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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Розвиток малих підприємницьких структур є одним із
найважливіших факторів економічного розвитку суспільства на
ринкових засадах. Малому бізнесу належить провідна роль в
активізації процесів соціально-економічного розвитку, здійсненні
структурної перебудови економіки, запобіганні безробіттю шляхом
створення нових робочих місць. Але практика господарювання малих
підприємницьких структур свідчить, що за результативністю вони не
стали потужним сегментом вітчизняної економіки. В Україні частка
малого бізнесу у ВВП становить 11%, а кількість малих підприємств у
розрахунку на 10 тис. осіб – 53 одиниці, тоді як у країнах з розвинутою
ринковою економікою ці показники складають відповідно 50-60% та
500-700 одиниць. [1,с.224]
Позитивні сторони малого бізнесу обумовлюються швидкою
окупністю витрат, свободою ринкового вибору, орієнтацією на
виготовлення товарів і послуг повсякденного попиту, реалізацією
інновацій, високою мобільністю і раціональністю форм управління.
Світовий досвід показує, що малий бізнес переважно
фінансується невеликими банківськими установами: земельними
банками і ощадними касами, банками взаємного кредитування та
кооперативні банки, які спеціалізуються на кредитуванні дрібних і
середніх підприємств, а також на фінансуванні їхніх капіталовкладень.
Рівень функціонування цих установ достатньо високий, вони
задовольняють потреби клієнтів у найрізноманітніших фінансових
послугах, пропонуючи не тільки кредити та інвестиції, а і фінансовий
консалтинг
(консультації
щодо
фінансового
менеджменту,
маркетингу, бухгалтерського обліку) та методичне забезпечення
малого бізнесу. Перевага цих банків в обслуговуванні клієнтів малого
бізнесу - індивідуальний підхід, а відповідно індивідуальний сервіс
для кожного клієнта [ 2,с. 68].
Мале підприємництво, як найуразливіший сектор економіки, не
отримує належного захисту та підтримки держави. Результатом цих
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труднощів є масовий відхід МП у тіньовий сектор, посилення
кримінальних тенденцій у бізнесі.
Сьогодні становище вітчизняного малого бізнесу є вкрай
складним і вимагає негайного вирішення. Малі підприємства змушені
діяти в реаліях кризової економіки: вони потерпають від надмірного
оподаткування, нестачі кредитних джерел, адміністративних утисків,
та інших негативних явищ, які супроводжують процеси реформування
в країні. Головними причинами гальмування розвитку малого
підприємництва в Україні є: відсутність дійового механізму реалізації
державної політики щодо підтримки малого підприємництва; важкий
тягар оподаткування; низькі темпи та перекоси в процесі
реформування власності; відсутність належного нормативноправового забезпечення розвитку малого бізнесу; обмеженість або
повна відсутність матеріальних фінансових ресурсів; недосконалість
системи обліку та статистичної звітності малого підприємництва,
обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення.
Для розвитку МП в Україні, на нашу думку, слід провести
наступні заходи: проведення регуляторної реформи в сфері малого
підприємництва як комплексу заходів державних органів влади з
метою усунення існуючих штучно створених проблем розвитку
малого підприємництва та запобігання подальшому їх виникненню;
необхідна розробка та реалізація загальнодержавної та регіональної
політики підтримки малого підприємництва в пріоритетних напрямках
на основі конкретних інвестиційних проектів за рахунок державних та
місцевих джерел фінансування; подальший розвиток та вдосконалення
ринкової інфраструктури, яка б забезпечувала підтримку та
функціонування в першу чергу малого та середнього бізнесу;
створення необхідних умов для залучення вітчизняних та іноземних
інвестицій. Необхідно реформувати податкову систему для усіх
підприємств: зменшити податковий тиск шляхом зниження податків
на заробітну плату, ПДВ, митних зборів на імпортовану продукцію,
зменшити кількість податків та різноманітних платежів; перетворити
податкову систему на стимулюючий фактор розвитку малого бізнесу.
Негайних змін потребує податкова ситуація Проблема отримання
фінансування для бізнесу є суттєвим фактором, що стримує появу
нових господарських одиниць та розширення вже існуючого бізнесу.
[3.с.86-98].
Таким чином, мале підприємництво є важливим суб’єктом
народногосподарського комплексу країни, оскільки воно здатне
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забезпечити структурну перебудову економіки, створити нові робочі
місця, сприяти процесам приватизації та демократизації. Розвиток МП
є гарантом невідворотності вітчизняних ринкових перетворень.
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РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ – ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
В умовах розвитку та модернізації світового ринку виникла
потреба негайного реформування бухгалтерського обліку у
бюджетних установах України. 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 фінансово-бухгалтерських; 5) підвищення рівня
прозорості та відкритості ведення бухгалтерського обліку[3, 34с.].
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 [5, 21с.].
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
бюджетних коштів; своєчасно здійснювати перерахування коштів усім
рівням бюджетів [4, 348с.].
Особливе місце в процесі реформування бухгалтерського обліку
відводиться питанню побудови Плану рахунків. На сьогоднішній день
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 [4, 348с.].
Незважаючи на значні успіхи в організації обліку в установах
невиробничої сфери, що спостерігаються останніми роками є низка
теоретичних, методологічних та організаційних проблем, що
вимагають термінового вирішення, а саме: у процесі економічної
реформи відбувається переформатування джерел; фінансування
установ невиробничої сфери – із загальнодержавного у місцеве;
зростає частка позабюджетних коштів у складі джерел фінансування
бюджетних установ; галузева специфіка окремих установ вимагає
специфічного підходу до обліку їх діяльності [2,59с.].
Таким чином, бухгалтерський облік у бюджетних установах є
одним із важливих галузевих обліків в Україні, тобто питання його
реформування стоїть дуже гостро. До основних напрямів
реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ можна
віднести: розробку і впровадження Єдиного плану рахунків у
бюджетній сфері; удосконалення використання засад управлінського
обліку у діяльності бюджетних установ; упровадження цілісних та
інтегрованих систем управління фінансами, які складаються за
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методом нарахувань; збільшення масштабів використання ЕОМ у
діяльності бюджетних установ.
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На сучасному етапі розвитку зовнішньоекономічних відносин
України, коли відкриваються можливості вступу до світових
організацій, у ряді першочергових завдань можна визначити
підвищення ефективності управління соціально-економічною сферою.
Вступ України у 2008 році до СОТ відкрив не лише нові можливості
розвитку економіки, але й визначив необхідність відповідності
товарів та послуг вітчизняних підприємств міжнародному рівню.
Поряд із розвитком важкої промисловості різке скорочення
виробництва легкої промисловості призвело до заповнення на
вітчизняному ринку товарів іноземних виробників. Неможливість
великих виробників швидко реагувати на потреби ринку призвела до
банкрутства державних підприємств легкої промисловості та
виникнення значної кількості невеликих приватних виробників
(державних підприємств на 2008 році менше 1%). Відповідно частка
обсягу реалізованої продукції підприємств легкої промисловості є
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незначною (близько 1%) у загальному підсумку продукції переробної
промисловості (табл. 1) [1].
Таблиця 1
Обсяг реалізованої продукції підприємств легкої промисловості
за січеньлютий
2009
млн.
млн. грн. у % млн. грн. у % млн. грн. у %
у%
грн.
551729,0 100 717076,7 100 779126,8 100 95119,3 100
2006

Промисловість
Переробна
промисловість, 405466,3 73,5
з неї:
легка
6127,7 1,1
промисловість
текстильне
виробництво;
4190,4 0,8
виробництво
одягу, хутра
виробництво
шкіри, виробів зі 1937,3 0,3
шкіри та інше

2007

2008

530162,7 73,9 588921,9 75,6 59777,9 62,9
7034,1

1,0

6429,9

0,8

722,2

0,8

4940,5

0,7

4492,6

0,6

535,9

0,6

2093,6

0,3

1937,3

0,2

186,3

0,2

Зважаючи на зменшення обсягів виробництва продукції легкої
промисловості, зрозуміло, що розвиток галузі неможливий без
капітального оновлення застарілої матеріально-технічної бази та
застосування нових підходів до управління вітчизняними
підприємствами. Активізацію інноваційно-інвестиційного розвитку
галузі передбачає прийнята Концепція державної цільової програми
розвитку легкої промисловості на період до 2011 року [2].
Можна сказати, що сучасний стан легкої промисловості
характеризується наявністю низки проблем, які є перепоною для
нормального соціально-економічного розвитку як всієї країни, так і її
окремих регіонів, основними з яких є:
1. Неможливість конкурувати із дешевими товарами Китаю та
Туреччини (як правило, низької якості).
2. Значна частка на споживчому ринку одягу та взуття ―секондхенд‖.
3. Неефективність використання систем давальницької
сировини.
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4. Необхідність капітального оновлення виробництва та
запровадження новітніх технологій.
5. Великі підприємства поряд з недостатньою завантаженістю
потужностей характеризуються незначною гнучкістю, що вимагає
перегляду підходів до управління на рівні з підтримкою з боку
держави (в тому числі держзамовлення).
6. Збільшення кількості збиткових підприємств (45,6%). На
сьогоднішній день значна частка малих підприємств знаходиться на
межі банкрутства та потребує підтримки з боку держави.
Підсумовуючи вищевикладений матеріал, можна зробити
висновок, що для покращення розвитку легкої промисловості
необхідно здійснити інтенсифікацію зусиль вітчизняних виробників
щодо завоювання стійких конкурентних позицій на внутрішньому
ринку шляхом поліпшення якості, підвищення наукоємності
продукції, зниження її собівартості. Забезпечення більш гнучкого
реагування підприємств на запити споживачів передбачає, в свою
чергу, покращення інвестиційного клімату в Україні з метою
залучення відповідних інвестицій, виходу на іноземні ринки,
налагодження довгострокових партнерських відносин та відходу від
неефективних схем давальницької сировини.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках
та обмеженості фінансових можливостей одним з ефективних засобів
розвитку підприємств є використання франчайзингових відносин.
Франчайзинг виступає як засіб досягнення особливих стратегічних
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цілей: швидше проникнути на ринок, мобілізувати капітал за рахунок
існуючих торгових марок, поліпшити
Причини успіху принципу мережі у виробництві прості та явні.
Старовинне правило « В єдності – сила» діє і сьогодні. На ринку, де
конкуренція постійно загострюється, залишатися одному – означає йти
на ризик. У підсумку це призводить до того, що компанії, що є
частиною великої мережі, витісняють незалежних
Харчова промисловість України є потенційно перспективною
для впровадження франчайзингової системи ведення діяльності.
Особливу увагу слід приділити галузям, в яких вже існує світовий
досвід, а саме ринку мінеральної та солодкої води, пива.
Мета кожного підприємства – це отримання прибутку. Як
правило досягнути цього можна або збільшити доходи, або зменшити
витрати. В даному випадку інструментом
розвитку бізнесу є
використання системи франчайзингу. Франчайзинг дасть змогу
встановити в регіонах невеликі виробничі потужності, наприклад
одну-дві лініі розливу певного напою, що має найвищі обсяги
реалізації. Важливо, щоб в одному регіоні розлив одного і того ж
напою не повторювався. Перенесення виробництва дозволить
зекономити витрати на транспортування та зберігання. Цим в свою
чергу можна скористатися, наприклад, знизити ціну продукції на 20%
від зекономлених транспортних витрат. Як правило, інформація про
появу потужностей відомої торгової марки в регіоні дуже швидко
розповсюджується. Доцільно запровадити оптові продажі розливного
пива або соків недалеко від заводу (чи виробничих потужностей), тим
самим переконати споживача, що продукція не є підробленою і
«тільки що з конвеєра». Оскільки споживач вимогливий до якості та
«свіжості» продукту, то цей момент не пропустить. Перспективним є
організація фірмових пунктів продажу продукції. Таким чином, за
рахунок цих заходів можливо витиснути місцевих дрібних виробників
і дистриб’юторів, скориставшись популярністю і попитом своєї
торгової марки.
Відмічаються позитивні тенденції розвитку франчайзингу:
збільшується кількість іноземних брендів, що виходять на ринок через
систему франчайзингу. Ріст конкуренції приводить до боротьби за
споживача, а це в свою чергу стимулює поліпшення якості продукції
та наданих послуг. Їх наявність говорить про те, що франчайзинг буде
ще не один рік формуватись і зміцнюватись в Україні. Цей шлях
розвитку бізнесу зосереджує в собі не лише вітчизняні бренди, але й
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відомі світові бренди, що беззаперечно є найкращим стимулом для
споживачів продукції чи послуги.
Таким чином в умовах жорсткої конкуренції франчайзинг є
можливістю не тільки для збереження, але й для зростання капіталу.
Ця система ведення бізнесу дозволить закріпити позиції компанії на
ринку. Підприємства, які займають сильні позиції на ринку, можуть
скористатися кризовою ситуацією для інших, слабких підприємств,
які на межі банкрутства, закриття чи реорганізації.
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*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ
З точки зору облікового процесу, швейне виробництво є одним із
найскладніших. Специфічною ознакою підприємства швейної галузі є
те, що левову долю у структурі активів підприємства займають
сировина і матеріали. Керівництво підприємства створює певний запас
тканин, відповідно до запланованих замовлень а також виходячи з
аналізу того, які саме матеріали найчастіше використовуються.
Другою специфічною ознакою швейного підприємства є те, що
виробничий процес відбувається дуже швидко. Звичайно, багато
залежить від складності виробу, проте при нормально налагодженому
виробничому процесі сировина і допоміжні матеріали на складах
майже не затримуються. Іншою стороною медалі є те, що якісні
тканини коштують дорого і ціни на них постійно зростають.
Таким чином можна сформулювати одну з основних проблем
управління запасами на швейному підприємстві – це пошук
оптимальної кількості тканини на складі, яка б забезпечувала
безперервність виробничого процесу і при цьому не перетягувала
значну частину обігових коштів у запаси, які будуть залежуватись на
складі.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є проведення на
підприємствах економічного аналізу обігу запасів. Для керівництва
така інформація дасть точні дані, якими можна буде оперувати при
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наступних розрахунках. Основним шляхом вирішення цього питання
вважаємо проведення короткострокового і довгострокового
планування на основі даних економічного аналізу.
Одним із важливих аспектів управління запасами на будь якому
підприємстві є контроль за їх використанням. Відмінною ознакою
швейного виробництва від інших виробництв є те, що традиційними
методами здійснювати контроль за використанням запасів дуже
складно. Для прикладу, у виробництво тканини видається не рівно
стільки скільки потрібно, а зазвичай з запасом. Така ситуація
обумовлена тим, що не раціонально кожного разу від рулону тканини
відміряти необхідний мінімум. Такий процес забирає дуже багато
робочого часу, тому прийнято віддавати тканини у розкрій одразу
рулонами. Звідси виникає наступна проблема швейних виробництв,
зумовлена їх особливостями – у розкрійних цехах постійно
накопичуються залишки тканини, облік і контроль яких здійснювати
дуже складно.
На нашу думку, з даної ситуації бухгалтер з обліку запасів може
вийти наступним чином:
1. Ведення ретельного і скрупульозного документування усіх
операцій які відбуваються з тканиною;
2. Контроль за нормами використання тканини, максимальне
наближення таких норм до реальних показників. Аналітичне
спостереження за процесом розкрою тканини, раціональністю
нанесення лекал на полотно;
3. Здійснення математичного та логічного контролю за
використанням тканини шляхом звірки первинних документів, звітів
розкрійного цеху, звітів швейних цехів, затверджених норм
використання тканин та ін.
Отже, швейне виробництво має свої галузеві особливості, які
вимагають нестандартних підходів до їх обліку, пошуку та створення
нових методик та шляхів розв’язання проблем, що виникають.
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Розвиток економіки та орієнтація України на вимоги
Європейського співтовариства вимагає кардинальних змін в
управлінні і перебудові системи організації, методології і
функціонування господарського контролю. Зокрема, посилюється
потреба в критичному аналізі стану державного фінансового
контролю, систем внутрішнього господарського контролю та
незалежного зовнішнього аудиту, як складових інфраструктури
ринкової економіки. Ці питання набули актуальності у зв’язку з
необхідністю суспільної контрольованості процесів використання
бюджетних коштів, ефективності діяльності підприємницьких
структур державної та недержавної форм власності, інтеграції країни в
світову економіку та забезпечення потреб користувачів фінансової
інформації.
Роль і місце господарського контролю, як однієї з основних
функцій управління, неухильно зростає. Контроль є одночасно і
складовою бухгалтерського обліку, однією з найважливіших його
функцій, і відокремленою галуззю економічної науки.
Вивчення теоретичних засад і практичних аспектів
господарського контролю, норм і стандартів аудиту, пристосування їх
до застосування у практиці державного контролю і незалежного
аудиту вітчизняних підприємств може бути засобом наближення
ревізійної і аудиторської практики до проблем діяльності підприємств
окремих галузей. Не зменшуючи ролі сучасних досліджень,
здійснених для розвитку і удосконалення господарського контролю,
можна відмітити невизначеність комплексності і змістовного
наповнення економічного контролю, сучасних вимог до його суб'єктів
і об'єктів, недосконалість методик проведення в окремих галузях,
недостатність організаційного і методичного забезпечення контролю
окремих технологічних циклів і операцій. З метою розробки і
поглиблення теоретичних і організаційно-методичних основ
господарського контролю може бути корисним накопичений
закордонний досвід, використання якого доцільне з урахуванням
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особливостей національної економіки.
Надання самостійності підприємствам та організаціям, їх
приватизація і створення на їх основі акціонерних товариств,
приватних підприємств та інших об’єднань і товариств призвело до
необхідності створення органів, в обов’язки яких входило б
проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств
усіх форм власності, забезпечення консультацій по фінансових
питаннях. Це сприяло виникненню власне аудиту як однієї з форм
контролю, а також органів фінансового контролю у вигляді
аудиторських фірм.
Проте, в умовах невизначеності економічної ситуації в країні,
ускладнення
фінансово-господарських
відносин
суб’єктів
господарювання, змін законодавства і фіскальної політики,
актуальності набувають подальші дослідження й розробки форм,
методів організації внутрішнього контролю на рівні системи
менеджменту підприємств різних розмірів. Відповідно до цього
змінились і вимоги до управління виробництвом та до економічного
контролю. Обґрунтування теоретико-методичних положень і
вдосконалення організації економічного контролю діяльності
підприємств у середовищі конкуренції і інтеграції країни зумовлюють
виокремлення різних напрямів досліджень.
Зокрема, для теоретичного обґрунтування побудови системи
економічного контролю в різних галузях необхідним вбачається
розглянути історію розвитку контролю, як науки. Досить цінними є
напрацювання науковців і практиків радянських часів, організаційнометодичне та нормативне забезпечення ревізій, які доречно вивчити й
використати для розробки сучасних методик та організаційних форм
контролю
з
боку
держави
і
розвитку
ефективного
внутрішньогосподарського контролю.
Слід зазначити, що перебудова систем галузевого контролю
потребуватиме відповідного забезпечення. Це стосується і підготовки
кваліфікованих кадрів, внесення змін до законодавчих і нормативних
актів, розробки методичних рекомендацій для здійснення ревізій,
технічного забезпечення.
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В сучасних умовах господарювання для більшості українських
підприємств особливої актуальності набувають питання, пов’язані із
зростанням сум дебіторської та кредиторської заборгованості. При
цьому не має єдиного дієвого механізму розв’язання цієї проблеми.
Одним із альтернативних варіантів вирішення зазначеної проблеми є
використання векселів.
Згідно Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» під
векселем розуміють цінний папір, що засвідчує безумовне грошове
зобов’язання векселедавця сплатити після настання строку визначену
суму грошей власнику векселя [2].
За чинним Планом рахунків бухгалтерського обліку вексельні
операції рекомендовано обліковувати на субрахунках [3]:
- 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»;
- 512 «Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті»;
- 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»;
- 622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті»;
- 341 «Короткострокові векселі, одержані в національній
валюті»;
- 342 «Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті»;
- 182 «Довгострокові векселі одержані».
Така кількість синтетичних рахунків з обліку векселів не
забезпечує економічність обліку та дотримання принципу
превалювання в обліку суті над формою, що передбачено ЗУ «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»[1].
За своєю суттю векселі є довгостроковими і короткостроковими,
виданими та одержаними, а за формою – в національній та іноземній
валюті. З огляду на наведене, а також враховуючи зменшення
вексельного обігу за економічної нестабільності, вважається
доцільніше вести їх облік за такими рахунками: «Довгострокові
векселі видані», «Довгострокові векселі одержані», «Короткострокові
векселі видані», «Короткострокові векселі одержані». В чинному
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Плані рахунків рахунок 182 «Довгострокові веселі одержані»
наведений без визначення валюти векселя, що підтверджує
правомірність думки. Валюту векселя можна врахувати за всіма
векселями в їх аналітичному обліку. Цей облік за операціями
виданими та отриманими векселями за журнальної форми ведуть в
журналі 3 та у відомості аналітичного обліку, за книжково-журнальної
форми – в книзі № К – 17 [4,с.140].
Для того, щоб здійснювати ефективний оперативний контроль
стосовно вексельних операцій на підприємстві потрібно створити:
відомість обліку векселів отриманих, яка повинна містити в собі такі
графи: «дата отримання векселя», «дата погашення», «векселедавець»,
«сума векселя», «відмітка про оплату», «відсоток за векселем»,
«відмітка про оплату». Таку ж відомість можна застосовувати для
обліку виданих векселів, замінивши графу «дата отримання» на «дата
видачі», а графу «векселедавець» на «векселеотримувач».
Отже, система обліку вексельних розрахунків визначає
ефективність подальшого функціонування підприємства. У зв’язку з
цим для вирішення питань, що стоять перед системою обліку операцій
з використанням векселів, і стабілізації економічної ситуації
підприємств України в умовах кризи запропоновано систематизувати
вексельні рахунки та використовувати зазначену відомість їх
оперативного обліку, що сприятиме розв’язанню проблем їх обліку на
підприємствах.
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Митний контроль залишається важливим та ефективним засобом
забезпечення митної політики держави. Реалізується він шляхом
здійснення комплексу заходів, які забезпечують своєчасне виявлення
порушень митного законодавства України та взятих нею міжнародних
зобов'язань, контроль за виконанням яких покладено на митні органи,
а також чітке дотримання юридичними та фізичними особами митних
процедур і правил. Тому, на сьогоднішній день в непростих умовах
становлення ринкової економіки контрольна функція митних органів
набуває особливої актуальності.
Питання митного контролю досліджували у своїх працях
вітчизняні та зарубіжні вчені Л. Воронова, І. Голосніченко, Т. Ліпіхіна,
Д. Лук’яненко, В. Опришко, В. Сіренко та інші.
Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні
органи України, що відповідає закріпленому у п. 2 ст. 4 Митного
кодексу України принципу митного регулювання, відповідно до якого
здійснення митної справи є виключною компетенцією митних органів
України [1].
Митний контроль – це сукупність заходів, здійснюваних
митними органами України з метою забезпечення дотримання
законодавства країни про митну справу і міжнародних договорів,
укладених державою, контроль за виконанням яких покладено на
митні органи. Метою митного контролю є забезпечення дотримання
норм Митного кодексу, інших законодавчих актів і підзаконних
нормативних документів, а також міжнародних договорів, до яких
приєдналася Україна, з питань регулювання зовнішньої торгівлі,
зовнішньоекономічної діяльності в цілому, а також багатьох інших
питань, із якими зустрічаються працівники митних органів при
здійсненні своїх основних функцій.
Митний контроль в усьому світовому просторі слугує для
захисту економічних інтересів держави, а саме:

39Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

- у ході реалізації заходів митно-тарифного регулювання:
гарантування сплати ввізних і вивізних мит; дотримання міжурядових
і міжнародних угод щодо преференційного регулювання; дотримання
інших торговельно-політичних заходів;
- у ході реалізації заходів нетарифного регулювання:
дотримання положень про внутрішні податки; дотримання
міжнародних і міжурядових домовленостей про заборони й
обмеження.
Теоретично існує ризик, що кожен із указаних вище заходів
регулювання зовнішньоекономічної діяльності може бути порушений
умисно чи помилково. Цей ризик можна оцінити, використовуючи
систему аналізу ризиків. Всесвітня митна організація визначає систему
аналізу й оцінки ризиків у митному регулюванні як комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення митних органів необхідною
інформацією щодо аналізу й оцінки ризиків, які існують при митному
оформленні вантажів, що переміщуються через митний кордон [2, с.
64].
Ефективний державний контроль і нагляд у сфері митної справи
передбачає поділ і баланс влади між трьома гілками – законодавчою,
виконавчою, судовою. У зв’язку з цим нагальною є проблема
налагодження конструктивного діалогу між владними інституціями
для збалансування й унормування їх владних повноважень [3, с.62].
Ефективність митного контролю залежить як від професійно
організованого контролю, заснованого на ефективній співпраці й
обміні інформацією між різними митними союзами, так і від стратегії
управління ризиками щодо дієвого використання доступних ресурсів.
Україна у напрямку до інтеграції в європейський і світовий
економічний простір здійснює послідовні кроки, адже ефективний
митний контроль – це особливість сучасної митної служби.
Узагальнюючи вище викладене, можна дійти висновку, що
основними напрямками, які удосконалять систему митного контролю
є:
поглиблення
співпраці
з
міжнародними
митними
організаціями;
- усунення проблем та посилення фінансового контролю в
митній справі;
- законодавче забезпечення балансу між трьома гілками влади у
сфері митної справи.
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ПРОБЛЕМИ ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ СКЛАДАННІ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В сучасних динамічних ринкових умовах різко зросла потреба у
інформації про майно, поточну діяльність підприємства, ефективне
використання ресурсів, прибутковість вкладання коштів, розвиток
діяльності та її результати. Інформація, отримана на основі звітності, є
підставою для прийняття управлінських рішень, оскільки розкриває
важливі економічні та фінансові показники діяльності підприємств, і є
базою для розробки стратегічних планів розвитку підприємства та їх
підрозділів.
Дане питання досліджувалося у вітчизняній та закордонній
економічній літературі такими вченими: Хомин П.Я., Сахарцева І.І.,
Коблянська О.І., Пушкар М.С., Качала М.В., Сопко В.В., Емерсон Г.,
Лоуренс Р., Діксі Е. Всі автори ставлять перед собою завдання знайти
найоптимальніші варіанти складання звітності.
Звітність підприємства забезпечує загальні інформаційні потреби
широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне
джерело фінансової інформації під час прийняття управлінських
рішень. Річна фінансова звітність складається із таких форм: Баланс
(ф.1), Звіт про фінансові результати (ф.2), Звіт про рух грошових
коштів (ф.3), Звіт про власний капітал (ф.4), Примітки до річної
фінансової звітності (ф.5), Інформація за сегментами (ф.6). У той же
час суб’єкти малого бізнесу здають тільки Баланс (ф.1-м), Звіт про
фінансові результати (ф.2-м). До суб'єктів малого бізнесу належать
юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої
організаційно-правової форми і форми власності, у яких:
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середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не
перевищує 50 чоловік та обсяг річного валового доходу не перевищує
70 млн. грн. За результатами наших досліджень встановлено, що
сільськогосподарські підприємства на сьогодні не мають таких
доходів від продажу своєї продукції, а тому невеликі фермерські
господарства, об'єднання прав власників та навіть приватні
сільськогосподарські підприємства за даною ознакою можна віднести
до суб'єктів малого бізнесу. Складається парадоксальна ситуація, що
одні й ті ж аграрні виробники підпадають під дію різних нормативних
критеріїв. Це, в свою чергу, впливає на складання фінансової звітності
або як для малих підприємств чи для підприємств на загальних
підставах. Допоміжним критерієм для визначення форм звітності, що
повинно здавати підприємство - є площа сільськогосподарських угідь,
що є в його користуванні. На нашу думку в таких ситуаціях варто
прийняти єдиний критерій віднесення сільськогосподарських
підприємств до суб'єктів малого бізнесу або запровадити для всіх
аграріїв єдиний перелік звітних форм.
При складанні звітності виникає ряд проблем Звіт про фінансові
результати (ф.2) починаючи з фінансової звітності за 2008 рік
складається в тисячах гривень без десяткових знаків. Такий самий
формат було встановлено для Балансу (ф.1). Наказ не торкався Звіту
про рух грошових коштів (ф.3) та Звіту про власний капітал (ф.4).
Коли підприємства починають приводити у відповідність показники
різних рядків і форм фінансової звітності, вони стикаються із
труднощами викликаними зростаючою похибкою округлення даних.
Як наслідок отримуються дані звітів дещо перекручені. В даному
випадку можна запропонувати складання всіх звітів з одним
десятковим знаком після коми, оскільки це може надати більш точну
інформацію по підприємству і цим самим можна уникнути обрахувань
та непорозумінь. Практично жодна бухгалтерія, не обходиться без
комп’ютерної технології та Інтернету. Тому, природним у таких
умовах є подання звітності в електронній формі. В сільському
господарстві такий варіант має недоліки, які пов’язані з необхідністю
працівників бухгалтерії мати навики роботи із сучасною технікою або
відсутністю останньої або доступу до Інтернету; в рамках системи
діловодства при відправленні електронної звітності й отриманні
відповіді потрібно зберігати файли з реєстраційним вхідним номером
для доведення факту подання звіту.
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Отже, звітність завжди посідала особливе місце в управлінні як
окремого суб’єкта підприємницької діяльності, так і держави в цілому,
що зумовлено зведеним характером її даних. На основі звітності
розкривається стан виробничо-фінансової діяльності юридичних осіб
та пізнається складність суспільного життя.
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Вінницький національний аграрний університет
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
В інноваційному розвитку підприємств в Україні актуальною
проблемою є створення інтегрованих систем інформаційного
забезпечення, необхідних для підтримки перетворення нових
корисних ідей у нові вдосконалені продукти (послуги, технології).
Вагомий внесок у дослідження проблем інноваційної діяльності
та її інформаційного забезпечення зробили такі вчені як: Л.С.
Винарик, А.Н. Щедрін, Н.Ф. Васильєва, М. Згуровський, В.М. Гужва,
А.Г. Постовий.
Підвищення якісних і кількісних показників інформаційного
забезпечення підприємств, особливо при здійсненні і впровадженні
інноваційних процесів, є актуальним завданням. Інноваційному
підприємництву необхідне
якісне інформаційне забезпечення
відомостями про нові науково-технічні розробки і виробничі процеси.
У сучасних умовах господарювання, коли необхідно приймати
управлінські рішення
в умовах невизначеності
та ризику,
керівництво має постійно здійснювати контроль за різними
аспектами фінансово-господарської діяльності.[4]
Традиційне використання інформаційних технологій (ІТ) з
метою автоматизації трудомістких процесів обробки даних
фінансового характеру.
Інформаційні системи перетворюються на інструмент
підвищення ефективності управління і створення нових конкурентних
переваг.[3]
Інформаційна система повинна бути спрямованою на те, щоб
своєчасно надавати органам управління необхідну і достатню
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інформацію для прийняття рішень, якість яких забезпечує
високоефективну діяльність об’єкта управління і його підрозділів.
Інформаційна система повинна виконувати такі завдання:
 виявлення джерел інформації;
 розподіл інформації між керівниками, підрозділами і
виконавцями за критерієм корисності [2].
Таким чином, використання інформаційних систем у
бухгалтерському обліку повинне привести до підвищення
ефективності кінцевого продукту управління – прийняття рішень з
метою досягнення поставлених цілей. Актуальним є розвиток
інформаційних технологій інноваційної діяльності, запровадження на
підприємствах ефективних систем
інформаційної підтримки
нововведень.
Потрібно створювати періодичні видання з пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності, бази даних бібліографічної,
реферативної і оглядово-аналітичної інформації. За кожним окремим
напрямом інноваційної діяльності доцільним є створення веб-порталів,
національного інформаційного порталу з інноваційної діяльності у
мережі Internet, де зосереджуватиметься інформація про інноваційні
досягнення у різних сферах та інші ресурси. Наявність таких порталів
сприятиме також розвитку відповідних наукових напрямів.
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ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
При здійсненні міжнародних інвестицій необхідно враховувати
їх наступні особливості. Психологічні бар'єри, що пов'язані з
міжнародними інвестиціями, обумовлені незнанням економіки,
політики і культури інших країн, іноземних мов, методів торгівлі на
фінансових ринках, порядку звітності та ін. Інституційні інвестори
часто здійснюють міжнародні інвестиції через брокерів відповідних
національних ринків. Багато приватних інвесторів поки ще з
упередженням відносяться до міжнародних інвестицій.
Одержання інформації про іноземні ринки та емітентів може
бути пов'язане з визначеними труднощами. Проте сьогодні багато
іноземних брокерів забезпечують дані фінансового аналізу за більшою
частиною іноземних акцій, які обертаються на міжнародних ринках. У
комп'ютерних інформаційних системах містяться також дані про
світові ринкові ціни.
У різних країнах можуть існувати юридичні труднощі для
іноземних інвесторів при розміщенні капіталу і поверненні його у
свою країну, а також отриманні доходу, включаючи особливості
оподатковування. Звичайно при інвестиціях стягуються наступні
податки: на операції, на приріст капіталу, на доход (дивіденди і
відсотки).
Міжнародні інвестиції, як правило, пов'язані з додатковими
транзакційними витратами. Незважаючи на зазначені труднощі і
ризики, обсяг міжнародних інвестицій постійно зростає.
Цінні папери кожного національного ринку мають тенденцію
одночасного росту чи падіння їх курсів, оскільки на них однаково
впливають національні економічні і політичні умови - обсяг і динаміка
грошової маси, зміна процентних ставок, дефіцит бюджету, грошова і
податкова політика держави та ін. При цьому можливі ситуації, коли
при падінні цін одного класу цінних паперів (наприклад, акцій)
унаслідок тих чи інших причин держава вживає заходів, які сприяють
переливанню капіталу в інший сегмент (наприклад, у державні цінні
папери) з метою запобігання його відтоку з національного ринку.
Таким чином, при чисто національному портфелі інвестицій є
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можливість зберегти або навіть підвищити його якість. Проте
прибутковість національного портфеля не може бути вище
прибутковості найбільш дохідних сегментів національного ринку, що
у кінцевому рахунку визначається станом національної економіки.
Додаткова прибутковість міжнародних інвестицій пов'язана з
можливим ростом курсів іноземних валют відносно валюти інвестора.
Міжнародні інвестиції можуть забезпечити і менший ризик їх
портфеля. Це пов'язано з тим, що економіка різних країн розвивається
нерівномірно. Інвестор може зменшити ризик міжнародних інвестицій
шляхом диверсифікованості портфеля, тобто придбання цінних
паперів різних національних ринків.
Звичайно,
зі
зростанням
міжнародних
зв'язків
і
інтернаціоналізацією світової економіки ступінь взаємозалежності
національних ринків збільшується, що може призводити до їхнього
загального падіння в тій чи іншій мірі.
Проведені
дослідження
особливостей
міжнародного
інвестування показали, що іноземні інвестиції мають позитивні і
негативні характеристики для країн-реципієнтів і країн-резидентів.
Країни-інвестори одержують більш високий середній прибуток
інвестицій, оскільки вкладають їх у більш прибуткові галузі за
кордоном, використовують там дешеву кваліфіковану робочу силу,
експортують туди засоби праці але цим уповільнюють темпи
економічного росту і розвитку своєї країни. Іноземні інвестиції і
міграція робочої сили є сучасними формами переміщення трудових
ресурсів і коштів. Причиною міграції робочої сили є рівень заробітної
плати, на якій впливають економічний розвиток країни, її природні,
історичні і національні особливості, соціальні умови. Країнаекспортер капіталу сприяє міграції робочої сили зі своєї країни і
створює додаткові робочі місця в країні-імпортері, використовуючи її
дешевий кваліфікований трудовий потенціал. Міжнародні інвестиції є
поштовхом для економічного розвитку країни-імпортера, сприяючи
зростанню виробничих можливостей країни і поліпшуючи її
демографічну обстановку.
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УДК 657
Безрука Л. Б., ст. гр. ЕОАм-11
*Науковий керівник: к. е. н., доц. Карп’як Я. С.
Національний університет «Львівська політехніка»
ОБЛІК ЗНИЖКИ (КРЕДИТ-НОТИ) ВІД НЕРЕЗИДЕНТА
У всьому світі термін «кредит-нота» (англ. сгеdit - note) має таке
визначення: розрахунковий документ, який містить повідомлення, що
надсилається однією зі сторін, які перебувають у розрахункових
відносинах, іншій, про запис у кредит рахунка останньої визначеної
суми через настання будь-якої обставини, що надала іншій стороні
право вимагати цю суму.
Умови для використання кредит-ноти як документа, що дає право
на знижку можуть бути різноманітними:, а саме: придбання великої партії
товару;
регулярна
оплата
попередніх
поставок;
зміна
зовнішньоекономічних умов тощо.
Проте існує небезпека, що зниження вартості буде розцінено
контролюючими органами як безоплатне отримання частини товару,
вартість якого дорівнює розміру кредит-ноти. Щоб цього не сталося,
необхідно закріпити можливість зміни суми компенсації за відвантажений товар у договорі поставки. Іноземний постачальник має
заздалегідь повідомити про умови подання кредит-ноти для того, щоб
ці умови можна було виконати. Тоді кредит-нота розглядатиметься як
частина договору поставки, але не як безоплатне надання цінностей з усіма
наслідками, що звідси випливають.
Отримання кредит-ноти від нерезидента потягне за собою зміни
в податковому обліку резидента. Згідно з Законом України «Про податок
на прибуток» у разі, коли після продажу товарів (робіт, послуг)
відбувається будь-яка зміна їх вартості, включаючи перерахунок у
випадках повернення проданих товарів або права власності на такі товари
(результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець і
платник податку — покупець здійснюють перерахунок валових доходів
або валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному
періоді, в якому відбулася зміна суми компенсації [1, п. 5, 10].
Підсумкову суму валових витрат за операцією імпорту товарів
необхідно відобразити в рядку 04.1 «витрати на придбання товарів
(робіт, послуг), крім визначених у 04.11» Декларації з податку на
прибуток, якщо оприбуткування товару та надання кредит-ноти відбувається в

47Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

тому самому звітному періоді. Якщо ж ці події відбуваються в різних
звітних періодах, то сума отриманої кредит-ноти, на яку буде зменшено
валові витрати постачальника, відобразиться в рядку 05-1 «зміна суми
компенсації вартості товарів (робіт, послуг)» зі знаком «мінус».
При відображенні в обліку приросту (убутку) балансової
вартості імпортованих товарів все залежить від того, значаться на складі
імпортера такі запаси в періоді отримання кредит-ноти чи ні:
- якщо у звітному періоді отримання кредит-ноти товари вже знято з
обліку платника податків, то в податковому обліку приросту (убутку) запасів
жодних коригувань проводити не потрібно;
- якщо ж товари ще значаться в обліку платника податків, то при
заповненні графи 5 таблиці 1 додатка К1/1 декларації з податку на
прибуток буде відображено вартість імпортованих товарів за мінусом суми
наданої кредит-ноти.
Якщо нереалізованою залишається тільки частина товарів
потрібно розподілити суму наданої кредит-ноти між вартістю товарів, які
ще значаться на складі, та вартістю товарів, які вже відвантажено покупцям.
Якщо на момент отримання кредит-ноти товар уже реалізовано,
підприємство має повне право збільшити дохід [3, п. 5]. Отриманий
дохід відобразиться на рахунку 719 «Інший операційний дохід».
Отримання кредит-ноти від нерезидента спричиняє зменшення
заборгованості перед постачальником, а отже, на дату її отримання
виникає необхідність у визначенні курсової різниці. У цьому
випадку додатна операційна курсова різниця знайде своє
відображення на субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової
різниці», а від'ємна — на субрахунку 945 «Витрати від
операційної курсової різниці».
Отже, кредит-ноту використовують для: надання знижок;
зменшення ціни, порівняно із первісно встановленою в договорі, якщо
частина товару, що надійшов, виявилася бракованою; погашення
зустрічних зобов'язань (виникають у випадку, якщо за договором
поставки покупець несе певні витрати) перед покупцем.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28. 12. 94 р. №
334/94-ВР зі змінами і доповненнями.
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності № 2 «Запаси».
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 15, затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 25. 11. 1999 р. № 290 зі змінами і доповненнями.
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*Науковий керівник : Приступа К.П.
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ
РУХУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ
За сучасних умов господарювання великого значення набувають
операції з давальницькою сировиною. Це пов’язано з тим, шо не
завжди підприємство має достатню технологічну базу і техніку для
виробництва необхідної продукції із власної сировини. Виготовлення
продукції є нерентабельним, тому підприємства звертаються до
партнерів, які мають можливість виробити дану продукцію.
Одержана сировина від замовника зберігається на складі, при
цьому рух давальницької сировини на підприємстві відображається в
первинних документах, які використовуються для обліку власних
виробничих запасів. Даний процес документування є дуже
трудомістким і призводить до плутанини. Саме тому дане питання є
актуальним і потребує перегляду і спрощення.
Дослідженню проблеми обліку операцій з давальницькою
сировиною присвячений ряд наукових праць вітчизняних і зарубіжних
вчених. Серед них: Ф.Ф. Бутинець, П.Н. Денчук, М.М. Дупай, І.В.
Жиглей, Л.О. Кадуріна, В.Г. Козак, Ю.А. Кузмінський,
Л.І.
Лук’яненко, С.Г. Михалевич, В.П. Пархоменко, І.Б. Садовська, О.
Савченко, С. Терещенко, П.Я. Хомин. Автори приділили увагу
особливостям процесу ввезення давальницької сировини та вивезення
готової продукції.
Так, Ю.А. Кузмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук’яненко у своїх
працях пропонують здійснювати облік руху давальницької сировини у
спеціальній книзі - «Сировина і матеріали, прийнятті для переробки »
встановленої підприємством форми [5, 63]. На думку М.М. Дупай,
П.Н. Денчука, С.В. Пителя, П.Я. Хомин раціонально використовувати
картки складського обліку, які б відкривалися за кожною
номенклатурною одиницею цінностей [2, 184]. Інші вчені, такі як Ф.Ф.
Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко [3] Л.О. Кадуріна,
О.Савченко [6], С. Терещенко, С.Чудина зазначають, що даний облік
на складах, в цехах, на виробництві у виконавця здійснюється у тому
ж порядку, що й облік власних матеріалів.
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На відміно від вище зазначених вчених І.Б. Садовська та С.Г.
Михалевич пропонують вести облік руху давальницької на складі у
відокремлених документах призначених саме для цих цілей [2, 186].
Вони радять використовувати для обліку вибуття лімітно-забірну
картку на відпуск давальницької сировини. Даний документ доцільно
застосовувати на конкретну партію одержаної для переробки сировини
за кожним іноземним постачальником не менше ніж у двох
примірниках. В результаті, це спростить складський облік і
забезпечить контроль. В подальшому облік та контроль переробки
можна здійснювати у спеціальних книгах.
Таким чином, єдиного вирішення цієї проблеми немає, так як
погляди вчених розбігаються, тому на нашу думку для спрощення
ведення обліку давальницької сировини на складі необхідно облік
здійснювати окремо від власних запасів, це запобіжить плутанини та
махінацій з боку матеріально відповідальної особи. Для цього
необхідно розробити окремий документ, у якому вказувалася б
інформація про надходження та вибуття сировини у виробництво.
Форма цього документу, для зручності, повинна легко коригуватись
відповідно до діяльності, яку здійснює резидент та не містити лишньої
інформації, що спростить відображення руху даних операцій.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в
зовнішньоекономічних відносинах» від 15.09.1995р. №327/9-ВР.
2. Садовська І.Б., Михалевич С.Г. : «Облік і контроль виробничих запасів в
швейних підприємствах: теорія і практика» /Монографія – Луцьк 2008р.
3.Бутинець Ф.Ф.,
Жиглей І.В.,
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Бєлявська С.В.
Мукачівський державний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності визначає П(С)БО 16 «Витрати». Під витратами розуміється
зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків
власників). В економічній теорії господарювання пов’язано з трьома
процесами – ―витрати – затрати – доходи‖. Вважається, що історична
назва процесу перетворення придбаних ресурсів на продукт діяльності
до моменту його продажу – ―затрати‖. Термін ―затрати‖ стосується
будь-якого використання ресурсів, в тому числі на придбання активів,
в той час як термін ―витрати‖ – використання тільки тих ресурсів, які
при визначенні прибутку господарюючого суб’єкта за даний період
часу ставляться у відповідність доходам. У нормативних актах
України та значній частині економічної літератури визначення
«затрати» відсутнє. Але до цього часу немає єдиної точки зору щодо
правомірності та необхідності вживання двох термінів ―витрати‖ та
―затрати‖. Дослідження показують, що визначення бухгалтерських
категорій повинно виключати непорозуміння і двозначність. Тому,
пропонуємо вживати термін – ―витрати‖. При цьому, під витратами на
виробництво будемо розуміти виправдане умовами виробництва та
спрямоване на виготовлення нового продукту праці використання
ресурсів
Наступною теоретичною проблемою обліку витрат виробництва
є конкретизація таких понять, як прямі та непрямі витрати. На жаль, у
жодному з нині діючих П(С)БО, включаючи П(С)БО 16 «Витрати»,
немає чіткого визначення категорії прямих витрат. Їх офіційне
визначення лише в Методичних рекомендаціях № 47 п. 11, який
вказує, що це «витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до
певного об'єкта витрат економічно можливим шляхом». Назвати таке
визначення вичерпним і зрозумілим не можна щонайменше з двох
причин: по-перше, вживання у ньому слова «безпосередньо» вже
наштовхує на думку про те, що ніяких проміжних розрахунків і етапів
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при віднесенні даного роду витрат на об'єкт витрат не має бути; подруге, буквальний зміст поняття «економічно можливим шляхом», на
наш погляд, включає і їх віднесення шляхом розподілу пропорційно до
певної бази. Отже, в самому визначенні знаходимо суперечності. Це
стосується і визначення поняття «прямих витрат», яке знаходимо в
П(С)БО 16 «Витрати» п.4: «прямі витрати - витрати, що не можуть
бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат
економічно доцільним шляхом». Зважаючи на те, що вибір шляху
віднесення непрямих витрат, на нашу думку, передбачає, в першу
чергу, обґрунтування саме доцільності (даного) обраного способу їх
віднесення до конкретного об'єкта, вживання вислову «економічно
доцільним шляхом» є некоректним. З вищесказаного випливає, що
можна виділити визначення: «Прямі витрати - це витрати, які можна
безпосередньо (прямо) віднести на об'єкт витрат, а непрямі - це
витрати, які відносяться на об'єкт опосередковано (з використанням
певної бази розподілу)». В даному визначенні використовується
поняття «об'єкт витрат». Пункт 4 ПБ(С)О 16 «Витрати» вказує, що
«об'єкт витрат - продукція, роботи, послуги або вид діяльності
підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх
виробництвом (виконанням) витрат».
Дослідження діючої облікової практики свідчить про те, що
недостатньо уваги, поки що, приділяється саме перегляду методології
планування в цілому, а також однієї з найважливіших економічних
категорій, яка виступає відправною точкою формування ціни товарів витрат виробництва зокрема.
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НАДЗВИЧАЙНІ ВИТРАТИ: ПРОБЛЕМА ТРАКТУВАННЯ ТА
ВИЗНАННЯ
Повені, пожежі, втрата майна чи пошкодження продукції у
результаті дорожньо-транспортних пригод – від такого роду подій не
застрахований ніхто, в тому числі суб’єкти підприємницької
діяльності. Тому з кожним днем зростає потреба в інформаційному
забезпеченні надзвичайної діяльності. Підприємствам необхідно знати,
які події відносять до непередбачуваних, і як їх відобразити в обліку.
Особливо гострим є питання обліку витрат, адже у більшості випадків
при настання надзвичайної події втрати перевищують доходи.
У працях З. Задорожного, О.Л. Міклухо, М.М. Настенко, Н.М.
Гудзенко, Дн.Л. Кузьміна, Р. Грачової, Г.В. Нашкерської, Н.М.
Ткаченко приділяється увага цьому. Проте дослідження не
висвітлюють усі аспекти проблеми. Тому питання трактування і
визнання надзвичайних витрат залишається актуальним.
Надзвичайною є подія, яка відбувається рідко і відрізняється від
звичайної діяльності підприємства. Відповідно витрати, які виникають
у разі настання непередбачуваної події, відносяться до надзвичайних.
Згідно Плану рахунків до них належать втрати від стихійного лиха,
техногенних катастроф і аварій тощо. Проте в науковій літературі
зустрічаються і інші трактування.
Усі науковці єдині в тому, що непередбачувані витрати є двох
видів – прямі (виникають безпосередньо у разі надзвичайної ситуації) і
непрямі (включають витрати на ліквідацію наслідків та попередження
ситуацій). Тобто до надзвичайних можна віднести наприклад, витрати
на страхування продукції, яка експортується, але лише за умови, якщо
такі події трапляються на підприємстві рідко і не є звичайною
діяльністю.
Окрім того, закономірним є питання чи включати до втрат від
надзвичайних ситуацій матеріали на ліквідацію наслідків. З однієї
сторони, вони є непередбачуваними і раптовими витратами. З іншого
боку, це звичайне списання матеріалів чи МШП, незалежно від того на
які потреби вони йдуть. Якщо ж підприємство планує власну
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діяльність, встановлює нормативи, то лише в такому разі ці витрати
можна вважати надзвичайними.
Питання визнання надзвичайних витрат П(С)БО 16 майже не
регулюється. Проте з огляду на те, що вони практично не
відрізняються від операційних, то можна зробити такі узагальнення
відносно їх визнання:
1) надзвичайні
витрати
відображаються
одночасно
із
зменшенням активів та збільшенням зобов’язань;
2) приводять до зменшення власного капіталу;
3) витрати визнаються одночасно з визнанням надзвичайного
доходу;
4) надзвичайні витрати відображаються у фінансовій звітності
за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від
діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій.
З огляду на вище сказане, під надзвичайними витратами слід
розуміти втрати, які понесені при виникненні надзвичайної ситуації, та
непрямі витрати на ліквідацію наслідків чи передбачення події.
Також доцільним було б, щоб у Наказі про облікову політику
кожне підприємство відповідно до нормативно-правових актів і
специфіки діяльності, самостійно зазначало які події відносити до
надзвичайних, і відповідно які витрати при цьому відображати в
обліку.
Вказані пропозиції носять рекомендаційний характер, проте
вони сприяли б достовірності обліку непередбачуваних витрат у
первинних документах та звітності.
Список використаних джерел
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ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПРАКТИЦІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Багатомірність підходів і думок, пов’язаних з вивченням
особливостей управлінського обліку, стосується як суттєвих
характеристик, так і конкретних його форм і змісту. Як наслідок,
впровадження управлінського обліку в практику вітчизняних
підприємств відбувається досить повільно.
Значення управлінського обліку, в практиці вітчизняних
підприємств, розкривається його змістом та функціями. Раніше
проведені дослідження [1] дозволяють стверджувати, що
управлінський облік – це система обліку, що забезпечує формування
достатніх та достовірних інформаційних масивів, які необхідні для
ефективної реалізації функцій управління (менеджменту). Функції
управлінського обліку можуть бути поділені на загальні та конкретні.
Загальною функцією виступає інформаційно–забезпечуюча, а
конкретні утворюються на перетині основних функцій управлінського
обліку та управління. Такий підхід дозволяє серед конкретних функцій
управлінського обліку виділити наступні: інформаційно–прогнозну,
інформаційно-організаційну,
інформаційно–контрольну
та
інформаційно–аналітичну. Конкретні функції управлінського обліку
забезпечують реалізацію основних функцій управління (рис. 1).
Здійснення підприємством будь яких видів діяльності (основної,
фінансової, інвестиційної) знаходить своє відображення в обліку. Як
показано на рис. 1 метою управлінського обліку, на відміну від
фінансового, є формування достатньої та достовірної інформації, що
необхідна менеджерам різних рівнів
Досягнення цієї мети можливе лише за рахунок реалізації конкретних
функцій управлінського обліку, які не дублюють функцій управління,
а сприяють їх реалізації. Інформація управлінського обліку
використовується для розробки управлінських рішень, коригування
тактичних та стратегічних планів підприємства.
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Діяльність підприємства
Формування інформаційних масивів

Бухгалтерський
облік

Мета: формування
фінансової звітності
Мета: формування
інформації необхідної
для реалізації функцій
управління

Управлінський
облік
Підготовка та
надання
інформації

Розробка рішень. Корегування
тактичних та стратегічних
планів

Функції управління:
планування
організації
контроль
аналіз

Реалізація конкретних функцій управлінського обліку:
Інформаційно–прогнозну, інформаційно – організаційну,
інформаційно– контрольну та інформаційно – аналітичну

Рис. 1. Взаємодія функцій управлінського обліку та функцій
управління
Впровадження управлінського обліку
підприємств пов’язане з рядом проблем,
галузевих інструкцій, переорієнтація самих
оподаткування на проблеми стратегічного
яких без управлінського обліку неможливе.

в практику вітчизняних
серед яких відсутність
підприємств з проблем
управління, розв’язання
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ ОБЛІКУ
Ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації
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документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні
бази даних про наслідки господарської діяльності та використовувати
їх для формування редагування і друку вихідних документів,
квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні
послуги відповідним організаціям, ланкам управління, аудиторам,
ревізорам.
Перевагою автоматизованої системи обліку є використання
різноманітних довідників та констант, які спрощують заповнення
електронних документів шляхом автоматичної підстановки одиниць
виміру, статей витрат, використання аналітичних рахунків, що
запроваджені до синтетичних рахунків.
Також важливою рисою інформаційної системи обліку є
можливість формувати велику кількість звітів, розрахунків, проводити
економічний, фінансовий аналіз діяльності підприємства. Вартість і
витрачений час на складання зазначених форм незначна, що дає змогу
повністю задовольнити інформацією різноманітного характеру
управлінський персонал, скласти прогнозні розрахунки для прийняття
ефективних рішень.
Із розвитком новітніх технологій, запровадженням на
нормативному рівні електронного підпису на документах з'явилася
можливість передачі звітності до державних контролюючих органів,
що дозволяє працівникам бухгалтерії подавати звітність до
вищестоячих організацій, не відходячи від робочого місця.
Важливого значення в сучасних умовах набула автоматизація
проведення безготівкових рахунків через систему "клієнт банку —
банк". Вона дозволяє автоматизувати процес формування, прийому і
передачі фінансових, інших документів між клієнтом і банком із
використанням мережі Internet. Така система дозволяє відправляти
платіжні документи клієнтів, отримувати виписки за рахунками у
будь-який час тощо. Досягається також можливість доступу до
реального залишку на поточному рахунку підприємства і формування
звітності щодо отриманих даних.
Однак у питаннях створення відділів інформатизації та
автоматизації документообігу бухгалтерської служби є багато
недоліків, які гальмують розвиток інформаційної мережі, що знижує
ефективність новітніх технологій.
Сьогодні багатьох керівників не задовольняє рівень
автоматизації на підприємстві. Фізично і морально застарілі
інформаційні системи, різноманітний набір програм на окремих
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автоматизованих робочих місць не в змозі забезпечити керівників
оперативною і достовірною інформацією, що необхідна для прийняття
управлінських рішень.
Недосконалість системи управління призводить до зниження
прибутковості діяльності підприємства. Витрати на обслуговування і
доробку інформаційних систем автоматизації мають тенденцію до
підвищення, а фактичний результат від їх використання залишається
на незадовільному рівні.
Досить актуальною залишається проблема дослідження
можливостей
програмного
забезпечення
для
автоматизації
бухгалтерського обліку і прийняття на їх підставі ефективних
управлінських рішень. Перед науковцями стоїть завдання розробки та
вдосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах, галузях
народного господарства як основного джерела інформаційного
забезпечення користувачів усіх рівнів в умовах використання
інформаційних технологій.
УДК 336.242:658.91
Біттер О.А., Перетятко Л.А.
Львівська державна фінансова академія
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЛІЗИНГОВИМИ
КОМПАНІЯМИ У КРИЗОВИХ УМОВАХ
Антикризова стратегія управління лізинговими проектами,
маючи на меті запобігти ризику неплатежів, повинна передбачати
наявність таких етапів управління проектами лізингової компанії:
маркетингові дослідження «антикризового» лізингового продукту,
який саме в період кризи може задовольнити підвищені вимоги
лізингодавця щодо виконання всіх умов певного лізингового проекту;
активний пошук потенційних клієнтів лізингової компанії з метою їх
залучення до співпраці та оцінювання запропонованих ними
лізингових проектів; прийняття рішення лізинговим комітетом
компанії щодо започаткування нових лізингових проектів або відмови
від участі в них залежно від вартості та цілей кожного з цих проектів;
моніторинг виконання чинних лізингових проектів, з яких
сформований портфель лізингової компанії, та їхнє оцінювання з
огляду на нові (кризові) умови фінансово-господарської діяльності як
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самої компанії, так і її клієнтів; прийняття рішення щодо
дисконтування або брокеражу чинних лізингових проектів.
За результатами здійснення зазначених етапів пропонується
сформувати портфель лізингових проектів компанії, оптимізуючи
ризик неплатежів у період кризи, та створити резерв під сумнівні
борги клієнтів, передбачивши для цього: поділ всіх лізингових
проектів, що містяться в портфелі лізингової компанії на категорії
залежно від фінансового стану лізингоодержувачів, які їх реалізують,
та можливостей сплати лізингових платежів; оцінку якості сплати
лізингоодержувачем лізингових платежів за конкретними лізинговими
угодами за спеціально розробленою шкалою; класифікацію
лізингового портфеля відповідно до перелічених вище критеріїв за
групами проектів; створення фінансового резерву щодо кожної
визначеної групи лізингових проектів, який повинен формуватися у
повному обсязі відповідно до сум фактичної дебіторської
заборгованості лізингоодержувачів за групами ризику та встановлених
сум відрахувань.
Антикризова стратегія ціноутворення на лізингові послуги – це
визначення лізинговою компанією порядку та методів формування
ціни на свої послуги з урахуванням обмежень, зумовлених її
функціонуванням в період фінансової кризи. Стратегія ціноутворення
на лізингові послуги передбачає орієнтацію на конкретну мету
діяльності лізингової компанії, якою в умовах кризи є виживання та
збереження власного бізнесу та бізнесу споживачів своїх послуг після
виходу з кризи. Ціноутворення на лізингові послуги повинно
враховувати такі обмеження: законодавчі вимоги щодо структури
лізингових платежів та дотримання справедливої вартості предмета
лізингу; теперішня вартість мінімальних лізингових платежів повинна
обчислюватися за відсотковою ставкою відповідних позик (кредитів)
для придбання подібного предмета лізингу; вибір методів розрахунку
та графіка сплати лізингових платежів повинен враховувати інтереси
лізингоодержувача, а в умовах кризи – і можливості їхньої сплати;
умови фінансування лізингового проекту необхідно брати до уваги,
визначаючи схеми розрахунку лізингових платежів; необхідність
збереження конкурентної ціни на послуги лізингу порівняно з ціною
кредиту на цілі придбання предмета лізингу; валютні, процентні,
інфляційні ризики та ризик ліквідності, які в період кризи істотно
підвищуються.
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Держава через використання механізмів стимулювання
лізингової діяльності може значно зменшити бюджетні інвестиційні
витрати, сприяти нарощуванню виробничого та експортного
потенціалів країни, а також розвитку малого і середнього бізнесу, що,
з огляду на необхідність подолання економічної кризи, є її
безпосереднім завданням. Відтак, слід впровадити в практику лізингу
відповідний перелік державних гарантій і пільг для його учасників та
інших заходів їхньої державної підтримки, зокрема інвестиційно
орієнтованої амортизаційної й податкової політики. Серед заходів
практичної реалізації антикризових фінансових стратегій лізингових
компаній необхідні зміни в підходах до побудови сучасної системи
ризик-менеджменту, яка дозволить убезпечити лізингодавців від
негативних наслідків кризи.
УДК 657
Богайчук М., ст. гр. ОА-11
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Природно-ресурсний потенціал будь-якого регіону поділяється
на такі групи ресурсів: мінеральні; водні; земельні; лісові;
фауністичні;
природно-рекреаційні.
Для
оцінки
перспектив
подальшого розвитку економіки Волині слід враховувати сучасний
стан ресурсів області.
Згідно з описом Держуправління з екології та природних
ресурсів в Волинській області розташована на північному заході
України і межує на заході з республікою Польща, на півночі - з
республікою Білорусь, на сході - з Рівненською областю, на півдні - з
Львівською областю.
Площа області складає 20,1 тис. кв. км.(92014474га.), або 3% від
загальної території України. На території області протікає 132 річки, з
них 70 довжиною понад 10 км. У північній та західній частині області
проходить Головний Європейський вододіл, який розділяє басейн
Чорного і Балтійського морів, зокрема басейн Дніпра і Західного Бугу.
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Для річок характерне мішане живлення, з перевагою снігового (6070%).
В результаті широкомасштабних осушувальних робіт в області
значна частина річок або їх ділянок втратили свій первісний вигляд і
постають тепер у вигляді магістральних каналів. На території області
знаходиться 265 озер загальною площею водного дзеркала 134,15 км2.
В результаті проведення осушувальної меліорації в області окремі
озера, зокрема озера Шацької групи, частково обміліли.
Земельний фонд області становить 2014,4 тис. га., який
характеризується досить позитивною структурою розподілу земельних
угідь: ріллі - 609,8 тис. га., що становить 33,4 % , з них зайнято
посівами близько 510,4 тис. га, тобто розорюваність становить 84%,
багаторічних насаджень - 11,4 тис. га., сіножатей 157,3 тис. га.,
пасовищ - 212,7 тис. га.
Мінерально-сировинний потенціал області характеризується
наявністю в надрах 18 видів корисних копалин, серед яких 12 видів ,
таких як: вугілля, газ природний, гелій, торф, германій, пісок скляний,
підземні прісні та мінеральні води, торфяна грязь, сировина цементна,
мідь
і
фосфорити
відносяться
до
корисних
копалин
загальнодержавного значення. Мідь і фосфати розвідані недостатньо,
їх запаси не визначені, а місця їх залягання до державного фонду
родовищ поки що не віднесені.
Волинська область лежить у межах Західно-Української
геоботанічної підпровінції. Лісових і лісовкритих площ - 689,8 тис. га.,
в тому числі вкрито лісами - 638,8 тис. га, що складає 31,7 %.
На території області знаходиться під охороною держави 370
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, загальною площею
180,9 тис. га або 8,98 % від території області. З них 24 об'єкти ,
площею 59,7 тис. га мають статус загальнодержавного значення, а
решта - місцевого.
Курорти на Волині відсутні, але є своєрідна мережа
рекреаційних зон. Всього на території області 231 рекреаційна зона,
площею 7,395 тис. га., з них короткочасного відпочинку - 141, площею
7,14 тис. га., тривалого відпочинку - 90, площею 0,26 тис. га.. Крім
того існують ліси рекреаційного призначення, площею 18,6 тис. га..
Загальна площа земель рекреаційного призначення 26,0 тис. га., що
складає 1,2 % загальної території області.
Всі зазначені ресурси створюють необхідні передумови для
розвитку у Волинській області індустрії туризму, повноцінного

61Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

відпочинку і оздоровлення населення. Найбільш розвинутими є
агропромисловий комплекс і сільське господарство. Рівень
господарського освоєння території Волинської області досить
високий. Регіон є привабливим для багатьох інвесторів для
підтримання економіки, капіталу та отримання прибутку.
УДК 657
Бойко Т.Ю.
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛІЗУ «ВИТРАТИ —
ОБСЯГ — ПРИБУТОК» В КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ
Задля здійснення ефективної управлінської діяльності
підприємницького кластеру виникає необхідність розрахунку для
кожного його учасника оптимального рівня витрат на управління, які
впливають на кінцевий результат діяльності. У зв’язку з цим
традиційні показники аналізу «витрати — обсяг — прибуток»
потребують подальшого вдосконалення.
Одним із головних розрахункових показників, за допомогою
якого визначається обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) кожного
учасника підприємницького кластера, який забезпечує компенсацію
всіх витрат суб’єкта господарювання є точка беззбитковості (ТБЗ од.),
розрахунок якої здійснюється за формулою 1:
ТБЗ од. =

ПВ  ВУ
,
ЦП  ЗВ од

(1)

де ПВ – постійні витрати,
ВУ – витрати на управлінську діяльність,
ЦП – ціна продажу одиниці продукції,
ЗВод – змінні витрати на одиницю.
Для визначення обсягу реалізації окремого учасника
підприємницького кластеру (ОР грн.) з метою отримання запланованої
величини операційного прибутку необхідно використовувати
формулу 2:

ОР

грн

=

ПВ  ВУ  ЗП
,
ЦП  ЗВод / ЦП

(2)
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де ОР грн. – обсяг реалізації у грн.,
ЗП – запланований прибуток,
ЗВод – змінні витрати на одиницю.
Виходячи із формули 2, використовуючи фактичні дані
фінансових звітів за попередні періоди можливо визначити
оптимальний розмір витрат на управлінську діяльність (ОВУ) для
кожного учасника підприємницького кластеру на відповідний звітний
період за формулою 3:

ФЗВ од ) х
ОВУ = (ФЦП 
ФОР грн х К кор  ФПВ  ФП х Ккор, (3)
ФЦП

де ФОР грн. – фактичний обсяг реалізації за попередній звітний
період у грн.,
ФЦП – фактична ціна продажу одиниці продукції за попередній
звітний період,
ФПВ – фактичні постійні витрати за попередній звітний період,
ФП – фактичний прибуток за попередній звітний період,
ФЗВод – фактичні змінні витрати на одиницю за попередній
звітний період;
Ккор – коефіцієнт коригування запланованих обсягів реалізації
на поточний звітний період у відповідності до аналогічних фактичних
показників попереднього періоду.
Важливим показником, який забезпечує отримання певного
розміру запланованого прибутку є ціна продаж (Цп), яку можливо
розрахувати для кожного учасника підприємницького кластеру за
формулою 4:
Цп. =

ПВ  ВУ  ЗП
ОР од

 ЗВ од ,

(4)

