ресурс] / О.О.
Ізмайлова – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vktu/2011_27/s72.pdf

Maria Steć,
Mirosława Banasiak,
Artur Kraszewski
Studenci I roku Politologii, niestacjonarnych studiów II stopnia
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji
Społecznej w Chełmie
GLOBALIZACJA – TRZY WYMIARY ODDZIAŁYWANIA
Obserwowane od kilkudziesięciu lat procesy łączenia i dużej
współzależności wszelkich inicjatyw i zdarzeń społeczno-ekonomicznych,
rynkowych, politycznych czy kulturowych stały się przyczynkiem do coraz
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większego zainteresowania się zjawiskiem globalizacji przez badaczy
różnych dziedzin nauki: ekonomistów, politologów czy socjologów.
Termin „globalizacja‖ jest niezwykle pojemny i w związku z tym
wielu autorów proponuje odmienne definicje, kładące nacisk na różne
wymiary jego funkcjonowania. Generalnie może on być rozumiany jako
proces, który jest tworzony przez zjawiska lub działania o wymiarze
ogólnoświatowym. Ze względu na istotne znaczenie zachodzących we
współczesnym świecie procesów integracji gospodarczej i społecznej
mechanizm globalizacji dotyczy całej społeczności światowej czego
efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa. Do
jednych z najczęściej cytowanych określeń definicyjnych tego zjawiska
należy ta którą sformułował w 1992 roku, Ronald Robertson, który
twierdzi, że globalizacja to „zbiór procesów, które czynią świat społeczny
jednym wspólnym miejscem‖(single place).
Procesy związane z globalizacją najczęściej rozpatrywane są z
perspektywy oddziaływania tego zjawiska na wymiary : gospodarczy,
społeczno-kulturowy i polityczny.
Globalizacja w wymiarze gospodarczym polega na ujednoliceniu
rynków i obracanych na nich różnorodnych towarów. Przyczynia się to
zniesienie większość barier występujących w handlu międzynarodowym,
przez co np. firmy z Azji mogą konkurować swoimi towarami na rynkach
europejskich, czy amerykańskich. Powstają korporacje ponadnarodowe o
zasięgu globalnym. Globalizacja rynku znajduje swój wyraz w
standaryzacji produktów i usług w skali światowej. Podstawowym jej celem
jest uzyskanie wzrostu efektywności gospodarowania. Odbywa się to dzięki
nowej technologii – między innymi telekomunikacji i transportowi, które
umożliwiają i ułatwiają międzynarodowy przepływ środków produkcji,
towarów, kapitału, ludzi oraz usług w o wiele większej skali, niż miało to
miejsce w przeszłości. (np. korporacje transnarodowe , wielkie korporacje
przemysłowe, banki, firmy handlowe)
Globalizacja w wymiarze społeczno-kulturowym jest między innymi
rezultatem łatwości przemieszczania się , wzmożonych migracji,
komercjalizacji produktów kulturowych oraz rozprzestrzeniania się
ideologii konsumeryzmu. Do jej rozwoju przyczynia się rozwój masowych
środków komunikacji. Świat staje się globalną wioską (global village), w
którym masowe media elektroniczne obalają bariery czasowe i
przestrzenne, umożliwiając ludziom komunikację na masową skalę. W tym
kontekście często wspomina się również o „macdonaldyzacji‖
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społeczeństwa, amerykanizacji czy konsumpcjonizmie.
W wyniku procesu globalizacji politycznej powstały takie organizacje
międzynarodowe jak: Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy czy
Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Organizacje te wpływają na
gospodarkę światową, a przez to ograniczają niezależność państw
narodowych. Powstały różne ponadnarodowe unie kontynentalne: Unia
Europejska ,Unia Narodów Południowoamerykańskich, Unia Afrykańska
czy Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Duże ubogie
niegdyś państwa stają się podmiotami coraz bardziej znaczącymi na arenie
międzynarodowej – głównie Chiny, Indie, Brazylia.
Reasumując globalizacja jest następstwem rozwoju cywilizacyjnego
obejmującego wszystkie dziedziny życia społecznego . Efekty działania
„świata globalnego‖ stawiają przed nami zarówno nowe możliwości
związane z rozwojem jak i zagrożenia które mogą stać się przyczyną
ogólnoświatowych kryzysów.
УДК 001.895
Столярчук Н.М., аспірант
ННЦ Інститут аграрної економіки
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЯ»
Термін «інновація» походить від латинського слова innovation,
що в перекладі означає «введення новацій» або «втілення наукового
відкриття».
Термін «інновація» як нову економічну категорію ввів у
науковий обіг австрійський вчений Йозеф Алоіз Шумпетер у першому
десятилітті ХХ століття.
Більш інтенсивно питання інновацій постало у 60-ті роки ХХ
століття у зв‘язку з прискоренням розвитку науково-технічного
прогресу. Однак і у наш час у світовій економічній літературі не існує
єдиного визначення поняття «інновація». Причиною цього є те, що
інноваційна діяльність є порівняно новим явищем і постійно
розвивається та вдосконалюється.
Відповідно до ЗУ «Про інноваційну діяльність» інноваційна
діяльність – це діяльність, спрямована на використання та
комерціоналізацію результатів наукових досліджень та напрацювань і
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і
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послуг. Однак, тлумачення обмежує інноваційну діяльність тільки
випуском на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.
За кордоном в означення інноваційної діяльності також
включають розширення та відновлення номенклатури, і покращення
якості продукції (товарів, послуг), що випускається, удосконалення
технології їх виробництва з подальшим запровадженням та
ефективною реалізацією на внутрішньому чи зовнішньому ринках.
Об‘єктом інноваційної діяльності є інновація. Розрізняють
поняття «новація», «інновація» та «нововведення».
Зауважимо, що терміни «новація» та «інновація» не тотожні.
Новація (лат. novatio – оновлення, зміна) – це продукт інтелектуальної
діяльності людини, оформлений результат фундаментальних,
прикладних чи експериментальних досліджень у будь-якій сфері
людської діяльності, спрямований на підвищення ефективності
виконання робіт. Від моменту прийняття новації до реалізації та
розповсюдження вона набуває нової якості, тобто перетворюється в
інновацію. У світовій економічній літературі є багато визначень
інновації, причому вітчизняні науковці синонімом «інновації»
вважають термін «новвоведення».
Згідно з класичним визначенням, інновація це не просто
нововведення, а нова функція виробництва, «нова комбінація».
Інновація означає іншу якість засобів виробництва, яка досягається не
шляхом дрібних поліпшень старого устаткування чи наявної
організаційної схеми, а дискретно, разом з ними, через введення нових
засобів виробництва чи систем його організації. Таким чином, кожну
інновацію можна вважати нововведенням, однак не кожне
нововведення буде інновацією. Ті нововведення, які не можна вважати
інноваціями,
в
економічній
літературі
називають
«псевдоінноваціями». Прикладом нововведення для конкретного
підприємства може бути технологічний процес, який давно
використовується у цій галузі, але на підприємстві впроваджений
вперше.
Російський економіст О.Пригожий дає визначення інновації як
форми керованого розвитку, при цьому під інновацією він розуміє
таку цілеспрямовану зміну, яка вносить у середовище впровадження
(організацію, суспільство тощо), нові, відносно стабільні елементи. О.
Пригожий зазначає, що інновація – це процес, тобто перехід певної
системи від одного стану до іншого.
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Відповідно до Міжнародних стандартів статистики науки,
інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності,
що застосовується у формі нового чи удосконаленого продукту,
запровадженого на ринку, нового чи удосконаленого технологічного
процесу, що використовується у практичній діяльності, чи нового
підходу до соціальних послуг.
Отже, можна визначити, що інновацією є остаточний результат
інноваційної діяльності у формі нового чи вдосконаленого продукту,
нового
організаційно-технічного
рішення
виробничого
чи
комерційного характеру.
УДК 339.7
Сухович Н., ст. гр. МЕ-41
*Науковий керівник: Баула О.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВ
ЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК ОСНОВНОЇ КРЕДИТНОЇ ВАЛЮТИ
МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
SDR – Specіal Drawіng Rіghts (SDRs), спеціальні права
запозичення (СПЗ), що являють собою міжнародний резервний актив,
створений МВФ у 1969 році, як платіжний засіб між державами,
членами МВФ. Курс СПЗ формується Міжнародним валютним
фондом раз на день. Вартість СПЗ визначається на основі кошика
основних світових валют. Питома вага кожної валюти в кошику SDR
визначається з урахуванням частки країни в міжнародній торгівлі:
долар США 44%, євро 34%, японська ієна 11% і фунт стерлінгів 11%.
У вартість СПЗ входить: 0,632 долара, 0,410 євро, 18,4 ієни й 0,0903
фунта стерлінга.
Сьогодні SDR – це просто мультивалютний кошик з валют, що
вважалися донедавна валютами провідних світових економік, –
Великої Британії, ЄЕС, Японії й США.
СПЗ призначені для регулювання сальдо платіжних балансів,
поновлення офіційних резервів, розрахунків з МВФ і вимірювання
вартості національних валют. Наявність у країни ліміту СПЗ дає їй
право придбавати в його межах у інших країн в обмін на СПЗ
конвертовану валюту для подальшого її використання на цілі,
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передбачені угодою про СПЗ.
Утримувати та використовувати СПЗ можуть:
 країни — члени МВФ, які висловили бажання стати
учасниками системи СПЗ;
 МВФ;
 за рішенням ради управляючих МВФ країни, що не є
членами МВФ;
 регіональні міжнародні банки;
 регіональні валютні та інші фонди;
 національні банки.
Розподіл
випущених
СПЗ
здійснювався
автоматично,
пропорційно квоті країн у МВФ.
Випуск СПЗ здійснюється у вигляді кредитових записів на
спеціальних рахунках у МВФ. Країна стає власником певної кількості
СПЗ, не надаючи ніякого еквівалента у золоті чи валюті. Розподіл СПЗ
між країнами не є формою кредитування, на них не поширюються
принципи
терміновості,
повернення
та
платності.
СПЗ
використовуються лише на рівні урядів через центральні банки та
міжнародні організації. Їх держателями не можуть бути приватні
особи та банки.
Використання СПЗ має безперечні переваги перед колишньою
системою міжнародних розрахунків. Як особлива міжнародна валюта
СПЗ не залежать від економічного становища окремих країн, не
являють собою чиїхось боргових зобов'язань, як це було за часів
панування долара. Погашаючи СПЗ дефіцит свого платіжного балансу,
країна здійснює тим самим повний розрахунок; їй непотрібно потім
повертати борги, що було б у випадку врівноваження платіжного
балансу за допомогою кредитів.
Таким чином, використання СПЗ як основної кредитної валюти
МВФ зумовлене нестійкими позиціями долара на міжнародному
ринку, а також відсутністю аналогів у вигляді євро, японської єни чи
англійського фунта.
Список використаних джерел:
1.Голубовський Д. Спеціальні права запозичення (SDR) як нова світова валюта
// Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/gkr/004.htm.
2. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси. Навч. -метод. посібник для самост. вивч.
дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.// Електронний ресурс / Режим доступу:
http://ebk.net.ua.
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3.Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ю.В. Ніколенка. – 3-тє вид. –
Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с.// Електронний ресурс / Режим доступу:
http://ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet16-23/52206.htm.
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
Однією з головних загальноекономічних і бухгалтерських
наукових і практичних проблем, яка особливо загострилося в
ринкових умовах, є визначення фінансового результату діяльності
підприємства.
З прийняттям в Україні національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку та впровадженням податкового кодексу
постала необхідність розробки методології обліку та методики
визначення фінансових результатів діяльності, орієнтованої на
міжнародний досвід і національні традиції. Це зумовило необхідність
належного узагальнення зарубіжної методології обліку доходів і
фінансових результатів діяльності та її адаптації до вітчизняних умов.
Цей процес виявився досить складним і не завжди результативним.
Проблеми організації і методики обліку й контролю фінансових
результатів у підприємствах розглянуті в працях провідних
вітчизняних і зарубіжних науковців. Теоретичні положення та
практичні рекомендації щодо фінансового й управлінського обліку,
контролю фінансових результатів обґрунтовані в працях М.Т. Білухи
[2], О.С. Бородкіна [5], Ф.Ф. Бутинця [3], Б.І. Валуєва [5,6],
Ю.А. Вериги [8], С.Ф. Голова [7], І.В. Замули [5], О.В. Карпенко [6],
В.О. Шевчука й інших.
Фінансовим результатом підприємства може бути прибуток,
збиток або нульовий фінансовий результат. Трактування сутності
вказаних категорій є важливою науковою проблемою. В філософії та
економічній теорії приділяється увага прибутку, що є основною метою
підприємницької діяльності, тоді як у бухгалтерському обліку
розглядається поняття фінансових результатів, тобто прибутку і
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збитку. Прибуток – це позитивний фінансовий результат діяльності
підприємства[3]
Фінансові результати – це кінцевий результат діяльності
підприємства за звітний період, який виражається прибутком або
збитком, відображається у фінансовій звітності (форма 2 ―Звіт про
фінансові результати‖) і визначається послідовно розрахунковим
способом з урахуванням усіх видів доходів і витрат, отриманих у
процесі здійснення господарських операцій.
Ефективне управління формуванням та використанням прибутку
(збитку) в сільськогосподарському виробництві неможливе без
налагодження системи контрольних процедур. Слово „контроль‖ у
перекладі з французької „controle‖ означає перевірку або
спостереження з метою перевірки. Контроль також може розглядатися
як один із головних принципів управління, стадія процесу управління
чи функція управління .На думку В.О. Шевчука, оскільки ефективне
управління характеризується розвиненими каналами зворотного
зв‘язку, то контроль у вузькому розумінні є одним із визначальних
принципів управління. Контроль як стадія процесу управління являє
собою дії, зміст яких полягає у порівнянні кількох величин, що
характеризують норми та ступінь їх досягнення.
Структура контролю як цілісної системи та складного процесу
вичерпно розкрита В.О. Шевчуком [10, с. 14–15], з якою ми повністю
погоджуємося. Так, система контролю розглядається у вигляді трьох
невід‘ємних складових: суб‘єкт контролю, тобто особа, яка спрямовує
контрольні дії на власну діяльність чи діяльність іншої особи; об‘єкт
контролю, тобто діяльність певного суб‘єкта, на яку спрямовуються
контрольні дії; контрольні дії, тобто операції порівняння показників
діяльності контрольованого об‘єкта з певною нормою. Під структурою
контролю як процесу В.О. Шевчук вбачає три елементи: забезпечення,
процедуру та наслідок.
Ефективне ведення обліку й контролю фінансових результатів у
сільськогосподарських формуваннях неможливе без запровадження
автоматизованої обробки облікової інформації.
Сучасний
етап
функціонування
економічної
системи
характеризується зростанням інформаційного навантаження як на
управлінський персонал, так і на працівників бухгалтерії, що потребує
перегляду організаційних форм ведення бухгалтерського обліку.
Суттєвих змін в умовах реформування національного бухгалтерського
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законодавства потребує не тільки облік, а й контроль, що покликані
забезпечити всі ланки управління оперативною та деталізованою в
необхідному розрізі інформацією, швидко реагувати на зміну
нормативної бази, відхилення від запланованих показників діяльності
тощо. Тому з метою удосконалення управління сільськогосподарським
підприємством необхідно використовувати сучасні методи управління
і запроваджувати комплексну автоматизацію облікової та
управлінської діяльності, що базується на новітніх інформаційних
технологіях.
Для комп‘ютеризації бухгалтерського обліку на ринку
програмних продуктів України пропонуються десятки пакетів
програм, які постійно оновлюються й удосконалюються.[1]
Із введенням у дію П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ в
сільськогосподарських підприємствах облік фінансових результатів
зазнав суттєвих змін. Однією з проблем при застосуванні П(С)БО 30 є
оцінка продукції за справедливою вартістю при первісному визнанні,
що суттєво впливає на розмір фінансових результатів. Розрахунки
показують, що у деяких господарствах при цьому прибуток перевищує
базовий (який розраховується без використання П(С)БО 30) майже у
два з половиною рази, оскільки результати діяльності обчислюються
не по товарній, а по всій одержаній продукції, адже однією з
особливостей сільського господарства є часткове використання
продукції для внутрішньогосподарських потреб. Тим самим
викривляються фактичні результати діяльності підприємства, що
призводить до плутанини в обліку, ускладнює роботу практикуючих
бухгалтерів і не дозволяє порівнювати результати діяльності
підприємств різних галузей економіки та належним чином
відображати дані у системі національних рахунків. Тому
впровадження П(С)БО 30 та Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку біологічних активів доцільно розповсюдити
лише на сільськогосподарські підприємства, що підпадають під статус
малих підприємств, так як методика визначення фінансових
результатів у них близька до цього стандарту. При цьому оцінці за
справедливою вартістю підлягають лише перехідні залишки продукції
і незавершеного виробництва, як це передбачено П(С)БО 25
―Фінансовий звіт суб‘єкта малого підприємництва‖. Великі
підприємства повинні вести облік та складати фінансову звітність в
порядку, який існував до затвердження П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖.
Для виконання вимог своєчасного і повного висвітлення
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інформації у фінансовому звіті, а також для задоволення запитів
зовнішніх і внутрішніх користувачів, у роботі запропоновано до
складу фінансової звітності сільськогосподарських підприємств
включити форму 50-сг, розширивши перелік показників, які
впливають на фінансові результати діяльності. Основними розділами
тут можуть бути виручка від реалізації продукції за напрямами
(каналами) реалізації, витрати на виробництво і реалізацію продукції з
деталізацією статей, результати від реалізації кожного виду продукції
тощо.
У процесі дослідження встановлено, що при розробці нових
нормативних документів, зокрема національних стандартів, уточненні
плану рахунків бухгалтерського обліку, підготовці інструкцій з обліку
на окремих ділянках тощо, як правило, виникає необхідність внесення
змін до регістрів (журналів-ордерів тощо), перебудови програм,
запровадження нестандартних документів, але вони не відбуваються.
Застосування на практиці запропонованих рекомендацій щодо
удосконалення
обліку
фінансових
результатів
діяльності
сільськогосподарських підприємств дозволить покращити формування
інформації на цій ділянці обліку та поглибити подальший аналіз. Отримані
результати дослідження спрямовані на підвищення достовірності,
оперативності й аналітичності обліку фінансових результатів діяльності.
Список використаних джерел:
1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: [учебник] /
М.И. Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская. – М.: Финансы и
статистика, 2000. – 416 с.
2. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: [підручник
] / М.Т. Білуха. – К.: Вища школа, 1994. – 364 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: [підручник] / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш,
Н.М. Малюга. – [вид. 2-е, доп. і перероб.]. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.
4. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник ] / [за ред. Ф.Ф. Бутинця;
О.С. Бородкіна; А.М. Герасимовича; Г.Г. Кірейцева]. – [4-е вид., доп. і перероб. ]. –
Житомир: ЖІТІ, 2002. – 688 с.
5. Валуев Б.И. Контроль в системе внутрипроизводственного хозрасчета /
Б.И. Валуев, Л.П. Горлова, В.В. Муравская. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 239 с.
6. Валуєв Б.И. Проблемы развития учета в промышленности / Б.И. Валуєв. –
М.: Финансы и статистика, 1984. – 215
7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [навчальнопрактичний посібник] /[за ред. С.Ф. Голова]. – Дніпропетровськ: ТОВ ―Баланс-Клуб‖,
2000. – 768 с
8. Вейсман М.И. Теория бухгалтерского учета: [учебник] / М.И. Вейсман. – [2-е
перераб. изд.]. – М.: Профтехиздат, 1999. – 296 с.

484

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

9. Статистичний щорічник України за 2007 рік / [за ред. О.Г. Осауленка]. – К.:
Видавництво ―Консультант‖, 2008. – 575 с.
10. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною
економікою (проблеми теорії, організації, методології): [монографія] / В.О. Шевчук. –
К.: КДТЕУ, 2006. – 371 с.

УДК 338
Тахірова Т.
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ КРАЇН
Розвиток продуктивних сил країн неминуче веде їх до виходу на
зовнішній ринок, до зростання міжнародних зв'язків і
взаємопереплетення
національних
економік,
сприяє
інтернаціоналізації господарського життя. На певному його етапі
зближуються національні економічні й політичні структури групи
країн, формуються форми взаємодії між ними на основі економічної
інтеграції.
Міжнародна економічна інтеграція є вищою формою інтернаціоналізації господарського життя, що передбачає зближення і
взаємопристосування всіх структур національних господарств.
Ефективність міжнародної економічної інтеграції досягається за
рахунок: усунення дискримінації та бар'єрів між країнами —
учасницями інтеграційних угруповань у русі товарів, послуг, капіталу,
робочої сили і підприємництва; стандартизації та уніфікації у
виробничо-комерційній сфері; динамічного ефекту внаслідок
розширення ринку і економії на масштабах виробництва, забезпечення
достатнього рівня конкуренції.
Для розвитку інтеграційних процесів необхідна наявність низки об'єктивних та суб'єктивних передумов, головними з яких є:
– сучасна НТР, яка об'єктивно зумовлює формування
міждержавного господарського простору з оптимальним поєднанням
можливостей і потреб національних економік;
– соціально-економічна
однорідність
національних
господарств, що підлягають об'єднанню;
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– близькі
рівні
економічного розвитку країн, що
інтегруються;
– досить тривалий період і досвід взаємного економічного
співробітництва групи країн;
– цілеспрямована діяльність державних органів країн, партій,
соціальних груп і класів щодо інтеграційних процесів.
Важливе значення для розвитку міжнародної економічної інтеграції має наявність спільних кордонів, спільних історичних, культурних та інших умов існування.
Великий досвід і потенціал регіональної міжнародної
економічної інтеграції має Європа, що зумовлено як політичними і
соціально-економічними особливостями розвитку європейських країн
у період після другої світової війни, так і сучасними тенденціями
розвитку світової економіки, коли остаточно формуються три світових
економічних центри (Європа, Північна Америка з домінуючою роллю
США та Азія з пріоритетом Японії).
Процес регіональної і міжрегіональної інтеграції, що
посилюється, свідчить про нову якість світового господарства, про
бажання всієї світової спільноти здійснити перехід до нових форм
суспільного буття.
Зміст сучасного науково-технічного прогресу визначають високі
технології. У виробництві поширюється орієнтація на індивідуальні
запити споживачів, все більшого розмаху набуває так звана,
"костомізація", або випуск товарів на замовлення. В економіці
розробляються сценарії "м'якої посадки" — поступового зниження
бюджетного і торговельного дефіциту.
Оволодіння високими технологіями дає країнам більш високі
шанси в конкурентній боротьбі, яка переходить в нову площину
інтелектуальної змагальності.
Центр інноваційно-економічного процесу зміщується в АзійськоТихоокеанський регіон (США, Канада, Японія, Китай, чотири
"Азійські тигри"). Тут спостерігаються однакові підходи до
структурної політики і вибору галузевих пріоритетів щодо перспектив
міжнародної інтеграції.
Трансформуються економічні відносини в нашій державі,
змінюються й самі структури світового господарства, тому потрібно
чітко розуміти чинники що впливають на розвиток економічної
інтеграції та визначити стратегію державної інтеграційної політики на
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різні терміни з урахуванням політичних, економічних, правових,
соціальних, моральних та інших передумов, як в країні, так і в
потенційному інтеграційному середовищі.
УДК 338
Тахірова Т.Е.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДОРСТВА
Розвиток світової економіки в кінці XX – на початку ХХІ ст.
супроводжувався посиленням міжнародної конкуренції. Великі
конкуруючі фірми (транснаціональні компанії), а через них — країни
їх базування здійснюють по-справжньому глобальну стратегію:
реалізують свою продукцію в усьому світі, отримують матеріали та
комплектуючі з усього світу, розміщують виробництво в багатьох
країнах з метою економії. Водночас істотних змін зазнали форми і
методи конкурентної боротьби — відбувся перехід від вільної до
переважно монополістичної та олігополістичної конкуренції, «центр
ваги» пересунувся від цінової до не цінової конкуренції. Разом із
політикою інтенсивного впровадження у виробництво різноманітних
нововведень та винаходів головними інструментами протистояння
стали якість товару або послуги. Ці обставини призвели до
загострення конкурентної боротьби на всіх рівнях економічної
системи, вивели на перший план проблеми конкурентоспроможності
як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях.
Формування та реалізація ефективних конкурентних стратегій
міжнародними компаніями та державами заради забезпечення свого
високого конкурентного статусу є пріоритетним завданням у
міжнародній політиці практично всіх розвинених країн світу.
Конкурентоспроможність є визначальним критерієм ефективності
будь-якого економічного суб‘єкта. Конкурентні переваги економіки
країни, її окремих галузей, підприємств та регіонів на глобальних
ринках обумовлюють відповідно і темпи зростання виробництва та
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національну безпеку. Рівнем конкурентоспроможності визначаються й
світогосподарські позиції країни.
Конкурентоспроможність на національному рівні — це постійна
підтримка продуктивності праці на більш високому, ніж у конкурентів
рівні, завдяки використанню винаходів та впровадження інновацій.
Загалом конкурентоспроможність країни формується низкою
факторів, які можна умовно поділити на зовнішні і внутрішні. До
зовнішніх конкурентних переваг (факторів) країни належать: вигідне
географічне розташування; сприятливий клімат; наявність значних,
доступних і дешевих природних ресурсів; висока освіченість
населення країни, її трудових ресурсів; якісна система підготовки і
перепідготовки менеджменту; якість стратегічного мислення на різних
рівнях управління; висока ефективність використання ресурсів;
динамічність внутрішнього ринку; унікальність вітчизняного товару;
розвиненість ринкової інфраструктури; виробництво ВВП на душу
населення; наявність значної частки конкурентоспроможних фірм
країни; наявність високого рівня конкуренції в усіх сферах
економічної діяльності на основі знань і кваліфікації працівників;
високий рівень витрат на НДДКР із відповідною державною
підтримкою науки та інноваційної діяльності; низька інфляція; низькі
процентні ставки в країні; гнучкість фінансової системи країни; низькі
ставки податків і мита; виважений валютний курс; відсутність
наднормативної державної заборгованості; висока культура бізнесу в
країні. Внутрішніми конкурентними перевагами (факторами) країни
можна вважати: високий попит на вітчизняні товари; оптимальний
рівень концентрації, спеціалізації та кооперування в національній
економіці; оптимальний рівень уніфікації і стандартизації вітчизняної
продукції; високу питому вагу конкуренто-спроможного персоналу на
національних підприємствах; якісну інформаційну і нормативнометодичну базу управління в країні; наявність конкурентоспроможних
вітчизняних постачальників; наявність доступу вітчизняних
товаровиробників до якісної (а в окремих країнах дешевої) сировини
та до інших ресурсів; високий рівень радикальних нововведень;
наявність у країні конкурентоспроможних менеджерів.
Підвищення конкурентоспроможності економіки України є
головною передумовою зростання рівня капіталізації національних
заощаджень та залучення іноземних фінансових ресурсів шляхом

488

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

збільшення притоку ПІІ як
інвестиційної моделі розвитку.

допоміжних
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створення
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ СПЕЦОДЯГУ ТА ЗАСОБІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Далеко не всім пощастило заробляти на хліб у комфортабельних
офісах, оснащених всілякими досягненнями побутової техніки:
кондиціонерами, обігрівачами, іонізаторами повітря тощо. Іноді умови
праці не лише несприятливі, а й небезпечні. У нашій країні турбота
про захист трудящих від несприятливих факторів на робочих місцях
законодавчо покладена на роботодавців. Придбавати спецодяг
доводиться досить регулярно, а тому тема відображення в
бухгалтерському обліку засобів індивідуального захисту – не втрачає
своєї актуальності і вимагає детального вивчення і дослідження.
Питання методології та організації бухгалтерського обліку
спецодягу та засобів індивідуального захисту висвітлено у працях:
М.Т. Білухи, О.С. Бородіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, С.В. Голова,
В.П. Завгороднього, А.М. Кузмінського, В.В. Сопка, В.М. Пархоменка,
М.С. Пушкаря, Я.В. Соколова, Н.М. Ткаченко, В.Г. Швеця та інших.
Не зважаючи на значну кількість публікацій залишається значна
кількість проблемних питань з обліку спецодягу та засобів
індивідуального захисту, які потребують подальших досліджень.
У бухгалтерському обліку спецодяг належить до різних видів
активів, і його розподілять на окремі підгрупи, залежно від терміну їх
корисного використання, зокрема: до основних засобів; до малоцінних
необоротних
матеріальних
активів;
до
малоцінних
та
швидкозношуваних предметів.
Засоби індивідуального захисту (далі ЗІЗ), віднесені до основних
засобів у складі групи «Основні засоби», підлягають амортизації
згідно з методами, запропонованими у п. 26 П(С)БО 7 «Основні
засоби».
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ЗІЗ, що належать до малоцінних необоротних матеріальних
активів, амортизують за двома методами. Перший метод передбачає,
що амортизація нараховується у першому місяці використання об‘єкта
в розмірі 50% його вартості, що амортизується. Решта 50% - у місяці
вилучення об‘єкта з активів. Другий метод нарахування амортизації
передбачає амортизацію у розмірі 100% від вартості активу в першому
місяці використання об‘єкта [2].
Нарахування амортизації для засобів індивідуального захисту,
віднесених до необоротних активів, відображається проводками: Дт
23, 91, 92, 93, 94 — Кт 132; Дт 132 — Кт 112, 117 (при списанні
спецодягу з балансу).
Для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв, що
видаються працівникам підприємства в індивідуальне користування за
встановленими нормами застосовуються:
- Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних
пристроїв (форма № МШ-6);
- Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та
запобіжних пристроїв (форма № МШ-7).
Для списання зношених і непридатних для подальшого
використання спецодягу, спецвзуття, запобіжних засобів по
закінченню строку носіння віднесених до малоцінних та
швидкозношуваних предметів і малоцінних необоротних матеріальних
активів, використовується форма № МШ-4 «Акт вибуття малоцінних
та швидкозношуваних предметів» та форма № МШ-8 «Акт на
списання малоцінних та швидкозношуваних предметів». Форма №
МШ-4 застосовується для оформлення поломки окремих предметів
спецодягу та їхньої втрати.
Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що нормативноправова база та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
забезпечують ефективний бухгалтерський облік спецодягу та засобів
індивідуального захисту. Проте, власникам підприємств варто
приділяти більше уваги обліку спецодягу та засобів індивідуального
захисту, адже вони приймають безпосередню участь у господарській
діяльності. Належно організований облік та раціональне використання
таких активів дозволить не лише зменшити витрати, а й збільшити
прибутки будь-якого господарюючого суб‘єкта.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Становлення соціально-орієнтованої системи господарювання
обумовило появу нових ринкових механізмів управління економічним
розвитком, серед яких є трансакційні витрати. На сьогодні стає
очевидною роль трансакційних витрат у формуванні якості праці та
регулюванні відносин між виробнико і замовником.
Поняття трансакційних витрат не так давно привернуло до себе
увагу науковців. Це зумовлено тим, що тільки на основі трансакційних
витрат можна розробити способи оцінки величини витрат і визначити
їх вплив на ефективність діяльності будь-якого суб'єкта
господарювання.
У сучасних умовах, за переходу економічних систем на вищий
рівень розвитку, прискорення науково-технологічного прогресу,
спеціалізації та глобалізації економічного простору, активніше
виявляється тенденція до зростання трансакційних витрат, рівень яких
у світовій практиці нерідко сягає половини вартості кінцевої
продукції. Трансакційні витрати мають вирішальне значення для
розміщення ресурсів і структури економічної організації.
Різноманітність трансакційних витрат обумовлюється різноманітністю
контрактних відносин, форм власності, типів фірм.
Відповідно, трансакційні витрати це:
1. Витрати пошуку інформації;
2. Витрати проведення переговорів та укладання угод;
3. Витрати виміру;
4. Витрати специфікації і захисту прав власності;
5. Витрати опортуністичної поведінки.
Однією із основних базових концепцій управління витратами є
концепція трансакційних витрат. Базовою одиницею в теорії
трансакційних витрат визначається акт економічної взаємодії, угода,
трансакція. Категорія трансакції розуміється гранично широко і
використовується для позначення обміну товарами, юридичними
зобов‘язаннями, угодами короткострокового й довгострокового
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характеру, що вимагають детального оформлення і припускають
просте взаєморозуміння сторін .
Управління трансакційними витратами на вітчизняних
підприємствах надзвичайно проблематичне через високу частину
подібних витрат, яка носить нелегальний характер та утруднення їх
виділення зі сукупності легальних витрат, оскільки вітчизняними
регулятивами бухгалтерського обліку таке поняття, як трансакційні
витрати, не передбачено . Управління трансакційними витратами
підприємства є трудомістким і взаємопов‘язаним комплексом робіт,
які впливають на процес виділення і здійснення витрат у всіх видах
діяльності на підприємстві для подальшого оптимального рівня
трансакційних витрат. Складність управляти трансакційними
витратами обумовлена тим, що дані витрати досить різноманітні за
складом, виникають на різних етапах діяльності підприємства та у
різних структурних підрозділах.
Головним завданням управління трансакційними витратами
підприємства є підвищення конкурентоспроможності та ефективності
функціонування за рахунок оптимального формування цих витрат.
Трансакційні витрати присутні на кожному підприємстві не
залежно від величини та форми власності. Зі збільшенням розміру
підприємства зростає кількість і обсяг здійснюваних господарських
операцій, що, відповідно, призводить до зростання величини
трансакційних витрат. Тому на великих підприємствах доцільно для
управління
трансакційними
витратами
створити
центр
відповідальності трансакційних витрат. На малих підприємствах
управління може здійснювати керівник підприємства або
уповноважена ним особа.
Для з'ясування сутності трансакційних витрат необхідно
вирішити комплекс проблем, а саме:
 проведення класифікації і віднесення витрат до трансакційних;
 досконале вивчення цих витрат науковцями, менеджерами
підприємств;
 здійснення оцінки їх величини та їх оптимізація з урахуванням
специфіки підприємства (особливостей, стратегій управління
підприємницькою діяльністю);
 розробка і впровадження в практику економічних моделей
оцінки, прогнозування і оптимізації величини трансакційних витрат;
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 удосконалення методичного підходу до розмежування
сукупних витрат підприємства, їх вимірювання і управління ними.
Отримати інформацію про трансакційні витрати апарат
управління може лише за допомогою системи обліку. Така інформація
дасть можливість приймати управлінські рішення, спрямовані на
можливу зміну форм ринкової взаємодії та економію трансакційних
витрат, що дозволить підприємству успішно конкурувати на ринку. На
сьогодні подібна інформація випадає з поля зору вітчизняної системи
управління витратами, а її отримання не забезпечується вітчизняною
системою обліку, що значно обмежує можливість суб‘єктів управління
здійснювати їх аналіз, контроль та регулювання.
Отже, можна запропонувати два етапи у виправленні цієї
ситуації: першим є здійснення фундаментальних досліджень в теорії
бухгалтерського обліку щодо визначення, групування трансакційних
витрат та позиціонування їх як окремого об‘єкту бухгалтерського
обліку; наступним етапом є розроблення механізму та інструментарію
первинного, синтетичного та аналітичного обліку трансакційних
витрат, а також методики їх аналізу і контролю для прийняття
управлінських рішень щодо вибору чи змін ринкової взаємодії
підприємства.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В
УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
Інноваційний потенціал і конкурентоспроможність залежать від
рівня розвитку інформаційної сфери та упровадження у практику
їхньої діяльності інформаційних технологій. В умовах розвитку
процесів інформатизації одним із важливих чинників успішного
функціонування підприємств є їх адаптація до динамічних змін у
зовнішньому оточенні. Тому в інформаційній фазі розвитку
суспільства можуть працювати тільки ті підприємства, які здатні
пристосовуватися до змін у зовнішньому оточенні і забезпечувати
систему
управління
підприємства
новими
інформаційними
технологіями.
Важливість вирішення проблем управління насамперед
визначається колом завдань з удосконалення використання
інформаційного потенціалу. Для цього підприємствам необхідно
впроваджувати нові інноваційні технології, які зменшують витрати на
дослідження, розробку і виробництво нової продукції, організаційно
впорядковують процеси, покращують якість продукції і послуг,
забезпечують їх конкурентоспроможність.
Інформаційний потенціал як складова інноваційного потенціалу
зростає тільки за умови освоєння нових способів використання
інформаційного ресурсу в практичній інноваційній діяльності. Тому
завдання інформаційного забезпечення управління і розвитку
інноваційного потенціалу умовно поділяють на три групи:
інформаційні
технології
забезпечення
процесів
управління;
інформаційні технології забезпечення процесів розвитку технічного
потенціалу; інформаційні технології забезпечення процесів розвитку
продуктів та технологій, тобто способів реалізації технічного
потенціалу.
Впровадження нових інноваційних технологій в управлінні
доцільно зосередити на удосконаленні інформаційних систем
менеджменту, систем підтримки прийняття рішень і використанні
автоматизованих систем управління проектами. При цьому
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удосконалення інформаційних систем менеджменту має бути
спрямоване на забезпечення внутрішніх потреб управління та
зовнішніх комунікативних зв‘язків зі споживачами продукції
підприємства. В той же час інформаційні технології не повинні
утворювати нових елементів в управлінні, а через функціональні
складові підприємства тільки розширювати і поглиблювати їхні
інформаційні можливості.
Інформаційні системи менеджменту - сукупність інформаційних
систем, які забезпечують ефективне прийняття рішень з управління і
розвитку об'єкта управління.
Системи підтримки прийняття рішень - це особливі інтерактивні
інформаційні системи менеджменту, до складу яких входять
обчислювальна техніка, програмне забезпечення, бази даних,
математичні моделі процесів управління, які створені з метою
підтримки окремих етапів прийняття структуровани.х та
неструктурованих рішень у процесі моделювання за певними
технологіями.
У практичній інноваційній діяльності часто використовують
інтегровані інформаційні системи, в яких поєднано програмні
продукти, які формують аналітичні звіти та програмні продукти
системи підтримки прийняття рішень.
Сучасне ефективне управління проектами є неможливим без
використання нових інформаційних технологій та програмних
продуктів, оскільки глобалізація економіки і загострення конкуренції
призвели до значного зростання обсягів знань у проектах та
скорочення термінів і зростання частоти їх виконання.
Ефективність використання інформаційного потенціалу можна
виявити в покращенні показників інноваційної, виробничої та
комерційної діяльності та визначити рівень застосування нових
інформаційних
технологій.
Підприємства,
які
розвивають
інформаційний
потенціал,
в
майбутньому
стануть
конкурентоспроможними, своєчасно приймати і реалізувати ефективні
рішення з урахуванням динамічних змін чинників у внутрішньому та
зовнішньому середовищі підприємства.
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ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Сучасний розвиток економіки України характеризується
незначними темпами науково-технічного розвитку, невеликими
масштабами виробництва і збуту, застійними процесами у зміні їх
структури та нескладними міжгосподарськими зв‘язками. У цих
умовах для забезпечення інноваційного розвитку підприємств
потрібно покращити систему управління економікою країни у всіх без
виключення її ланках.
Один із шляхів удосконалення керування – створення
ефективних систем управління. За останні роки промисловістю країни
накопичено значний досвід із подальшого удосконалення функцій
управління, а саме, таких, як планування і аналіз. Однак підвищення
ефективності
функціонування
систем
управління
потребує
забезпечення
повного
замкнення
функціонального
контуру
управління.
Важливою підсистемою в системі управління підприємством, на
яку потрібно звернути особливу увагу розробникам систем управління
і працівників промисловості, є підсистема бухгалтерського обліку.
Завдання бухгалтерського обліку у порівнянні із плановими і
аналітичними мають більш високу економічну ефективність.
Так, дослідження, проведені у машинобудівної промисловості,
показали, що впровадження в межах системи управління
підприємством першочергових завдань бухгалтерського обліку тільки
на п‘яти підприємствах надає підсумковий річний економічний ефект,
який приблизно дорівнює 1,3 млн. грн.
Цей факт можливо пояснити тим, що:
по-перше, бухгалтерський облік у повсякденній роботі
підприємств виступає як основний засіб забезпечення інноваційного
розвитку;
по-друге, займаючи в системі управління проміжне положення
між планово-аналітичною інформацією та прийняттям управлінських
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рішень, бухгалтерський облік виступає базою для прийняття рішень, їх
логічною основою.
Від аналітичності, якості і своєчасності бухгалтерського обліку
залежить і оптимальність рішень, які приймаються, та ефективність
управління.
Тим не менш у машинобудівних галузях в системах управління
бухгалтерський облік ще не знайшов відповідного місця:
 у більшості систем управління промислових підприємств
машинобудівних галузей питома вага локально впроваджених завдань
обліково-економічного забезпечення досить незначна, як правило,
приблизно 3-7 % від загальної кількості функціональних завдань.
Таке положення склалося внаслідок декількох причин:
 доволі широко розповсюдженої думки серед деяких
розробників систем управління про те, що бухгалтерський облік в
системі управління підприємством не відіграє самостійної ролі і може
розглядатися виключно як компонент інших функціональних
підсистем (цей факт знайшов відображення у ряді методичних
матеріалів, де функція бухгалтерського обліку розглянута досить
поверхнево);
 повної
відсутності
вивчення
питань
організації
бухгалтерського обліку в галузевих методичних матеріалах;
 слабкого розроблення і недостатнього висвітлення у
спеціальної літературі теоретико-методологічних аспектів проблеми
організації
бухгалтерського
обліку
в
системі
управління
підприємством та практичного досвіду.
Усе вище відзначене надає нам можливість із впевненістю
зазначити, попередня практика розвитку систем управління
підприємствами переконливо довела неефективність локального
підходу до впровадження функції бухгалтерського обліку – вирішення
часткових облікових завдань, які розосереджені за багатьма
функціональними підсистемами. А тому можливо зробити висновок,
що докорінне покращення організації бухгалтерського обліку на
підприємствах можливе лише тільки за умов створення і розвитку у
складі кожної системи управління підприємством самостійної
функціональної підсистеми «Бухгалтерський облік».
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НЕФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
На даному етапі розвитку сучасна економіка потребує такої
системи бухгалтерського обліку, яка б не обмежувалася грошовими
вимірниками, системою рахунків, подвійним записом і реєстрацією
лише минулих подій.
Проте, згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» одним із основних принципів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності є принцип єдиного
грошового вимірника, який говорить, що вимірювання та узагальнення
всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності
повинно здійснюватися в єдиній грошовій одиниці [1, c. 1].
Важливим кроком до розширення інформаційних можливостей
облікової системи може стати відображення в обліку нефінансових
результатів, що допоможе представити керівництву важливу
інформацію для стратегічного управління ресурсним потенціалом
підприємства.
Нефінансові результати – це показники, виражені в не
грошовому вимірнику. Однією із проблем впровадження і
застосування на підприємствах системи відображення не фінансових
показників є вибір їх кількості і складу. Керівництво фірми самостійно
визначає чому варто приділити увагу, а що можна проігнорувати в
конкретних умовах місця і часу. Вибрані нефінансові показники
повинні відповідати таким вимогам: забезпечення зв‘язку зі стратегією
діяльності підприємства, можливість кількісного визначення,
зрозумілість, доступність, взаємопов'язаність з іншими показниками
(збалансованість), релевантність (можливість визначення необхідних
корективу разі відхилення від запланованої траєкторії) [2, с. 277].
За теорією системи збалансованих показників (Balanced
scorecard - BSC), авторами якої є Роберт Каплан та Девід Нортон,
влучне управління бізнесом можливе за умови комплексного
(збалансованого) підходу до оцінки матеріальних і нематеріальних
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активів підприємства за допомогою показників фінансового і
нефінансового характеру. Відповідно до BSC, доцільно виділяти такі
групи нефінансових результатів показників:
• відносини з клієнтами: кількість клієнтів, частка ринку,
середній оборот на клієнта, середній час, затрачений на
обслуговування клієнта, індекс лояльності клієнтів, індекс
задоволеності клієнтів;
• внутрішні
бізнес-процеси:
своєчасна
доставка,
ріст
продуктивності, рівень адміністративних витрат, час підготовки
виробництва, вартість адміністративних помилок, прямі контакти з
клієнтами;
• можливості навчання і розвитку персоналу: плинність кадрів,
час на навчання, середній час відсутності, річні затрати на навчання
однієї людини, індекс задоволення працівників [3, с. 108].
Отже, відображення на рахунках обліку нефінансових
показників сприятиме більш повному розкриттю бізнес-стратегії
підприємства та дозволить порівнювати ефективність рівня
виробничих процесів окремих підрозділів та підприємства в цілому.
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ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ КОРМОВИХ КУЛЬТУР:
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД
Нестабільні економічні і політичні процеси, збитковість галузі
тваринництво зумовлюють перехід на прогресивні методи управління
виробництвом продукції кормових культур. Результати управління
залежать від правильно організованого інформаційного забезпечення
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та ефективного його використання, яке досягається за рахунок системи
внутрішньогосподарського обліку.
Результати наукових досліджень теоретичних, методичних та
прикладних
питань
багатопланової
проблеми
організації
внутрішньогосподарського обліку не повністю використовуються на
підприємствах агропромислового виробництва. Зокрема, такі
проблемні питання, як організація обліку витрат на виробництво,
вихід готової продукції, методика розрахунку та аналіз собівартості, в
т.ч. в кормовиробництві, залишаються актуальними і на сьогодні.
Зміни в методології обліку, плануванні та контролі, що виникають в
сучасній практиці управління підприємствами агропромислового
виробництва, зумовили і кількісно нові підходи до нормативноправового регулювання та ведення внутрішньогосподарського обліку
витрат та калькулювання собівартості продукції кормових культур.
Анкетне дослідження стану внутрішньогосподарського обліку
виробництва продукції кормових культур на підприємствах
агропромислового виробництва дало змогу виявити суттєві недоліки, а
саме відсутність методично - обґрунтованих положень організації
такого обліку. Шляхом виходу з даної ситуації було запропоновано
використання розроблених Методичних рекомендацій щодо веденню
внутрішньогосподарського обліку на підприємствах агропромислового
виробництва (надалі – Методичні рекомендації) та Положення про
центр відповідальності (надалі – Положення), основною метою яких є
вдосконалення процесу управління, контроль за доцільним
витрачанням ресурсів та їх аналіз, прийняття рішень щодо скорочення
витрат та підвищення ефективності виробництва продукції. Методичні
рекомендації структурно складаються з чотирьох розділів, які
включають загальні положення, управління процесом вирощування
кормових культур, управління витратами на вирощування кормових
культур та порядок організації внутрішньогосподарської звітності. В
Методичних рекомендаціях в практиці нормативного регулювання
обліку витрат вперше обґрунтовано взаємозв‘язок функцій управління
та обліку, що є характерним для внутрішньогосподарського обліку. В
свою чергу, Положення містить три розділи та має більш
організаційний характер.
Таким чином, в сучасних умовах виробництво продукції
кормових
культур
вимагає
від
керівників
підприємств
агропромислового виробництва перегляду існуючого внутрішнього
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облікового забезпечення оперативного управління і аналізу у зв‘язку з
відсутністю методичних засад формування всього обсягу потрібної та
достовірної інформації з метою прийняття стратегічних управлінських
рішень на різних рівнях виробництва продукції. Удосконалення
внутрішньогосподарського обліку виробництва продукції кормових
культур,
яке
реалізується
розробленими
Методичними
рекомендаціями та Положенням про центр відповідальності,
забезпечить підвищення ефективності управління виробничими
процесами в кормовиробництві на різних рівнях, сприятиме
здійсненню внутрішньої оцінки отриманих результатів та прийняття
на основі цього управлінських рішень, а також визначить шляхи
досягнення
рентабельності
підприємств
агропромислового
виробництва.
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
У діяльності підприємств постійне зростання дебіторської
заборгованості, недисциплінованість покупців, які щораз затримують
розрахунки, можуть перерости у серйозну проблему. Звісно, товарні
кредити відволікають кошти з обігу та уповільнюють розвиток, проте
партнери, як правило, наполягають на можливості працювати з
відстрочкою платежів, а втрачати налагоджені зв‘язки не хотілося б.
Відповідно, в межах даного дослідження, слід з‘ясувати,
сутність та особливості дебіторської заборгованості, а також
обґрунтувати напрями управління дебіторською заборгованістю на
підприємствах України..Дослідженню проблем аналізу дебіторської
заборгованості присвячені роботи вітчизняних вчених: О. Бородкіна,
Ф. Бутинця, Б. Валуєва, С. Голова, В. Єфіменка, Н. Іванової.
М. Кужельного, М. Лучка, О. Павловської, І. Пилипенка, М. Пушкаря,
В. Сопка.
В Україні стан заборгованості суб‘єктів господарювання не є
задовільним: оборотні кошти не іммобілізовані в запасах товарно-
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матеріальних цінностей, а зосереджені майже на 70% в дебіторській
заборгованості. Незабезпеченість підприємств власними оборотними
коштами викликана недоліками в управлінні дебіторською
заборгованістю передусім за розрахунками з покупцями і
замовниками. Подолати такий економічно несприятливий стан можна
за умов впровадження на підприємствах раціональної системи обліку
та аудиту, аналізу дебіторської заборгованості, що є основою
ефективного управління розрахунками підприємства. Сьогодні
дебіторська заборгованість утворюється в значній мірі внаслідок
обраної системи розрахунків (наприклад, придбання запасів на умовах
попередньої оплати, постачання продукції, робіт, послуг на умовах
наступної оплати) а також тому, що менеджери не завжди здійснюють
необхідний контроль за своєчасним стягненням сум з дебіторів, не
приймають в цьому напрямку достатніх діючих заходів. В багатьох
випадках на підприємствах не встановлена відповідальність
конкретних осіб за дотриманням розрахункової дисципліни. Зміни в
економічному житті країни висувають нові вимоги до дебіторської
заборгованості. Тому зміни на підприємстві, щодо вирішення проблем
дебіторської заборгованості, на мою думку, мають вирішуватися в
розроблятися на основі таких напрямів: забезпечення своєчасного
документального оформлення виникнення та погашення дебіторської
заборгованості [3, с. 63].;обґрунтована оцінка величини дебіторської
заборгованості; системний контроль за виконанням зобов‘язань за
договорами щодо своєчасності та повноти розрахунків дебіторів за
своїми зобов‘язаннями; своєчасне запобігання простроченню платежів
з боку дебіторів;
Таким чином, дебіторська заборгованість - це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Для ефективного
використання дебіторською заборгованістюна підприємстві потріно
зважено ставитись до внутрішньої і зовнішньої політики підприємства.
Крім того, аналізувати дані дебіторської заборгованості, необхідно
вивчати причини виникнення заборгованості, виходячи з конкретної
виробничої ситуації на підприємстві.
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СТАН РИНКУ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ
Стратегія європейського вибору, яка задекларована Україною,
тісно пов‘язана з реформуванням аграрного сектора економіки, з
розвитком ринку праці на селі. Адже становлення нових
організаційних форм господарювання, реформування майнових
відносин суттєво впливають на мотиваційну поведінку зайнятості
сільського населення, трансформують свідомість cелянина як
господаря, сприяють підвищенню продуктивності праці, зростанню
економічних показників, а з цим – зміцненню позицій держави при
виході на світові ринки, при вступі в міжнародні об‘єднання. Однак,
діючий механізм регулювання сільського ринку праці не відповідає
новим умовам розвитку держави, а тому вимагає суттєвої активізації і
підвищення
соціально-економічної
ефективності.
Виникає
необхідність глибокого наукового осмислення уроків минулого,
вироблення підходів теоретичного та практичного супроводу процесів
регулювання працевикористання на селі. Це й визначає актуальність
теми даного дослідження.
Узагальнення результатів обстежень економічної активності
сільського населення за останні роки минулого століття (проведених
Державним комітетом статистики України) дозволяє зробити
висновок, що сільська місцевість України має досить обмежені
можливості щодо забезпечення власного населення додатковою, крім
сільськогосподарського виробництва, та й то з певними обмеженнями,
роботою. Не дивлячись на те, що у сільській місцевості серед
зайнятого економічною діяльністю населення, частка осіб, які мали
додаткову роботу, у 12 разів перевищує аналогічний показник по
місту, основним джерелом додаткової роботи для сільських жителів
виступає самозайнятість, переважно в особистому підсобному
сільському господарстві майже 97%. Пов‘язано це, головним чином, з
активністю платоспроможного попиту, який у містах виявляється
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значно вищим, ніж у сільській місцевості. Саме цей чинник виступає
визначальним при визначенні вектора руху сфери прикладання праці.
Головною причиною пошуку іншої основної або додаткової
роботи у сільського населення виступає незадоволеність теперішньою
роботою через низький рівень оплати праці – майже 50%. При цьому,
у місті через зазначену причину шукали іншу основну або додаткову
роботу лише третина населення, 22% загальної чисельності якого
через бажання працювати повний робочий час (проти 16% у сільській
місцевості). Низький рівень розвитку сільської сфери прикладання
праці визначає високий рівень безробіття серед сільської молоді,
передусім у віці 15-19 та 20-29 років – відповідно 25,2 та 11,1% (по
відношенню до загального обсягу безробітного населення у віці 15-70
років). По відношенню ж до економічно активного населення сільська
безробітна молодь у віці 15-29 років становить біля половини.
Як по відношенню до безробітного населення у віці 15-70 років,
так і до економічно активного сільського населення найбільшу питому
вагу серед безробітних на селі займають особи з базовою вищою,
професійно-технічною та повною загальною освітою.
Аналіз трансформації сільського ринку праці в умовах
реформування аграрного сектора дозволяє окреслити коло головних
проблем, які потребують негайного вирішення:
 встановлення статусу села як рівноправного нарівні з містом
суб‘єкта державної політики зайнятості, розширення кола суб‘єктів та
інфраструктурне забезпечення її реалізації;
 опрацювання механізмів забезпечення зайнятості сільських
жителів, які вивільнятимуться з аграрного сектору в процесі реформ, у
багатогалузевій виробничій і соціальній сфері села;
 формування потужного контингенту приватних виробників у
сфері малого підприємництва;
 оптимальне поєднання інтересів дрібного, середнього і
великого виробництв;
 формування політики доходів, спрямованої на створення
необхідних умов для відтворення робочої сили та реального зростання
платоспроможного попиту.
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СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ В
ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ ТА П(С)БО: ОБЛІК ЗА НОВИМИ
ПРАВИЛАМИ
Собівартість продукції є одним із найважливіших показників
діяльності підприємства, який впливає на рентабельність та
самоокупність. Крім того, собівартість продукції визначає ступінь
досягнення
стратегії
зниження
витрат
у
зміцненні
конкурентоспроможності підприємства.
З 01 квітня 2011 року набрав чинності ІІІ розділ Податкового
кодексу України № 3741-VI від 20 вересня 2011р., згідно з яким
податковий облік ведеться відповідно до національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. На перший погляд, Податковий
кодекс України дублює норми П(с)БО, але, критично проаналізувавши
дані два нормативи виявлено ряд принципових суперечностей щодо
віднесення певних витрат до собівартості реалізованої продукції.
В п.138.8 ПКУ зазначено, що собівартість виготовлених та
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з
витрат, прямо пов‘язаних з виробництвом таких товарів, виконанням
робіт, наданням послуг, а саме: прямих матеріальних витрат; прямих
витрат на оплату праці; амортизації виробничих основних засобів та
нематеріальних активів, безпосередньо пов‘язаних з виробництвом
товарів, виконанням робіт, наданням послуг; вартості придбаних
послуг, прямо пов‘язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт,
наданням послуг; інших прямих витрат, у тому числі витрат з
придбання
електричної
енергії
(включаючи
реактивну),
загальновиробничих витрат.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати», собівартість реалізованої продукції
(робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт,
послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду,
нерозподілених
постійних
загальновиробничих
витрат
та
наднормативних виробничих витрат. До виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрат,
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прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, змінні
загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.
На основі вище наведено відобразимо витрати, що входять до
складу собівартості реалізованої продукції згідно П(С)БО 16
«Витрати» та п.138.8 ПКУ(табл.1)
Таблиця 1
Порівняльна характеристика собівартості реалізованої продукції
згідно з П(с)БО та ПКУ
№
п/п
1
2
3