де ОР грн. – обсяг реалізації у грн.,
Цп – ціна, необхідна для одержання запланованого прибутку,
ЗП – запланований прибуток,
ЗВод – змінні витрати на одиницю.
Таким чином, вдосконалені показники аналізу «витрати — обсяг
— прибуток» дозволяють виявляти взаємозв’язок витрат на
управлінську діяльність, обсягів реалізації та отриманих результатів
діяльності кожного учасника підприємницького кластеру.
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ОБЛІК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Транзитивна економіка деяких країн пострадянського простору,
в тому числі і України, на сучасному етапі розвитку характеризується
переходом до ресурсозберігаючого типу виробництва, при якому
вирішальне значення набувають не обсяги витрачених ресурсів, а
людський капітал, наука, освіта, інформація й творча праця. Очевидно,
що саме науці на даному етапі відводиться особливе місце. Вона
повинна стати стимулюючим середовищем інновацій, а інновації –
основою розвитку національної економіки.
Одним із недоліків сучасного обліку є те, що не існує єдиної
системи облікових регістрів і бухгалтерських рахунків для
відображення витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності.
Чинні облікові моделі не адекватні різновидності інноваційних
процесів і не надають достатньої кількості достовірних даних для
проведення економічного аналізу в сфері інновацій. У зв'язку з цим є
необхідною розробка науково обґрунтованої системи обліку й аналізу
витрат, доходів і результатів інноваційної діяльності промислових
підприємств.
Дану проблему у своїх працях досліджували Е.А. Уткін, І.О.
Бланк, О.І. Волков, М.П. Денисенко, А.П. Гречан.
Пріоритетним напрямком підвищення конкурентоспроможності
підприємств сьогодні є інноваційна діяльність, яка гальмується
багатьма факторами, одним з яких є – недосконалість обліку
інноваційної діяльності.
Сьогодні в обліку інформація про витрати, доходи, продукцію та
фінансові результати від інноваційної діяльності не відображається в
систематизованому вигляді. Структура і зміст аналітичного обліку не
розроблені, тобто не визначені об’єкти досліджень і розробок,
невиділені окремі аналітичні рахунки для обліку витрат, доходів від
інноваційної діяльності, джерел її фінансування. Відсутня окрема
внутрішня звітність, яка б надавала в систематизованому вигляді
інформацію для управління інноваціями. Все це не дозволяє
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аналізувати інноваційні процеси, їх пріоритетні напрями та розробляти
ефективні заходи з розвитку інноваційної діяльності [2, с.44].
При виборі джерел фінансування питання вирішується із
врахуванням багатьох факторів: вартості залученого капіталу,
ефективності його віддачі, співвідношення власного і позикового
капіталів, що визначає рівень незалежності підприємства, ризику, що
виникає при використанні того чи іншого джерела, а також
економічних інтересів інвесторів. Облік названих джерел ведеться на
багатьох рахунках: 13, 40, 44, 48, 50, 60 та ін. Це створює незручності
у використанні такої розрізненої інформації. Тому пропонуємо ввести
окрему відомість, за якою можна було б вести облік джерел
фінансування інноваційної діяльності. Це надасть необхідну
інформацію для аналізу та управління цією діяльністю [3, с.268].
До переліку синтетичних рахунків вважаємо доцільним
відкривати аналітичні рахунки для обліку витрат, виходу продукції,
доходів та результатів діяльності за новими технологіями. В обліку
капітальні вкладення і поточні витрати обліковуються на рахунках 15
„Капітальні інвестиції‖, 23„Виробництво‖, субрахунку 941 „Витрати
на дослідження і розробки‖. До цих рахунків потрібно, на наш погляд,
відкривати окремі аналітичні рахунки для обліку інноваційних витрат.
Це дозволить систематизувати розрізнену інформацію про інноваційні
процеси і ефективніше використовувати ці дані для цілей управління.
Облік доходів від реалізації продукції ведуть на рахунках 701, 702, 703
без їх виділення в обліку від інноваційної діяльності. З метою
співставлення витрат і доходів буде логічно ввести окремий
субрахунок 706 „Доходи від реалізації інноваційної продукції‖.
Аналітичний облік на цьому субрахунку пропонуємо вести за видами
реалізованих інноваційних продуктів. На окремому аналітичному
рахунку до субрахунку 793 „Результат іншої звичайної діяльності‖
пропонуємо відображати результат від інноваційної діяльності.
Отож, перехід до інноваційної моделі розвитку є для України
пріоритетним стратегічним напрямком, для втілення якого необхідно
здійснити
системне
реформування
бухгалтерського
обліку
інноваційної діяльності.
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УДК 657.3
Болібрух Ю.П.
Національний університет «Львівська політехніка»
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
В основі ринкової економіки лежать процеси здійснення
трансакцій, а значний прогрес економічної науки у свій час полягав у
визнанні того факту, що трансакції супроводжуються специфічними
трансакційними витратами. Хоча ця проблема була предметом певної
уваги дослідників, вона й досі залишається маловивченою, також
потребує вирішення і проблема обліку трансакційних витрат, адже без
отримання інформації про їх рівень неможливо отримати повну
картину стану та розвитку підприємства, а недооцінка таких витрат є
великою помилкою.
Усе вищевикладене засвідчує актуальність публікації та
обумовлює її мету: узагальнення дискусійних питань з обліку
трансакційних витрат та надання пропозицій щодо окремих шляхів
вирішення проблем, які при цьому виникають.
Трансакційні витрати з облікової точки зору можна визначити,
як специфічні витрати по налагодженню угод обміну і відносин, як
всередині підприємства, так і зовнішніх взаємодій, пов’язаних з
пошуком інформації, веденням переговорів, укладанням угод і т. д. [1].
До трансакційних витрат найчастіше відносять витрати пошуку
інформації, витрати на ведення переговорів, витрати вимірювання,
специфікації, опортуністичної поведінки та витрати захисту від третіх
осіб. І якщо більшість із них тим чи іншим чином відображаються на
рахунках бухгалтерського обліку, то витрати захисту від третіх осіб
(неконтрольовані витрати) обліковувати взагалі неможливо. Для того,
щоб відображати такі трансакційні витрати, необхідно повністю
викорінити явище корупції, але оскільки таке завдання є практично
нездійсненним, більш реальним варіантом вирішення цього завдання є
включення статті ―Трансакційні витрати‖ до існуючої системи
бухгалтерського обліку, адже значна їх частина розпорошена на
витратних рахунках дев’ятого класу, а набагато зручніше було б
надавати інформацію про трансакційні витрати в цілому, а не за
окремими їх видами [2].
Окрім цього, в Україні діє надзвичайно складне та нечітке
законодавство, норми якого постійно змінюються. Тому, на вивчення,
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правове обґрунтування та укладання контрактів, які б задовольняли
обидві сторони і мали один варіант тлумачення як з економічної, так і
з правової точки зору, українським підприємствам потрібно затратити
багато часу і ресурсів [3].
З метою оптимізації облікового процесу трансакційних витрат їх
перелік доцільно навести в наказі про облікову політику, що дасть
змогу суттєво вплинути на фінансові результати, собівартість одиниці
продукції і, зрештою, на конкурентоспроможність підприємства.
Дослідження ж початкового етапу облікового процесу
трансакційних витрат – їх первинного обліку свідчить, що чинна
система документування не дає можливості отримати чи відокремити
інформацію про них, що в подальшому призводить до неможливості
окремого аналітичного та синтетичного обліку трансакційних витрат,
та до зниження ефективності управлінських рішень, пов’язаних з
ринковою взаємодією [2].
Отже, облік, контроль та аналіз трансакційних витрат – це ті
проблемні питання, які потребують подальшого вивчення та
вдосконалення у сфері бухгалтерського обліку задля покращення
практичної діяльності українських підприємств. Саме тому у цій
роботі відображено актуальність вирішення проблем, пов’язаних із
обліком трансакційних витрат та наведено альтернативні шляхи їх
подолання.
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Бондаренко Т.Ю., к.е.н., доцент кафедри обліку та ДФК
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «КНЕУ ім.. ВГетьмана»
БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Планування загальновиробничих витрат є однією з
найактуальніших проблем сьогодення, оскільки більшість робіт
присвячена плануванню та встановленню раціонального рівня саме
прямих та змінних витрат, що залежать від обсягів виробництва.
Визначення їх оптимального розміру є основним завданням аналітиків
та науковців, оскільки знаючи їх розмір, можна визначити, так званий,
мінімально необхідний розмір прибутку.
У західній практиці, за згадки про фінансові плани, зазвичай
користуються словом «бюджет». Бюджет – фінансовий документ, що
відображає серію спланованих дій та подій, які відбуватимуться в
майбутньому, тобто це прогноз майбутніх фінансових операцій. При
побудові системи бюджетування важливо визначити оптимальний
період бюджетування. Враховуючи особливості виробничого процесу
та специфіку діяльності гірничо-збагачувальних підприємств в умовах
значної невизначеності та мінливості зовнішнього середовища,
пріоритетним і найактуальнішим напрямом дослідження в галузі
бюджетування діяльності має стати короткострокове бюджетування,
тобто складання місячних бюджетів.
Короткостроковий бюджет передбачає найдетальніше планування
та найкращим чином підходить для випадку «швидких змін».
У практиці планування виділяють два типи бюджету: простий і
складний. Простий бюджет, у якому кожному його елементу
відповідає чітко визначена сума. Складні бюджети характеризуються
тим, що основні елементи розбиваються за аналітичними підстаттями
з відповідною сумою. З огляду на комплексний характер статті
загальновиробничих витрат, на практиці доцільніше використовувати
обидва типи бюджету, один з яких є простим та слугує для аналізу
інформації на верхніх рівнях управління; інший – складний та
застосовується для аналізу на рівні центру витрат.
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Щодо формування бюджету загальновиробничих витрат, то
можна застосовувати два основних підходи, а саме гнучкі та фіксовані
бюджети.
Гнучкий бюджет має використовуватись при плануванні змінної
частини загальновиробничих витрат та відображає їх обсяги при
різних обсягах виробництва відповідного центру витрат. Гнучкий
бюджет найкраще підходить для центрів повністю регульованих
витрат, оскільки він відображає, як керівник центру відповідальності,
реагуючи на зміни зовнішніх факторів, може впливати на обсяг
витрат. За принципом гнучкого бюджету можна нормувати витрати на
технічне обслуговування, утримання устаткування, обслуговування
виробництва тощо.
Фіксований бюджет не змінюється залежно від зміни рівня
ділової активності чи від зміни зовнішнього навантаження на центр
витрат (наприклад, зміни виробленої продукції). За допомогою
фіксованих бюджетів можуть плануватись витрати на ремонт
загальновиробничих основних засобів, витрати на охорону праці,
утримання приміщень тощо. Зазвичай, такі статті бюджету будуть
лише умовно «фіксованими». Тобто вони не будуть реагувати на зміни
та коливання зовнішніх факторів (навантаження) у короткостроковому
періоді, такому як місяць або квартал. У більш тривалому періоді
витрати за такими статтями бюджету повинні прив’язуватися до
середнього навантаження на центр витрат, тобто враховувати загальну
тенденцію зменшення або зростання показників первинних факторів,
що характеризують діяльність центру витрат. Як механізм такої
прив’язки можна застосувати апарат регресивного аналізу.
Таким чином, одним із найважливіших та актуальних питань є
планування суми загальновиробничих витрат, яке здійснюється за
допомогою впровадження системи бюджетування. Для планування
загальновиробничих витрат найдоцільнішим є застосування гнучкого
та фіксованого підходів з одночасним складанням простих та складних
бюджетів строком на один місяць.
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УДК 657.1
Борисюк О.С., аспірант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В
СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Реформування системи бухгалтерського обліку є складовою
частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних
відносин ринкового спрямування. З набранням чинності Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
та запровадженням з 2000 р. національних Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку змінилась термінологія бухгалтерського
обліку та визначення окремих понять. Так, необоротні засоби стали
називати необоротними активами і відносити до них крім основних
засобів та нематеріальних активів ще інші необоротні матеріальні
активи, довгострокові фінансові інвестиції, відстрочені податкові
активи.
Проблеми обліку необоротних активів в умовах реформування
економіки набувають особливої актуальності в зв’язку з потребою
отримати інвесторами та іншими зацікавленими користувачами точної
і достовірної інформації про стан і ефективність використання
основних засобів. Система їх обліку, яка склалася, не задовольняє
вимоги ринку, умови функціонування значно розширюють коло
операцій, що проводяться з основними засобами: купівля-продаж,
нарахування амортизації, страхування, приватизація, реалізація
інвестиційних проектів.
Усі активи підприємства є його матеріально-технічною базою.
Обсяг активів визначається масштабами і характером діяльності
підприємства. Залежно від функціональної ролі активи в ланках сфери
підприємницької діяльності (виробничої, комерційної і банківської)
відіграє роль засобів виробництва й обігу, а в ланках бюджетної сфери
— засобів споживання (тривалого і одноразового характеру). Засоби
виробництва в будь-якому процесі виробництва, за будь-яких
суспільних умов, завжди поділяються на засоби праці та предмети
праці. Засоби праці — це речі або комплекс речей, за допомогою яких
працівник впливає на предмети праці. Це машини, обладнання,
інструменти, пристрої, інвентар і т. ін. Крім того, до засобів праці в
широкому розумінні належать усі матеріальні умови, необхідні для
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того, щоб процес праці міг узагалі відбуватися. Це земля, виробничі
споруди, будівлі, транспортні засоби (залізничні, автомобільні,
повітряні тощо), а також решта матеріальних умов, без яких процес
праці або зовсім неможливий, або дуже недосконалий. [1, с. 25]
Засоби праці відрізняються від решти засобів такими трьома
ознаками:
- вони використовуються у процесі діяльності як предмети, за
допомогою яких людина впливає на предмет праці (сировину,
матеріали тощо), або як матеріальні умови, необхідні для
вдосконалення процесу праці [2, с. 48-49];
- свою вартість вони переносять на новостворений продукт, у
виробництві якого ці засоби праці брали участь;
- багаторазово беруть участь у процесі виробництва, зберігаючи
при цьому свою натуральну форму.
Вивчення порядку позиціювання необоротних активів в системі
кругообороту капіталу підприємства показало, що категорія
«необоротні активи» по-різному трактується в економічній теорії та
бухгалтерському обліку. Так, в економічній теорії під необоротними
активами розуміють вилучені підприємством з господарського
обороту власні кошти, які обліковуються на балансі. У
бухгалтерському обліку до необоротних активів відносяться активи,
призначені для використання протягом періоду більше одного року .
Тобто, вони обслуговують декілька циклів виробництва, не змінюючи
при цьому своєї натуральної форми.
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Ковельський промислово-економічний коледж ЛНТУ
СУТЬ ТА ВИДИ ЗВІТНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Одним з основних джерел надходження достовірної та повної
інформації до користувачів є звітність, яка складається на промислових
підприємствах. Саме звітність наростаючим підсумком відображає
майновий та фінансовий стан підприємства, результати господарської
діяльності за звітний період (місяць, квартал, рік) і ґрунтується на
даних синтетичного і аналітичного обліку.
Суть та значення звітності підприємств розглядали такі вчені як
Н.М.Грабова, І.Б. Садовська, С.Г. Михалевич, В. Кужельний, В.Г.
Лінник А.Д. Шеремет, В. Пархоменко, Ю. Верига, М. Орищенко,
О.Клименко, Т.Микитенко, Т.Міщенко та багато інших.
В. Кужельний та В.Г. Лінник трактують звітність за двома
напрямами. З одного боку вона є економічною інформацією про
виробничу й фінансово-господарську діяльність підприємства. З
другого – звітність як елемент методу бухгалтерського обліку – це
метод узагальнення і подання інформації про результати діяльності
підприємства [1, с.283].
Інші автори, такі як Н.М. Грабова, І.Б. Садовська, С.Г.
Михалевич розглядають звітність як систему узагальнених та
взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які
характеризують результати діяльності підприємства за період [2, с.225;
3, с.403; 4, с.535].
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» є такі види звітності як фінансова,
податкова, статистична та інші види звітності [5].
Фінансова звітність містить інформацію про фінансове
становище, результати діяльності та рух грошових коштів
підприємства за звітний період. Її складають з дотриманням
балансового узагальнення облікової інформації.
Податкова звітність характеризує стан зобов'язань підприємства,
пов'язаних з нарахуванням та сплатою податків та зборів. Вона
подається органам податкової служби і позабюджетним фондам.
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Статистична звітність складається на підставі даних
бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку та містить
інформацію, що є необхідною для статистичного вивчення
господарської діяльності підприємств та побудови макроекономічних
показників.
Статистична, фінансова та податкова звітність належать до
зовнішньої звітності підприємства, оскільки подаються зовнішнім
користувачам.
Крім названих вище видів звітності підприємство може
формувати внутрішньогосподарську (управлінську) звітність.
Внутрішньогосподарська
звітність відображає необхідну
інформацію для прийняття рішень на рівні структурних підрозділів і
розробляється підприємством самостійно. Вона складається на
підставі даних оперативно-технічного обліку та використовується у
господарстві для оперативного управління виробничо-фінансовою
діяльністю.
Отже, з метою узагальнення показників фінансово-господарської
діяльності та надання повної, правдивої та неупередженої інформації
для прийняття рішень промислові підприємства складають податкову,
фінансову та статистичну звітність. Дані управлінської звітності
необхідні для оптимізації показників господарювання та оперативного
контролю за діяльністю окремих підрозділів та підприємства в цілому.
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Інститут ділового адміністрування
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ МАСОВИХ
БЕЗГОТІВКОВИХ ПЛАТЕЖІВ В УКРАЇНІ
Протягом останніх десятиліть світова кредитно-фінансова
система пройшла складний шлях від застосування готівкових коштів у
різній формі до переважно безготівкових електронних розрахунків.
В Україні також зроблено чимало: створено систему
електронних міжбанківських платежів, впроваджено систему типа
"клієнт-банк", використовуються банківські платіжні картки, як
вітчизняних, так і міжнародних платіжних систем для безготівкових та
готівкових розрахунків юридичних та фізичних осіб.
Нині у банківській сфері України застосовуються чотири
основні групи платіжних карток різних платіжних систем:
- відомих міжнародних систем (Віза, Європей, Мастеркард);
- внутрішніх локальних (запроваджених вітчизняними банками);
- Національної системи масових електронних платежів.
Застосуванню їх, як засобу платежу в торгівлі чи сфері послуг
перешкоджають такі фактори: немає домовленості між банками про
взаємний прийом карток; бракує інфраструктури; висока собівартість
операцій, а отже вузька сфера застосування; високі ризики; не
розроблені технології взаємодії із супутніми системами та відповідна
нормативна база.
Переваги при використанні платіжних карток Національної
системи масових електронних платежів (НСМЕП):
1.Безпека. У НСМЕП застосовують платіжні картки з
вбудованими чіп-модулями – смарт-картки.
2.Ефективність. На згаданій базі створена високоефективна оффлайнова технологія.
3.Економічність та оперативність. Швидкість обслуговування
набагато більша, ніж при розрахунках готівкою та операціях картками
з магнітною смугою.
4.Надійність. Смарт-картки забезпечують надійний захист
коштів населення і підприємств України від шахрайських дій.
5.Зручність. Із упровадженням НСМЕП громадяни та
підприємства України мають змогу оплачувати товари й послуги у
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безготівковій формі за допомогою смарт-карток, а також зберігати і
накопичувати заощадження у банках.
Без цього унеможливлюється вирішення завдань, поставлених
державою перед ринком безготівкових платежів, а саме: зменшення
державних витрат на обслуговування готівково-грошового обігу;
охоплення банківськими послугами переважної частини населення
країни; розширення сфери використання безготівкових розрахунків із
застосуванням платіжних карток за рахунок зменшення готівкових
платежів; збільшення інвестиційних можливостей банківської системи
України шляхом залучення коштів населення на рахунки в банках;
скорочення частки тіньового грошового обороту в економіці країни та
поліпшення системи стягнення податків і зборів.
Фактори, які стримують розвиток безготівкових платежів з
використанням платіжних карток: низький рівень купівельної
спроможності населення; незацікавленість населення у користуванні
платіжними картками; відсутність кредитних історій фізичних осіб, що
стримує розвиток кредитування з використанням платіжних карток;
незацікавленість підприємців у впровадженні безготівкових форм
розрахунків (досить високі банківські комісійні, прозорість платежів,
додаткові витрати на купівлю та обслуговування термінального
обладнання і навчання персоналу); недостатньо розвинена
інфраструктура обслуговування платіжних карток; необхідність
значних
капіталовкладень
для
впровадження
безготівкових
розрахунків з використанням платіжних карток.
Загальний технологічний розвиток НСМЕП в Україні потрібно
визнати доволі високим і таким, що в цілому відповідає вимогам
Комітету з платіжних і розрахункових систем (СРSS) Банку
міжнародних розрахунків (ВІS). Однак НБУ має на меті продовжити її
вдосконалення. Отже, можна спрогнозувати стрімкий рівень розвитку
НСМЕП у нашій державі, але за умови наступного приєднання до
системи нових членів, стабільності банківської системи, збільшення
довіри до банків та віддання переваги безготівковим розрахункам.

75Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

УДК 657.052
Бортнікова О.О., аспірант
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Ефективна діяльність сільськогосподарського підприємства в
багатьох випадках залежить від рівня організації роботи його
підрозділів та координації в часі всіх стадій виробничого процесу: від
підготовки сільськогосподарського виробництва та матеріальнотехнічного постачання до реалізації продукції. В сучасних умовах, при
необхідності максимальної економії наявних ресурсів та зі зростанням
відповідальності керівників за прийняті ними управлінські рішення,
питання оперативного управління є досить актуальним.
Процес формування даних у системі управління підприємством
висвітлено в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних авторів:
М. Дем’яненка, Г. Кірейцева, С. Голова, М. Пушкаря, В. Сопка,
П.
Хомина, Є. Мниха, Б. Валуєва, К. Друрі, Б. Нідлза та інших. Віддаючи
належне значення теоретичним розробкам науковців, необхідно
зазначити про відсутність в сучасній літературі системних досліджень
проблеми формування інформації для оперативного менеджменту.
Суть
оперативного
управління
сільськогосподарським
виробництвом полягає в спрямованій дії об’єкта на суб’єкт управління
з метою вирішення поточних завдань, виконання короткострокових
планів та прийняття оперативних управлінських рішень на основі
достовірної інформації про господарську діяльність підприємства [1, с.
214].
Основу його інформаційної бази формує оперативний облік. Він
охоплює практично всі аспекти діяльності організації: технологічний,
постачальницький, виробничий, збутовий, а також фінансовий та
організаційний. Несвоєчасно прийняте та реалізоване управлінське
рішення по організації та технології виробництва, роботи персоналу
чи процесу постачання призводить до великих витрат
сільськогосподарської продукції, перш за все тому, що виробничі
процеси в сільському господарстві тісно переплетені з біологічними.
Для об’єктивного визначення суті оперативного обліку
необхідно розкрити поняття «оперативний». Загалом, оперативний –
який безпосередньо здійснює що-небудь, виконує певне завдання;
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здатний правильно та швидко виконувати ті чи інші практичні
завдання, дійовий [2, с. 672]. Оперативність в обліку полягає в його
здатності безпосередньо в процесі виробництва щоденно відображати
всі господарські процеси та явища, які відбуваються на підприємстві.
Оперативний облік – це щоденне відображення та узагальнення
господарських процесів та операцій на різних стадіях виробництва, які
потребують щоденного управління. Стає очевидним, що він дає
можливість активно впливати на господарські процеси при їх
виконанні і, таким чином, виправляти існуючі недоліки виробництва,
знижувати собівартість, підвищувати ефективність роботи працівників
та обладнання.
Переважна більшість науковців традиційно вважають його
складовою загальної системи господарського обліку поруч з
статистичним та бухгалтерським, проте останні дослідження свідчать
про поступову зміну такої парадигми і віднесення оперативного обліку
до системи управлінського. «Необхідність такого умовного виділення
підсистем обліку в рамках єдиної (інтегрованої) системи обліку
диктується потребою управління в різносторонній обліковій
інформації» [3]. З огляду на це, можна виділити основні завдання
оперативного обліку: надання необхідної інформації з метою
контролю й аналізу господарської діяльності; найбільш повне, точне і
своєчасне (за ходом виробництва) відображення наявності, стану, руху
і змін трудових і матеріально-технічних ресурсів, випуску,
відвантаження і реалізації продукції у заданому асортименті, за
обсягами і термінами, облік розрахунків з постачальниками і
покупцями тощо; створення інформаційної бази для бухгалтерського
обліку.
Організація оперативного обліку, яка буде виконувати
вищезазначені завдання, створює умови для того, щоб в циклі
оперативного управління було можливим:
- сконцентрувати функції управління в центрах прийняття
рішень і за рахунок цього досягати узгодженості дій на всіх рівнях
менеджменту;
- здійснювати на цій основі делегування повноважень та
відповідальності не лише по відношенню до безпосередніх керівників,
але і до обліковців та контролерів на підприємстві;
- координувати роботу облікового апарату;
- впровадити систему інформаційних зв’язків на підприємстві
тощо.
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Отже, застосування раціональних прийомів організації
оперативного
обліку
на
найважливіших
ділянках
сільськогосподарського виробництва дозволяє істотно підвищити
ефективність виробництва, знизити собівартість сільськогосподарської
продукції і, таким чином, сприяти загальному розвитку галузі.
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ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Однією з основних складових потенціалу підприємства є
виробничий потенціал, ефективне використання якого дозволяє
підприємству значно вплинути на його конкурентоспроможність.
Ефективність функціонування виробничого потенціалу визначає
ступінь досягнення певного потенційного результату діяльності
підприємства за визначений період часу .
Потенціал – це джерела, можливості, засоби, запаси, які можуть
бути використані для вирішення будь-якого завдання, досягнення
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певної мети; можливості окремої особи, суспільства, держави у певній
галузі.
Виробничий потенціал підприємства являє собою систему
взаємопов’язаних елементів, які виконують різні функції у процесі
забезпечення випуску продукції та досягнення інших цілей розвитку
підприємства. А тому можна стверджувати, що йому притаманні всі
риси, властиві будь якій системі: цілісність, цілеспрямованість,
складність, взаємозамінність, альтернативність його елементів,
взаємозв’язок та взаємодія елементів виробничого потенціалу ,
самовідтворюваність, інноваційна
сприйнятливість,
гнучкість,
соціально-економічні наслідки використання.
Всі елементи виробничого потенціалу служать одній загальній
меті, яка стоїть перед підприємством, — виготовленню
конкурентоспроможної продукції.
Ключові фактори конкурентоспроможності — це унікальна
комбінація наявного виробничого потенціалу підприємства з
нагромадженим у минулому досвідом його використання, що сприяє
виготовленню конкурентоспроможної продукції, завдяки реалізації
якої підприємство здатне забезпечити своє існування в довгостроковій
перспективі.
Дослідження показали, що особливістю визначення сутності
виробничого потенціалу є різні концептуальні підходи щодо його
розміру:
1.Ресурсний (обліково-звітний) підхід, зорієнтований на
визначення виробничого потенціалу як сукупності виробничих
ресурсів, визначає його величину як суму фізичних і вартісних оцінок
окремих його складових. Оцінюючи виробничий потенціал, треба
враховувати: матеріально-технічні ресурси з окремим дослідженням
знарядь і засобів праці; трудові ресурси, енергетичні та інформаційні
ресурси, фінансові (грошові) ресурси.
2. Структурний (функціональний) підхід, зорієнтований на
визначення раціональної структури виробничого потенціалу
підприємства, визначає його величину , виходячи з прогресивних норм
і нормативних співвідношень, заданих найбільш досконалими
технологіями, організацією виробництва загалом і окремих підсистем
підприємства, що використовуються в галузі.
3. Цільовий (проблемно-орієнтований) підхід, спрямований на
визначення
відповідності
наявного
потенціалу
досягненню
поставлених цілей, визначає його величину як рівень відповідності

79Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

окремих складових потенціалу необхідному , дещо ідеальному
уявленню про склад, структуру та механізми функціонування
потенціалу для виготовлення конкурентоспроможності продукції.
На більшості промислових підприємств спостерігається
недозавантаження виробничих потужностей, а отже, в основному
недовикористання їхнього виробничого потенціалу . Кожне
підприємство повинне прагнути досягти високого рівня виробничого
потенціалу , який відповідає умовам самостійного розв’язання
основних проблем, пов’язаних з переходом у новий напрямок
діяльності та може забезпечити потрібний саморозвиток у процесі
виконання робіт.
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ВСТУП УКРАЇНИ ДО СОТ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
В процесі становлення та розвитку будь-якої держави суттєве
значення має налагодження торговельних і фінансових зв’язків з
іншими державами та світовими об’єднаннями і організаціями. До
цього часу залишається багато невирішених питань між Україною і
Європейським Союзом щодо інтеграції її у світову економіку. Але
великим проривом України у сфері міжнародних відносин є її вступ у
квітні 2008 року до Світової організації торгівлі (СОТ).
СОТ є потужною міжнародною організацією, яка регулює
торгівельні відносини з країнами світу. Тому безумовно співпраця з
цією організацією несе нові можливості і шанси, а також покращує
економічні перспективи країни.
Важливу роль у теоретичному та практичному осмисленні
проблем та переваг співпраці з СОТ мають роботи таких вчених як
І.В.Хаджинов, який розглядав вступ України до СОТ в області
зовнішньої торгівлі, С.М.Лихолат, який досліджував наслідки вступу
України до СОТ у вітчизняній економіці та інші. Однак варто
зазначити, що вони розглядають ці питання здебільшого стосовно
різних галузей промисловості. Тоді як суттєві зміни відбулися у
фінансовій сфері, а саме в банківському секторі.
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Після вступу України до СОТ набули чинності зміни до Закону
України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких були
ухвалені закони про допуск на територію України філій іноземних
банків.
Відповідно до даних [3] на сьогоднішній день зафіксовані такі
банки з іноземним капіталом: «УкрСиббанк» перебуває в 81процентній власності французького BNP Paribas, «Укрсоцбанк» на
95,48% належить італійському UniCreditS.p.A. через його віденську
дочірню структуру UniCreditBankAustria AG. Мажоритарна частка в
банку «Форум» (94,52%) перебуває у власності німецького
Commerzbank AG, «ПроКредіт Банк» (Україна) на 60% належить
німецькому ProCreditHolding AG, «Правекс-Банк» - 100-процентна
власність італійського IntesaSanpaoloS.p.A., а часткою понад 99% у
«ВТБ Банку» (Україна) володіє російське ВАТ «Банк ВТБ».
В подальшому також прогнозується продовження продажу
українських банків, але обсяг операцій купівлі-продажу може
скоротитись, адже більшість великих банків вже продано. При цьому
вартість українських банків залишається високою.
Таким чином, фактично Україна остаточно відкрила внутрішній
ринок для діяльності міжнародних фінансових структур, що сприяє
стрімкому зростанню частки іноземного капіталу в банківському
секторі.
Звичайно, така ситуація має як свої переваги так і недоліки.
Збільшення іноземного капіталу стимулює розвиток банківської
системи України в цілому шляхом посилення міжбанківської
конкуренції. Іноземні банки здатні запропонувати дешевші ніж
українські кредитні ресурси, що сприяє здешевленню кредитів для
підприємств України та споживчих кредитів для населення. Хоча, на
сьогоднішній день, внаслідок суттєвих витрат на придбання
українських банків, західним фінансистам не вигідно знижувати
процентні ставки. Якість обслуговування в іноземних банках через
дотримання відповідних західних стандартів - вища. Присутність
банків з іноземним капіталом у банківський системі України сприяє
залученню іноземних інвестицій, розширенню ресурсної бази
соціально-економічного розвитку, динамічному зростанню економіки
країни в цілому.
Але, підвищена конкуренція на ринку банківських послуг
створює додатковий тиск на більш слабку вітчизняну банківську
систему. Крім того, шанси успішного виходу українських фінансово-
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кредитних організацій на ринки банківських послуг зарубіжних країн
– мінімальні. В підсумку, швидке зростання частки іноземного
банківського капіталу, пов’язане з можливою втратою суверенітету в
сфері грошово-кредитної політики, несподіваними коливаннями
ліквідності банків, спекулятивними змінами попиту та пропозиції на
грошово-кредитному ринку, можливим посиленням нестабільності та
відпливом фінансових ресурсів.
Тому вирішення питання про розширення присутності
іноземного банківського капіталу на ринку банківських послуг
України повинно бути підпорядковане стратегічним цілям соціальноекономічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності,
економічної безпеки, зміцнення грошово-кредитної системи України.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТВАРИННИЦТВОМ
Впровадження ринкових відносин в Україні, поява нових
господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних
економічних зв’язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і
контролю як складової частини економічної інформації, необхідної
для управління в державному і
недержавному секторі
сільськогосподарського виробництва на всіх рівнях.
Особливої актуальності та складності сьогодні набуває проблема
визначення пріоритетних напрямків удосконалення бухгалтерського
обліку в системі інформаційного забезпечення управління
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тваринництвом, що передусім стосується невідповідності діючих
правил вимогам сучасної ринкової економіки.
У науковій літературі даному питанню присвячені праці
вітчизняних вчених, таких як: О.В. Рудницької, О.Д. Костюка, В.П.
Жука, М.С. Пушкара та інших.
Тваринництво є унікальною сферою виробничої діяльності,
оскільки в процесі виготовлення готової продукції, разом з
матеріально-технічними,
фінансовими,
трудовими
ресурсами,
використовуються ще й природні ресурси: земля та живі організми.
Розвиток ринку продукції тваринництва вимагає від усіх його
учасників посилення уваги до питань якості та безпеки продукції, що є
головною умовою її виходу на світовий ринок, інтеграції до
Європейського Союзу.
Виробництво продукції тваринництва пов’язане з екологічною
проблемою, вирішення якої носить двохсторонній характер 
створення екологічно безпечної продукції та екологічно безпечного
навколишнього середовища. Вирішення цих проблем потребує
жорсткого контролю за дотриманням як національних так і
міжнародних стандартів щодо якості продукції та екологічної безпеки.
Серед необхідних заходів системи управління якістю продукції
важливе місце належить забезпеченню економічною інформацією.
Показники якості необхідні для планування, розробки нормативнотехнічної документації, визначення економічного ефекту тощо.
Дослідження стану інформації свідчить, що показники якості в
первинних документах, в аналітичному обліку та звітності відображені
недостатньо повно, без врахування сучасних вимог до міжнародних
стандартів якості продукції. Тому в облікових регістрах важливо
фіксувати не тільки фактичні дані про обсяги і якість продукції, але й
нормативну та планову інформацію.
Важливим напрямом інформаційного забезпечення управління
якістю продукції є дані калькуляції собівартості продукції з
врахуванням її якісних параметрів, що надасть можливість формувати
цінову політику на ринках збуту високоякісної продукції та визначати
ефективність додаткових витрат на підвищення її якості.
Таким чином, можна зробити висновок, що на сучасному етапі
динамічного розвитку економічних процесів і соціальних потреб в
бухгалтерський облік повинні оперативно вноситись адекватні зміни.
Тільки за таких умов роль бухгалтерського обліку в управлінні
зростатиме і саме цей вид обліку займе провідне місце у формуванні
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інформаційної системи, яка забезпечуватиме потреби управління
виробничо-фінансовою діяльністю.
УДК 657.371.11
Бровко О.Т.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ
Дослідження місця і ролі внутрішнього аудиту товарних запасів
в системі управління необхідно проводити, спираючись на наукові
підходи його виконання на практиці. Відомо, що управління - це
безперервний і цілеспрямований процес впливу на об'єкт управління
для досягнення оптимальних результатів при найменших витратах
часу і ресурсів.
Вивчення проблем аудиту і контролю в управлінні останні 30
років ведеться вченими в самих різноманітних напрямках: з позиції
принципів управління, процесу управління, функцій управління,
організації управління , процесу прийняття і реалізації управлінських
рішень, технології управління, інформаційного забезпечення
управління і т.д.
Вдосконалення управління товарними запасами необхідно
вирішувати шляхом повної реалізації всіх основних функцій
управління: планування, організації, координації, регулювання,
стимулювання, обліку і контролю. Метою застосування цих
контрольно-аналітично заходів в роздрібній торгівлі є досягнення
найбільших показників системної ефективності використання
товарних запасів, функцій, структури та процесу торгівельної
діяльності .
Внутрішній аудит повинен давати оцінку і відповідні
рекомендації, направлені на вдосконалення процесу корпоративного
управління щодо досягнення: просування відповідних етичних
стандартів і цінностей в рамках організації; забезпечення ефективного
процесу управління діяльністю та її оцінки; ефективного забезпечення
інформацією з питань ризиків і контролю відповідних служб
організації; ефективного координування діяльності та обмін
інформацією між власниками, зовнішніми і внутрішніми аудиторами
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та менеджментом.
В торгівлі внутрішній контроль і аудит визначаються
специфікою підприємств. Тобто організація контролю залежить від
виду торгівлі (опт, роздріб, дистрибуція), характеру товарної продукції
та багато інших особливостей чи технологій, що використовуються в
сучасній торгівлі.
На наш погляд, вдосконалення системи управління засобами
внутрішнього аудиту товарних запасів повинно здійснюватися
комплексно, в різних напрямках. Зокрема, з позицій більш повної
реалізації функцій управління, стосовно кожного виду об'єктів
управління, шляхом розробки і реалізації методів аудиту і
контролінгу. У вказаному сенсі внутрішній аудит є тією ланкою, яка
охоплює весь процес управління зворотнім зв’язком і забезпечує
достовірною оперативною інформацією.
Особливістю внутрішнього аудиту товарних запасів є те, що він
вимагає застосування процедур, які повинні відображати специфіку
кожного етапу руху товарних запасів.
На нашу думку, розробка методик і рекомендацій щодо
проведення внутрішнього аудиту товарних запасів з точки зору
системи управління, повинна враховувати такі положення: як будь-яка
складна система, організація сфери продажу, повинна мати незалежні
внутрішні зворотні зв’язки, що відслідковують ефективність
функціонування системи; взаємовідносини в середині обліковоінформаційній моделі повинні бути більш мобільними і оперативними;
рівень конкуренції продукції зріс настільки, що вимагає солідного
економічного підґрунтя концепції просування товарних запасів, що
претендують на ринковий успіх; застосування економічних методів
планування, бухгалтерського обліку, управлінського контролю,
функціонально-вартісного аналізу товарних запасів повинні
відповідати сучасним вимогам і міжнародним стандартам обліку і
аудиту.
Виходячи з викладеного можливо зробити висновок, що система
внутрішнього аудиту – це спеціальна система (суб’єкт внутрішнього
контролю) в системі управління, який певною мірою професійно
незалежний від структурних підрозділів в системі управління і
здійснює заходи по попередженню, прогнозуванню та усуненню
ризиків для бізнесу в інтересах власників компанії (підприємства).
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Біологічні активи як засоби виробництва сільськогосподарської
продукції відіграють важливу соціально-економічну роль у
забезпеченні розвитку економіки в цілому та аграрного сектора
зокрема. Тому, сьогодні важливим дискусійним питанням є порядок
оцінки біологічних активів, адже від того, як оцінені активи залежить
цінність балансу будь-якого підприємства. Спосіб оцінки біологічних
активів являється вирішальним моментом для правильної організації
бухгалтерського обліку цих активів.
Відповідно до П(С)БО ЗО ―Біологічні активи‖ підприємства
можуть використовувати такі види оцінки вартості біологічних
активів: первісна та справедлива.
Первісна вартість згідно з П(С)БО 7 визначається, як історична
(фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів
або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих),
витрачених для придбання (створення) необоротних активів.
В концептуальних основах МСФЗ наголошується на
найширшому використанні оцінки за первісною вартістю. Вона
відрізняється високим ступенем надійності, оскільки первинна
вартість формується в результаті операцій між незалежними один від
одного сторонами, вона є ціною, що діяла на відкритому ринку на
момент операції, і може бути підтверджена незалежними джерелами.
Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснений
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обмін об'єкта основних засобів у результаті операцій між
обізнаними, зацікавленими, та незалежними сторонами.
Визначення справедливої вартості біологічних активів та
сільськогосподарської продукції базується на цінах активного ринку.
Визначення цін активного ринку для сільськогосподарських
підприємств в сьогоднішніх умовах є надзвичайно проблемним.
Основними мотивами оцінки за ринковими цінами є легкість
одержання ціни для негайного відображення на балансі надходження
продукції з виробництва. Проте ринкові ціни можуть часто
змінюватися і остаточний баланс буде нестійким та умовним, що
призводить до викривлення фінансового результату підприємства.
Також, слабкою стороною справедливої оцінки є її умовний
характер, адже вона визначається не за реальною господарською
операцією і не підтверджена документально. Така оцінка не дає
жодної можливості для контролю та аналізу змін собівартості і
факторів, які такі зміни зумовили.
Перевагою справедливої оцінки вартості біологічних активів є
те, що її використання створює умови для об’єктивного оцінювання
майбутніх грошових потоків, забезпечення порівняності активів,
придбаних у різний час.
Оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції за
справедливою вартістю є не лише нормативною вимогою, а й
чинником інвестиційної привабливості підприємства.
Можливість і доцільність застосування на практиці
справедливої вартості біологічних активів необхідно розглядати
відповідно до чинних нормативних документів, зосередивши
передусім увагу на організаційних моментах, адже визначення
рівня ціни віддано на відкуп підприємству шляхом розробки
обраної ним облікової політики.
З точки зору практичного застосування П(С)БО ЗО ―Біологічні
активи‖ досить дискусійним є питання переоцінки біологічних
активів щоквартально до справедливої вартості. По-перше, такі
щоквартальні операції в бухгалтерському обліку викликають значні
затрати часу. По-друге, рух довгострокових біологічних активів
протягом року незначний, тому операції з щоквартальними
уточненням справедливої вартості довгострокових біологічних
активів є неефективним. Також, щоквартальне уточнення
справедливої вартості біологічних активів не передбачена МСБО 41
„Сільське господарство‖.
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Отже, від вибору оцінки біологічних активів залежить
правильна організація бухгалтерського обліку цих активів,
фінансовий результат і розмір податків, які сплачує підприємство.
Тому, застосовуючи певний вид оцінки щодо біологічних активів
підприємству необхідно враховувати переваги та недоліки кожного
виду такої оцінки.
УДК 657
Бугаєнко І.В.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДІВ
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах нового значення набувають альтернативні
традиційними методам обліку і калькулювання спеціальні системи
комплексного управління витратами і виробничою діяльністю в
цілому. В Україні на різних видах виробництв традиційно
використовувались такі методи обліку витрат на виробництво та
калькулювання собівартості продукції як нормативний, попередільний
і позамовний методи. Почали використовуватись поширені в
зарубіжних країнах методи директ-костинг, стандарт-костинг, АВСкостинг та інші.
Крім традиційних методів практика економічної діяльності
підприємств виробила спеціальні методи калькулювання та методи
управління витратами, які є доповненням до традиційних методів
калькулювання собівартості: кайдзен-костинг, тарген-костинг, точно в
строк, за останньою операцією, «тариф-час-машина», еквівалентне
калькулювання, за принципом зворотного впливу. Унікальність та
ефективність зазначених методів доведена на багатьох зарубіжних
підприємствах. Зупинимося більш детально на двох спеціальних
методах калькулювання: кайдзен-костинг і метод калькулювання
«точно в строк», виникнення яких пов’язують з японською
національною системою менеджменту. підприємства
Система калькулювання «кайдзен-костинг» співвідноситься з
такою
системою
організації
виробництва
як
―бережливе
виробництво». Це система збору планової і фактичної інформації, що
охоплює різні аспекти діяльності компанії. В рамках цієї системи
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складаються бюджети і аналізується їх виконання, проводиться аналіз
відхилень фактичної діяльності від запланованої, виявляються
причини відхилень при прийнятті коригуючих рішень. Кайдзенкостинг можна розділити на дві основні категорії. Перша включає дії,
які направлені на удосконалення виконуваної роботи, якщо після
трьохмісячного терміну після випуску продукції різниця між
фактичними і цільовим затратами все ще залишається значною, також
в рамках цієї категорії здійснюються дії по функціонально-вартісному
аналізу. Друга включає безперервні дії, що направлені на зменшення
будь-якого розриву між значеннями цільового та очікуваного
прибутку і таким чином дозволяє досягти величини «допустимих
витрат».
Підхід кайдзен в свою чергу включає такий метод управління
витратами як «точно в строк» (JIT). Метод «точно в строк» включає
три основних компоненти: управління «точно в строк» з суцільним
контролем якості та орієнтацією на попит покупця, організація бізнеспроцесу «точно в строк», що сприяє наближенню сукупних витрат до
величини витрат на обробку, калькулювання «точно в строк». При
цьому всі процеси організовані таким чином, щоб максимально
знизити непродуктивні витрати, ліквідувати операції і процеси, що не
дають додаткового підвищення якості продукції або послуг.
Використання даного підходу передбачає вирішення завдань
функціонально-вартісного аналізу операцій та вимагає зміни
калькуляційної системи.
Серед переваг застосування системи кайдзен і методу «точно в
строк» можна назвати підвищення ефективності бізнес-процесу
конкурентоспроможності організації в довгостроковому періоді,
зниження ризиків.
Разом з тим, при їх використанні можливі наступні труднощі:
складно уникнути помилок в асортименті і зривів поставок, виникає
потреба в оптимізації усіх бізнес-процесів з покроковим їх описом і
детальним виконанням працівниками; постає необхідність перебудови
системи обліку, звітності та подання управлінської інформації,
деталізації процесу калькулювання собівартості за центрами
відповідальності;
виникає
необхідність
впровадження
автоматизованих інформаційних управлінських систем; посилення
організаційної культури підприємства тощо.
Таким чином, в системі виробничого обліку існує велика
кількість методів обліку витрат і калькулювання собівартості
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продукції, як традиційних вітчизняних, так і спеціальних. Сучасна
практика бізнесу передбачає появу альтернативних систем і методів
обліку і цілісного управління витратами, як-от кайдзен, «точно в
строк», які зарекомендували себе досить ефективними і
перспективними не тільки в Японії, але і в нашій країні.