4
5

Витрати, що входять до собівартості
реалізованої продукції
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Інші прямі витрати (амортизація ОЗ,
нематеріальних активів, вартість придбаних
послуг, тощо), в т.ч.: втрати від технічно
неминучого
браку
та
витрати
на
виправлення такого браку
Змінні загальновиробничі витрати
Постійні загальновиробничі витрати, в т.ч.:
а) нестачі і втрати від псування
матеріальних цінностей;
б) оплата простоїв

П(С)БО
16
+
+
+

ПКУ

+

+

+

+

+

-

+

-

+
+
+

Як видно з таблиці окремі складові бухгалтерської собівартості
не включаються до складу податкової. Це дає підстави стверджувати,
що незважаючи на декларування об‘єднання бухгалтерського обліку і
податкових розрахунків на підприємстві виникатиме необхідність
обчислення двох видів собівартості – для цілей фінансової звітності
(управління) та податкової. Невирішеним є завдання максимального
узгодження Податкового кодексу України в частині визначення витрат
підприємства та П(С)БО, що дозволило б спростити процедуру
оподаткування прибутку підприємств, сприяло б економії робочого
часу бухгалтерського персоналу та достовірному відображенню
фінансового стану підприємства у податковій звітності. Прикладом
може бути досвід Німеччини, де за основу обліку взято податкові
правила. І тільки ті підприємства, які складають звітність за МСФЗ,
обчислюють два види собівартості – для звітності і податкової
декларації.
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ
Розвиток
банківської
системи
спричинив
загострення
конкуренції між комерційними банками за ресурси. Для підтримки
своєї конкурентоспроможності банки вимушені пропонувати своїм
клієнтам все нові послуги, застосовувати різноманітні фінансові
інструменти та розширювати свою діяльність [1, с.18].
Теоретичні концепції, присвячені проблематиці депозитної
діяльності банків, ускладнюються та диференціюються разом зі
зміною умов функціонування і обігу позичкового капіталу. Проблемам
формування ефективної депозитної політики комерційних банків
присвячені дослідження багатьох вітчизняних науковців та практиків,
зокрема В.Антонюка, О. Васюренко, О. Дмітрієва, Д.Олійник, Н.
Парасія-Вергуленко та ін.
Банківська система України знаходиться на етапі якісного
зростання, що визначається загостренням конкуренції і посиленням
вимог до діяльності банківських інститутів, що визначає необхідність
розробки ефективної депозитної політики з метою залучення
потенційних клієнтів. Відкриття депозитних вкладів на сьогодні є
першим етапом співпраці банку і клієнта. Встановлення
взаємовідносин через відкриття депозитного рахунку дозволяє
зацікавити клієнта в отриманні подальших послуг комерційного банку
і сформувати механізм різнопланової співпраці ―клієнт-банк‖, який
характеризується високим ступенем довіри, мінімізацією ризику та
зацікавленістю сторін в ефективній діяльності кожного із суб‘єктів.
Нині кожен комерційний банк, як суб‘єкт депозитного ринку
намагається реалізувати свої інтереси за умови врахування впливу
депозитної політики центрального банку та базуючись на конкретних
умовах функціонування депозитного ринку. Депозитна політика
комерційного банку спрямована на оптимізацію витрат по залученню
коштів на депозитному ринку за умови їх ефективного використання.
Такий механізм реалізації інтересів всіх суб‘єктів депозитного ринку
формує ціну на депозитні кошти. Зростання частки дорогих
депозитних інструментів, призводить до зростання процентних витрат,
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з іншого боку, висока питома вага низькооплачуваних ресурсів сприяє
підвищенню рентабельності, але призводить до зниження рівня
ліквідності балансу банку. Для комерційного банку найбільш
привабливими є строкові депозити, що є найбільш стабільною
частиною залучених ресурсів. Їх рекомендований рівень у ресурсній
базі – не менше 50% [2, с.15].
На сьогодні обсяг готівки на руках у населення є досить
значним, і ті комерційні банки, які зможуть запропонувати
індивідуальним вкладникам більший комплекс високоякісних послуг,
отримають у своє розпорядження значні суми додаткових ресурсів.
Розвиток таких послуг вимагає від банківських установ нових підходів
до встановлення форм депозитних рахунків, впровадження нової
техніки та технології ведення банківських операцій із застосуванням
різноманітних засобів (чекових книжок, кредитних карток та ін.). Це
дозволило б повніше задовольнити потреби клієнтів банку у
різноманітних послугах, поліпшити якість обслуговування, підвищити
зацікавленість фізичних осіб у розміщенні своїх коштів на поточних
рахунках в банку і таким чином залучити нових вкладників.
Ефективним методом додаткового залучення комерційними
банками коштів на депозити може стати застосування комплексного
обслуговування клієнтури [3]. Крім традиційного кредитнорозрахункового та касового обслуговування, комерційні банки можуть
надавати своїм клієнтам низку додаткових послуг. Постійне
розширення діапазону послуг, покращення якості кредитнорозрахункового та касового обслуговування, надання різноманітних
консультацій сприятимуть збільшенню обсягів кредитних ресурсів
банку, забезпечуючи йому належний рівень прибутковості при
здійсненні активних операцій.
Список використаних джерел:
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МОДЕЛЬ ОЦІНКИ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ В
ІТ-АУДИТІ
Аудит інформаційних технологій (ІТ-аудит) є одним із видів
аудиту організацій, що набуває дедалі більшого значення і
застосування в системі управління економічними об‘єктами. Він є
професійним інструментом оцінки й аналізу ІТ-середовища, з метою
отримання незалежного об‘єктивного висновку про його поточний
стан, рекомендацій щодо удосконалення, зокрема у контексті
відповідності цілям бізнесу.
На якість і достовірність результатів ІТ-аудиту суттєво може
вплинути аудиторський ризик, який обов‘язково присутній у процесі
його проведення. Тому виконавець аудиту завжди повинен на це
зважати, а також застосовувати відповідні методи оцінки й аналізу
такого ризику, з метою налаштування своєї роботи, щоб мати змогу
надати замовнику максимально об‘єктивний висновок та обґрунтовані
рекомендації.
Під оцінкою аудиторського ризику (Audit Risk assessment)
пропонуємо розуміти процес визначення рівня ризику аудиту
функціональних підсистем, елементів, процесів ІТ-середовища тощо.
На практиці, оцінку аудиторського ризику, зазвичай, застосовують як
на етапі планування, так і на етапі проведення ІТ-аудиту. Професійні
аудитори застосовують її лише для тих елементів об‘єкта аудиту, які
було визначено як суттєві (material), а також для тих, залишковий ІТризик яких є неприйнятно високим.
Пропонуємо для оцінки аудиторського ризику в ІТ-аудиті
застосовувати факторну модель, що використовується у фінансовому
аудиті, розроблену інститутом AICPA. За цією моделлю аудиторський
ризик (audit risk - AR) щодо конкретного елемента аудиту (auditable
unit, audit area) складається із трьох компонентів: властивого ризику
(inherent risk - IR), ризику контролю (control risk - CR) та ризику
невиявлення (detection risk - DR). Представимо модель математично:
ARi  IRi  CRi  DRi ,
(1)
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де і – функціональний елемент або/чи підсистема ІТ-середовища
об‘єкта аудиту (елемент ІТ-аудиту), і = 1, …, n;
n – кількість елементів ІТ-аудиту;
ARi – рівень аудиторського ризику для і-того елемента ІТаудиту, ARi  [0, 1];
IRi – рівень властивого ризику для і-того елемента ІТ-аудиту,
IRi  [0, 1];
CRi – рівень ризику контролю для і-того елемента ІТ-аудиту,
CRi  [0, 1];
DRi – рівень ризику невиявлення для і-того елемента ІТ-аудиту,
DRi  [0, 1].
У запропонованій моделі, єдиний ризик, який залежить
безпосередньо від аудитора є ризик невиявлення, оскільки добуток
властивого ризику і ризику контролю являє собою залишковий
економічний ризик об‘єкта аудиту, а ризик невиявлення є особистим
ризиком виконавця аудиту. Високий його рівень свідчить про велику
імовірність невиявлення аудитором суттєвої інформації щодо
елемента аудиту. Тому, виконавці ІТ-аудиту, зазвичай, намагаються
його зменшити (компенсувати), за рахунок додаткових аудиторських
процедур детального обстеження елемента аудиту, для збору більшої
кількості аудиторських доказів. Керуючись зазначеним вище
математичним представленням моделі аудиторського ризику (1),
пропонуємо для розрахунку ризику невиявлення щодо елементів ІТаудиту застосовувати таку формулу:

DRi 

ARi
IRi  CRi

(2)

Таким чином, для коректної його оцінки, аудитор повинен, перш
за все, правильно оцінити рівень властивого ризику (ІТ-ризику) і
ризику контролю (ІТ-контролю) елемента аудиту, а також визначитись
із допустимим рівнем аудиторського ризику. На практиці, професійні
аудитори допускають рівень ризику невиявлення не більше 0,05 (5%),
тому не вдаються до його розрахунку, а встановлюють на такому рівні
за замовчуванням.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПРАЦІВНИКАМИ
ВІДПОВІДНО ДО МСБО
Cиcтeмa бухгaлтeрcькoгo oбліку, зoкрeмa прaці тa її oплaти,
пeрeбувaє в прoцecі рeфoрмувaння відпoвіднo дo міжнaрoдних
cтaндaртів і є нeдocкoнaлою. Знaчнoю мірoю цe пoв‘язaнo з тим, щo
прaця як oб‘єкт oбліку, aнaлізу тa aудиту є oднією з нaйcклaдніших і
нaйвaгoміших eкoнoмічних кaтeгoрій, ocкільки пoкликaнa викoнувaти
життєвo нeoбхідні для працюючого відтвoрювaльну, рeгулюючу,
cтимулюючу тa coціaльну функції. В зв‘язку з цим необхідно
удосконалити організацію виплат працівникам в відповідності.
Виплaти прaцівникaм –це всі фoрми кoмпeнcaції, щo нaдaються
підприємcтвoм в oбмін нa пocлуги, які нaдaють прaцівники.
Мeтoдoлoгічні зacaди фoрмувaння в бухгaлтeрcькoму oбліку
інфoрмaції прo виплaти (у грошовій і не грошовій формах) за роботи,
виконані працівниками, та їх розкриття у фінансовій звітності
визначає П(C)БO 26 «Виплати працівникам».[2, c. 563]
Виплaти прaцівникaм включaють п‘ять кaтeгoрій: пoтoчні
виплaти; виплaти при звільнeнні; виплaти піcля зaкінчeння трудoвoї
діяльнocті; виплaти інcтрумeнтaми влacнoгo кaпітaлу підприємcтвa;
інші дoвгocтрoкoві виплaти.[4]
Вітчизнянe П(C)БO 26 є aнaлoгoм МCБЗ 19, який прaктичнo нe
змінює іcнуючoї cиcтeми рoзрaхунків із прaцівникaми і мaє
cтaндaртизувaти oблік цих рoзрaхунків тa cтвoрити нeoбхідну
інфoрмaційну бaзу, щo є пoзитивним acпeктoм. Тим чacoм, у
зaзнaчeнoму вітчизнянoму cтaндaрті пoрівнянo з aнaлoгічним
міжнaрoдним, щe нe відпрaцьoвaні oкрeмі пoлoжeння. П(C)БO мaють
дeщo oбмeжeні вимoги щoдo рoзкриття інфoрмaції. Цe пoзбaвляє
кoриcтувaчів фінaнcoвих звітів, cклaдeних зa П(C)БO, кoриcнoї
інфoрмaції, нeoбхіднoї для прийняття рішeнь.
До пoтoчних виплaт прaцівникaм нaлeжaть виплaти за
нeвідпрaцьoвaний чaс: щoрічні відпустки, допомога з тимчасової
непрацездатності тa інший oплaчувaний нeвідпрaцьoвaний час.
Відпуcткa ─ цe вільний від рoбoти чac визнaчeнoї тривaлocті в
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кaлeндaрних днях із збeрeжeнням нa її пeріoд міcця рoбoти, зaрoбітнoї
плaти (дoпoмoги) у випaдкaх, пeрeдбaчeних зaкoнoдaвcтвoм [1, c. 14].
Oднією із прoблeм є відcутніcть в ряді підприємств рeзeрву
відпуcтoк. Не зважаючи на те, що в ПСБО 26 передбачено «створення
забезпечення у звітному періоді» за невідпрацьований час,
підприємства все одно не виконують цих вимог. З переходом на
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дана проблема
загостриться, тому що нарахування резерву відпусток згідно з МСБО
19 є обов‘язковим.
В cитуaції, кoли прoтягoм дeкількoх рoків прaцівник нe йдe у
щoрічну відпуcтку, він має право на кoмпeнcaцію зa нeвикoриcтaну
відпуcтку. У випадку, коли працівники в своїй більшості на
підприємстві бeруть відпуcтку влітку. Для цього підприємcтвo
пoвиннo виплaтити вcю cуму відпуcкних aбo кoмпeнcaцію зa
нeвикoриcтaну відпуcтку дo її початку. Цe дoдaткoві і значні витрaти
для підприємства. Caмe для тoгo, щoб воно нe пoнecлo чимaлих
витрaт, їх необхідно рівнoмірнo рoзпoділити шляхoм щoміcячних,
прoтягoм рoку, відрaхувaнь у рeзeрв відпуcкних. На час відпуcтoк,
cуми оплати відпуcкних виплaчуютьcя з рeзeрву. При цьому
підприємcтвo нe мaє прoблeм з пoшукoм вільних грoшoвих кoштів нa
їх oплaту. Порядок нарахування резерву оплати відпусток і його
розмір кожне підприємство визначає індивідуально.
Зaгaльнa фoрмулa визнaчeння щoміcячнoї cуми рeзeрву мaє
нacтупний вигляд:
Рвідп. = Фз.п. * К, (1.1)
дe Рвідп – щoміcячнa cумa рeзeрву;
Фз.п. – фoнд зaрoбітнoї плaти у пoтoчнoму міcяці;
К – кoeфіцієнт aбo нoрмa рeзeрвувaння.
Кoeфіцієнт рoзрaхoвуєтьcя нacтупним чинoм:

К = Пвідп. / Пфoп. * 100%, (1.2)
дe Пвідп. – річнa плaнoвa cумa нa oплaту відпуcтoк;
Пфoп. – річнa плaнoвa cумa нa oплaту прaці.
Плaнoвa cумa нa oплaту відпуcтoк визнaчaєтьcя нa ocнoві
плaнoвoгo фoнду oплaти прaці. Йoгo ми ділимo нa 355 днів тa
пoмнoжуємo нa 24 тривaліcть щoрічнoї відпуcтки.
Oтжe, нa приклaді рoзглянeмo рoзрaхунoк внecків дo Рeзeрву
відпуcтoк зa дaними 2010 рoку. Нa підприємcтві прaцює 252
прaцівники. Їх ceрeдня зaрoбітнa плaтa cклaдaє 1373 грн.
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Плaнoвий річний фoнд oплaти прaці
Пфoп. = (252 *1373) * 12 = 4151952грн.
Плaнoву річну cуму відпуcкних;
Пвідп. = (4151952/ 355) * 24 = 280695грн.
К = 280695/4151952= 0,068 – кoeфіцієнт aбo нoрмa рeзeрвувaння
Міcячнa cумa рeзeрву відпуcкних cклaдaтимe нa підприємcтві:
Рвідп. =252*1373*0,68=23391 грн.
Cтвoривши рeзeрв в бухгaлтeрcькoму oбліку, нeoбхіднo витрaти
нa oплaту відпуcтoк cпиcувaти зa рaхунoк cтвoрeнoгo рeзeрву, тoбтo
cуми нaрaхoвaних відпуcкних дo витрaт пoтoчнoгo міcяця нe
включaютьcя. Зaміcть цьoгo прoтягoм кaлeндaрнoгo рoку у cклaді
витрaт врaхoвуютьcя щoміcячні відрaхувaння в рeзeрв нa oплaту
відпуcтoк.
Застосування резерву відпусток має свої особливості:
- залишок резерву переглядається на кожну дату балансу і, якщо
потрібно, зменшується або збільшується;
- за рахунок резерву відшкодовуються тільки ті витрати, для
покриття яких він створений: оплата щорічних відпусток, компенсація
за невикористані відпустки, додаткові відпустки.
Отже, сeзoнний хaрaктeр рoбoти підприємcтвa зумoвлюють
нeрівнoмірніcть вихoду прaцівників у відпуcтку. Тoму для уcунeння
кoливaнь у coбівaртocті прoдукції тa фінaнcoвих рeзультaтaх зa звітні
пeріoди рoку cуми, які нaлeжить виплaчувaти прaцівникaм зa
відпуcтки, віднocять нa витрaти діяльнocті щoміcяця рівнoмірнo й
нeзaлeжнo від тoгo, в якoму міcяці ці cуми будуть виплaчувaтиcя.
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Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВ
Податок на прибуток підприємств є одним з основних
бюджетоутворюючих податків. Причому в системі оподаткування
прибутку накопичилося багато протиріч, які потребують їх
узгодження. Тому, покращення сучасного стану обліку і
адміністрування податку на прибуток підприємств знаходиться в числі
найважливіших соціально-економічних проблем, від вирішення яких
залежить подальший розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
Проблемам справляння податку на прибуток підприємств в своїх
роботах багато уваги приділяли такі вчені-економісти, як Волкова
Ю.О., Плугатар О.А., Кравченко Т.О. та інші. Разом з тим певні
аспекти даної проблеми потребують додаткового вивчення та
доопрацювання.
Метою є розгляд головних проблем справляння податку на
прибуток підприємств та відповідних шляхів його вдосконалення.
Питанням покращення податку на прибуток підприємства в
своїх роботах багато уваги приділяли такі вчені-економісти О.Р.
Квасовський, А.І. Крисоватний, О.Л. Кириленко, М.М. Свердан, Т.Б.
Савченко, С.М. Онисько та інші. Разом з тим певні аспекти даної
проблеми потребують додаткового вивчення та доопрацювання.
Податок на прибуток в своєму класичному вигляді чи не
найбільше відповідає основній суті оподаткування. Згідно нього,
суб‘єкт підприємницької діяльності повинен віддавати частину
позитивного фінансового результату своєї діяльності державі для
виконання її функцій, виконуючи важливу регулюючу та стимулюючу
функцію.[2]
Суттєву роль Податковий Кодекс України відіграє на стадії
визначення доходів та витрат. При цьому важливо дотримуватись
принципу нарахування і відповідності доходів та витрат. Тобто для
визначення фінансового результату звітного періоду, необхідно
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рівняти доходи звітного періоду з витратами , які здійснені для
надходження цих доходів[1].
Визначення
суми
оподаткування
прибутків
(доходів)
спричинили новий вид обліку, так званий податковий облік, за
допомогою якого акумулюються доходи й витрати. Як результат,
визначається сума, яка підлягає оподаткуванню. Водночас на
підприємствах необхідно вести і бухгалтерський облік, головне місце
в якій посідає облік і визначення витрат шляхом калькулювання
продукції. А відповідно до Податкового Кодексу України
передбачається окремо вести фінансовий та управлінський облік.
Закономірно виникає питання стосовно перспектив спрощення
обліку податку на прибуток. Ускладняться і контрольні процедури для
працівників податкової службі. Адже вони повинні перевіряти всі
первинні документи за операціями доходів і витрат, пересвідчитись
тому, що їх правильно й повністю відображено в податковому обліку,
а вірніше, в додатках до декларації про прибуток підприємств і
водночас вишукувати облікову інформацію в бухгалтерському обліку.
Значна кількість різного роду інструкцій, які регламентують
віднесення сум до витрат перетворює сплату податку складний процес
для кожного бухгалтера. Більше того — часто ці інструкції
розбігаються із законодавством та суперечать одні одній.
Таким чином, вдосконалення системи адміністрування і обліку
оподаткування прибутку потребує комплексного підходу що
передбачається в уніфікації або принаймні максимальному зближенні
позицій податкового та бухгалтерського обліків: врегулювання таких
економічних категорій як «доходи», «витрати» виходячи з інтересів
податкового та бухгалтерського обліку.
Список використаних джерел:
1.Податковий Кодекс України. Бухгалтерія. Бліц інформ, 2010. - № 50 (993). –
315с.
2.Ткаченко Н.М., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. Податкова система: Навч.
посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 554 с.
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УДК 657
Фільченко Я.С., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Михалевич С.Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби є одним із основних активів у балансі кожного
підприємства. Підвищення ефективності використання основних
засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до
ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий
стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.
Відповідно до П(С)БО 7 ―Основні засоби‖ основні засоби – це
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх
у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних
соціально – культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
У Податковому кодексі визначено, що основні засоби – це
матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у
користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування,
бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів. Вартість яких не
перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і
нематеріальних активів), що призначаються платником податку для
використання у господарській діяльності платника податку, вартість
яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв‘язку з
фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких з дати ведення в експлуатацію
становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за
рік).
Таким чином, ми бачимо, що у вищеназваних документах
виникають певні розбіжності щодо трактування поняття основних
засобів.
Податковий кодекс дає більш ширше визначення основних
засобів. На відміну від П(С)БО Податковий кодекс до основних
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засобів відносить не тільки матеріальні активи, але й запаси корисних
копалин. Також у Податковому кодексі визначено і вартість основних
засобів.
За автором Н.М.Ткаченко основні засоби підприємства – це
сукупність засобів праці матеріально – майнових цінностей, що
функціонують в натуральній формі як в сфері матеріального
виробництва, так і у невиробничій сфері.
І.В.Зятковський під основними засобами вважає матеріальні
активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва, надання послуг, здавання в оренду, очікуваний або
встановлений термін використання (експлуатації) яких більше одного
року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) та вартість
яких поступово зменшується у зв‘язку з фізичними або моральними
зношеннями.
У розумінні О.М.Бандурка, М.Я.Коробка, П.І.Орлова,
К.Я.Петрова основні засоби – це матеріально – речові цінності, що
використовуються (у виробничій або невиробничій сфері) як засоби
праці протягом тривалого часу і мірою зносу частинами переносять
свою вартість на вартість вироблених товарів, послуг, виконуваних
робіт.
Отже аналіз літературних джерел свідчить про те, що не має
єдності щодо трактування сутності основних засобів. сутності
основних засобів. Це підтверджує той факт, що дане питання не до
кінця вивчене, потребує додаткових досліджень з метою уточнення.
УДК 657
Фомін Н.В., ст. гр.: ЕОАм-13
*Науковий керівник: Чубай В. М.
НУ ―Львівська політехніка»
МЕХАНІЗМ ОБЛІКУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ВИТРАТ
У підприємств, які ведуть господарську діяльність, не завжди є в
достатній кількості вільні кошти. Для вирішення цієї проблеми
суб'єкти господарювання отримують кредити, позики, випускають
облігації тощо, внаслідок чого змушені нести фінансові витрати[4].
До фінансових витрат належать витрати на нарахування
відсотків (за користування кредитами та позиками, за випущеними
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облігаціями та фінансовою орендою) й інші витрати підприємства
пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, включених до
собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку).
Національним стандартом, що визначає методологічні
принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про
фінансові витрати та її розкриття у фінансовій звітності, є
П(С)БО 31 «Фінансові витрати» [1]. Для деталізації деяких
нюансів, які нероз‘яснені в Національному стандарті
Міністерство Фінансів України видало Наказ Про затвердження
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку № 1300 [2].
Згідно з П(С)БО 31 [1], фінансові витрати визнаються:
• суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами,
представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності та
юридичними особами, що не займаються підприємницькою діяльністю
(крім бюджетних установ), – витратами того звітного періоду, за який
вони були нараховані (визнані зобов'язаннями). Таким чином вони
відразу включають фінансові витрати до складу витрат того звітного
періоду, за який вони були нараховані. Внаслідок цього у зазначених
юридичних осіб та представництв іноземних суб'єктів господарської
діяльності як у бухгалтерському, так і в податковому обліку фінансові
витрати, які капіталізуються, взагалі відсутні;
• іншими юридичними особами – витратами того звітного
періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), крім
фінансових витрат, які капіталізуються. Отже, якщо фінансові витрати
відповідно до норм П(С)БО 31 [1] мають капіталізуватися, то зазначені
юридичні особи повинні включити їх до собівартості відповідного
кваліфікаційного активу в бухгалтерському і податковому обліку.
Капіталізація фінансових витрат – згідно з п. 3 П(С)БО 31 [1] це
включення фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного
активу. У цьому самому пункті визначено, що кваліфікаційний актив –
це актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його
створення. У зв'язку з цим при застосуванні П(С)БО 31 [1] суттєвим
вважається час, який становить більше ніж 3 місяці [2].
Крім того, до кваліфікаційних активів можуть бути віднесені не
лише необоротні активи, а й певні оборотні. Так, у додатку 1 до
П(С)БО 31 [1] як приклад кваліфікаційного активу наведено
незавершене виробництво продукції з тривалим (суттєвим)
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операційним циклом (вино та коньяк, що потребують кількох років
(місяців) технологічної витримки). Відповідно фінансові витрати
можуть включатись до собівартості таких вин і коньяків і в
бухгалтерському, і в податковому обліку.
Отже, щоб нараховані відсотки по кредиту можна було
включити до собівартості активу, такий актив, в першу чергу, повинен
підпадати під визначення кваліфікаційного. Крім того, капіталізація
застосовується лише до суми тих фінансових витрат, яких можна було
б уникнути, якби не здійснювались витрати на створення
кваліфікаційного активу[5].
При цьому слід пам‘ятати, що капіталізація фінансових витрат
починається за наявності таких умов[2]:
– визнання витрат, пов'язаних зі створенням кваліфікаційного
активу;
– визнання фінансових витрат, пов'язаних зі створенням
кваліфікаційного активу;
– виконання робіт зі створення кваліфікаційного активу,
включаючи технічні та адміністративні заходи, що виконуються до
початку створення такого активу.
Фінансові витрати, включені до собівартості кваліфікаційних
активів, можуть визнаватися (враховуватися для визначення об'єкта
оподаткування) протягом кількох періодів. Якщо фінансові витрати
включатимуться до первісної вартості об'єкта основних засобів, то
визнаватимуться вони поступово, у міру нарахування амортизації. А
враховуючи, що мінімально допустимий строк корисного
використання будівлі, яка належить до групи 3 основних засобів,
становить відповідно до п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України
[3] 20 років, процес визнання таких фінансових витрат (у складі
загальної суми витрат, включених до собівартості такого об'єкта) може
тривати дуже довго.
Якщо фінансові витрати включено до собівартості готової
продукції з тривалим (суттєвим) операційним циклом, то вони
визнаються разом з іншими витратами, включеними до собівартості
такого активу, у тому звітному періоді, в якому визнано доходи від
реалізації цієї продукції [3].
Не капіталізуються фінансові витрати на будівництво та/або
виготовлення, виробництво кваліфікаційних активів, якщо вони
будуть оцінені за справедливою вартістю, зокрема, біологічні активи,
інвестиційна нерухомість [2].
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Капіталізація фінансових витрат призупиняється на період, у
якому на суттєвий час зупинилось виконання робіт зі створення
кваліфікаційного активу. На період зупинення виконання робіт
фінансові витрати, пов'язані з утриманням частково завершених
кваліфікаційних активів, визнаються фінансовими витратами того
звітного періоду, за який їх нараховано.
Капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення
кваліфікаційного активу завершено.
Якщо створення кваліфікаційного активу здійснюється частинами,
кожна з яких може окремо використовуватися за цільовим
призначенням до завершення створення інших частин, капіталізація
фінансових витрат щодо частин, які можуть використовуватися,
припиняється у періоді, що настає за періодом, у якому всі роботи зі
створення таких частин кваліфікаційного активу завершені.
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ПРОБЛЕМИ СУТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Власний капітал відіграє ведучу роль у створенні та розвитку
підприємства, є головною економічною базою процесу його
діяльності. Кожна облікова категорія має власну еволюцію розвитку.
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Мається на увазі, що поява в бухгалтерській термінології тих чи інших
понять носить не суб‘єктивний, а об‘єктивний характер, в основі якого
лежить узагальнення багатовікової практики бухгалтерського обліку.
Особливо чітко це проявляється щодо такої фундаментальної
категорії, як ―власний капітал‖.
Проблеми обліку власного капіталу та його структури
напідприємствах досліджували у своїх працях М.Т. Білуха, Ф.Ф.
Бутинець,С.Ф.Голов,М.С.Пушкар,В.Ф.Палій,В.В. Сопко та інші
автори.
В цілому ж, в історії бухгалтерського обліку вирізняється
декілька періодів, кожен з яких вплинув на процес з‘ясування сутності
поняття ―власний капітал‖, оскільки на кожному новому етапі
розвитку його визначення доповнювалось невідомими раніше
деталями. Більше того, на окремих етапахрозвитку людської думки
дана категорія отримувала принципово інше, не схоже на
попереднєвизначення. Разом з тим, важливим є те, що в традиційній
теорії бухгалтерського обліку капітал підприємства розглядається
скоріше як пасив, а не актив, що засвідчує балансове рівняння
(облікова модель): активи дорівнюють сумі власного капіталу та
зобов‘язань. Звідси, величина власного капіталу підприємства
визначається як різниця між його активами та зобов‘язаннями.
Саме виходячи із відміченого ―залишкового‖ підходу наводяться
визначення власного капіталу підприємства в Положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги до фінансової
звітності‖ та 2 ―Баланс‖: власний капітал – це частина в активах
підприємства, що залишається після вирахування його зобов‘язань;
власний капітал – це підсумок за розділом I пасиву балансу .
Вказане тлумачення власного капіталу є найпоширенішим і його
дотримуються А.Н. Азріліян , Ф.Ф Бутинець, Л.А. Бернстайн, Р.Л.
Хом‘як, В.М. Пархоменко, М.С. Пушкар, О.В. Соловйова, Е.С.
Хендріксен. Тут слід зауважити, що визначення власного капіталу
скоріше характеризує його величину, ніж економічну сутність.
Тому до трактування власного капіталу як суми вкладеного
капіталу засновниками (власниками) підприємства долучаються такі
автори: В.В. Сопко [7], С.Ф. Голов, С.В. Мочерний, Б.А. Райзберг,
Д. Міддлтон, Л. Чедвик. Проте М.Т. Білуха стверджує, що власний
капітал визначається вартістю майна суб'єкта господарювання, тобто
чистими активами
(різниця між вартістю майна і позиковим
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капіталом) і складається зі статутного, додаткового й резервного
капіталу, нерозподіленого прибутку та цільових (спеціальних) фондів .
Для Л.П. Краснової, Н.Т. Шалашової, Н.М. Ярцової за власним
капіталом визначається джерело утворення майна організації, що є не
зовсім коректним, так як джерелом утворення майна можуть бути як
власні, так і позикові кошти підприємства . Проте Й. Бетге зазначає,
що власний капітал,
на відміну від залученого, надається в
розпорядження підприємства без будь-яких тимчасових обмежень і
забезпечує, таким чином, безперервність його господарської
діяльності .
В міжнародній практиці ведення бухгалтерського обліку
власний капітал розглядається як капітал, вкладений акціонерами
компанії, що включає два джерела: вкладений капітал – інвестиції
акціонерів компанії та накопичений нерозподілений прибуток,
реінвестований в бізнес.
Отже, вивчення природи власного капіталу вказує на широту
підходів до його трактування у якості облікової категорії. Здійснене
уточнення поняття власного капіталу як модифікованої величини
заборгованості підприємства його засновникам у вартості активів, які
ним забезпечуються, спонукає підприємства до посилення контролю
за формуванням власного капіталу, його раціональної структури,
дозволить внести елементи покращення його відображення у
бухгалтерський облік.
УДК 711.45
Хвищун Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
“CITY LOGISTICS” ЯК ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ МІСТОМ
Сучасне місто – це потік матеріалів, транспортних засобів,
людей, енергії, фінансів, інформації в рамках міського господарства та
його інфраструктури. Очевидно, що щільність зазначених потоків та їх
розподіл по територіях міст неоднакові: у центральній частині міст
потоки масштабні та концентровані, що призводить до
перевантаження комунікацій міста, виникнення заторів у просуванні
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потоків необхідних місту ресурсів, ускладнення роботи громадського
транспорту, комунальних та соціальних служб. Оптимальне вирішення
названих проблем пропонує світовий досвід, переконливо доводячи
успішне застосування логістичних інструментів в системі управління
містом.
City logistics – міська логістика – один з новітніх напрямів
логістики, який активно розвивається за кордоном, але про який ще
недостатньо відомо в Україні. Так, можна в основному відзначити
праці зарубіжних науковців [1-5], а також окремі праці вітчизняних
науковців [6-9], які присвячені питанням розвитку міської логістики в
умовах створення логістичних парків в Україні.
Дослідження зарубіжного досвіду використання логістики в
сфері управління містом показало, що в різних країнах застосування
інструментів логістики є неоднозначними.
Так в Німеччині у 1995 році на ХІІ Німецькому логістичному
конгресі було обгрунтовано появу терміну ―city logistics‖. Вважаючи,
що місто повинне ефективно задовольняти потреби та бажання своїх
жителів, під міською логістикою розуміється сукупність процесів
управління матеріальними та інформаційними потоками відповідно до
потреб розвитку міста та з урахуванням проблеми захисту
навколишнього середовища. Тобто, основними завданнями міської
логістики є створення оптимальної конфігурації логістичної мережі
міста, що дозволить поряд з врахуванням необхідності досягнення
економічної ефективності функціонування міста забезпечити високий
рівень якості обслуговування клієнта (жителя, пасажира, учасника
вуличного руху тощо), надаючи якісні житлово-комунальні послуги,
послуги транспортування тощо.
Набагато складнішим є предмет дослідження міської логістики,
який охоплює сферу постачання води, газу, електричної і теплової
енергії, сферу організації пасажирського та вантажного транспорту, у
місті та в передмісті із врахуванням процесів складування,
комплектування, сферу утилізації комунальних відходів, сферу
організації телекомунікаційної мережі, сферу організації транспортних
зв‘язків міста із зовнішнім середовищем (регіонами, країною, глобальною
системою). У такому розумінні можна погодитися з двоетапним
підходом в [5], що концепція міської логістики на сучасному етапі
виступає інноваційною складовою системи управління містом, тобто
комплексом дій щодо оптимізації переміщення благ, людей, енергії та
інформації всередині суспільного утворення ―city‖.
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Отже, City logistics є однією з інноваціних складових систему
управління сучасним містом, що представляє собою комплекс
логістичних рішень, дій, процесів, націлених на оптимізацію потоків
матеріалів, транспортних засобів, людей, енергії, фінансів, інформації
в рамках міського господарства та його інфраструктури.
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ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОГО БАЛАНСУ
Процедура ліквідації підприємства складна і багатогранна. Вона
потребує певного алгоритму послідовних дій. Для відображення
результатів проведення ліквідаційної процедури складається
ліквідаційний баланс. Він відображає реальний стан активів та пасивів
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підприємства. Тому важливе місце у процедурі ліквідації підприємства
займає складання ліквідаційного балансу.
Метою дослідження є порядок складання ліквідаційного балансу.
Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні
завдання:
 висвітлини вимоги щодо складання та подання ліквідаційного
балансу
 проаналізувати особливості відображення показників у активах
та пасивах балансу
 розглянути дії арбітражного суду
Коли завершено реалізацію майнових об'єктів, що входять до
складу ліквідаційної маси й необхідні для повного задоволення всіх
вимог кредиторів, а виручені суми розподілені між ними, ліквідаційна
комісія має скласти й подати до арбітражного суду на затвердження ( у
разі визнання боржника банкрутом) звіт про виконану роботу та
ліквідаційний баланс, до якого додаються:
1) показники виявленої ліквідаційної маси (дані її
інвентаризації);
2) відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з
посиланням на укладені договори купівлі-продажу;
3) копії договорів купівлі-продажу та акти приймання –
передачі майна;
4) реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених
вимог кредиторів;
5) документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів
[2].
Спинимося на особливостях складання ліквідаційного балансу.
Загалом баланс підприємства являє собою звіт про його
фінансовий стан, де відбито активи, зобов'язання та власний капітал на
певну дату.
Ліквідаційним є такий баланс підприємства, який складається
після виконання ліквідаційних процедур – реалізації майнових
об'єктів, що входять до складу ліквідаційної маси і необхідні для
повного задоволення претензій кредиторів, та розподілу виручених
сум міме кредиторами.
Зрозуміло, що ліквідаційна процедура вирішально впливає на
стан активів і пасивів підприємства. В ліквідаційному балансі
наводяться показники виявленої ліквідаційної маси (дані її
інвентаризації) і відбивається стан активів та пасивів після розподілу
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виручених сум.
Залежно від фінансового стану підприємства, що ліквідується,
можливі різні комбінації активних і пасивних статей ліквідаційного
балансу. Розглянемо основні з них.
1. Якщо діяльність підприємства була прибутковою, то після
виконання ліквідаційних процедур і задоволення претензій кредиторів
в активі ліквідаційного балансу залишаться майно, нематеріальні
активи, грошові кошти і (або) дебіторська заборгованість. У пасиві –
власний капітал (статутний фонд, резервні фонди й прибуток).
2. Якщо підприємство було збитковим, то суми всіх його активів,
навіть за умови їх повної реалізації (перетворення на грошові кошти),
може не вистачити для проведення повних розрахунків з кредиторами.
Тоді в активі балансу не буде нічого, а в пасиві в першому розділі буде
відбито непокриті збитки (зі знаком "мінус"); у другому та третьому
розділах – суми непогашеної кредиторської заборгованості. При цьому
другий і третій розділи пасиву дорівнюватимуть від'ємному значенню
першого його розділу.
Якщо ліквідаційна комісія не виявила майна боржника, це не
звільняє її від обов'язку подати до арбітражного суду ліквідаційний
баланс, який засвідчував би відсутність майна в банкрута. Наприклад,
у справах про банкрутство так званих фіктивних фірм, що
порушуються переважно за заявою податкових органів, здебільшого,
будь-які активи боржника відсутні, а достовірних відомостей про
пасиви немає. Отже, у всіх статтях ліквідаційного балансу (крім
заборгованості перед бюджетом) стоятимуть прочерки, а у статті
"Розрахунки з бюджетом" буде відбито суму непогашеної
заборгованості перед державою.
У разі ліквідації підприємства бухгалтерські проводки мають
ознаки тих, які супроводжують реформацію балансу наприкінці року
(уточнення нерозподіленого наприкінці року прибутку чи непокритих
збитків, приєднання фінансового результату звітного року до
фінансових результатів минулих років).
Достовірність і повнота ліквідаційного балансу мають бути
підтверджені аудитором (аудиторською фірмою). Ця вимога не
стосується тих організацій, які повністю утримуються за рахунок
бюджету і не здійснюють підприємницької діяльності, а також коли
йдеться про банкрутство фіктивних фірм за відсутності будь-якої
відомості про їх місцезнаходження. Ліквідаційний баланс підписують
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голова ліквідаційної комісії, секретар комісії та один із її членів [2].
Розгляд арбітражним судом ліквідаційного балансу і доданих до
нього документів становить заключний етап ліквідаційної процедури.
Закон про банкрутство регламентує порядок розгляду ліквідаційного
балансу арбітражним судом і винесення ним ухвали за результатами
його перевірки.[1]
Після заслуховування членів ліквідаційної комісії і зборів
(комітету) кредиторів арбітражний суд виносить рішення затвердити
ліквідаційний баланс і припинити провадження у справі про
банкрутство за умови, що ліквідаційна комісія як слід виконала
роботу, виявивши й реалізувавши всі майнові активи, котрі потрібно
було включити до складу ліквідаційної маси, і в установленому
порядку розподілила виручені суми між кредиторами.
Коли арбітражний суд дійшов висновку, що ліквідаційна комісія
не виявила чи не реалізувала всіх наявних майнових активів
ліквідаційної маси, які необхідні для повного задоволення претензій
кредиторів, він виносить ухвалу про призначення нових ліквідаторів.
Примірник ухвали про затвердження ліквідаційного балансу та
ліквідацію юридичної особи банкрута подається до органу, що
зареєстрував підприємство, а також до місцевого органу статистики,
який має вилучити юридичну особу з Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України.
Отже можна зробити наступні висновки. Ліквідаційним є такий
баланс підприємства, який складається після виконання ліквідаційних
процедур – реалізації майнових об'єктів, що входять до складу
ліквідаційної маси і необхідні для повного задоволення претензій
кредиторів, та розподілу виручених сум між кредиторами.
Список використаних джерел:
1. Закон
України
від
14.05.1992р.
№2343-12
"Про
відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.
посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.
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Ходонюк Ю.В., ст. гр. ОАС-31
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Як відомо, метою функціонування будь-якого суб‘єкта
господарювання є отримання ним максимально можливого
позитивного фінансового результату (прибутку) у розмірах, що
задовольняє потреби власників.
Рівень прибутку, отриманого підприємством, є основним
віддзеркаленням всіх виробничо-господарських процесів, що мають
місце під час його функціонування.
Фінансовий результат є кількісним та якісним критерієм
ефективності (неефективності) існуючого менеджменту, технологій,
продуктивності праці, рівня виробничих затрат на виробництво та
інше.
Досить важливим є той факт, що на сьогоднішній день, на
превеликий жаль, існує законодавче розмежування понять чистого
прибутку та прибутку до оподаткування, що обумовлено різними
законодавчими підходами до визначення доходів, витрат, а разом з
тим, і формування фінансового результату діяльності підприємства.
Причиною такого явища є те, що прибуток виступає основним
джерелом фінансових ресурсів як на мікро-, так і на макрорівнях і
тому відображає суперечності між загальнодержавними інтересами та
розвитком підприємств як суб‘єктів господарювання.
Відмітимо, що з метою достовірного та оперативного
формування фінансових результатів у господарюючих суб‘єктів
залежно від видів діяльності виникає потреба відкриття до рахунку 79
«Фінансові результати» певного субрахунку щодо відображення
фінансового результату звітного періоду.
Саме таке нововведення сприятиме узагальненню інформації
про фінансові результати, яку використовують для складання
проміжної та річної фінансової звітності.
Варто відзначити, що на даному субрахунку буде
акумулюватися інформація про доходи та витрати всіх субрахунків
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рахунку 79 «Фінансові результати», тобто протягом року
контролюється одержання фінансового результату підприємства в
розрізі усіх видів діяльності.
Отже, вирішення наведених проблем щодо обліку фінансових
результатів є необхідною та важливою частиною функціонування
вітчизняних підприємств.
Крім того, саме від розуміння важливості цього процесу
залежить життєдіяльність конкретних суб‘єктів господарювання.
Список використаних джерел:
1. Бухгалтерський та фінансовий облік: підруч. для студентів спеціальності
«Облік та аудит»,вищих навч. закладів. / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-е вид., доп. і
перероб. - Житомир, 2006. – 832 с.
2. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посіб. / за ред. Р.Л. Хом‘яка. – 2-ге
вид., доп. і перероб. - Львів: Національний університет «Львівська політехніка»,
«Інтелект – Захід», 2003. – 820 с.
3. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік: підруч. / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап‘юк. –
К: Знання, 2007. – 469 с.
4. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії і практики: підруч. /
А.Г. Загородній, Т.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 4-те вид., перероб. і доп. - К: Знання,
2007. – 550 с.
5. Сук Л.К. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. - 2-ге вид.,
перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 507 с.
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Хомич М.В., Зелінська О.М.
Луцький національний технічний університет
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Проблеми взаємовідносин людини та суспільства з природою і
власне суспільних відносин класифікується як глобальні, якщо:
- вони мають загальносвітовий характер, тобто відносяться до
сфери інтересів усіх або великої кількості країн;
- не вирішення їх викликає загрозу всьому людству, регрес в
умовах життя людей, у розвитку виробничих сил;
- вони вимагають невідкладних та рішучих дій на основі
колективних та скоординованих дій світового співтовариства.
При аналізі глобальних проблем необхідно врахувати загальні
закономірності історичного процесу; загальні тенденції розвитку
виробничих сил впливу на них НТР; соціальні фактори. За таких умов
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оптимальне вирішення глобальних проблем вимагає поєднання
науково-технічних та соціально-політичних факторів у єдиний
механізм, основу якого будуть складати колективні дії всіх держав.
Координація зусиль сторін, які беруть участь у вирішенні глобальних
проблем, ґрунтується на визначенні посильного внеску кожної з країн
та вимог участі незалежно від рівня її розвитку та соціального устрою.
Серед глобальних проблем, які сьогодні постають перед
людством, екологічна проблема – найбільш гостра проблема, яка
вимагає невідкладного вирішення.
Виникнення екологічної проблеми, як і виникнення інших
глобальних проблем у сфері взаємовідносин суспільства з природою,
пов‘язане з прискоренням науково-технічного прогресу, яке створює
можливості для посилення впливу людини на навколишнє
середовище. Навіть позитивне перетворення природи в інтересах
суспільства не може мати, хоча і вторинних та третинних, але
негативних наслідків для навколишнього середовища. Прискоривши
розвиток виробничих сил та надавши людині нові засоби для
підкорення природи, НТР не лише виявила нові взаємозв‘язки між
людиною та природою, а й визначила нові конфлікти в ході реалізації
таких взаємозв‘язків.
Пов‘язані зі станом природи проблеми виникають на різних
рівнях: регіональному, коли мова йде про забруднення або порушення
природи на обмежених ділянках поверхні; національному, коли
техногенний вплив стосується інтересів цілої держави; планетарному,
оскільки діяльність людини впливає і на глобальні природні процеси.
Особливість цієї проблеми на нинішньому етапі полягає в тісному
взаємозв‘язку всіх цих рівнів. Регіональне та національне в наш час
збільшується до глобальних масштабів. Наприклад, випадання
кислотних дощів на території сусідніх країн, експорт екологічної
кризи внаслідок розповсюдження у глобальних масштабах
міжнародними каналами токсичних технологій, відходів країн, що
розвиваються, та країн, що переходять до ринку. Конференцією ООН з
навколишнього середовища та розвитку було визначено 5 суб‘єктів,
що перешкоджають вирішенню глобальних екологічних проблем. Це
США, які відмовляються підписувати міжнародну конвенцію з
біологічного розмаїття; Саудівська Аравія, яка постійно збільшує
видобуток та продаж нафти; Японія, яка підтримує США; Малайзія, на
території якої знищують тропічні ліси; МАГАТЕ, яка підтримує
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подальший розвиток атомної енергетики на її сучасному рівні, при
цьому багато інших суб‘єктів так і не було названо. Зрозуміло, що в
таких умовах вирішення екологічних проблем можливе лише за умови
розвитку міжнародної співпраці.
На сьогоднішній день людство не має єдиної програми
вирішення екологічної проблеми. Зусилля вчених та суб‘єктів
господарювання зосереджені на розробці нових технологій (перехід на
ресурсозберігаючі та безвідходні технології); пошуку засобів для
фінансування заходів зі збереження навколишнього середовища;
розробці національних програм раціонального природокористування.
Вирішення глобальних проблем сучасності, забезпечення
майбутнього цивілізації людства вимагають розробки та реалізації
колективної програми економічної, військово-політичної безпеки
людства. Фінансові кошти на її здійснення залежать від проведення
процесу роззброєння, конверсії військового виробництва, а суб‘єктами
її втілення є зацікавленні країни та народи світу.
УДК 657
Хомич І., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік є основою інформаційного забезпечення і
тому невипадково, що в усьому світі він виступає не просто як один із
видів людської діяльності, а й як важлива функція управління, як засіб
для вирішення завдань соціального та економічного розвитку, як
наука.
Для кожної науки основними питаннями є вчення про предмет і
метод. Бухгалтерський облік – наука історична, предмет і метод якої
на кожному етапі розвитку суспільства вдосконалювалися.
За допомогою методу бухгалтерського обліку вивчають його
предмет. Облік має свої, властиві тільки йому способи дослідження.
Основними методами бухгалтерського обліку вважають такі:
документування, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка,
калькуляція, баланс, звітність.
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Одними з найдавніших методів бухгалтерського обліку є
документування та інвентаризація, які почали використовуватись до
нашої ери ще на початкових етапах формування обліку як виду
діяльності. Документування вважають початком і основою облікового
процесу, без нього неможливий бухгалтерський облік. За допомогою
інвентаризації підтверджують достовірність даних бухгалтерського
обліку. Вона проводиться шляхом описування, підрахунку, виміру,
зважування й оцінки всіх залишків засобів і коштів у натурі,
виявлення фактичної наявності й стану залишків майна підприємства і
зіставлення їх з даними бухгалтерського обліку.
З розвитком товарно-грошових відносин (Х-ХІІ століття) для
обліку матеріальних цінностей необхідно було проводити оцінку —
спосіб грошового вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку. В
результаті грошової оцінки підприємство може визначити загальну
вартість основних і оборотних засобів, що перебувають в його
розпорядженні, контролювати їх використання в процесі
господарської діяльності. Аналогічно до оцінки виникла потреба в
обчисленні собівартості. Отже, оцінка і калькуляція потрібні для
вартісного вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку.
Подвійний запис і рахунки були вперше запропоновані Котрулі і
Лука Пачолі(ХІV століття). Лука Пачолі розглядав бухгалтерський
облік, як самостійний метод, що базується на застосуванні подвійного
запису і використовується для відображення господарських процесів
які відбуваються на окремому підприємстві та за його межами. Таке
тлумачення відрізнялося від праці В. Котрулі, який вважав, що
об‘єктом бухгалтерського обліку є окреме підприємство. Лука Пачолі
першим зібрав і систематизував окремі відомості про прийоми, які
застосовувалися купцями того часу при веденні своїх торгових
рахунків і записів. Тим самим Л.Пачолі заклав основи наукової
розробки обліку, виводячи його з суто практичної діяльності.
Бухгалтерський облік став предметом наукових досліджень. І попри
всі негативні фактори і те ,що розвиток обліку відбувся в епоху
пізнього Середньовіччя, саме завдяки їм виникла посада бухгалтер і
термін ―бухгалтерія‖.
За допомогою системи рахунків операції групують за певними
однорідними ознаками, щоб отримати потрібну інформацію про
наявність і рух окремих видів, засобів та джерел їх формування, про
здійснення окремих господарських процесів і одержаних по них
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результатах. На кожен об'єкт бухгалтерського обліку відкривається
окремий рахунок, записи на якому здійснюють тільки на підставі
відповідних документів. В результаті отримують систематизовану
інформацію, необхідну для управління, аналізу і контролю за
діяльністю господарства.
Для одержання інформації про наявність і склад майна
підприємства періодично складають бухгалтерський баланс, в якому
порівнюють сукупність засобів господарства в грошовій оцінці з
джерелами їх формування і цільовим призначенням. Оскільки кожний
вид засобів господарства має певне джерело утворення, то загальна
вартість засобів дорівнює джерелам їх формування. Ця рівність
зберігається після будь-якої господарської операції. Звітність як
елемент методу обліку використовувалась завжди.
Перелічені методи дають змогу формувати бухгалтерську
інформацію для зовнішніх і внутрішніх користувачів.
Методичні прийоми бухгалтерського обліку взаємопов'язані,
доповнюють один одного і в сукупності становлять одне ціле — метод
бухгалтерського обліку. Отже, метод бухгалтерського обліку є досить
актуальний тим, що він досить вдало, практично використовується в
бухгалтерському обліку. І кожен з цих елементів методу є незамінним
в бухгалтерському обліку.
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ДОВГІ ХВИЛІ КОНДРАТЬЄВА ТА РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У ЇХ
ВІДТВОРЕННІ
Одним з перших інноваційних спостережень було зроблено М.
Д. Кондратьєвим у 20-х роках ХХ ст, який винайшов існування так
званих "великих циклів" чи, як їх називають за кордоном, "довгих
хвиль". М.Д. Кондратьєв указав на наявність взаємозв'язку довгих
хвиль з технічним розвитком виробництва, залучаючи до аналізу дані
про науково-технічні відкриття, показуючи хвилеподібний характер
їхньої динаміки. Він досліджував динаміку нововведень, відрізняючи
їх від відкриттів і винаходів. Динаміка нововведень досліджується в
розрізі фаз великого циклу. У дослідженнях М. Д. Кондратьєва вперше
проглядаються основи так названого кластерного підходу і показують,
що нововведення розподіляються за часом нерівномірно, з'являючись
групами.
Однією з передумов економічного зростання є інноваційний
складник, який посідає особливе місце. Однак донині не прийнято
державної стратегії інноваційного розвитку. Водночас вітчизняна
економіка потребує значної уваги до процесів підвищення
ефективності виробничої структури, розвитку внутрішнього ринку та
експортної орієнтованої діяльності.
Із зниженням імовірності використання традиційних виробничих
ресурсів інноваційні процеси визначають як найважливішу умову
економічного зростання. Однак донині єдиного погляду на визначення
інтенсивності інноваційного розвитку немає, хоча в опублікованих
наукових працях із цієї тематики значна увага приділяється питанням
підвищення
темпів
інноваційної
діяльності,
прискорення
впровадження нововведень.
Часто інтенсивність інноваційної діяльності розуміють як
швидку заміну як матеріальних і нематеріальних активів у
господарському процесі. Такий підхід до трактування інтенсивності
інноваційної діяльності більше відповідає його правильному
розумінню.
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Окрім того намагання змішувати поняття технологічного й
економічного розвитку призвело до того що науково-технічний
прогрес почали тлумачити як джерело економічного зростання тоді як
його потрібно розуміти як засіб що за певних умов може забезпечити
таке зростання а за інших уповільнити або взагалі припинити його.
Водночас практика свідчить інноваційна діяльність може бути
успішною за умови узгодженості ринкового потенціалу як здатності
сприймати інновації конкретного типу та інноваційного потенціалу як
можливості втілення досягнень науки й техніки в конкретні товари
здатні задовольняти споживчий попит.
Одним із найважливіших показників що характеризують
економічний розвиток підприємства є достатній рівень його
інноваційного потенціалу.
Зрозуміло що для кожного наступного циклу інноваційного
розвитку необхідно більше ресурсів ніж для попереднього бо
відновленню підлягає більший за розмірами виробничий потенціал. А
за умов браку економічних ресурсів обмежується і кількість напрямів
інноваційного розвитку. Водночас можна вважати що на певному
етапі розвитку є можливим варіант переважно інноваційного розвитку.
У такому разі кількість нововведень, використовуваних у виробництві,
постійно перевищує кількість застосовуваних традиційних видів
технічних і технологічних засобів.
Однак за певних умов країні доведеться обирати варіанти
інвестування коштів, тому що для одночасного підтримання
однакового рівня інноваційності всіх ланок і підсистем підприємства
бракуватиме коштів.
Перспективний розвиток інноваційної діяльності в Україні
залежатиме від позитивних змін в тенденціях темпів зростання рівня
інноваційності продукції відповідно до обсягів реалізації науковотехнологічних пріоритетів, особливо тих, що відповідають концепціям
прогресивних напрямків науково-технічного розвитку розвинених
країн світу. Отже, на нашу думку перспективними напрямками
науково-технічних розробок в Україні визначено:
- розвиток технологій в аерокосмічній галузі, судно-, літако-,
автомобілебудуванні.
- дослідження космосу, астрономію, астрофізику.
- нові інформаційні технології.
- біотехнологій в сільському господарстві, виробництво добрив
та засобів захисту рослин.
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- розвиток біоінженерії та генетики.
- розробку енергетичного обладнання та енергозберігаючих
технологій.
- виробництво хімічних каталізаторів, впровадження технологій
глибокої переробки нафти.
- технології зрідження вугілля.
Наведений перелік в цілому відповідає сучасним світовим
тенденціям у розвитку інновацій. У світовій практиці найбільш
важливі пріоритети науково-технічного розвитку усе більше
пов»язується не з грандіозними дорогими проектами проривного,
демонстраційного характеру, а з довгостроковою кропіткою роботою
по зміцненню всіх ланок національних інноваційних систем – в
економіці й інформаційній сфері, в освіті й охороні здоров‘я, в охороні
середовища й вивченні космосу. Саме ці елементи в сукупності
формують життєздатну систему науково-технічного розвитку,
гарантують плавне входження лідерів розвиненого світу в третє
тисячоліття.
Отже, впровадження нових технологій дадуть поштовх для
початку нового циклу за Кондратьєвим.
Висновки. Для підтримання певного рівня інноваційності
потрібне зростання ресурсного потенціалу. Його розміри мають бути
такими щоб забезпечувати економічне зростання соціальноекономічної системи. Одним із значущих елементів ресурсного
потенціалу є інноваційний потенціал, у зв‘язку із чим постає проблема
визначення його розміру, який повинна мати країна. У характеристиці
економічного розвитку потенціал варто розглядати не лише як
категорію що описує статичну ситуацію а й як систему конкретних
чинників що дають змогу одержати певний результат за визначених
умов
їхнього
використання.
Якщо
чинники
потенціалу
використовуються як належить, система будь-якого рівня складності
перебуватиме в стані зростання, за протилежної ситуації у її динаміці
спостерігатиметься спад. Природно, набір чинників, визначених для
оцінки потенціалу, має забезпечувати одержання репрезентативних
результатів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Поряд із системою взаємодії між органами оподаткування і
платниками податків має бути встановлена доступна система щодо
порад та вирішення суперечок стосовно податків. Згадане повинно
знайти відображення у специфічних урядових інститутах як на
національному, так і на місцевому рівнях, а саме – у податковому
законодавстві, податкових адміністраціях, податковому арбітражі [1, с.
117-119].
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на
загальних підставах передбачає сплату податків, зборів та інших
обов‘язкових платежів підприємством як суб‘єктом господарювання
на підставі діючого законодавства. З метою досягнення максимальної
ефективності
реформування
податкової
системи
механізм
оподаткування сільськогосподарських підприємств України слід
розглядати як комплексне поняття, яке включає в себе окремі підходи
щодо вдосконалення прямого та непрямого оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників. Оскільки прямі податки є
основним джерелом наповнення бюджету, то на модернізації їх
адміністрування необхідно зосередити особливу увагу. З цією метою
потрібно розглянути ряд організаційних та методичних аспектів, що
вимагають детального роз‘яснення для суб‘єктів господарювання в
аграрній сфері.
Перш за все слід зазначити, що ефективне адміністрування
прямих податків у сфері сільськогосподарського виробництва вимагає
якісної роботи податкових органів. Тому, на наш погляд, на часі
реструктуризація податкової служби, яка якраз і передбачає
формування у її складі окремих структурних одиниць, відповідальних
за розробку і реалізацію специфічної методики роботи із
сільськогосподарськими підприємствами-платниками податків. Також
з метою полегшення роботи платників податків варто лібералізувати
порядок декларування прибутку підприємств на основі переходу до
річного декларування та щомісячних авансових платежів, визначених,
виходячи з податкових зобов‘язань минулого року. Поряд з тим, при
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оподаткуванні
прибутків
сільськогосподарських
підприємств
необхідно посилити контроль за трансфертним ціноутворенням між
пов‘язаними особами. Це потрібно зробити з метою уникнення
приховування доходів підприємствами за рахунок заниження цін
суб‘єктами, що співпрацюють разом, а також зловживання за рахунок
бартерних операцій. Разом із сплатою прямих податків
сільськогосподарські товаровиробники повинні сплачувати і непрямі
податки (ПДВ) як такі, які, згідно Податкового кодексу України
провадять господарську діяльність реєструються як платники податку
у визначеному законодавством порядку. Запровадження декількох
ставок ПДВ для сільськогосподарських товаровиробників –
мінімальної, базової та підвищеної – на наш погляд, дасть можливість
продиференціювати підприємців залежно від рівня їх виробничої
діяльності та презентуватиме ПДВ з точки зору стимулювального
податку. Згідно досвіду країн-членів ЄС, мінімальна ставка ПДВ
повинна бути на рівні не менше 5%, базова – на рівні 14-18%, а
підвищена – на рівні 22-25%. Слід зауважити, що у більшості країн,
які застосовують ПДВ, за базовою ставкою ПДВ оподатковується
основна маса товарів, за мінімальною – товари першої необхідності, як
правило продукти харчування, і за максимальною – предмети
розкошу. Таким чином вдається не скорочувати надходження до
бюджету, а ПДВ виконує не тільки фіскальну, а й регулювальну
функцію, контролює споживання.
Висновки. Взагалі, зниження та диференціація ПДВ, на наш
погляд, дозволить знизити ціни на окремі види сільськогосподарської
продукції, яка потім буде використовуватися як сировина для дитячого
харчування і підвищити ціни на елітні види продукції, яку купують
споживачі з високим рівнем доходу.
Список використаниїх джерел:
1. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні
/ А.М. Третяк. – Київ, 1998. – 224с.
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На сьогоднішній день одним із найважливіших показників і
передумов успішного ведення бізнесу в умовах глобалізації економіки
є використання сучасних автоматизованих систем облікової
інформації. Їхнє застосування дозволяє використовувати нові
можливості для розвитку й оптимізації бізнес-процесів, підвищує
продуктивність праці, дає змогу ефективно використовувати ресурси,
підвищувати якість управління бізнесом, а також виступає гарантом
економічної безпеки підприємства.
Нині під економічною безпекою підприємства мається на увазі
не лише збереження інформаційних систем від негативних зовнішніх
впливів та втручань, а також забезпечення безперебійної їх
внутрішньої роботи та усунення ризиків, пов‘язаних з їх
використанням [1]. Комп‘ютерна система бухгалтерського обліку
(КСБО) – це система, в якій інформаційний процес бухгалтерського
обліку автоматизований завдяки застосуванню спеціальних методів
обробки даних, які застосовують комплекс розрахункових,
комунікаційних та інших технічних засобів, щоб отримати і передати
інформацію, необхідну фахівцям-бухгалтерам для виконання функцій
управлінського і фінансового обліку. Найбільш поширеною сьогодні в
Україні є програма 1С, переваги якої полягають у автоматизованості,
скороченні витрат, надійності, швидкості та точності обробки даних,
більш якісному аналізі та більш високій якості інформації та процесу
прийняття рішень.
Але для вдалого розвитку бізнесу потрібно не лише
використовувати АОС, а й дбати про захист фінансової інформації від
хакерських атак та втручань конкурентів з метою збереження її
конфіденційності.
Результатами порушення прав захисту інформації в
автоматизованих облікових системах можуть бути: відплив
інформації, втрата інформації, підроблення інформації, порушення
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роботи КСБО. Автоматизованою системою безпеки на підприємстві
має управляти головний фахівець з безпеки, який повинен звітувати
безпосередньо керівнику про кожну фазу життєвого циклу
автоматизованих облікових систем [2].
Аналіз ризиків, пов'язаних з безпекою підприємства під час
використання автоматизованих облікових систем, дає змогу визначити
їх слабкі місця. Ризик, пов'язаний з безпекою, – це очікувана величина
втрат за визначений період, з огляду на надійність засобів захисту.
Щодо організаційної структури автоматизованих облікових
систем, то керівництво може застосувати такі дії: розподіл обов'язків,
нагляд, вимушені відпустки та зміна роботи (посади), подвійний
контроль, "судовий облік" (опис діяльності осіб, зацікавлених у
попередженні та розпізнаванні шахрайства і злочину службовців).
Розподіл обов'язків передбачає розподіл функцій дозволу та запису
операцій, розподіл функцій дозволу та зберігання активів, розподіл
функцій запису операцій та зберігання активів. При цьому
застосовують такі контрольні процедури, як перевірка виконання
операцій відповідно до розподілених обов'язків, перевірка
застосування затверджених бланків документів і записів, перевірка
здійсненого доступу до активів відповідно до санкцій керівництва,
незалежні перевірки стану активів у підзвіті матеріально
відповідальних осіб і результатів їх діяльності, перевірка процесу
опрацювання інформації відповідно до дозволів, її точності, повноти
окремих операцій.
Незважаючи на те, що в Україні діє низка нормативних актів,
проблему функціонування автоматизованих облікових систем як
інструментів економічної безпеки під час застосування комп'ютерних
програм бухгалтерського обліку на підприємствах досі не вирішено.
Безпека – сфера достатньо закрита, а пов'язані з нею проблеми – одні
із найскладніших у розвитку автоматизованих облікових систем.
Оскільки на підприємствах переважна більшість процесів
автоматизовані, то будь-який збій може призвести до великих збитків.
Список використаних джерел:
1. Ковальов Д. Економічна безпека підприємства / Економіка України. – 2008. –
С. 48-52.
2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку
та аудиту – К. : Вид-во "Знання", 2008. – 343 с.
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Вивчення літератури на предмет висвітлення питань аналізу
природоохоронної діяльності або еколого-економічного аналізу
показало, що така література в основному висвітлює проблеми
ефективності природоохоронних заходів [1,2] та економічного збитку
нанесеного природному середовищу [3,4], що не дозволяє сформувати
цілісне уявлення про систему еколого-економічного аналізу.
На думку Л.Г. Мельника еколого-економічний аналіз є «…
одним із головних інструментів оцінки екологічної усталеності
розвитку територій, галузей і підприємств – він передує прийняттю
оптимальних управлінських рішень у сфері природокористування й
охорони навколишнього середовища»[3, c. 332].
З цього визначення зрозуміло, що об‘єкти аналітичного
дослідження природоохоронної діяльності мають місце на будь-якому
рівні – локальному, регіональному та у всіх без винятку галузях і
сферах діяльності. Разом з тим, необхідно відмітити деякі труднощі у
висвітленні й аналізі природоохоронної діяльності. Пов‘язані вони,
перш за все, з необхідністю використання термінів та категорій, які
відносяться до різних галузей знань.
Це і призвело до різних трактувань вченими в економічній
літературі термінів та понять еколого-економічного аналізу.
Еколого-економічний аналіз діяльності підприємства – це
вивчення всіх аспектів господарської діяльності підприємства,
незалежно від форми власності для: визначення розміру прямого чи
опосередкованого впливу на зміни стану навколишнього середовища,
з метою приведення природоохоронної діяльності у відповідність з
вимогами законодавства і нормативними актами України; оптимізації
використання природних ресурсів; зниження енергоспоживання;
зменшення відходів; попередження аварійних викидів, скидів і
техногенних катастроф, а також прийняття ефективних управлінських
рішень в сфері охорони навколишнього середовища.
До сьогодні на практиці еколого-економічний аналіз в
основному спрямований на оцінку впливу господарської діяльності на
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навколишнє середовище. Тому, вважаємо, що великого значення для
подальшого вдосконалення еколого-економічного аналізу має
теоретична розробка питання про конкретні межі навколишнього
середовища, як об‘єкта спостереження, які і до нині не виокремлені.
Рішення цього питання полягає у розмежуванні аналізу
природоохоронної та господарської діяльності, мета якого, по-перше,
усунути дублювання одних і тих же показників в екологоекономічному аналізі, по-друге, виявити та відобразити показники, які
до сих пір не відображаються, проте мають вагоме значення в
збереженні високої якості навколишнього середовища.
З нашої точки зору, до поняття «навколишнє середовище» не
можна відносити тільки повітря, природні води і ґрунти. Такий підхід
зводить загальну проблематику до питань охорони лише окремих
елементів природи. Поняття «навколишнє середовище» необхідно
визначити більш ціле направлено. Якщо говорити про об‘єм та склад
навколишнього середовища, то воно повинно бути осяжним, при
цьому повинен зберегтись зв‘язок з такими видами діяльності, які
обумовлюють її якість або впливають на неї.
Виходячи з цього предметом еколого-економічного аналізу слід
вважати кількісну сторону масових явищ та процесів у сфері взаємодії
суспільства та природи в умовах визначеності місця і часу. При цьому
в літературних джерелах одночасно з поняттям «охорона природи»
часто застосовують словосполучення «охорона навколишнього
природного середовища», «охорона навколишнього середовища»,
«охорона довкілля», а також  «природоохоронна діяльність». Усі ці
терміни прийнято розуміти як синоніми, тому що природне
середовище – це частина природи, в оточенні якої протікає життя
людини і суспільства в цілому.
Таким чином, важливість аналізу навколишнього середовища
проявляється в тому, що його методологія повинна активно
застосовуватися у визначенні раціональних форм організації
соціально-економічної інформації, яка використовується в управлінні
природоохоронної діяльністю. Тому важливим теоретичним та
практичним завданням еколого-економічного аналізу служить
вивчення діяльності з використання об‘єктів природи в цілях
задоволення потреб суспільства.
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Трансформаційні перетворення економіки України вимагають
від вітчизняних підприємств пошуку шляхів підвищення ефективності
їх діяльності, удосконалення організації їх обліку і контролю,
удосконалення напрямів роботи з матеріальними ресурсами
підприємства.
Одним з видів ресурсів підприємства виступають й запаси.
Кожне підприємство намагається максимально уважно будувати
політику ефективного управління виробничими запасами, адже вони є
базою підтримання виробничого процесу. Займаючи домінуючу
частину активів підприємства, запаси грають вагому роль у
формуванні структури витрат підприємств, а їх вартість суттєво
впливає на рівень рентабельності виробництва. Раціональне
використання виробничих запасів несе в собі потенціал підвищення
ефективності виробництва. У свою чергу, формування достовірної
інформації про наявність та рух виробничих запасів і правильне
ведення бухгалтерського обліку їх вартості забезпечує достовірність
фінансової
звітності.
Саме
тому
питання
удосконалення
бухгалтерського обліку виробничих запасів з максимальним
наближенням їх до методології міжнародних стандартів є
актуальними.

543
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Аналізуючи численні дослідження з питань організації обліку
запасів, можна стверджувати, що багато теоретичних положень і
питань обліку даних ресурсів потребують вдосконалення і
доопрацювання. У свою чергу, розв‘язання цих питань зумовить вихід
на якісно новий рівень побудови обліку виробничих запасів, значно
підвищить їх роль в управлінні кожним вітчизняним підприємством.
Наявність вищезазначених проблем та необхідність вдосконалення
діючої практики обліку виробничих запасів на підприємствах України
обумовили вибір теми дослідження.
Критичний огляд наукових праць дослідників і фахівців у галузі
обліку дозволяє виокремити такі наступні негативні аспекти, що
притаманні обліково-аналітичній роботі з виробничими запасами:
(складність та дискусійність аспектів визначення справедливої
(ринкової
та
неринкової)
вартості
запасів;
застосування
підприємствами застарілих галузевих нормативно-правових актів з
обліку і контролю виробничих запасів; низький рівень оперативності
інформаційного забезпечення управління виробничими запасами
підприємства; обмеженість контролю використання виробничих
запасів ретроспективним контролем фактичної собівартості та ін).
Потенціал підвищення ефективності функціонування виробничих
запасів в сучасних умовах ринкових перетворень в Україні полягає в
удосконаленні методики та організації їх бухгалтерського обліку і
контролю. Реалізація даного потенціалу, крім того, забезпечить
удосконалення обліково-аналітичного управління виробничими
запасами та підсилить точність, достовірність та правильність їх
обліку. Для досягнення зазначеної мети необхідно здійснювати
наступні
організаційні
заходи:
підвищення
оперативності
інформаційного забезпечення управління виробничими запасами
підприємства; обґрунтування категорійного апарату терміну
«виробничі запаси», їх класифікації та складу; розробка системи
автоматизації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими
запасами та обґрунтування раціональних методів проведення
інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації; узгодження
механізмів бухгалтерського та податкового обліку виробничих запасів;
організація виваженої аналітично-моніторингової роботи з запасами на
кожному підприємстві (оцінка ефективності управління запасами;
аналіз обсягів запасів у динаміці та чинників, що вплинули на їх зміну;
аналіз впливу рівня цін тощо); використання науково обґрунтованих,
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орієнтованих на сучасні умови ринкових перетворень механізмів
нормування та планування запасів (із застосуванням експертних та
економіко-математичних
методів).
Підсумовуючи,
можна
стверджувати, що реалізація перелічених напрямів удосконалення
обліку запасів вітчизняними підприємствами призведе до значного
підвищення результативності їх фінансово-економічної діяльності.
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ
ПІДПРИЄМСТВІ
Організація бюджетування на сучасному підприємстві в умовах
жорсткої конкуренції та невизначеності зовнішнього середовища
набуває особливої актуальності.
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Питаннями бюджетування займалися провідні вітчизняні та
зарубіжні вчені-дослідники, зокрема Голов С., Дон Р. Хенсен,
Каменська Т., Меріен М., Нападовська Л., Хорнгрен Ч.. Проте варто
відзначити, що все ще існує потреба, особливо для українських
підприємств, у комплексному і системному описі організаційних
аспектів процесу бюджетування.
С. Голов під бюджетуванням розуміє процес планування
майбутніх операцій підприємства та оформлення його результатів у
вигляді системи бюджетів.
Важко погодитися з думкою Т. Каменської щодо того, що
бюджетування – це система виключного короткострокового
планування, обліку та контролю коштів і результатів діяльності
підприємства за центрами відповідальності та сегментами бізнесу,
адже бюджетування передбачає складання як короткострокових, так і
довгострокових бюджетів. Також достатньо спірним, на нашу думку, є
використання у визначенні поняття обліку. На нашу думку,
бюджетування є інструментом управління підприємством в цілому за
допомогою фінансових планів.
Мета організації бюджетування – зростання економічної
ефективності та зміцнення фінансової стійкості підприємства шляхом
координації діяльності всіх його структурних підрозділів.
У теорії і практиці економічної науки можна зустріти різні
принципи бюджетування: повнота, безперервність, економічність,
координація, централізація, спеціалізація бюджетів, періодичність,
простота і зрозумілість, стимулювання, системність, гнучкість,
точність прогнозів.
Відзначимо, що процес бюджетування складається з таких
етапів: доведення основних цілей діяльності підприємства до
відповідальних осіб; структуризація бізнес-процесів і виділення
центрів відповідальності; опис бізнес-процесів; формування
бюджетного комітету і регламенту; визначення обмежувальних
факторів (попит, виробничі потужності тощо); підтримка програмного
забезпечення та навчання працівників; автоматизація розробки
бюджетів; підготовка бюджету продажу; розробка фінансових
прогнозів, планування та аналіз альтернатив; складання операційних
та фінансових бюджетів; попереднє складання бюджетів підрозділів;
затвердження бюджетів та організація їх виконання; розробка
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первинних форм бюджетів; мотивація працівників; визначення
відхилень та їх аналіз.
Ефективність бюджетування на підприємстві може забезпечити,
так званий, бюджетний комітет. До складу бюджетного комітету
входять представники вищого керівництва підприємства (виконавчий
директор, віце-президент тощо), керівники виробничих підрозділів,
відділів постачання і збуту, бухгалтерії. Бюджетний комітет розробляє
бюджетну політику, визначає шляхи покращення координації та
узгодження бюджетів, аналізує бюджетні й фактичні показники,
обґрунтовує рекомендації щодо порядку формування бюджетів.
Впровадження бюджетування є першочерговим для наших
підприємств, оскільки їх діяльність знаходиться під тиском ряду
несприятливих факторів, серед яких жорстка конкуренція (особливо з
боку крупних підприємств), нестабільність законодавства, брак коштів
(особливо для суб‘єктів малого підприємництва) для їх розвитку тощо.
Щодо України стратегічним періодом можна назвати такий строк:
наприклад, більше 1 року або більше 3 років.
Бюджетування є важливим елементом системи управління
підприємством, що в основі виражає собою технологію фінансового
планування.
Для забезпечення ефективної організації бюджетування
особливу увагу слід звернути на принципи, які будуть лягати в його
основу, чітко ідентифікувати окремі його види, створення бюджетного
комітету та формування спеціального бюджетного регламенту.
УДК 657
Чорнопас І.В., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ВЕЛИКИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Запаси займають дуже важливе місце в діяльності підприємства,
особливо, якщо це велике промислове підприємство. Кожного дня
відбувається їх рух: надходження матеріальних ресурсів, продаж
готової продукції, рух всередині підприємства між різними