УДК 657.92
Бузак Н.І., к.е.н., ст.викладач
Київський національний торговельно-економічний університет
ОЦІНКА, ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
У бухгалтерському розумінні оцінка є способом вираження в
узагальнюючому грошовому вимірнику господарських засобів та їх
джерел, представляючи собою один із методів бухгалтерського обліку.
Процес оцінки представляє собою процедуру присвоєння
об’єктам бухгалтерського обліку певних грошових величин,
отриманих таким чином, щоб їх можна було використати як
агреговано (наприклад, для підсумкової оцінки активів), так і окремо в
залежності від певної ситуації.
Якщо це визначення вартості господарських засобів, то в
більшості випадків вона базується на затратному підході, який
передбачає застосування методу оцінки за історичною (фактичною)
собівартістю.
Використання затратного методу для визначення вартості
активів є предметом дискусії багатьох вчених, що зумовлене його
ретроспективним характером. Облікова система повинна реагувати на
зміни в економіці, відображати реальну (ринкову) вартість
підприємства, що забезпечуватиме отримання користувачами
інформації, яка б відповідала рівню розвитку економіки та вимогам
часу.
Вартісна оцінка, що відповідає сучасним підходам повинна
враховувати не тільки кількісні, а якісні характеристики керованого
об'єкта. По визначенню І.Т.Фролової, оцінка – це процес усвідомлення
позитивної чи негативної значимості будь-яких господарських явищ,
результатів праці, форм виробничо-трудової діяльності, матеріальних
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вчинків, здобутків господарювання для задоволення людських потреб,
інтересів.
Різні погляди на оцінку зумовили виникнення двох найбільш
поширених у світі підходів до оцінки об’єктів підприємства (рис. 1).
Підходи до оцінки об’єктів обліку на підприємстві
Пооб'єктна (попредметна) оцінка об’єктів обліку

Оцінка сукупної вартості підприємства як цілісного
майнового комплексу (оцінка бізнесу)
Рис. 1. Підходи до оцінки об’єктів обліку на підприємстві
Перший підхід полягає у пооб’єктній (попредметній або
індивідуальній) оцінці об’єктів обліку, і другий – в оцінці сукупної
вартості підприємства, її ще називають оцінкою бізнесу, або оцінкою
підприємства як цілісного майнового комплексу, під яким слід
розуміти господарський комплекс з завершеним циклом виробництва
продукції (робіт, послуг).
Обрання одного з підходів і методу оцінки залежить від її мети,
яка визначається
потребами різних користувачів, сферою
використання результатів, часом проведення та інших факторів.
Визначимо деякі господарські процеси під час яких здійснюється
оцінка, а саме: при надходженні і вибутті активів; при виникненні прав
і зобов’язань; при здійсненні таких операцій, як: купівля-продаж,
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.
Складність оцінки полягає в її різноплановості, а саме: великої
кількості об’єктів, різних цілей оцінки, підходах та різноманітних
факторів, що впливають на її результати.
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УДК 657
Бурило Ю.С., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: к.е.н., доцент Нужна О.А.
Луцький національний технічний університет
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Залежно від змісту і завдань фінансового аналізу
використовують такі основні інформаційні джерела: фінансова
звітність; статистична звітність; дані внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку; дані з первинної облікової документації
(вибіркові дані); експертні оцінки.
З 1 січня 2000 року на підприємствах України незалежно від
форм власності (крім банків і бюджетних установ) запроваджені
перелічені далі форми фінансової звітності, що відповідають
міжнародним стандартам:
 Форма 1 „Баланс‖ – звіт про фінансовий стан, що відображає
активи, зобов’язання і капітал підприємства на встановлену дату.
 Форма 2 „Звіт про фінансові результати‖, що містить дані
про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за
звітний та попередній період.
 Форма 3 „Звіт про рух грошових коштів‖, що відображає
надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним,
інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства.
 Форма 4 „Звіт про власний капітал‖, що відбиває зміни у
складі власного капіталу протягом звітного періоду.
 „Примітки до звітів‖ – сукупність показників і пояснень, які
забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів,
розкривають іншу інформацію.
Мета складання фінансової звітності – надати користувачам
повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття
рішень.
Основним джерелом інформації для фінансового аналізу
підприємства є бухгалтерський баланс. За балансом визначають, чи
зуміє підприємство в найближчий час виконати свої зобов’язання
перед третіми особами - акціонерами, інвесторами, кредиторами,
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покупцями, продавцями тощо, чи йому загрожують фінансові
труднощі.
Тобто бухгалтерський баланс призначений не тільки для
відображення стану господарських засобів і джерел їх формування на
певну дату, але й для одержання інформації, необхідної для управління
діяльністю підприємства, як правило, зовнішнім користувачам
(фінансовим і податковим органам, банкам тощо).
За даними балансу оцінюються:
 склад і структура активів підприємства (необоротних
активів, оборотних активів, запасів, дебіторської заборгованості);
 склад і структура пасивів підприємства (власного капіталу,
довгострокових і поточних зобов’язань, кредиторської заборгованості);
 ступінь його ліквідності;
 ліквідність підприємства за її відносними показниками;
 наявність власних оборотних коштів;
 показники фінансової стійкості;
 із залученням даних звіту про фінансові результати показники оборотності різних видів капіталу підприємства,
рентабельності активів та власного капіталу.
Ці дані використовуються для оцінювання фінансового стану
підприємств, його кредитоспроможності, ділової активності та
інвестиційної привабливості.
За даними звіту про фінансові результати аналізуються:
 склад і структура доходів підприємства;
 склад і структура витрат підприємства;
 абсолютні показники фінансових результатів від операційної,
фінансової, інвестиційної діяльності та надзвичайних подій;
 відносні показники ефективності діяльності — різні
показники рентабельності;
 показники оборотності різних видів капіталу підприємства
(із залученням даних балансу).
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УДК 657
Вашкевич Н.М., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
З економічного погляду початковою метою функціонування
сільськогосподарських підприємств є виробництво якісної продукції
тваринного, рослинного походження. Як правило, якщо готова
продукція є якісною – вона конкурентоспроможна, а отже рентабельна. Внаслідок - якісна готова продукція – це запорука успіху
у підприємницькій діяльності.
Вивчивши досвід українських підприємств випливає факт
невикористання ними економічних методів управління якістю. Це
зумовлено вирішення на підприємствах проблеми класифікації і
обґрунтування складу статей витрат на якість готової продукції.
Більшість процесів, що відбуваються на підприємстві впливають на
якість готової продукції і у зв’язку із цим важко відрізняти витрати на
забезпечення якості від інших витрат. На більшості підприємствах
підрозділ бухгалтерії не відокремлює такі витрати, тому що
фінансовий контроль не передбачає їх аналізу.
Система забезпечення якості на підприємстві реалізує свої, ніким
більше не виконувані, функції і при цьому витрати на забезпечення
якості продукції є узагальненим показником, який відображає
ефективність роботи підприємства вцілому. Тобто, витрати на
забезпечення якості продукції – це витрати які виникають у процесі
функціонування системи забезпечення якості готової продукції.
Уперше необхідність визначення витрат на якість було
обґрунтовано в 60-х роках минулого століття відомими
американськими вченими в галузі якості – Дж. Джураном і А.
Фейгенбаумом. Вони запропонували PAF-модель (prevention –
appraisal - failure), або як її називають вітчизняні науковці, ПОД –
модель (попередження – оцінка – дефекти) витрат на якість, в основі
якої лежать такі групи затрат: витрати на попередження можливості
виникнення дефектів; витрати на оцінку рівня якості; втрати від браку
(внутрішній, зовнішній) [1].
Але не зважаючи на це, найважливішими витратами є витрати на
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створення якості, тобто процеси, а саме: маркетинг, технологічне
устаткування, проектування на експериментальну розробку,
лабораторний аналіз.
Класифікація витрат на процеси за видами дістала широке
визнання лише з виходом міжнародних стандартів ІСО 9000 версії
2000 року. Згідно із нею усі затрати поділяють на дві групи:
 витрати на відповідність (cost of conformance) – витрати,
необхідні для задоволення усіх виявлених і потенційних потреб
споживачів за відсутності недоліків у наявному процесі;
 витрати як наслідок невідповідності (cost of nonconformance) –
витрати, яких зазнало підприємство внаслідок недоліків у наявному
процесі.
Основною проблемою є те, що калькуляція вартості якості на
підприємствах не здійснюється, тому що немає типової методики
обліку витрат на якість з метою калькулювання собівартості готової
продукції.
Дослідивши праці науковців, можна зробити висновок, що для
вдосконалення обліку витрат на якість готової продукції необхідно
сформувати робочий план рахунків з обліку витрат на якість готової
продукції. У зв’язку із цим, ми розробили робочий план рахунків для
обліку сільськогосподарської продукції на прикладі виробництва
молока, а саме: молока 4,5 % жирності (табл. 1).
Таку аналітику витрат на якість готової продукції можна
застосовувати на сільськогосподарських підприємствах по обліку
виробництва не лише молочної продукції, але й м’ясної та зернової
різних видів та асортиментів, адже у процесі виготовлення таких
продуктів виникають аналогічні витрати на якість продукції.
Таблиця 1
Робочий план рахунків з обліку витрат на якість
сільськогосподарської продукції
Рахунки
23 – Виробництво
231. - Виробництво молочної
продукції
231.1. - Виробництво молока
231.1.1. - Виробництво молока
4,5% жирності
231.1.1.1. - Витрати на якість при
виготовлені продукції

Характеристика
Перша цифра – клас рахунку. Друга рахунок, виробництво. Третя цифра –
субрахунок, а саме вид продукції, яка
виготовляється.
Четверта цифра - вид молочної
продукції, а саме молока.
П’ята цифра - вид молока, яке
виготовляється.
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231.1.1.2. - Витрати на здійснення
контролю
231.1.1.3.
Витрати
на
попереджувальні заходи
231.1.1.4. - Втрати, пов’язані з
появою дефектів
231.1.1.5.
Витрати
на
підтвердження та поліпшення
якості

Шоста цифра - види витрат на якість
виготовлення молока: витрати на якість
при виготовленні продукції,
витрати на здійснення контролю,
витрати на попереджувальні заходи,
втрати зумовлені браком продукції та
витрати на підтвердження та поліпшення
якості.

Таким чином, одним з найважливіших інструментів досягнення
поставленої мети є побудова обліково - аналітичної системи, що
акумулює інформацію про витрати на якість і собівартість продукції.
Список використаних джерел:

1. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якості і сертифікації.
Підручник.- 3-тє вид. перероб. і доп. – К.: Європ. ун-т фінансів інших форм. систем.
менедж. і бізнесу. 2000. – с. 52-55.
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
ТОРГІВЕЛЬНОЇ НАЦІНКИ
В сучасних економічних відносинах доцільним є розгляд
проблеми обліку торгівельної націнки. На нашу думку, основною
проблемою обліку торгової націнки є аномальне розміщення активно
– пасивного рахунку 285 в активних рахунках класу 28.
Торгова націнка являє собою прибуток, який підприємство
планує отримати від реалізації товару (певного виду). Для обліку
торгівельної націнки використовується рахунок 285 « Торгова націнка
», що призначений для підприємств роздрібної торгівлі. Новий план
рахунків бухгалтерського обліку не обмежується проблемами,
пов’язаними з обліком витрат, що входять до первісної вартості
товарів, в складі рахунку « Товари ». Аналогічні проблеми виникають
у зв’язку з обліком на субрахунку 285 « Торгова націнка » товарних
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надбавок підприємств, які обліковують товари за продажними цінами.
Ці проблеми можна вирішити лише в тому разі, коли для обліку
товарних надбавок буде виділено окремий синтетичний рахунок «
Торгова націнка » в складі рахунків класу 2 « Запаси ». Об’єднання на
рахунку 28 « Товари » активних субрахунків для обліку товари і тари з
контрактивним пасивним регулюючим субрахунком 285 « Торгівельна
націнка » з точки зору теорії й практики бухгалтерського обліку
явище не зрозуміле.
Для обліку товарних надбавок за видами торгівлі доцільно
закріпити резервний код 29 в класі рахунків класу 2 « Запаси » Облік
торгової націнки на окремому синтетичному рахунку 29 «Торгівельна
націнка» дасть можливість значно спростити бухгалтерські записи в
синтетичному й аналітичному обліку, уникнути плутанини в записах.
Тому ми пропонуємо для обліку торгових націнок виділити окремий
рахунок. У цьому разі замість субрахунку 285 «Торгова націнка»
виділяєм рахунок 29 «Торгівельна націнка» з такими субрахунками:
291 « Товарні надбавки на товари на оптових складах »,
292 « Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі »,
293 « Товарні надбавки в громадському харчуванні ».
Таким чином, правильне відображення на бухгалтерських
рахунках торгової націнки на товари в роздрібній та оптовій торгівлі
буде сприяти:
- своєчасному й точному виявленню фактичної собівартості
реалізованих товарів та їх залишку;
- правильному визначенню та відображенню в бухгалтерському
обліку фінансових результатів;
- спрощеному веденню бухгалтерського обліку торгової націнки.
На нашу думку це значно спростить облік торгової націнки і
сприятиме формуванню достовірної інформації про залишки товарів.
Викладені проблеми обліку торгової націнки потребують подальших
досліджень і є актуальним напрямком наукових розробок.
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КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Ринок аудиторських послуг в Україні
характеризується
жорсткою конкуренцією серед фірм і приватно-практикуючих
аудиторів. Такі обставини вимагають підвищення ефективного
управління діяльністю, цьому сприяє використання новітніх
комп’ютерних технологій в аудиті.
Саме використання комп’ютерів і сучасних інформаційних
технологій для організації аудиторської діяльності, включаючи
аудиторські перевірки фінансової звітності і підготовку аудиторського
висновку, а також надання супутніх аудиту послуг, забезпечує більш
точну і професійну роботу, економію часу, трудових та матеріальних
ресурсів суб’єктів аудиторської діяльності.
Комп’ютерний аудит передбачає програмне забезпечення для
аудитора, методику проведення аудиту в умовах комп’ютерної
обробки даних, включає в себе питання, що стосуються комп’ютерних
технологій, сучасних інформаційних систем. При цьому загальна мета
і обсяг аудиту не змінюються.
Дослідження ринку свідчать, що зараз в Україні теоретичним та
практичним питанням комп’ютерного аудиту приділяється достатня
увага. Зокрема, зазначаються численні переваги використання
комп’ютерних технологій в аудиті:
- підвищення ефективності роботи аудиторів;
- збільшення аналітичних можливостей;
- вдосконалення якості робіт аудитора;
- більші можливості розвинути нові підходи при проведенні
перевірки.
Отже, застосування комп’ютерних технологій вносить суттєві
зміни до аудиторської роботи. Проте залишаються проблеми, які
потребують подальшого вирішення:
- необхідність висловлення незалежної думки аудитора, яка
ґрунтується на його досвіді та інтуїції. Бездумна комп'ютеризація
аудиту при цьому може призвести до такої його автоматизації, яка
потягне за собою ряд помилок при проведенні аудиту;
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- виїзний характер роботи аудитора, різноманітна галузева
спеціалізація клієнтів, що затрудняє створення уніфікованої
аудиторської програми;
- значні фінансові витрати, яких потребує розробка
аудиторського програмного забезпечення;
- низький рівень кваліфікації працівників стовно комп’ютерних
програм аудиту.
Проте, користуватися можливостями програмного забезпечення
для вирішення трудомістких завдань в аудиті та обліку, таких як
статистичні вибіркові дослідження, складання зведених таблиць,
просто необхідно. Адже важливо за обмежений проміжок часу
проаналізувати великий обсяг інформації, встановити розмір вибірки,
щоб ризик помилки був мінімальним.
Отже, сучасні тенденції виглядають так, що майбутнє
аудиторської професії саме за комп’ютерним аудитом у широкому
значенні. Така діяльність охоплюватиме аспекти, які тісно пов’язані з
обов’язковим аудитом фінансової звітності, але водночас
передбачатиме широкий спектр консультаційних послуг, зокрема,
аналіз великих масивів фінансових і оперативних даних в
електронному вигляді спеціальними програмними засобами з метою їх
підтвердження і виявлення шахрайства; допомогу клієнту з питань
забезпечення інформаційної безпеки; перевірках алгоритмів
комп’ютерних облікових систем клієнтів і консультування з питань їх
належної побудови.
Список використаних джерел:
1. Івахненков С.В. Комп’ютерний аудит. Контрольні методики і технології. –
К.: «Знання, 2005.- 286с.
2. Weber R. Information systems control and audit. – Upper Saddle River, PrentiiceHall, Inc., 1999. – 1013 p.
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РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
В умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні
особливої значущості набуває дослідження проблем ефективного
функціонування такої регіональної системи, як житлово-комунальне
господарство. При переходi України до ринкових відносин
відбуваються зміни в зовнішньому середовищі, переоцінка цінностей,
принципів господарювання, методів управління; постає необхідність в
удосконаленні виробничо-господарського механізму управління
житлово-комунальними підприємствами, зокрема адаптації їхнього
технологічного, організаційного, економічного, фінансового і
соціального статусу до сучасних умов господарювання на основі
застосування нових підходів і методів управління регіональною
економікою [5,с.20].
Реалізація цих завдань ускладнювалась обмеженістю наукових
розробок і дієвих механізмів регулювання роботи комплексу. Це
зумовило необхідність пошуків концептуальних положень, на основі
яких можна розробити принципово нову економічну політику,
господарський механізм, що забезпечували б вихід галузі із
системної соціально-економічної кризи, заклали б основи її
динамічного
розвитку,
сприяли
докорінним
структурним
перетворенням в економічній політиці регіонів.
Оскільки нинішній стан галузі здійснює негативний вплив на
регіональний розвиток, постає необхідність детального вивчення усіх
аспектів впливу житлово-комунального господарства на соціальноекономічний розвиток регіону.
Основними аспектами впливу ЖКГ на соціально-економічний
розвиток регіону є територіальний та галузевий.
Територіальний аспект передбачає, що житлово-комунальне
підприємство є елементом єдиної регіональної системи, тоді як
галузева організація житлово-комунального комплексу є частиною
організації всього суспільного виробництва.
Формування житлово-комунального господарства з точки зору
раціональної територіальної організації її об'єктів передбачає
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врахування відповідності розміщення об'єктів житлово-комунального
господарства потребам населення; економію затрат праці та подолання
просторового розриву між елементами виробництва житловокомунальних послуг; забезпеченість планомірності, керованості
процесів розміщення об'єктів та їх орієнтацію на досягнення високої
економічної ефективності господарської діяльності [1]. Дотримання
цих умов повинне забезпечувати позитивний вплив житловокомунального господарства як на соціальний, так і на економічний
розвиток регіону.
Як бачимо, ЖКГ є тією з’єднувальною ланкою, що сприяє
реалізації соціально-економічної політики регіону, яка полягає у
створенні для його населення комфортних умов проживання,
підвищення рівня життя, соціальної та екологічної захищеності,
сприятливих умов для природного відтворення в рамках певної
території, що в свою чергу досягається винятково за умови
нормального функціонування житлово-комунального господарства,
його взаємодії з іншими галузями і системами регіонального і
народногосподарського рівня.
Таким чином, для створення необхідних передумов
реформування житлово-комунального господарства регіону необхідно
запровадити економічно обґрунтовані та прозорі тарифи на послуги,
стимулювати населення до погашення боргів минулих років та
своєчасної оплати послуг, прискорити прийняття та реалізацію
програмних документів щодо здійснення структурних перетворень у
житлово-комунальному господарстві, створення конкурентного
середовища та підвищення якості послуг.
Список використаних джерел:
1. Герасимчук З.В., Хвищун Н.В. Формування недержавного сектора житловокомунального господарства в регіоні. – Луцьк: Надстиря, 2007.–224с.
2.Олійник Н.І. Управління житлово-комунальним господарством у процесі
ринкової трансформація економіки України.– К:Знання, 2004.–256с.
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ІТ-СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Багато організацій вже вклали істотні ресурси в інформатизацію
і продовжують збільшувати інвестиції в ІТ. Разом з тим підприємства
все більше залежать від своїх інформаційних систем, які часто стають
їх вузьким місцем. Про необхідність розробки ІТ-стратегії говорить
виникнення таких проблем: незадоволеність поточним станом
інформатизації підприємства; недостатня ефективність віддачі від ІТ;
відсутність розуміння, в яких напрямках розвивати наявні
інформаційні системи, які проекти вибрати в якості пріоритетних, чи
варто вкладатися в чергові нові технології, і якщо так, то коли.
Вирішити ці проблеми допоможе чітко складена ІТ-стратегія.
З точки зору сучасного менеджменту під стратегією розуміється
управлінський план, спрямований на зміцнення позицій організації,
задоволення потреб її клієнтів і досягнення певних результатів
діяльності. Відмітною ознакою стратегічного планування є інтервал
планування, вимірюваний роками (як правило,від одного до десяти
років).
Складовими ІТ-стратегії є наступні елементи:
1) інформаційні системи: діловодства, бухгалтерського обліку,
маркетингу тощо;
2) ІТ-інфраструктура: комп’ютери, телекомунікації, системне
програмне забезпечення;
3) ІТ-служба і управління нею: цілі та завдання служби,
організаційна структура, методи управління персоналом тощо.
ІТ-стратегія є частиною корпоративної стратегії, поряд із
такими стратегіями маркетингу, закупівель та ін.
Виділяють наступні підходи, щодо розробки ІТ-стратегій:
1) Відсутність стратегії або концепції. На багатьох великих
вітчизняних підприємствах відсутня не тільки бізнес-стратегія щодо
інформаційних технологій, а й спостерігається відсутність стратегії в
області маркетингу, фінансів і виробництва.
2) Планування технічних і програмних засобів. Даний підхід
найбільш прийнятний для стабільного ринку, на якому протягом ряду
років нічого особливо не змінюється. Прикладом даного підходу є:
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«продуктивність технічних засобів повинна рости на 20% щорічно».
3) «Авангардизм». Цей підхід полягає в періодичних спробах
впровадження останніх досягнень комп’ютерної думки.
4) Ключові фактори успіху - це ті деякі моменти в діяльності
фірми, на які вона повинна звертати найпильнішу увагу. Відповідно до
даного підходу, автоматизувати перш за все треба ті бізнес-процеси,
які напряму впливають на критичні фактори успіху підприємства.
Відповідно, ключові фактори успіху підприємства визначають
стратегію, цілі та завдання ІТ. Наприклад, якщо стратегія
сільськогосподарського підприємства заснована на швидкому
пристосуванні виробництва до вимог ринку, широкому асортименті
сільськогосподарської продукції, то при цьому одним із ключових
чинників успіху є швидке та надійне постачання. Відповідно, в першу
чергу треба впроваджувати інформаційні системи, що підтримують
постачання.
5) Побудова ІТ-стратегії на базі стратегії бізнесу. У рамках
даного підходу ІТ-стратегія повинна плавно витікати з стратегії
підприємства, його місії, бачення цілей і завдань. Цей підхід досить
широко поширений в міжнародних компаніях.
6) «Вирівнювання» ІТ-стратегії та стратегії бізнесу.
Передбачається, що ІТ-стратегія не тільки підтримує стратегію
підприємства, але і впливає на неї. Даний підхід розвиває попередній
(побудова ІТ-стратегії на базі стратегії бізнесу), доповнюючи його
доопрацюванням стратегії підприємства з урахуванням можливостей
ІТ.
7) Галузеві підходи.
7.1) концепції розвитку ІТ (або як виглядають ІТ-стратегії для
українських державних організацій, наприклад, міністерств).
Очевидно, що інформаційні системи в нашій країні розроблялися
давно. У СРСР існували ГОСТи на розробку автоматизованих систем
(АС).
7.2) інформація як товар (або ІТ-стратегія на інформаційних
фірм). Цей підхід до розробки ІТ-стратегій актуальний для компаній,
що надають інформацію (наприклад, бази даних) у якості кінцевого
продукту для своїх замовників.
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УДК 657
Волков Д.П., аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Застосування комплексу показників для оцінки результатів
логістичної діяльності покликане вирішити такі ключові питання:
моніторинг логістичних операцій, контроль над ними та оперативне
управління. Дослідження наукової літератури показало, що найбільше
уваги щодо аналізу логістичної діяльності приділено таким
показникам, як логістичні витрати і в розробках вітчизняних вчених
розглянуто питання неузгодженості та проблематичності їх виділення
з існуючої системи фінансової звітності.
Виходячи з окреслених напрямів необхідно вказати основні
завдання аналізу заготівельної логістичної діяльності машинобудівних
підприємств:
- оцінка та аналіз окремих ринків необхідних ресурсів з метою
вибору постачальників засобів праці або ж предметів праці;
- характеристика ступеню надійності господарських зв’язків з
продавцями товарів, робіт та послуг та їх ефективності;
- аналіз динамічних показників матеріальних потоків;
- аналітична оцінка ефективності, продуктивності, надійності,
гнучкості логістичної системи.
Результатом
ефективного
аналізу
взаємовідносин
з
постачальниками машинобудівного підприємства є:
- орієнтація основної діяльності на певний сегмент ринку та
задоволення потреб виробничого процесу;
- комплексний підхід, який виражається в організації
технологічного процесу від планування потреби у ресурсах до їх
споживання;
- максимальне наближення асортименту виробничих потреб та
умов споживання;
- аналіз ринку, потенціалу, місткості, кон’юнктури, попиту,
поведінки постачальників, можливостей підприємства, конкуренції.
Дослідження та аналіз матеріальних потоків машинобудівного
підприємства актуально проводити в їх динаміці, що дозволить
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оптимізувати технологічні процеси виробництва, матеріальнотехнічного постачання, транспортування.
Для підтримання високої конкурентоспроможності логістична
діяльність повинна постійно розвиватися та вдосконалюватися. Для
цього необхідно мати спосіб визначення наступних моментів:
- наскільки ефективні теперішні результати функціонування
заготівельної логістичної діяльності;
- в якому напрямку слід удосконалювати логістичну діяльність;
- ступінь успішності перетворень логістичної діяльності за
конкретним напрямом.
Вирішити поставлені завдання можна шляхом аналізу
показників, що відображають ефективність заготівельної логістичної
діяльності.
Основна задача аналізу ефективності заготівельної логістичної
діяльності полягає в тому, щоб відслідкувати, наскільки ефективно
фактичні результати відповідають параметрам оперативних планів та
виявити позитивні можливості для нарощування продуктивності та
ефективності з метою посилення управлінського контролю за
основними процесами матеріально-технічного забезпечення.
Визначення
ефективності
логістичної
діяльності
машинобудівних підприємств є одним із ключових завдань як для
дослідження поточного стану управління господарськими процесами,
так і для стимулювання розвитку операційної діяльності.
Таким чином, для встановлення параметрів оцінки ефективності
заготівельної логістичної діяльності буде доцільним використання
фінансових показників логістичної діяльності, які відображатимуть
технічні та економічні сторони такого господарського процесу.
УДК 657
Врублевський О.В., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н. доцент
Луцький національний технічний університет
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний розвиток економіки та її циклів вимагає від
підприємства адекватних реакцій на зміну та стан ринкової ситуації,
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пристосування та реакцію до потреб споживача, раціональну побудову
системи виробництва та надання послуг.
Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є
забезпечення його виробничими запасами. Відмінною особливістю їх є
одноразове використання в процесі виробництва, перенесення всієї
вартості на собівартість виготовленої продукції (виконаних робіт,
послуг). Тому, контроль за збереженням матеріальних ресурсів,
раціональним використанням їх у виробництві має велике значення.
Отже, запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони
займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у
структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні
результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні
інформації про його фінансовий стан. 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
різними ринковими системами для ефективного управління.
Свій внесок у розвиток теорії та практики обліку і аналізу
виробничих запасів зробили такі вітчизняні вчені як: Ф.Ф. Бутинець,
В.П. Завгородній, В.В. Сопко, Л.К. Сук, П.Т. Саблук, Н.В. Чебанова,
М. Кухарський, В.Д. Шквір, Т.Г. Камінська, М.І. Телегунь, Н.
Алпатова, В. Громов, Н. Ткаченко, І. Назаренко, Я.А. Гончарук, В.Г.
Швець, М.Г. Чумаченко, С.Ф. Голов, Г.Г. Кірейцев та інші.
На багатьох фірмах облік запасів ведеться паралельно трьома
підрозділами з різною метою:
- на складі в натуральному вираженні враховується все, що там
фізично знаходиться; основна мета складського обліку - збереження
запасів;
- у торговому відділі формується й аналізується інформація про
рух і залишки товарів з метою ефективної організації продажу;
- у бухгалтерії облік запасів ведеться з використанням
встановлених П(С)БО 9 методів для формування фінансової і
податкової звітності.
Часто виникають ситуації, коли за даними одного підрозділу
залишок товару є (наприклад, у торговому відділі), а в обліку іншого
(наприклад, у бухгалтерії) - залишків немає. На практиці найбільш
поширені дві причини розходжень в обліку: пересортиця, некоректний
облік переходу права власності – наприклад, товар проданий, але й
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далі знаходиться на складі підприємства на відповідальному
зберіганні. У бухгалтерії й торговому відділі він списаний, а на складі
продовжує рахуватися в картках складського обліку без змін.
З нашої точки зору, до ефективної організації обліку запасів
необхідно зробити два кроки:
 класифікація і кодування (товарна номенклатура, товарний
ассортимент, клас товарів, вид товарів)
 перехід до обліку запасів за кодами, а не найменуваннями –
після того як усі товарні запаси вже класифіковані й кодовані, слід
перейти до обліку на підставі кодів, а не найменувань. Тобто код
товару обов’язково повинен фігурувати в прибуткових і витратних
документах, картках складського обліку й аналітичних облікових
документах. Це дозволить звести до мінімуму помилки в ідентифікації
товарів (переважно на складі й у бухгалтерії), оскільки працівники цих
підрозділів керуватимуться кодуванням, вказаним товарознавцем. Цей
крок, короткий в описі, як правило, вимагає від підприємства значних
зусиль: необхідно внести зміни в комп’ютерну програму обліку
(вказати коди в прибуткових і витратних документах); внести зміни до
складу групових аналітичних відомостей відповідно до прийнятої
класифікації; додати або змінити коди в усіх картках складського
обліку.
УДК 334.012.64 (410)
Гарчу Г.М., асистент кафедри аудиту
Київського національного економічного університету
ім. Вадима Гетьмана
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З
УРАХУВАННЯМ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Численні зміни податкового законодавства в Україні на протязі
останніх десятиріч призвели до прийняття великої кількості поправок
до чинної нормативної бази. На сьогодні, у сфері оподаткування діє
близько 1500 нормативно-правових актів, мають місце численні
випадки, коли норми різних актів законодавства суперечать одна
одній. Як наслідок, виникнення великої кількості неузгоджених
питань між суб’єктами податкових правовідносин.
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За даними звіту Міжнародної фінансової корпорації та Світового
банку Україна займає 145 місце в рейтингу прозорості умов ведення
бізнесу та знаходиться поряд з такими країнами як Гамбія, Камбоджа
та Філіппіни.
Основні недоліки існуючої податкової системи:
- високий рівень податкового навантаження (37,9 % - за
платежами до Пенсійного фонду та до інших фондів соціального
призначення, за податком на прибуток - 25%)
- велика кількістьмалоефективних податків;
- нестабільність та неузгодженість законодавчої бази;
- складна та недосконала система адміністрування податків та ін.
Реформування податкової системи з урахуванням найкращого
світового досвіду (Японії, Нідерландів, Польщі та ін. країни світу)
вимагає створення єдиного податкового закону – Податкового кодексу
для об’єднання всієї занадто складної системи оподаткування.
У проекті Податкового кодексу, внесеного урядом М. Азарова,
пропонується багато змін, що стосується малих підприємств. Серед
них позитивні:
- загальна структуризація податкового законодавства;
- скорочення кількості податків і зборів (обов’язкових платежів);
- зниження ставок багатьох податків (зокрема, податок на
прибуток – з 25% до 23% у 2011 р., з подальшим зменшенням до 16%
у 2016 р., податок на додану вартість – з 20% до 17% починаючи з
01.01.2014 р.) ;
- значне обмеження прав податкової інспекції;
- нульова ставка податку на прибуток для малого бізнесу (на
протязі п’яти років малий бізнес матиме можливість вкладати гроші в
розвиток свого виробництва без сплати податку на прибуток).
Негативні:
- скасування спрощеної системи для юридичних осіб;
- більш жорсткі вимоги для фізичних осіб, які можуть
залишитися на спрощеній системі оподаткування (зменшення
граничного розміру виручки без застосування РРО до 300 тис. грн. і
кількості найманих працівників до 4 чол.);
- значне скорочення видів діяльності, які дають право на
застосування спрощеної системи оподаткування;
- суттєве підвищення граничної ставки єдиного податку до 600
грн. (до 1000 грн. на місяць у сфері інформатизації);
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- заборона включення до складу витрат вартість товарів, робіт,
послуг, придбаних у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний
податок.
Порівняння зовсім різних підходів щодо критеріїв віднесення
суб’єктів підприємництва до спрощеної системи оподаткування,
обліку та звітності за діючою нормативною базою та за проектом
Податкового кодексу у другому читанні свідчить про повну ліквідацію
спрощеної системи для юридичних осіб (табл. 1).
Таблиця 1
Критерії віднесення суб’єктів підприємництва до спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності
Суб’єкти
підприєм
ництва

Критерії віднесення
Указ № 727/98
Податковий кодекс
середньо
облікова
чисельніс
ть
працююч
их

обсяг
виручки

Фізичні
особи

до 10
осіб

до 500
тис. грн.

Юридич
ні особи

до 50
чол.

до 1 млн.
грн.

чисельність
працюючих
одночасно

обсяг доходу

до 4 осіб (8
до 600 тис. грн.
осіб для
за умови
діяльності у
застосування
сфері
РРО або до 300
ресторанного
тис.грн. без їх
господарства)
застосування
не передбачені

Для обґрунтування ефективності запропонованих проектом
Податкового кодексу змін щодо суб’єктів малого підприємництва
доцільно провести комплексний аналіз можливих наслідків його
запровадження. Особливу увагу слід звернути, зокрема, на ймовірність
тінізації та масового закриття малих підприємств.
Серед пропозицій щодо покращення ситуації: запровадження
єдиної ставки єдиного податку для усіх платників фізичних осіб - 400
грн., для суб’єктів підприємництва юридичних осіб доцільно ввести
єдину ставку – 10% від обсягу виручки, а також на період податкових
канікул на п’ять років звільнити малий бізнес від податку на додану
вартість, податку з доходів фізичних осіб, фіксованого податку, плати
за землю, ринкового збору, збору за видачу дозволів на розміщення
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об`єктів торгівлі і сфери послуг, плати за патенти. Також доцільно
переглянути занадто розширений перелік видів діяльності, на які не
поширюється спрощена система оподаткування (зокрема, роздрібна
торгівлю через мережу Інтернет, через торгові автомати та ін).
Реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
повинно передбачати впорядкування законодавчої бази, скорочення
кількості податків, удосконалення та спрощення системи
адміністрування податків. Саме прозора та зрозуміла для малого
бізнесу податкова система є основою для підвищення ефективності
стягнення до бюджету податків і зборів, для руйнування схем
ухилення від оподаткування.
Список використаних джерел:
1. Проект Закону України від 21.09.2010 р. № 7101-1 «Податковий кодекс України»
(http://search.ligazakon.ua).
2. Указ Президента України вiд 03.07.1998 № 727/98 (в редакції від 30.06.05)
«Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва» (http://zakon.rada.gov.ua/).
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ПРОБЛЕМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ
ОПЕРАЦІЙ З РОЗПОДІЛУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Особливого значення за ринкових умов господарювання
набувають у сільському господарстві витрати. Особливо це відчутно в
той час, коли дотації для сільськогосподарських виробників відсутні,
вартість послуг зростає, а ціни на продукцію залишаються низькими.
Витрати підприємства на виробництво продукції, виражені в
грошовій формі, утворюють собівартість продукції, до якої входять
прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі
витрати і загальновиробничі, які є непрямими виробничими
витратами.
На нашу думку, з усіх вище перерахованих витрат
загальновиробничі витрати потребують найретельнішого дослідження,
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оскільки відповідно до проведених досліджень займають в структурі
собівартості понад 20%. Тому облік загальновиробничих витрат є
важливим аспектом бухгалтерського обліку, основною обліковою
проблемою яких є їх недосконале документальне оформлення.
Зазвичай
облік
загальновиробничих
витрат
на
сільськогосподарських підприємствах здійснюється на основі
зведених документів, в яких накопичуються дані з первинних
документів по обліку витрачання виробничих запасів, нарахування
заробітної плати, про рух основних засобів та інших необоротних
активів і т.д.
Первинними документами при відображені накопичення
загальновиробничих витрат, як правило, виступають:
 накладна;
 рахунок;
 видатковий касовий ордер;
 виписка банку;
 авансовий звіт;
 розрахунок бухгалтерії.
Щомісячне списання загальновиробничих витрат за відповідним
розподілом оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.
В результаті проведених досліджень нами визначено, що
чинними законодавчо-нормативними актами не передбачено
документ, який би відображав інформацію про розподіл
загальновиробничих витрат. Зазвичай на підприємствах для
здійснення підрахунків по розподілу загальновиробничих витрат
складають розрахунок чи довідку бухгалтерії. Проте це не досить
зручно, оскільки дані у такому документі не впорядковані.
Тому, на нашу думку, доцільним є розробка документа, який би
систематизував, впорядковував та узагальнював усю інформацію при
здійсненні розподілу загальновиробничих витрат.
У П(С)БО 16 «Витрати» наводиться приклад розподілу
загальновиробничих витрат. На нашу думку, він може стати основною
частиною такого документа, що полегшить роботу бухгалтера і дасть
можливість усунути певні проблеми в обліку загальновиробничих
витрат. Вважаємо, що основними реквізитами документу повинні
бути: назва підприємства, назва документа, код форми, дата і місце
складання, зміст господарської операції та її вимірники, посади,
прізвища і підписи осіб, які складали документ.
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Посилаючись на вищесказане, можна зробити висновок, що
питання обліку загальновиробничих витрат вимагають глибокого
вивчення.
Удосконалення
документального
забезпечення
загальновиробничих витрат в сільському господарстві є актуальним
питанням сьогодення.
УДК 657.1
Георгієва Н.І.
Житомирський державний технологічний університет.
ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ БУХГАЛТЕРІВ:
ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ТА НЕОБХІДНОСТІ
ДОТРИМАННЯ
Ефективність функціонування підприємства в умовах
обмеженості ресурсів значною мірою залежить від релевантності,
своєчасності, достовірності, зіставності та економічності інформації
про фінансовий стан та перспективи розвитку підприємства.
Джерелом такої інформації є звітність, при формуванні якої
бухгалтери повинні дотримуватися технічних стандартів та принципів
професійної етики. Метою даного дослідження є з’ясування сутності
принципів професійної етики бухгалтера у економічно-філософському
контексті на основі аналізу Кодексу етики професійних бухгалтерів.
Проф. Д. Еммет1 підкреслює, що будь-яка професія передбачає
слідування певним правилам та стандартам, які стосуються не лише
професійних знань та навичок, але й того, як практики забезпечують
свою відповідність цим нормам. При цьому компетентність повинна
поєднуватися з професійною чесністю. Будь-якій професії притаманні
певні риси, зокрема: володіння певними інтелектуальними навичками,
набутими шляхом освіти та підвищення кваліфікації; дотримання
представниками професії загального кодексу цінностей і поведінки
(зокрема,
максимально
об’єктивне
сприйняття
дійсності),
усвідомлення свого обов’язку перед суспільством у цілому.
Професія бухгалтера зазнала значних змін порівняно з тим
періодом, коли робота бухгалтера зводилася до рахівництва та
прогнозування банкрутства. З’явилися нові види послуг та нові форми
1

Emmet D. Rules, Roles, and Relations. – Boston: Beacon Press, 1966. – P.159
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організації обліку на підприємствах, підвищилася кваліфікація
спеціалістів. До нових інформаційних видів послуг відносять
консультативні, маркетингові послуги, управлінські дослідження,
стратегічне планування, податкове планування та інші фінансові
послуги. Однак поряд з розширенням сфери діяльності виникають і
нові проблеми бухгалтерського обліку, які вимагають негайного
розв’язання.
У кінці ХХ ст. бухгалтерська професія була залучена у
конкурентну боротьбу великих корпорацій, похитнулася незалежність
бухгалтерів та аудиторів, що у кінцевому підсумку призвело до втрати
суспільством до них довіри, виник конфлікт між професійністю та
меркантильністю – гостро постала проблема ігнорування професійної
етики.
Етика (від грец. ethos – звичка, звичай) у філософському
розумінні – це дисципліна, предметом вивчення якої є мораль як одна
з форм суспільної свідомості, соціальний інститут, що виконує
функцію регулювання поведінки людей в усіх без винятку сферах
суспільного життя. Принципи етики є головними засадами системи
моральних цінностей, вони відображають рівень матеріальної та
духовної культури суспільства.
У 1987 році Американською асоціацією бухгалтерів (ААА) було
вперше розроблено Етичний кодекс бухгалтерів, положення якого час
від часу уточнюються. Цей кодекс був покликаний закріпити статус
бухгалтера та підвищити попит на облікових працівників серед
роботодавців. До положень, які безпосередньо стосувалися етики
бухгалтера, відносилася заборона бухгалтеру радити власникові
(керівнику) фірми, яким чином здійснити або як приховати наслідки
скоєного злочину, а також зобов’язання постійно підвищувати свій
рівень знань та компетенцію.
У липні 1996 року Комітетом з етики Міжнародної федерації
бухгалтерів був ухвалений та введений у дію Кодекс етики
професійних бухгалтерів2, який згодом було перекладено та
адаптовано у багатьох країнах світу, у тому числі і в Україні. Для
забезпечення виконання бухгалтерським обліком інформаційної,
контрольної, аналітичної та соціальної функції бухгалтер повинен
дотримуватися наступних фундаментальних принципів, передбачених
ст. 16 Кодексу: чесність, об’єктивність, професійна компетентність та
2

Кодекс етики професійних бухгалтерів. ФПБАУ. – К., 2007. – С. 6
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належна ретельність, конфіденційність,
професійні технічні стандарти (табл. 1).