547
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

підрозділами. Отже, існує великий ризик помилок в обліку або
умисних махінацій з метою крадіжки запасів та грошових коштів.
Керівнику підприємства неможливо прослідкувати за всіма
працівниками та процесами, які відбуваються на підприємстві, тому
постає питання про необхідність проведення аудиторської перевірки.
Від того, наскільки грамотно аудитор організує свою роботу, залежить
якість її виконання.
Питання аудиту запасів висвітлені у працях відомих українських
науковців, зокрема, Давидова Г.М., Діканя Л.В., Кадуріна Л.О.,
Кулаковської Л.П., Піча Ю.В., Пантелєєва В.П., Пилипенка І.І.,
Савченко В.Я., Сахарцеві І.І., Усача Б.Ф. та ін.
Так, у науковій літературі з аудиту запасів, основна увага
приділяється висвітленню мети та завдань аудиту запасів. Далеко не
всі автори пропонують програми проведення аудиту, ще менше
авторів пропонують програми, які можуть бути орієнтовані на великі
промислові підприємства. Сказане вказує на необхідність вивчення
наукової думки та розробки пропозицій щодо удосконалення методики
проведення аудиту запасів на великих промислових підприємствах.
Метою проведення аудиту запасів є висловлення аудитором
думки про: достовірність первинних даних бухгалтерського обліку
щодо фактичної наявності та руху запасів; повноту та правильність
відображення первинних даних з обліку запасів у зведених регістрах;
правильність ведення обліку запасів відповідно до законодавчих та
нормативних актів, облікової політики; достовірність відображення
залишку запасів у звітності.
Джерела інформації аудиту запасів являють собою предметну
область аудиторського дослідження. Це нормативні документи,
облікова політика підприємства та джерела, в яких зафіксована
інформація, що характеризує залишки і рух виробничих запасів.
Залежно від мети аудиторського дослідження, завдань,
передбачених договором, та власних можливостей аудитор на свій
розсуд обирає методику проведення аудиту запасів. Основна мета
обраної методики зводиться до встановлення об'єктивної істини про
досліджуваний об'єкт.
Великі промислові підприємства характеризуються складним
технологічним процесом, великою номенклатурою та асортиментом
продукції, що випускається, а також складною багаторівневою
організаційною структурою. Не знаючи усього цього неможливо
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провести якісну перевірку, тому перш за все аудитору необхідно
ознайомитись з усіма технологічними та організаційним процесами,
які відбуваються на підприємстві.
Перевірка та оцінка системи внутрішнього контролю, залежно
від отриманих результатів, дозволить визначити сукупність
досліджень, чи навпаки, довіритися даним клієнта і провести лише
деякі перевірочні процедури, щоб підтвердити довіру до інформації
системи внутрішнього контролю. На цьому етапі доцільно провести
тестування, яке дає змогу вивчити слабкі та сильні сторони
внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку.
Програма аудиту має дати змогу аудитору: встановити
достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо
фактичної наявності та руху виробничих запасів; перевірити повноту і
своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів у
зведених документах та облікових реєстрах; перевірити правильність
ведення обліку запасів відповідно до чинних законодавчих актів,
облікової політики суб'єкта господарювання; перевірити достовірність
відображення залишку запасів у суб'єкта господарювання; підтвердити
або спростувати показники фінансової
звітності
суб'єкта
господарювання, які залежать від достовірності, повноти й
своєчасності відображення господарських операцій, пов'язаних з
рухом виробничих запасів. Розробка програми проведення аудиту
запасів дозволить аудитору провести якісну перевірку діяльності
великих промислових підприємств, пов'язану з рухом запасів та надати
керівництву підприємства необхідні рекомендації.
УДК 653
Шакарова О. В., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Мартинюк Н.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ
ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день питання систематизації інформації про
витрати підприємства за різними класифікаційними ознаками є
актуальним, оскільки набуває все більшого значення в сучасних
умовах господарювання.

549
Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 2 грудня 2011 р.)

Економічна сутність витрат розглядається таким чином:
А.В.Череп розглядає питання сутності та класифікації витрат,
Г.О.Партин досліджує економічну сутність і класифікацію витрат і їх
чинників, О.І. Драган вивчає проблему надвитратного виробництва
промисловості, С.В. Федун досліджує питання системи управлінського
обліку та його впровадження на функціонуючих вітчизняних
підприємствах.
Класифікація витрат має суттєве практичне значення.
Використання класифікації дає можливість систематизувати
інформацію про витрати та оцінювати різні категорії в таких аспектах,
які дозволяють забезпечити в подальшому коректну її інтерпретацію і
використання в процесі управління.
В основу класифікації витрат покладено принцип: різні витрати
для різних цілей. Зокрема поділ витрат на прямі і непрямі дає
інформацію щодо можливості віднесення таких витрат на певний
об‘єкт витрат або ж вказує на необхідність використання певної
процедури їх розподілу. Виділення постійних та змінних витрат дає
змогу економічній службі підприємства вивчати поведінку витрат
стосовно обсягу випущеної продукції, прогнозувати обсяги діяльності.
Розмежування витрат на контрольовані і неконтрольовані дає
можливість організувати облік витрат за центрами відповідальності, а
також визначити витрати, які потребують особливої уваги з боку
управлінського апарату.
В умовах високотехнологічного зовнішнього середовища
виникає необхідність виділення в окрему категорію одноразових
витрат. Під одноразовими витратами в даному випадку пропонують
розуміти ті витрати, що відповідають інтенсивному напрямку
розширення виробництва. Інформацію, отриману за даними аналізу
використовують для обрання напрямку інноваційної політики
підприємства та розроблення комплексу необхідних заходів для
оптимізації структури граничних витрат.
Аналіз наукових праць дає підстави зазначити, що усталена
класифікація витрат вітчизняних підприємств формувалась в умовах,
коли
облік
не
диференціювався
на
бухгалтерський
та
внутрішньогосподарський (управлінський). У зарубіжній науці
переважає управлінський аспект класифікації витрат виробництва.
Тому на сучасному етапі розвитку практики бухгалтерського обліку на
підприємствах спостерігається тенденція інтеграції різних підходів до
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класифікацій витрат. Традиційні для підприємств України
класифікації витрат суттєво доповнюються класифікаціями, що
напрацьовані зарубіжною економічною наукою.
Зарубіжні підходи до класифікації витрат детально розкриті в
працях С.Ф. Голова, К. Друрі, Л.В. Нападовської та інших. У роботах
переважно виділяються три напрямки групування витрат відповідно до
потреб управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, який
акумулює і систематизує витрати для: оцінки запасів і визначення
фінансових
результатів;
прийняття
управлінських
рішень;
забезпечення контролю. Важливо відзначити, що застосування різних
класифікацій в системі бухгалтерського обліку дає можливість
менеджерам і аналітикам різних рівнів використовувати аналітичнооблікову інформацію щодо витрат для здійснення прогнозів,
визначення ефективності діяльності і тактичного управління.
Основною вимогою до використання будь-якої класифікації
витрат є необхідність обґрунтування її практичної доцільності, тому
що на віднесення витрат до певного виду та обробку отриманої
інформації може бути затрачено часу і коштів більше, ніж отримано
вигоди від використання отриманої інформації. Важливо зважено
підходити до вибору класифікаційних ознак, враховуючи вимоги
нормативних документів, та обирати мінімально необхідну кількість їх
видів, коли потрібно досягти мети щодо забезпечення ефективного
формування облікової інформації для прийняття управлінських
рішень.
УДК 657.1.24+31:63,
Шанцова И.А., студентка 4-го курса
*Научный руководитель: Козлова Е.А., к.э.н., доцент
Учреждение образования «Могилевский государственный университет
продовольствия»
ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СБОРА
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Статистическая отчетность – совокупность составляемых по
утвержденным формам отчетов компаний, предприятий, организаций,
которые они обязаны в установленные сроки представлять в
региональные статистические органы.
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Статистика обеспечивает предоставление важной цифровой
информации об уровне и возможностях развития страны: ее
экономическом положении, уровне жизни населения, его составе и
численности, рентабельности предприятий, динамике безработицы.
Продовольственная стратегия нашего государства направлена на
достижение продовольственной безопасности как важнейшего условия
сохранения ее независимости, экономической стабильности и
социальной устойчивости. Эта стратегия заключается в оптимальной
комбинации политических, экономических, и прочих факторов,
ориентированных на полное снабжение населения продуктами
питания. Задачей правительства является разработка долгосрочных
целей продовольственного обеспечения и принятие соответствующих
мер социально-экономического регулирования. Они могут быть
приняты на основании данных статистической отчетности по
сельскому хозяйству, в частности по животноводству.
Отчетность по животноводству дает необходимую информацию
для государственных органов управления, раскрывает показатели
деятельности субъектов хозяйствования, занимающихся сельским
хозяйством, на уровне государства. Это в свою очередь позволяет
получить полное представление об объемах производства и
реализации продукции животноводства, о наличии скота и птицы, а
также об объемах заготовленных кормов, об объемах закупок у
населения молока и крупного рогатого скота.
В настоящее время возникает следующая проблема:
статистическая информация, поступающая в органы статистики от
животноводческих организаций, является недостаточно достоверной,
что ведет к неправильному исчислению показателей по всей
республике в целом, вследствие чего, это ставит под угрозу
продовольственную безопасность Республики Беларусь. А гарантия
достаточного продовольственного обеспечения является одной из
важнейших проблем национальной экономической безопасности.
На основании показателей, содержащихся в статистической
отчетности по животноводству, правительство может оценить
имеющийся продовольственный потенциал страны, сравнить
потребность в продукции с имеющимися возможностями. В случае
недостаточности обеспеченности продукцией животноводства,
определить необходимый объем закупок данной продукции у других
стран, и тем самым избежать как дефицита, так и профицита
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продукции. Что в свою очередь может способствовать защите
конъюнктуры национального и региональных продуктовых рынков от
излишка импортной продукции. В случае переизбытка продукции
животноводства, можно определить объем продукции, которую можно
будет экспортировать в другие страны безболезненно для внутреннего
рынка страны.
Так как составление статистической отчетности является весьма
трудоемким и длительным процессом, вследствие чего показатели,
содержащиеся в этой отчетности, весьма сложны в определении, то
возникает большая вероятность того, что содержащиеся данные в этой
отчетности не отражают действительную картину того, чем реально
располагают животноводческие организации.
Данную проблему возможно решить путем внедрения на
предприятиях сельскохозяйственного направления программного
комплекса автоматизации бухгалтерского учета и отчетности, который
позволит произвести расчет показателей, содержащихся в
статистической отчетности за минимальное время на основании
данных, содержащихся в первичных документах, которые ведет
организация на протяжении отчетного периода. Это в свою очередь
ускорит процесс составления статистической отчетности и сократит
вероятность ошибок счетного характера. Вследствие чего органы
управления смогут оценить действительно реальный, имеющийся у
страны запас продукции животноводства, что также оградит население
от недостатка продуктов питания.
УДК: 657
Шарук Ю.П., cт. гр. ОАС-41
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШОВІ ПОТОКИ» В
ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У процесі своєї діяльності підприємства оперують грошовими
потоками. Якість управління підприємством визначається рівнем його
ліквідності (можливості швидкого формування грошових коштів без
значних фінансових втрат) та платоспроможності (можливості
своєчасного та повного погашення зобов‘язань). Підтримання
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потрібного рівня ліквідності та платоспроможності досягається
завдяки ефективному управлінню грошовими потоками.
Серед науковців практично відсутнє єдине визначення що ж таке
грошові потоки.
Виникнення терміну «грошові потоки» (cash flow), що має
англо-саксонське походження пов‘язують з дослідженнями Бівера, в
області руху грошових коштів для визначення імовірності загрози
банкрутства.
Починаючи з 1966 року багато зарубіжних і вітчизняних вчених
займалися питаннями щодо трактування і класифікації грошових
потоків, зокрема І. Балабанов, І.О.Бланк, Е. Брігхем, Дж. К. Ван Хорн,
Г.Г. Кірейцев, В. Ковальов, Е. Нікхбахт, Є. Стоянова, Т. Райс, А.М.
Поддерьогін та інші.
Так, Е. Нікбахт та А. Гроппеллі наводять спрощене визначення
грошового потоку як ―міри ліквідності компанії‖, що складається з
―чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні
відрахування‖.
Т. Райс поділяє грошові потоки на чисті, традиційні і операційні.
Дж. К. Ван Хорн підкреслює, що поняття грошових коштів та
грошових потоків можна трактувати по-різному в залежності від
завдань аналізу.
Грошовий потік підприємства визначено І. О. Бланком як
―сукупність розподілених за окремими інтервалами періоду часу, що
розглядається, надходжень та виплат грошових коштів, що
генеруються його господарською діяльністю, рух яких пов'язаний з
чинниками часу, ризику та ліквідності‖ [2, с. 17].
Збалансованими є такі грошові потоки, за якими ―забезпечено
збалансованість між обсягами позитивного та від‘ємного їх видів (з
урахуванням приросту запасу грошових коштів)‖ [2, c. 42].
Л.О.Лігоненко та Г.В.Ситник зазначають, що планування
грошових потоків є процесом розробки системи планів та планових
показників з формування різних видів таких потоків у господарській
діяльності підприємства [3, 147].
Оскільки потреба в інформації про стан грошових потоків існує,
тому необхідно мати в обліку специфічну звітну форму, яка б детально
відображала відомості про формування грошових потоків. Так у
міжнародній практиці у 1977р. з‘являється Звіт про зміни у
фінансовому середовищі. У 1992р. його було замінено на Звіт про рух
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грошових коштів (Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7),
який почав діяти з 1994 р. В Україні інформація про стан грошових
потоків наводиться у формі №3, яка увійшла до складу фінансової
звітності у 2000р. після оприлюднення Мінфіном П(С)БО 4 «Звіт про
рух грошових коштів».
Отже, огляд наукових праць, присвячених поняттю «грошові
потоки» дає підстави зробити висновок, що єдиного визначення у цій
сфері ще остаточно не сформовано.
Список використаних джерел:
1. Beaver W. Financial ratios as predictors of failure, Empirial Research in
Accounting: Selected Studies// Supplement to journal accounting research 4.- 1966.- P.71127.
2. Бланк И.А. Концептуальные основы финансового менеджмента / И. А.
Бланк. – Ника- центр, Эльга. .–К., 2003. – 448 с. – ISBN 5-901620-38-0, 966-521-187-0
3. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками: Навч. посіб. /
Л.О.Лігоненко, Г.В. Ситник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 255с.
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*Науковий керівник: Лесько Ю.О., асистент
Вінницький національний аграрний університет
ЗМІСТ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО
АУДИТУ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах, коли необхідно враховувати інтереси
власників, інвесторів, кредиторів, акціонерів трудових колективів,
потрібні нові підходи до управління, а відповідно і нові методи
формування інформації, що відповідає потребам певних користувачів.
Практика свідчить, що одним з найефективніших інструментів
ринкової перебудови господарських систем є система внутрішнього
аудиту.
Дослідженням питань здійснення внутрішнього аудиту, а також
проблемам його проведення присвячені праці Бутинця Ф.,
Добровольської В., Каліцінської К., Каменської Т., Макеєвої О.,
Петренко С., Усача Б., Чуєнкова А. тощо. Але існує низка
невирішених проблем, що зумовлює детальне вивчення процесу
реалізації внутрішнього аудиту.
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Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, внутрішній
аудит – це діяльність з надання незалежних і об‘єктивних гарантій і
консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності підприємства.
Внутрішній аудит дає змогу підприємству досягти поставлених цілей,
використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і
підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю і
корпоративного управління [1, c.41].
При проведенні внутрішнього аудиту на підприємствах, в
аудитора виникають проблеми, що заважають ефективно здійснити
перевірку.
До основних проблем, що виникають при здійсненні
внутрішнього аудиту належить [2, c.57]:
 недостатня кількість методичних розробок з аудиторського
контролю;
 неефективність діючої нормативно-правової бази в питанні
внутрішнього контролю;
 брак достатнього досвіду аудиторської діяльності;
 недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів;
 відсутність типових форм документів з аудиту в цілому та
внутрішнього аудиту, зокрема;
 відсутність методичних рекомендацій з питань автоматизації
внутрішнього аудиту.
Перераховані вище проблеми внутрішнього аудиту в Україні
призводять до неефективного здійснення внутрішнього аудиту на
підприємстві. Тому потрібно здійснити низку заходів щодо
удосконалення нормативно-правової бази; поліпшення методології
проведення внутрішнього аудиту; підвищення професійного рівня
працівників, що здійснюють внутрішній аудит тощо.
Внутрішній аудит в організаційному плані повинен бути на
більш високому рівні управління, ніж об‘єкт перевірки. Саме
внутрішній аудит, незалежний по відношенню до виконавчих органів
компанії, відіграє роль своєрідного каталізатора пропозицій щодо
мінімізації наслідків ризиків і використання резервів поліпшення
фінансово-господарської діяльності [3, c.38].
Таким чином, правильно організована служба внутрішнього
аудиту на підприємстві дасть змогу виконувати основні завдання
системи внутрішнього контролю, а саме ефективність операцій і
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діяльності, удосконалення і дотримання чинного законодавства,
збереження активів, досвідченість кадрів, тощо.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ
З розвитком конкуренції на ринку перспективи діяльності
підприємства значною мірою залежать від поведінки витрат та
управління ними. Можливість усунення або передбачення впливу
багатьох негативних внутрішніх і зовнішніх факторів з‘являється
завдяки раціонально організованому управлінні витратами.
Виходячи з цього постає основна мета дослідження – пошук
напрямків удосконалення системи управління витратами на
підприємствах.
Дослідженням даної проблеми займались багато вчених. Серед
них К.Друрі, Т. Скоун, Ч. Хорнгрен, Д.Фостер, Р. Ентоні, М.
Чумаченко, С. Голова, Л. Сухарева та ін.
Побудову та вдосконалення системи управління витратами на
промислових підприємствах пропонується здійснювати шляхом
реалізації завдань:
 виділення основних понять системи управління витратами;
 виявлення існуючих проблем формування та контролю
витрат на підприємстві;
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 формування моделі управління витратами з урахуванням
особливостей галузі та підприємства;
 адаптації
системи
документообігу
до
розробленої
інформаційної системи;
 розподілу відповідальності за формування витрат та розробка
механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Основні поняття та процедури в системі управління витратами
розглядаються за напрямками планування витрат, облік та план фактний контроль витрат, корегуючий вплив на процес формування
витрат.
Планування витрат передбачає: складання класифікації витрат;
визначення норм витрат ресурсів; визначення умов, за яких можлива
економія ресурсів або допустима їх перевитрата, порівняно з нормами;
розробка програми ресурсозбереження; складання плану-кошторису.
План – фактний контроль зазвичай здійснюється в двох розрізах
– натуральних і вартісних показниках. Тому система оперативного
обліку витрат повинна давати відповідь про причину відхилення
фактичного показника від планового.
Корегуючий вплив на процес формування витрат передбачає
наступні цілі: підтримку відповідності між фактичними витратами
ресурсів та їх нормативно-плановими витратами; досягнення економії
за рахунок зниження витрат ресурсів порівняно з нормативними
витратами без зниження корисного ефекту витрат.
Виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат
на підприємстві зводиться до визначення причин недостатньої
оперативності обліку, відсутності надійних критеріїв оцінки
ефективності діяльності в сфері управління витратами
Система управління витратами підприємства розробляється
відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та
галузевих методичних рекомендацій з планування, обліку і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).
Адаптація документообігу до обраної інформаційної системи
полягає в доповненні існуючих первинних документів новими, що
вводяться поруч із діючими, та встановлення графіка руху документів
Обов‘язковим елементом ефективного управління витратами є
система мотивації ресурсозбереження, яка будується у вигляді премій
за виконання норм та нормативів та відсотку від економії проти норм.
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Таким чином удосконалення системи управління витратами
націлене на безперервний пошук резервів економії ресурсів,
нормування їх витрат, планування, облік та аналіз за їх видами,
стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою
підвищення
ефективності
фінансово-господарської
діяльності
підприємства.
УДК 332
Шенгарет М.В.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ
ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА»
Визначення соціальної інфраструктури у вітчизняній науці
сформувалося на межі галузей соціально-економічних знань та сфери
обслуговування. Перші ґрунтовні праці, присвячені дослідженню
соціальної інфраструктури, з‘явилися в 70-ті роки XX ст. На
початковому етапі часто відбувалося зведення соціальної
інфраструктури до сфери послуг.
За визначенням В. Поціорковського, є три етапи генезису
поняття „соціальної інфраструктури‖. Перший етап – відсутність
поняття ―соціальна інфраструктура‖. Пояснення відповідних
соціально-економічних процесів ведеться в інших категоріях
(невиробнича сфера, сфера послуг, сфера обслуговування). Другий –
пов‘язується з появою поняття ―соціальна інфраструктура‖, проте
власне соціальна інфраструктура ще не виділена як самостійний об‘єкт
дослідження. Третій етап характеризується появою робіт, в яких
соціальна інфраструктура постає самостійним об‘єктом дослідження.
Більшість точок зору щодо трактування соціальної
інфраструктури можна звести до двох основних позицій:
1. Соціальна інфраструктура розглядається як комплекс галузей
соціального призначення, тобто прямо або опосередковано
ототожнюється з соціальною сферою. Зокрема, Н. А. Плащинський
розуміє під соціальною інфраструктурою сукупність галузей,
пов‘язаних із формуванням інтелектуального потенціалу суспільства.
Результат її функціонування автор вбачає у наданні соціальних послуг,
які сприяють підвищенню життєвого рівня народу. А. Ю. Шаріпов
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розглядає соціальну інфраструктуру як сукупність галузей, підгалузей
і видів діяльності, функціонально спрямованих на виробництво та
реалізацію послуг і духовних благ для населення. Подібні думки
висловлюють С. Г. Важенін, В. Г. Канін та ін.
2. Під соціальною інфраструктурою розуміється сукупність
матеріальних об'єктів, що забезпечують загальні умови для ефективної
діяльності людини в усіх сферах суспільного життя (праці О.М.
Алимова, О.І. Кочерги, А.А. Мазаракі, М.М. Некрасова, Ю.Б.
Рандалова, Ж.Т. Тощенка та ін.). Так, М.М. Некрасов соціальну
інфраструктуру розглядає як ―комплекс підприємств, споруд і
закладів, що забезпечують на певній території необхідні матеріальні та
культурно-побутові умови життя населення, а саме: житловий фонд,
заклади науки, культури і мистецтва, загальної та професійної освіти,
охорони здоров'я та соціального забезпечення, підприємства торгівлі
та комунального господарства, споруди спортивного й оздоровчого
призначення, пасажирський транспорт‖. О. І. Кочерга та А. А.
Мазаракі під соціальною інфраструктурою розуміють ―сукупність
об'єктів, підприємств, організацій і закладів, діяльність яких
спрямована на задоволення особистих потреб, у тому числі через
надання послуг матеріального та нематеріального характеру,
забезпечення життєдіяльності, інтелектуального розвитку та високої
суспільної активності людей, тобто як одну з підсистем суспільного
відтворення, що покликана створювати загальні умови розвитку‖.
Отже, розглянувши різні підходи щодо сутності поняття
соціальної інфраструктури, можна дати таке визначення: ―соціальна
інфраструктура‖ – це система соціальних об‘єктів, які в процесі їх
використання сприяють задоволенню соціальних, культурних,
освітніх, естетичних та духовних потреб населення.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОБЛІКОВУ
ПОЛІТИКУ
Поняття «фактор» ( лат. factor – чинник ) в Філософському
словнику трактується як умова, рушійна сила, причина будь-якого
процесу. [1:712] Облікова політика є системою, яка діє як і кожна
система під впливом різного роду факторів. Їх визначення та
класифікація дозволять удосконалити механізми впливу на облікову
систему в цілому та на облікову політику зокрема.
Аналіз економічної літератури свідчить, що більшість науковців
(О.Н. Волкова, В. Гринів, М.С. Пушкар, В.Г. Швець, М.Т. Щирба та
інші) поділяють фактори впливу на внутрішні, що залежать від
організації фінансово-економічної діяльності підприємства і зовнішні,
на які підприємство відповідно вплинути не може.
Постійна зміна економічного середовища, в якому функціонує
підприємство призводить до переходу внутрішніх факторів до
категорії зовнішніх, і навпаки. Наприклад, такий фактор як рівень
автоматизації виробничих та управлінських процесів може
розглядатись як внутрішній фактор, коли мова йде про автоматизовані
системи на конкретному підприємстві. А також як зовнішній фактор,
якщо розглядати в цілому світовий рівень розвитку автоматизації
виробництва та управління. Аналогічно можна розглядати і рівень
кваліфікації управлінського персоналу та працівників бухгалтерської
служби та деякі інші фактори.
В процесі формування облікової політики потрібно
відслідковувати усі фактори, які так чи інакше мають вплив на
облікову політику. Найдоцільніше це здійснити застосувавши
системний підхід до зовнішніх і внутрішніх факторів.
Співвідношення зовнішнього і внутрішнього середовища
залежить від рівня системи. Так, зовнішній фактор для невеликого
підприємства буде внутрішнім для холдингу, в який входить це
підприємство. Наприклад, зовнішні користувачі фінансової інформації
для підприємства можуть бути внутрішніми користувачами стосовно
холдингу.
Окрім того, всі фактори, що впливають на формування облікової
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політики не можуть бути ні сталими, ні незалежними. Вони всі
одночасно діють в одній системі, змінюючись та впливаючи одне на
одного. Природно, що з плином часу одні фактори зникають, а інші
народжуються.
Ще досить недавно Ф.Ф. Бутинець виділяв такий фактор як
ступінь свободи дій в умовах переходу до ринку. [2:51] Українська
економіка сьогодні ринкова, хоча і не без своїх особливостей. Отже,
цей фактор вже відходить в історію. А ось фактори автоматизації
виробництва, системи управління, забезпеченості новими науковими
розробками та програмами, наявності нових технологій та техніки не
тільки не зникає, а й постійно є актуальним з огляду на швидкий
рівень росту науково-технічного прогресу.
Таким чином, системний підхід до класифікації факторів
облікової політики на зовнішні і внутрішні дозволяє виявити їх
особливості та взаємодію. Що в свою чергу дозволить усунути
негативні фактори та побудувати таку облікову політику
підприємства, яка реалізує найоптимальніші принципи та методи
бухгалтерського обліку та сприятиме прийняттю ефективних
управлінських рішень.
Список використаних джерел:
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АМОРТИЗАЦІЇ
Існуючі способи нарахування амортизації є важливим
інструментом активізації інвестиційної діяльності підприємств в
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умовах ринкової економіки. Їх вивчення показує, що в кожній країні
використовують різні підходи щодо нарахування амортизації.
Практичний досвід США свідчить про широке застосування і
розвиток методів прискореної амортизації. Це є прямим наслідком
розвитку економіки. Як відомо, однією з форм впливу держави на
виробництво поряд з державним замовленням, кредитом, субсидіями
тощо, є методи прискореної амортизації. Мета прискореної
амортизації - компенсувати у відомій мірі витрати у зв‘язку із
достроковим вибуттям обладнання з експлуатації з причини
морального зносу.
Важливо підкреслити, що в системі обліку США можуть
переглядатися норми амортизації, але сама оцінка об'єкту перегляду не
підлягає. Це пов'язано з тим, що, змінюючи оцінку, бухгалтер порушує
принцип відповідності - співставлення раніше понесених витрат з
отриманими в даному звітному періоді доходами, що викривляє
фінансовий результат та призводить до необґрунтованої зміни
оподатковуваного прибутку.
В законодавстві Німеччини не передбачено жодних конкретних
методів амортизації. На практиці найчастіше застосовуються
прямолінійний метод та метод зменшення залишку. Строки служби
активів, як правило, встановлюються за спеціальними галузевими
податковими таблицями.
У Франції також використовується переважно прямолінійний
метод, але ліквідаційна вартість при цьому не зазначається.
Комерційна амортизація за індивідуальними рахунками у Франції
включається до результату по звичайних операціях, тоді як додаткові
суми амортизації в цілях оподаткування включаються до складу
екстраординарних операцій.
У Португалії дозволяється використовувати лише лінійний
метод нарахування. Там діють за наступним принципом: «Матеріальні
активи повинні систематично амортизуватись протягом корисного
строку їх служби чи користування ними»[1]
У Люксембурзі амортизаційні відрахування не нараховуються
по активах, які мають невизначений термін експлуатації. Найчастіше
застосовується прямолінійний метод списання вартості, а загальна
вимога до порядку нарахування амортизації в цій країні звучить так:
«Амортизаційні відрахування повинні здійснюватись систематично і в
розумних межах»
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В обліку Польщі, як і в колишньому українському обліку,
амортизація нараховується за певною схемою з використанням
терміну та коефіцієнтів для конкретних груп основних засобів.
Величина нарахованого зносу може коливатись залежно від кількості
робочих змін, рівня технологічного та економічного прогресу,
виробничих
потужностей,
строку
експлуатації,
попередньо
встановленої ліквідаційної вартості, коефіцієнтів зносу відповідно до
податкового законодавства.
В Україні існує п‘ять методів нарахування амортизації:
прямолінійний, виробничий, зменшення залишкової вартості,
прискореного зменшення залишкової вартості і комулятивний [3].
Більшість національних підприємств використовують прямолінійний
метод нарахування амортизації, який має ряд недоліків:
- рівномірне нарахування амортизації протягом усього терміну
використання не забезпечує швидкого накопичення амортизаційних
коштів для відтворення основних засобів;
- не забезпечує відповідності амортизаційних відрахувань
інтенсивності використання основних засобів;
- не враховує належним чином моральний знос основних
засобів.
Незважаючи на те, що прямолінійний метод нарахування
амортизації є найпростішим у застосуванні, кожному підприємству
необхідно враховувати особливості використання основних засобів у
виробництві та ступінь впливу морального зносу на основні засоби, і
на основі цього обирати оптимальний метод амортизації.
УДК 657.421
Шмідт А.О., студентка 3-го курсу
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується зростанням
ролі нематеріальних активів у господарській діяльності. Таким чином,
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удосконалення методики їх обліку є актуальним питанням. Зокрема
достовірне визначення справедливої вартості нематеріальних активів
має велике значення, тому що від цього залежить прийняття
управлінських рішень.
Згідно з П(С)БО 8 нематеріальний актив (НА) – немонетарний
актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та
утримується підприємством з метою використання протягом періоду
більше одного року для виробництва, торгівлі, в адміністративних
цілях чи надання в оренду іншим особам [2].
У Податковому кодексі України НА визначено як право
власності на результати інтелектуальної діяльності, в тому числі
промислової власності, а також інші аналогічні права платника
податку в установленому законодавством порядку [1, с.19]. Податкове
законодавство не визначає для більшості НА строку корисного
використання (виключення становлять права на об‘єкти промислової
власності та авторське право і суміжні з ним права). Тож можна
зробити висновок, що його підприємство встановлює самостійно, але
не менше одного року.
При придбанні згідно з П(С)БО 8 вартість НА складається з:
 вартості придбання за вирахуванням знижок;
 непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню;
 інших витрат, пов‘язаних з придбанням та доведенням до
стану, в якому об‘єкт придатний до використання.
При створенні власними силами первісна вартість включає,
прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі
витрати.
Справедлива вартість НА визначається через її прирівнювання
до поточної ринкової вартості. У разі відсутності такої вартості
справедливою вартістю нематеріальних активів вважається оціночна
вартість. У таких випадках передбачається застосування експертних
методів оцінки [4, с.23].
Відповідно до П(С)БО 8 визнання в обліку об‘єктів у складі НА,
які підприємство створює, відбувається за вартістю, що враховує
понесені прямі витрати. Така оцінка може суттєво відрізнятися від
вартості аналогічних об‘єктів у разі їх надходження за справедливою.
Крім того, передбачений П(С)БО 8 порядок відображення в обліку НА,
що створено на замовлення іншою організацією, також є спірним. Це
пояснюється можливістю зазначення в договорі ціни на створені
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об‘єкти, яка не є справедливою. Отже, оцінка НА може відрізнятися
від справедливої вартості [3, с.172].
З огляду на це деякі автори рекомендують застосовувати
таблиці, які дасть змогу узагальнити інформацію про первісну вартість
створених НА та їх справедливу вартість. Ми також схиляємось до їх
думки і вважаємо, що дана таблиця повинна містити наступні графи:
 спосіб надходження нематеріального активу;
 первісна вартість (початкові витрати та витрати на
доведення);
 експертна вартість як результат експертної оцінки.
Отже, оцінка нематеріальні активи за витратами на створення
або закупівлю може суттєво відрізнятися від справедливої вартості.
Тому у формах рекомендується записувати не лише первісну, а і
експертну вартість нематеріальних активів, а також спосіб їх
надходження.
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ОСНОВІ АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У цей час багато виробничих підприємств України, які
виробляють наукоємну техніку, в зв'язку з переходом до нових
ринкових умов змушені швидко реагувати на зміни зовнішнього
середовища, бути гнучкими до вимог ринку, постійно вдосконалювати
як вироблювану продукцію, так і механізми управління. Більшість
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таких підприємств працюють на замовника, що дозволяє ефективно
використовувати наявні ресурси, цілеспрямовано створювати
високотехнологічну техніку, чітко планувати структурні підрозділи й
управляти ними. Однак для забезпечення стійкого положення на ринку
й у майбутньому, підтримки високого рівня рентабельності й
ліквідності виробництва для керівників підприємств необхідно мати
ефективні механізми формування портфеля проектів з урахуванням
стратегічної діяльності підприємства. Це обумовлено тим, що
сукупність проектів, які здійснюються на підприємстві, не тільки
дозволяють одержувати прибуток, але й повністю визначають технікоекономічний стан виробництва.
Процес реалізації проектів розробки й створення наукоємної
продукції на виробничих підприємствах, методи й моделі аналізу
проектів розробки складних технічних систем і вибір стратегій
підприємств досліджувалася у працях багатьох зарубіжних та
вітчизняних учених: .Д. Шапіро, В.М. Бурков, А.І. Яковлев, Г. Бірман,
які пропонують методи й моделі безпосередньо для ефективного
управління проектами, не орієнтуючись на можливості конкретного
виконавця, його планів на майбутнє, стратегії діяльності виробничого
підприємства. О.С. Виханський, Р.А. Фатхфутдінов, В.Г. Герасімчук,
І. Ансофф, К. Боумен в основному описують стратегічне планування й
управління підприємствами, які працюють на широке коло
споживачів, тобто підприємствами із серійним і масовим
виробництвом.
При формуванні портфеля проектів для реалізації та планування
діяльності підприємства варто віддавати перевагу тим проектам, які
значною мірою відповідають стратегіям підприємства. Для цього
варто зіставити показники, що описують проекти й стратегії.
Складність цього завдання обумовлена такими факторами:
- різні проекти можуть характеризуватися різними показниками,
які не можна порівняти між собою;
- мета одного проекту може по-різному відповідати декільком
стратегіям, не задовольняючи ні одну з них повною мірою;
- стратегія характеризує довгострокові цілі підприємства, в той
час як короткострокові проекти мають на меті досить близькі цілі,
тому реалізація довгострокової стратегії може вимагати виконання
великої кількості проектів, кожний з яких лише до деякої міри буде
забезпечувати досягнення стратегічних цілей.
Тому необхідно виробити правила, на основі яких будуть
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порівняні проекти й стратегії, що описані різнорідними системами
показників.
Метод формування портфеля проектів з урахуванням стратегій
діяльності підприємства дозволяє в комплексі врахувати низку
параметрів реалізації проекту й показників різних рівнів управління
підприємства: стратегічного, операційного й оперативного.
Моделі управління фінансовими ресурсами проектів на основі
методів сітьового планування. дозволяють у комплексі вирішувати
проблеми календарного планування реалізації множини проектів на
підприємстві.
УДК 657
Щегельська М., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Контроль якості дорожньо-будівельних робіт є важливою
частиною технології будівництва, він спрямований на забезпечення
високої якості робіт, виконання технологічних норм і правил,
забезпечення мінімальних витрат ресурсів. Контроль супроводжує
кожну технологічну операцію.
У дорожнім будівництві виділяють три види контролю: вхідний,
операційний, приймальний.
Вхідний
контроль
проектно-кошторисної
документації
передбачає перевірку її комплексності і якості. Якість проектних
рішень перевіряють відповідно інструкцій про послідовність
проведення експертизи проектів і кошторисів на будівництво Вхідний
контроль матеріалів підрозділяють на якісний і кількісний. Якісний
контроль проводять шляхом лабораторних досліджень відповідно до
діючого державними стандартами не пізніше 36 годин з моменту
одержання матеріалів, з реєстрацією результатів у журналах вхідного
контролю. Кількісний контроль передбачає контроль якості і кількості
отриманих матеріалів при їхньому одержанні з реєстрацією в тих же
журналах.
Операційний контроль – контроль технологічного процесу
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виконання будівельних робіт, що виконують паралельно з виконанням
технологічних операцій. Основними задачами операційного контролю
якості виконання робіт є і забезпечення необхідного рівня якості
будівництва доріг; своєчасні прояви причин виникнення дефектів при
виконанні робіт і прийняття методів по їхньому усуненню;
підвищення особистої і колективної відповідальності виконавців і
інженерно-технічного відділу за якість виконання дорожньобудівельних робіт.
Приймальний контроль завершальних дорожньо-будівельних
робіт оформляється актом приймання виконання підрядних робіт і
підписується замовником і підрядником.
За результатами перевірок, можна виділити ряд недоліків при
будівництві, реконструкції та капітальному ремонті, які найчастіше
зустрічаються та мають загальногалузеве значення:
1. Недостатній рівень перевірки якості при вхідному та
операційному контролі. Причиною цього є неповна укомплектованість
дорожніх лабораторій підрядника та замовника, низька кваліфікація
персоналу, недостатня вимогливість замовника.
2. Порушення технології проведення дорожньо-будівельних
робіт:
 незабезпечення будівельного водовідводу, що призводить до
перезволоження ґрунтів земляного полотна та конструктивних шарів
дорожнього одягу;
 порушення технологічного процесу при влаштуванні
поперечного чи підкюветного дренажу, а також асфальтобетонного
покриття.
 недостатнє ущільнення ґрунту земляного полотна, особливо
укісної частини насипів;
3. Недоліки проектних рішень.
Для усунення наведених вище недоліків ми пропонуємо
створити державну дорожню інспекцію, що дозволить повністю
контролювати стан доріг, хід виконання роботи. Удосконалити
лабораторні бази дорожніх підприємств, підприємство повинне
підвищувати кваліфікації спеціалістів, розробляти і впроваджувати
новітні технології, впровадити систему управління якістю.
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УДК 657
Щедра Н.О., магістрант
*Науковий керівник: Кучеркова С.О., к.е.н. доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО
СТРУКТУРИ
Капітал виступає головним критерієм кожного суб‘єкта
господарювання. Він характеризує загальну вартість засобів в
грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестованих у
формування його активів.
Розглядаючи сам капітал, бачимо, що кожне підприємство при
його створенні повинно мати певний капітал, який спочатку
формується, а потім розподіляється та використовується в процесі
здійснення ним його господарської діяльності.
Багато вчених взагалі-то трактують капітал підприємств порізному, але їх думки зводяться до єдиної суті поняття капіталу, та
визначають його як: основний чинник виробництва; фінансові ресурси
підприємства, що приносять дохід; головне джерело формування
добробуту його власників; капітал є носієм фактору ризику та
ліквідності; динаміка капіталу підприємства є найважливішим
показником рівня ефективності його господарської діяльності.
Існує багато критеріїв поділу капіталу, але суттєвим є його поділ
за джерелами залучення. Виділяють власний та позиковий капітал.
Власний капітал - це загальна вартість засобів підприємства які
належать йому на правах власності і використовуються ним для
формування його активів, отже є основою для початку та подальшого
розвитку діяльності кожного підприємства та є основним джерелом
фінансової стабільності підприємства.
Власний капітал поділяється на вкладений та накопичений.
Залежно від форми власності підприємства до складу вкладеного
капіталу відносять зареєстрований пайовий або статутний капітал та
додаткові внески учасників. Накопичений капітал являє собою той
капітал, який підприємство накопичує протягом здійснення своєї
господарської діяльності. До нього відноситься нерозподілений
прибуток (збиток), резервний капітал та інший додатковий капітал.
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Позиковий капітал підприємства характеризується об‘ємом його
фінансових зобов‘язань. Кожне підприємство здійснюючи свою
господарську діяльність не обходиться без залучення фінансового
капіталу як і з зовнішніх, так і з внутрішніх позикових джерел, яке,
безперечно, негативно впливає на фінансову стійкість підприємства,
хоча і підвищує його рентабельність, це, як правило, короткострокові
та довгострокові позики банків.
Використовуючи лише власний капітал, підприємство має
найбільшу фінансову стійкість, але обмежує темпи свого розвитку та
не використовує фінансові можливості приросту прибутку на
вкладений капітал.
Якщо підприємство використовує позичковий капітал, воно має
більш високий фінансовий потенціал свого розвитку і можливості
приросту фінансової рентабельності діяльності, але в більшій мірі,
«притягує» фінансовий ризик та загрозу банкрутства.
Важливим етапом аналізу капіталу є оптимізація його структури,
яка полягає у визначенні такого співвідношення між вартістю,
втіленою у кошти підприємства, які йому належать і приносять
прибуток, та вартістю, інвестованою в грошові кошти, що залучаються
на основі їх повернення, за умови якого досягається максимальна
ефективність діяльності підприємства.
Отже, основним цілями оптимізації структури капіталу є пошук
оптимального співвідношення між власним і позиковим капіталом,
мінімізація витрат по залученню довгострокових джерел
фінансування, а також забезпечення власникам капіталу максимальну
ринкову оцінку вкладених ними грошових коштів.
Список використаних джерел:
1. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національно банку
України. Навчальний посібник // за редакцією Сахарцевої І.І..- Київ, 2008 рік. 408 439с.
2. Управління капіталом. Навчальний курс // за редакцією Бланка И.А. – Київ,
2004 рік 9, 49-59с.
3. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів
вузів спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" / Вид. 2-е, доп. і пер. – Житомир: ЖІТІ,
2004.
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УДК 657
Шунь О.Ф., аспірант кафедри обліку і аудиту
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ І ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Для вищих навчальних закладів забезпечення стабільної роботи
в умовах ринкової економіки має важливе значення. Засобом
досягнення цього є реалізація великого переліку заходів по
приведенню ВУЗу у відповідність із стратегією його розвитку і
вимагає рішення низки проблем: поліпшення стратегічного і
оперативного планування, підвищення ефективності навчального
процесу і конкурентоспроможності випускників, покращення наукової
діяльності, поліпшення фінансово-економічних результатів.
Результативність і ефективність - основні принципи економічної
діяльності суб‘єкта господарювання в умовах розвитку ринкових
стосунків. У стандарті ИСО 9000 : 2000 цих термінів визначаються як:
Результативність (performance) — міра реалізації запланованої
діяльності і досягнення запланованих результатів;
Ефективність (effectiveness) — співвідношення між досягнутими
результатами і витраченими ресурсами.
По суті, результативність відноситься до досягнення цілей
організації, тобто вона за своєю природою
«телеологічна» і
відображає міру реалізації стратегії, а ефективність швидше
відноситься до оцінки використання ресурсів організації в ході
реалізації стратегії.
Ця
точка
зору
не
суперечить
висловлюванням
загальновизнаного фахівця в області якості Пітера Друкера, який
також вказував на відмінність цих термінів: результативність - означає
"робити правильні речі"(doing the right things); ефективність - "робити
речі правильно"(doing things right).
Усі компанії, що добилися значних успіхів, робили «правильні
речі», вибравши мету, яка відповідала потребам, існуючим у світі.
І те, і інше однакове важливо. Проте, П.Друкер відмічає, що
спершу необхідно визначити стратегію, з цільовою спрямованістю
фінансово-виробничої діяльності господарській організації, що вказує
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правильний орієнтир руху, а потім направити зусилля на досягнення
поставлених цілей мінімально можливими засобами.
Спочатку — правильна стратегія, а потім — економічно
ефективна діяльність. Таким чином, результативність первинна і
важливіша за ефективність. Загальновідомо, що самий «кращий»
спосіб скорочення витрат — це припинення будь-якої діяльності.
М.Портер писав про те, що існує маркетингова стратегія, що відбиває
конкуренцію на основі мінімальних витрат. При цьому
передбачається,
що
вимоги
до
інших
аспектів
конкурентоспроможності (якість, договірна дисципліна, сервіс і т. д.)
фіксуються і знаходяться на досить високому рівні. Проте сьогодні
більшість фахівців констатують, що низькі витрати не є тривалою
конкурентною перевагою, а створюють лише ситуаційні можливості.
Отже, в ринковій економіці найголовнішим мірилом
ефективності роботи вищого навчального закладу є результативність.
Результативність характеризує досягнення поставлених цілей, а
ефективність - засоби, методи, способи, використовувані для
досягнення цих цілей.
Проблема ефективності займає ключове положення в
економічній науці і практиці. Загальне поняття ефективності є досить
широким і вживається в найрізноманітніших областях. У
найзагальнішому випадку ефективність є відношення корисного
ефекту (результату) до витрат на його отримання.
Попри те, що проблемі економічної ефективності присвячена
велика кількість робіт, єдиного підходу до її визначення немає.
Ефективність - це оцінна категорія. Ефективність будь-якого
виробничого процесу є суб'єктивною мірою, вона може мінятися зі
зміною наших оцінок. Наприклад, залежно від того, хто робить оцінку
ефективності, акцент при такій оцінці робиться на різні показники
ефективності.
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УДК 338.1
Юрченко О.А., аспірант
Національна академія статистики, обліку та аудиту
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Фармацевтична галузь у розвинених країнах відноситься до
числа найдинамічніших і рентабельних, але в той же час виступає як
особливий сегмент ринку, що регульований державними органами
влади, а також контрольований страховою медициною. Вона посідає
значне місце й в економіці України, тому що являє собою важливий
сегмент національного ринку. Останнім часом відбуваються тенденції
щодо зниження ефективності роботи фармацевтичних підприємств.
Більшість з них мають високу витратомісткість операційної діяльності.
Організація обліку витрат операційної діяльності на
фармацевтичних підприємствах повинна забезпечувати:
1. достовірне і своєчасне відображення фактичних витрат на
виробництво у порівнянні з нормами та кошторисами в розрізі
структурних підрозділів підприємства (бинтовий, пігулковий,
галеновий і мазевий цехи) і відповідності обліку витрат за статтями
калькуляції чи кошторису витрат;
2. оперативний контроль за використанням матеріальних,
трудових і грошових ресурсів у процесі виготовлення лікарських
засобів в порівнянні з діючими нормами витрат;
3. виявлення результатів діяльності структурних господарських
підрозділів фармацевтичного підприємства;
4. дотримання режиму економії на всіх ділянках виробництва
та виявлення додаткових резервів зниження собівартості
фармацевтичної продукції.
Облік витрат операційної діяльності має ґрунтуватися на
наступних принципах:
1) Документування операційних витрат у момент їх
виникнення - означає, що всі витрати, які були понесені мають бути
задокументовані і відображені у кількісному та грошову виразі. Даний
принцип є обов'язковою передумовою для оперативного контролю за
використанням коштів у виробництві та для обліку відхилень від норм
їх використання по місцях виробництва. Звідси слідує, що своєчасне
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документування витрат операційної діяльності є основою організації
їх обліку.
2) Повне відображення первинних витрат операційної
діяльності. У ході виробництва лікарських засобів виникають витрати,
які в силу різних причин не враховуються.
3) Групування операційних витрат по об’єктах обліку, та по
статтях калькуляції. На думку Басманова І.А. об'єктом обліку витрат
є групування витрат на виробництво для: калькулювання собівартості
окремих видів продукції.
4) Роздільне відображення операційних виробничих витрат за
діючими нормами і відхилення від норм. Цей принцип ґрунтується на
тому, що дієвість і аналітичність обліку операційних витрат
обумовлюється також його здатністю в оперативному порядку
відокремити витрати, обґрунтовані діючими нормами, від витрат
понад ці норми. З цією метою в обліку необхідно забезпечити
групування витрат по нормам і відхиленням від них. Це дасть змогу
розділити фактичні операційні витрати на виправдані і невиправдані з
виявленням причин виникнення останніх.
5) Зв'язок обліку витрат операційної діяльності з Планом
рахунків і податковим законодавством. Згідно П(С)БО 16 «Витрати»
витрати класифікуються за економічними елементами та за видами
діяльності. Для обліку витрат за видами діяльності на фармацевтичних
підприємствах використовуються рахунки класу 9 «Витрати
діяльності», а для обліку витрат за економічними елементами рахунки
класу 8 «Витрати за елементами». При організації обліку витрат
операційної діяльності використовуються як аналітичні так і
синтетичні рахунки бухгалтерського обліку. Податковий Кодекс
України визначає перелік
витрат операційної
діяльності:
1) Собівартість реалізованої продукції (товарів, виконаних робіт,
наданих послуг), яка включає: прямі матеріальні витрати; прямі
витрати на оплату праці; амортизація виробничих основних засобів і
нематеріальних активів, безпосередньо пов‘язаних з виробництвом
готової продукції; вартість придбаних послуг, прямо пов‘язаних з
виробництвом готової продукції; інші прямі витрати. 2) Інші витрати.
До них відносять: загальновиробничі, адміністративні, витрати на
збут, інші операційні витрати, фінансові та інші витрати.
За
результатами проведеного дослідження визначено:
фармацевтичні підприємства мають високу витратомісткість
операційної діяльності; основними шляхами зменшення витрат є
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правильна організація їх обліку, яка базується дотриманні основних
завдань і принципів організації обліку витрат операційної діяльності.
УДК 657
Юсковець Ю.В., ст. гр. ОАмз- 51
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ПЛАТЕЖІВ
Питання сплати податків є одним з найважливіших у діловому
житті українських економічних суб‘єктів. Насамперед, менеджери
підприємства контролюють правильність, повноту і своєчасність
сплати податків з метою запобігання нарахуванню штрафів пені й
іншим санкціям, а вже потім – визначають можливості легального
зниження податкових виплат. Інформація, необхідна для прийняття
рішень щодо податкового планування незалежно від внутрішньої
структури і системи управління підприємством, міститься в даних
податкового, бухгалтерського й управлінського обліку. Тому аналіз
такої інформації про розрахунки з бюджетом є надзвичайно важливим.
Інформація про особливості аналізу та ряд теоретичних аспектів
у галузі розрахунків з бюджетом відображено у наукових розробках
Болдуєвої О.В., Васильової Т. В., Мельника В.М., Кізими А. Я. та ін.
Мета – пошук легальних шляхів зменшення податкових
зобов‘язань та платежів
В процесі пошуку легальних шляхів зниження податкових
зобов‘язань нами було встановлено, що всі способи зменшення
податків можна підрозділити на дві самостійні категорії: - спосіб
податкової мінімізації; - спосіб податкової оптимізації.
Мінімізація податкових платежів передбачає легальне ухилення
від сплати податків й нелегальне.
Податкова оптимізація - це організація діяльності підприємця з
податкового планування, за якого податкові платежі зводяться до
мінімуму на законних підставах, без порушенім норм податкового й
карного законодавств. У цьому випадку певний економічний ефект у
вигляді зменшення податкових платежів досягається шляхом
кваліфікованої організації справ про обчислення й сплату податків, що
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виключає або знижує випадки необґрунтованої переплати. Податкова
оптимізація включає: розробку наказу про облікову податкову
політику, оптимізацію через договір, метод офшору, метод зміни
відносин, метод розподілу відносин, метод відстрочки податку, метод
прямого скорочення об‘єкту податку, застосування пільг, звільнень,
які прямо передбачені законом.
Для того, щоб управляти податками, необхідно визначити й
оцінити зміни фінансових результатів угод, подій та інших фактів
господарського життя, що відбуваються під впливом податків.
При прийнятті рішень з податкових питань необхідно виявляти і
враховувати взаємний вплив оподатковуваних баз по різних видах
податків. У протилежному випадку фактичні витрати на угоду
виявляться вище за розрахункові.
Після того, як усі наслідки впливу податків на управлінські
рішення виявлені, підприємству необхідно вирішити питання про
можливість перекладання всіх податків чи їх частини на споживача.
Основні положення запропонованого підходу щодо перекладання
податків полягають у такому. По-перше, необхідно визначити частину
податків, що можуть бути перекладені на споживача, і ті наслідки, до
яких це приведе. Інакше кажучи, необхідно визначити можливу межу
підвищення ціни і спрогнозувати реакцію споживачів. По-друге,
визначити частину податків, що може бути перекладена на
постачальника. Тобто необхідно визначити можливу межу зниження
ціни закупівель і спрогнозувати реакцію постачальників. По-третє,
виробити єдині з конкурентами підходи до ситуації, що складається, і
по-четверте, домовитися з державними органами.
Існуючі методи податкового планування в сучасному розумінні
не забезпечують можливості управління податками, з цією метою
пропонуємо використовувати методи управлінського обліку з
виділенням у них податкової складової, для цього необхідно всі
податки й інші обов‘язкові платежі в бюджет розглядати як витрати
бізнесу безвідносно до бухгалтерської класифікації витрат.
Таким чином, основні напрями вдосконалення податкового
планування на підприємстві полягають у визначенні взаємного впливу
податків на фінансові результати підприємства й мінімізації такого
впливу; перекладенні частини податків на споживачів або
контрагентів; управлінні податковими витратами на основі включення
податкової складової в кост-карту одиниці послуг. Запропоновані
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методи дають змогу управляти податками, використовуючи саме
внутрішні важелі підприємства.
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СУЧАСНИЙ СТАН МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ
В умовах ринкової економіки органи місцевого самоврядування
вимушені шукати нові джерела фінансування соціально-економічного
розвитку своєї території, в тому числі і за рахунок звертання на
фондовий ринок. Все більша кількість муніципалітетів стає його
активними учасниками в якості емітентів боргових цінних паперів.
Становлення ринку місцевих запозичень в Україні є однією з
найбільш важливих проблем розвитку місцевого самоврядування, що
потребують невідкладного розв‘язання.
Місцеві позики є нетрадиційним джерелом залучення
фінансових ресурсів у місцевий бюджет для зміцнення фінансової
самостійності місцевого самоврядування та є прогресивним
механізмом інвестиційної і грошово-кредитної політики в руках
держави. Використовуючи такий механізм, державні органи можуть
впливати на регіональну політику шляхом мобілізації заощаджень і
накопичень суб‘єктів господарювання, головна мета яких – реалізація
соціально-інвестиційних програм на місцевому рівні [1].
Протягом І півріччя 2011 р. Комісією зареєстровано випуск
емісійних ЦП на суму 80,95 млрд. грн., у тому числі: акції – 35,30
млрд. грн.; облігації підприємств – 16,58 млрд. грн.; опціонів – 90,20
тис. грн.; облігації місцевих позик – 400,00 млн. грн.; інвестиційних
сертифікатів – 26,60 млрд. грн.; акції корпоративних інвестиційних
фондів – 2,07 млрд. грн. [2]
Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на
організаторах торгівлі з 2006 року по І півріччя 2011 роках
зменшилася з 0,99 млрд. грн. до 0,25 млрд. грн. відповідно. Найменшу
питому вагу у торгівлі цінними паперами займають облігації місцевих
позик - 0,22%, а державні облігації України – 34,52% [2].
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До основних причин, що негативно вплинули на розвиток в
Україні муніципальних облігаційних позик, можна віднести [3]:
- невідпрацьованість схем обороту облігаційних позик;
- неточності в інвестиційних планах емітентів та неправильна
оцінка поточної ситуації в регіоні, що призводить до
необґрунтованості терміну на який емітовано облігації, терміну
окупності проектів та механізму використання залучених коштів;
- нерозвиненість вітчизняного фондового ринку, зокрема
вторинного, відсутність необхідної інфраструктури;
- відсутність єдиного нормативного документу, який би
забезпечив вдосконалення нормативної бази у сфері місцевих
запозичень і гарантій;
- відсутність механізму захисту прав кредиторів з контролю за
цільовим використанням позикових коштів, управлінню коштами
резервних фондів позик (що веде до їх неефективного та/або
неправомірного використання), системи моніторингу реалізації
інвестиційних проектів та оцінки величини кредитних ризиків за ними.
Запозичення до місцевих бюджетів можуть вирішити багато
проблем територіальних громад, а отже і їхніх жителів. Як
невід‘ємний чинник зміцнення матеріально-фінансової бази місцевої
влади, вдосконалення інституту запозичень у нашій країні сприятиме
досягненню органами місцевого самоврядування належної фінансової
самодостатності та дасть їм змогу вийти на новий якісно вищий рівень
розвитку.
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Облікова політика підприємства повинна забезпечити цілісність
бухгалтерського обліку і тому вона має охоплювати всі аспекти
облікового процесу: методичний, технічний і організаційний. А, отже,
складові облікової політики підприємства формуються у
організаційному, методичному та технічному аспектах. Кожен з них
об‘єднує відповідні об‘єкти, за якими існують альтернативні варіанти
(елементи).
Методичний аспект облікової політики визначає варіанти
відображення в бухгалтерському обліку та отримання інформації про
факти господарської діяльності виходячи з альтернативних способів
(прийомів) та специфіки діяльності підприємства.
В розпорядчому документі про облікову політику підприємство
має чітко визначитися щодо наступного застосування: методів оцінки
вибуття запасів; періодичності визначення середньозваженої
собівартості одиниці запасів; порядку обліку (ідентифіковано чи
загалом) і розподілу транспортно-заготівельних витрат; окремого
субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; методів
амортизації необоротних активів; переоцінки необоротних активів;
періодичності (періоду) зарахування сум дооцінки необоротних
активів до нерозподіленого прибутку; вартісних ознак предметів, що
входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів;
методу обчислення резерву сумнівних боргів; переліку створюваних
забезпечень майбутніх витрат і платежів; порядку оцінки ступеня
завершеності операцій з надання послуг; порядку визначення ступеню
завершеності робіт за будівельним контрактом; переліку та складу
змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;
переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг); бази розподілу витрат за операціями з
інструментами власного капіталу; періодичності відображення
відстрочених податкових активів і відстрочених податкових
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зобов‘язань; порогу суттєвості щодо окремих об‘єктів обліку; тощо.
Технічний аспект облікової політики передбачає такі складові:
використання Плану рахунків (типового чи скороченого), включаючи
Робочий план рахунків; застосування форм первинних документів, по
яких не передбачені типові форми; використання комп‘ютерної
техніки; вибір облікових реєстрів і форми обліку (журнальна,
журнально-ордерна,
Журнал-Головна,
меморіально-ордерна,
автоматизована
(комп‘ютерна));
розробка
схем
(графіків)
документообороту і технології обробки облікової інформації, в т. ч. з
використанням комп‘ютерної техніки; склад і порядок подання
звітності (в тому числі фінансової та внутрішньої); порядок
проведення інвентаризації активів та зобов‘язань; тощо.
Облікова політика є сукупністю конкретних елементів
організації бухгалтерського обліку, які визначаються підприємством
на підставі загальноприйнятих правил з врахуванням специфіки
(особливостей) його діяльності. Таким чином, організаційний аспект
облікової політики підприємства включає: організаційну форму
створення обліково-аналітичної служби підприємства; структуру
обліково-аналітичної служби підприємства; рівень централізації
облікових робіт; посадові інструкції облікових працівників і
матеріально-відповідальних осіб; варіант організації управлінського
(внутрішньогосподарського) обліку (інтегрована, автономна); перелік
центрів затрат та центрів відповідальності; показники, які становлять
комерційну таємницю та порядок її захисту; систему внутрішнього
контролю; виділення філій, представництв, відділень та інших
підрозділів підприємства на окремий баланс; тощо.
Облікова політика підприємства хоча і охоплює всі сторони
обліку (методичні, технічні і організаційні), обов'язково буде
відрізнятися на різних підприємствах, оскільки наведені елементи
методичного, технічного і організаційного аспектів облікової політики
не є вичерпаними. При цьому кожне підприємство має вибирати ті
елементи облікової політики, які відповідають особливостям його
діяльності. Підприємство має право розширити їх, доповнюючи
іншими елементами.
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