професійна

поведінка,
Таблиця 1

Принципи професійної етики бухгалтера
Назва принципу
Сутність
1
2
Чесність
Бухгалтер повинен бути відвертим та чесним при
наданні послуг
Об’єктивність
Бухгалтерові слід бути справедливим і не
дозволяти
собі
необ’єктивності
або
упередженості, конфлікту інтересів та впливу
інших осіб, що завдаватиме шкоди його
об’єктивності
Професійна
Бухгалтер має надавати професійні послуги з
компетентність
належною ретельністю, компетентністю та
та належна
старанністю;
він
зобов’язаний
постійно
ретельність
підтримувати високий рівень своїх професійних
знань і вмінь, щоб забезпечити отримання
клієнтом чи роботодавцем переваг професійних
послуг, наданих компетентною особою, яка
спирається
на
сучасні
тенденції
у
практиці,законодавстві та методах роботи
Конфіденційність Бухгалтер повинен зберігати конфіденційність
інформації, одержаної в процесі надання
професійних
послуг
і
не
повинен
використовувати
чи
розголошувати
таку
інформацію без належних та визначених
повноважень, окрім випадків, коли є юридичне
чи професійне право або обов’язок розкривати
цю інформацію
Професійна
Бухгалтер повинен діяти так, щоб це відповідало
поведінка
добрій репутації професії і утримуватися від
будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати
професію
Технічні
Бухгалтер повинен надавати послуги згідно з
стандарти
відповідними технічними і професійними
стандартами, передбачених законодавством.
Бухгалтери зобов’язані ретельно і кваліфіковано
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виконувати інструкції клієнта або роботодавця
тією мірою, якою вони сумісні з вимогами
доброчесності, об’єктивності, а у випадку
бухгалтерів-практиків – незалежності
Сутність незалежності слід розглядати з двох аспектів:
незалежності думки та незалежності поведінки, які в поєднанні
повинні забезпечити достовірність наданої інформації та сформованої
звітності як продукту праці бухгалтера. На незалежність потенційно
впливають загрози виникнення особистої зацікавленості (бажання
отримати персональну вигоду), надання суб’єктивної оцінки, впливу
на незалежність думки особистих та сімейних стосунків та тиску з
боку третіх зацікавлених сторін.
Дотримання вищезазначених принципів професійної етики
слугуватиме задоволенню основних потреб суспільства стосовно
бухгалтерів:
– надійність: у суспільстві в цілому є потреба в надійній
інформації та в інформаційних системах, що її забезпечують;
– професіоналізм: потреба в особах, котрих клієнти,
роботодавці чи інші зацікавлені сторони можуть без сумнівів
визначити як професіоналів у сфері бухгалтерського обліку;
– якість послуг: потреба щодо впевненості в тому, що всі
послуги, надані професійним бухгалтером, виконуються згідно з
найвищими стандартами якості;
– довіра: користувачі продуктів праці бухгалтерів повинні
бути впевнені в дотриманні основ професійної етики, що регулюють
надання цих послуг.
Ігнорування морально-етичних засад професійної поведінки
призводить до викривлення інформації, а отже, дискримінації
інтересів груп її користувачів, вуалювання та фальсифікації звітності,
невиконання соціальної функції обліку. Логічним є висновок, що
профілактика та попередження будь-яких етичних порушень є значно
ефективнішою, аніж їх виявлення та ліквідація наслідків.
Причинами низької якості роботи бухгалтера може бути не лише
відсутність професійних навичок, знань та вмінь, але й недотримання
правил етики, непорядна поведінка, яка дискредитує професію
бухгалтера.
Для формування цілісної особистості спеціаліста навчальною
програмою підготовки бухгалтера слід передбачити вивчення основ
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бухгалтерської етики з обов’язковим складанням іспиту з такої
дисципліни.
Окрім того, на рівні суб’єктів господарювання в обліковій
політиці підприємств варто передбачити перелік принципів
професійної етики для усіх працівників із зазначенням можливої
відповідальності за недотримання таких принципів (запис у трудовій
книжці, догана, штраф, звільнення). Такі заходи сприятимуть
зростанню довіри у суспільстві до професії бухгалтера в цілому та
підвищенню рівня надання бухгалтерських послуг.
УДК 657
Герело І. С., ст. гр. ОАС-32
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет.
МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВІДШКОДУВАННЯ
Сучасний етап розвитку економіки, ринкових відносин в
Україні, на превеликий жаль, супроводжується зростанням кількості
злочинів у економічній сфері та видозміною способів їх скоєння.
Основні злочини у економічній сфері, тобто у фінансовому обліку,
можна побачити та попередити їх проведення за допомогою контролю,
ревізії, аудиту та інвентаризації. Зростання кількості злочинів
супроводжується забезпеченням задоволення звичайних побутових
потреб громадян і юридичних осіб у товарах, роботах і послугах. У
процесі регулювання зазначених відносин пріоритетним завданням
виконавця є охорона інтересів споживачів у процесі придбання
товарів, робіт і послуг і, відповідно захист їх прав у разі порушення.
Зазначені причини призводять до появи інституту відшкодування
шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
Люди досить часто застосовують поняття «шкода», а саме
фізичні особи у звертанні до суду з проханням компенсувати їм
моральну шкоду, юридичні особи подають позови з вимогою
відшкодувати нанесену їм матеріальну шкоду. Тому виникає інтерес
до шкоди у фахівців різних галузей знань, який знаходить своє
висвітлення як у юридичній, так і економічній літературі. Однак
поняття «шкода» і «матеріальна шкода» кожен автор розуміє і
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викладає по-своєму, а звідси, наявні різні підходи до відшкодування
заподіяної матеріальної шкоди.
Питання матеріальної шкоди широко висвітлювалося в
обліковій літературі, значна увага приділялася визначенню розміру
матеріальної шкоди та порядку її відшкодування винними особами. Ці
проблеми висвітлювали такі вчені, як Н.Г. Бєлов, Ф.Ф. Бутинець, С.І.
Герич, Л.М. Крамаровський, В.К. Радостовець, А.А. Шпіг,
О.П. Кундря-Висоцька, Т. В. Гладник, В.М. Костюченко, В. П.
Завгородній, С. Ф. Голов, В. І. Борисова, Я. М. Шевченко та інші.
Однак єдиного погляду серед науковців з проблем визначення
матеріальної шкоди та її відшкодування до цього часу немає. Тому,
метою дослідження є обґрунтування поняття «матеріальна шкода» та її
відшкодування, що доцільно можна застосовувати в системі
бухгалтерського обліку.
У загальновживаному значенні «шкода» – це негативний
наслідок (результат) певної дії, що проявляється у зменшенні або
втраті (знищенні) певних благ (майнових чи немайнових), порівняно з
тією ситуацією, коли б таких дій, що спричинили зменшення (втрату)
взагалі не було [2, с. 112].
Юристи
трактують
поняття
«шкода»
як
категорію
бухгалтерської експертизи, що зумовлена перш за все, тим, що у
більшості випадків нанесена шкода відшкодовується в судовому
порядку. З однієї сторони з даною думкою можна погодитися,а з іншої
й ні, оскільки матеріальна шкода виявляється за допомогою прийомів
господарського контролю на підставі даних бухгалтерського обліку [1,
c.281].
Матеріальна шкода – категорія бухгалтерського обліку та
господарського контролю, яка проявляється у зменшенні або знищенні
майнових чи немайнових (особистих) благ, що мають певну
економічну цінність і виражаються у грошовому вимірнику, є
наслідком правопорушення, яке підлягає оцінці та відшкодуванню.
Грошове вираження матеріальної шкоди називається збитком.
Збиток можна виявити на підприємстві за допомогою проведення
інвентаризації майна, каси та інших місць зберігання, за якими
закріплені матеріально-відповідальні особи. Якщо під час
інвентаризації буде встановлено розбіжність між фактичними даними
та бухгалтерським обліком, необхідно визначити суму нестачі
цінностей, відповідно до Постанови Кабміну «Про порядок
визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення
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матеріальних цінностей». Цей порядок
встановлює механізм
визначення розміру збитків. Найчастіше на підприємстві
відшкодовують збиток працівники підприємства, але не завжди. Щоб
притягти працівника до відповідальності треба врахувати: наявність та
розмір шкоди, обставини за яких заподіяно шкоду, чи існують умови
зберігання цінностей, ступінь вини працівника тощо. Відшкодування
збитку може здійснюватися у добровільному порядку без звернення до
суду. При наявності фактів непогашення заборгованості за три місяці
бухгалтерія підприємства повинна вжити заходів впливу, звертаючись
до суду з позовом про розшук боржника, примусове стягнення боргу
судовими виконавцями згідно з чинним законодавством.
Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна
зробити наступні висновки:
– поняття «шкода» є невід’ємною категорією сучасного життя.
Вона має місце на кожному підприємстві, установі, організації, у житті
кожної людини. Винними в даній ситуації можуть бути певні особи:
працівники, посередники, контрагенти, конкуренти, внутрішня та
зовнішня ситуація в країні: політична, соціальна, економічна,
екологічна тощо.
– у запропонованому визначенні поняття «матеріальна шкода»
закладено науковий, практичний, обліковий та юридичний аспекти, що
дає підстави розглядати її як категорію бухгалтерського обліку і
господарського контролю.
– грошовим вираженням матеріальної шкоди є збиток, який
може бути заподіяний шляхом розкрадання цінностей та недбалого
ставлення окремих працівників до вимог зберігання цих цінностей.
– підприємство не може самостійно визначати розмір
заподіяного йому збитку від розкрадання, нестачі, знищення
цінностей, для цього йому необхідно керуватися нормами Порядку
«Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі,
знищення матеріальних цінностей». Згідно, цього порядку суми, які
перевищують розмір відшкодування збитків, скеровуються до
Державного бюджету.
Отже, проблема економічно та юридично правильного
обчислення збитків лишається актуальною і на сьогодні. Для різних
правових відносин сторін варто створити формули розрахунку збитків,
які можна використовувати на практиці, в тому числі із застосуванням
комп’ютерних програм. Це значно полегшило б роботу юристам, які
практикують у цій сфері. Розрахунки при цьому будуть максимально
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точними,
повними
та
аргументованими.
Тому,
потрібно
вдосконалювати далі методику розрахунків збитків та їх
відшкодування.
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КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛІСОВОГО
ГОСПОДАРСТВА
Особливості лісового господарства зумовлюють потребу
розгляду процесу управління на підприємствах цієї галузі.
Необхідність приведення у відповідність механізму управління такими
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 вчені, як В.В. Бурцев, Ф.Ф. Бутинець, Є.В.
Калюга, Є.О. Кочерін, Л.М. Крамаровський, М.В. Кужельний, В.Ф.
Максімова, В.П. Пантелеєв, В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, В.О. Шевчук, О.А.
Шпіг та інші. Однак, питання управління та контролю за діяльністю
лісогосподарських підприємств України поки є малодослідженими.
Для вирішення даних проблем слід провести аналіз стану
контролю в лісовій галузі, виявити недоліки, сформувати пропозиції
щодо вдосконалення функції контролю в процесі управління лісовим
господарством та лісогосподарськими підприємствами.
Згідно лісового кодексу України, контроль – забезпечення
дотримання
всіма
державними,
громадськими
органами,
підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами
вимог лісового законодавства.
Згідно з теорією менеджменту, контроль - це система
спостереження та перевірки процесу функціонування та фактичного
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стану об'єкта управління з метою виявлення обґрунтованості й
ефективності прийнятих управлінських рішень, інформування про ці
явища керівників органів та усунення несприятливих ситуацій.
Розподіл повноважень між суб'єктами лісогосподарської
діяльності на сьогоднішній день передбачає здійснення Державним
комітетом лісового господарства, як суб’єкта відомчого контролю, з
одного боку, планування, встановлення стандартів, впливає на
визначення напрямків лісової політики, а з іншого боку ведення
господарської діяльності в державному лісовому фонді та проведення
контролю за дотриманням своєї діяльності встановленим стандартам,
планам, напрямкам лісової політики.
Для вдосконалення процесу контролю в управлінні лісовим
господарством потрібно здійснити наступні заходи:
• розмежувати функцію встановлення стандартів, планування,
інвентаризації лісів, моніторингу від функції ведення господарювання
в лісовому фонді;
• розмежувати функцію ведення господарської діяльності та
контролю за виконанням планів розвитку лісового господарства,
дотримання встановлених норм та лімітів;
• розробити дієвий механізм громадського контролю у фазі
попереднього (відповідність планів, стратегій, програм тощо інтересам
населення) та заключного контролю (контроль за діяльністю
державних лісових підприємств, об'єднань через звіти про їх
діяльність за певний період);
• впровадження лісової сертифікації дасть змогу отримати
незалежний, об'єктивний контроль та оцінку діяльності лісових
підприємств. Окрім цього підвищить рівень довіри населення та дасть
змогу вийти на міжнародні ринки сертифікованої продукції.
Враховуючи умови діяльності суб’єктів господарювання лісової
галузі, функція внутрішнього контролю заслуговує на особливу увагу,
оскільки специфіка функціонування таких підприємств передбачає
віддаленість первинних даних від місця їх обробки. Це зумовлює
зростання ролі внутрішньогосподарського контролю для посилення
ефективності управління підприємством, що здійснюють свою
діяльність за принципом госпрозрахунку.
Отже, перспективними напрямами підвищення ефективності
контролю в управлінні лісовим господарством є розмежування
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функцій
між
суб’єктами
управління
та
впровадження
внутрішньогосподарського контролю безпосередньо на підприємствах.
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Тернопільський національний економічний університет
СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ
СФЕРИ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Будь-яка підприємницька діяльність складається з трьох
взаємопов'язаних елементів: інвестиційної, операційної і фінансової
діяльності. Для узгодження цих видів діяльності існує специфічна
функція - управління. Управління забезпечує планування, організацію,
мотивацію, контроль і регулювання діяльності.
Для успішного виконання
функцій управління необхідна
інформація, яку на рівні підприємства
представляє
система
бухгалтерського обліку. Головна мета цієї системи - це систематизація
даних про господарську діяльність підприємства.
Сучасний бухгалтер повинен володіти не тільки професійними
навичками ведення бухгалтерського обліку, але і бути економістом і
фінансистом, знати податкове і господарське право, керуватись
трудовим і цивільним законодавством.
У даний час виділяється ще одна управлінська система –
контролінг, система, яка успішно діє в Німеччині. Німецькі фахівці
характеризують контролінг як концепцію управління фірмою і
забезпечення її довгострокового існування .
Сучасний виробничий облік - це складова частина систем
бухгалтерського і управлінського обліків, яка акумулює та
систематизує дані про витрати для: оцінки собівартості і визначення
фінансових результатів; управління вартістю на основі аналізу витрат;
ухвалення управлінських рішень; забезпечення контролю за
раціональним використанням господарських ресурсів підприємства.
Іншим аспектом цієї проблеми є відсутність прийнятої
класифікації методів обліку витрат у невиробничій сфері. Теоретики
виробничого обліку на різних етапах історичного розвитку розвивали
методологію обліку витрат і калькуляцію собівартості продукції в
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промисловості. Проте, невиробнича сфера, а особливо сфера послуг, у
даний час, перестала бути тільки державною і дотуючою бюджетом.
Послуги – це діяльність суб'єктів, яка не має матеріальноречовинної форми і задовольняє певні потреби замовників – особисті,
колективні, суспільні. Вони є результатом різноманітної діяльності,
яка здійснюється виробником на замовлення якого-небудь споживача,
і, як правило, приводять до зміни стану одиниць, які споживають ці
послуги. Специфіка послуги полягає в тому, що послуги не
нагромаджуються
(за
виключенням
окремих
видів),
не
транспортуються, не існують окремо від виробників, тобто вони
споживаються, в основному, у момент їх надання.
Таким чином, на наш погляд, перед системою обліку
підприємств сфери послуг на сучасному етапі стоїть вирішення
наступних задач:
розробка нової ролі системи виробничого обліку
на
підприємстві в умовах посилення впливу управлінського аспекту на
облік витрат на підприємствах сфери послуг; наповнення новим
змістом калькулювання собівартості продукції в догоду виконання
стратегічних цілей;
розробка нових підходів до класифікації витрат, методів обліку
витрат і калькулювання собівартості послуг на основі обліку витрат по
функціях і видах діяльності, як таким, що відповідає сучасним
вимогам управління витратами підприємства; використання гібридних
систем калькулювання;
вдосконалення методології
обліку витрат у галузях
невиробничої сфери і розробка методичних рекомендацій з
планування, обліку витрат і калькулюванню собівартості послуг
невиробничого характеру як важливій складовій розвитку економіки
окремих регіонів;
вдосконалення процесу впровадження системи виробничого
обліку на підприємствах сфери послуг з урахуванням особливостей
організаційної структури, документообігу, вибору відповідної системи
калькулювання продукції і методу контролю за витратами, що
дозволить надавати інформацію для вирішення управлінських задач.
Тому, необхідна розробка нової
системи
обліку
на
підприємстві в умовах посилення впливу управлінського аспекту на
облік витрат на підприємствах сфери послуг.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
Аналiтична обробка економiчної iнформацiї є досить
трудомiстким процесом, що, насамперед, зумовлено її великими
обсягами. При тому важливо, щоб отриманi данi були оперативними.
Цi фактори зумовлюють необхiднiсть використання iнформацiйних
технологiй при проведеннi економiчного аналiзу.
Пiд інформацiйними технологіями розумiють сукупнiсть методiв
i способiв пошуку, збору, накопичення, зберiгання й обробки
iнформацiї на основi застосування комп'ютерної технiки.
Широке використання комп'ютерних технологiй сприяє не лише
з6iльшенню та пiдвищенню методичного рiвня економiчного аналiзу, а
й створенню його оптимальної органiзацiйної моделi. Проведення
економiчного аналiзу в умовах використання iнформацiйних
технологiй є наслiдком загального щвидкого розвитку науки,
пов'язаного не тiльки з удосконаленням самої комп'ютерної технiки та
засобiв комунiкацiй, але й з розробкою методологiчних i методичних
пiдходiв до здiйснення аналiзу, в яких враховано новi можливостi.
До застосування iнформацiйних технологiй у процесi проведення
економiчного аналiзу власнику надавалися громiздкi зведення, складнi
таблицi, непридатнi для оперативного аналiзу та прийняття рiшень.
Iнформацiя, що надходила iз запiзненням, констатувала показники
роботи пiдприємства за минулий перiод i не надавала оперативних
даних, необхiдних для поточного та стратегiчного управлiння.
Сьогодні у тeopiї економiчного аналiзу вдосконалюються основи
системного комплексного аналiзу, що забезпечують функцiональну,
технiчну, методичну та iнформацiйну cумісність складових частин
аналiзу як єдиного цiлого.
Однією з організаційних форм проведення економічного аналізу
в умовах комп'ютеризації є створення робочих місць аналітиків.
Результатом роботи є отримання даних, якi характеризують дiяльнiсть
пiдприємства з виконання прогнозних показникiв i пiдвищення
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ефективностi виробництва. Однак, в теперішній час зберігається
переважно предметна спеціалізація, тобто оперативним економічним
аналізом займається багато відділів (служб) підприємства. В цьому
випадку завдання головного економіста полягає в правильному
розподілі обов'язків по проведенню оперативного аналізу між ними і
усуненні дублювання окремих аналітичних робіт, яке зустрічається на
практиці. Для усунення дублювання повинна бути розроблена схема
розподілу обов'язків по оперативному економічному аналізу між
відділами, службами і окремими працівниками.
Комплексну комп'ютеризацiю економiчного аналiзу забезпечує
наявнiсть електронної мережi. На сьогоднi широкого розповсюдження
набула мережа інтернет, яка є глобальною системою з'єднаних
комп'ютерних мереж, складовою якої є електронна пошта. Інтернет
складається з сотень вiльно зєднаних мереж.
Iнтернет використовується як системa довiдникової iнформації,
джерело iнформації про стан ринку, що є основою для проведення
маркетингового аналiзу. Важливим при комп’ютеризації на
сьогоднішній день є внутрішній сервер, на якому зберігається вся
фінансова інформація підприємства і дуже важливо, щоб так звані
комп’ютерні генії – "хакери" не отримали інформації підприємства,
що є такою важливою для управлінців. Отже, підсумовуючи
вищезазначене, слід зазначити, що комп’ютерні інформаційні системи
та комп’ютерні програми, дають можливість швидше і правильніше на
відміну від ручної роботи давати оперативну інформацію
користувачам, директорам, управлінцям, що призводить до
покращення результатів діяльності господарювання.

УДК 657
Гнилицька Л.В., к.е.н., доцент
ДВНЗ «Київський національний університет ім. В. Гетьмана»
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансово-економічна криза в Україні, що спричинила
банкрутство та зниження обсягів виробництва на багатьох вітчизняних
підприємствах свідчить про те, що сьогодні не існує надійних
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інструментів протидії негативним процесам в галузі економіки на всіх
її рівнях. Тому, для вирішення проблеми забезпечення економічної
безпеки вітчизняних підприємств необхідно розробити та впровадити
інноваційні технології, методи та методики щодо протидії сучасним
небезпекам та загрозам у сфері економіки.
Невід’ємним елементом досліджень у галузі
фінансовоекономічної безпеки підприємств України, що потребує подальшого
розвитку є вибір критерію її оцінки. Під критерієм оцінки фінансовоекономічної безпеки розуміють показник чи систему показників, на
базі яких можна зробити висновок стосовно того, чи знаходиться
підприємство у фінансовій безпеці. Такий критерій повинний не лише
констатувати наявність фінансової безпеки підприємства, але й
оцінювати її рівень.
В економічній літературі як вітчизняній так і зарубіжній
неодноразово робилися спроби визначити найбільш оптимальну
методику оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства, що
спричинило появу декількох діаметрально протилежних підходів.
Перший з них відомий як індикаторний підхід, при якому рівень
фінансово-економічної безпеки визначається за допомогою так званих
індикаторів [2]. Індикатори розглядаються як порогові значення
показників фінансового стану підприємства, що відповідають певному
рівню його фінансової безпеки. Оцінка реального стану фінансової
безпеки на підприємстві встановлюється за результатами порівняння
фактично досягнутих показників діяльності підприємства з
індикаторами.
Найбільшою проблемою у використанні цього підходу до оцінки
фінансово-економічної безпеки підприємства є певна умовність
визначених індикаторів. Пояснюється це, в першу чергу тим, що в
Україні сьогодні відсутня методична база визначення індикаторів, що
давала б можливість враховувати галузеві та технологічні особливості
діяльності підприємства, його приналежність до певної форми
власності, стадії життєвого циклу. Стає зрозумілим, що в разі
некваліфікованого визначення граничних значень індикаторів,
неправильно буде оцінено і рівень фінансової безпеки підприємства.
Існує і інший підхід до оцінки фінансово-економічної безпеки
підприємства, який називають ресурсно-функціональним. Відповідно
до цього підходу, оцінка рівня фінансової безпеки підприємства
здійснюється на основі оцінки стану використання корпоративних
ресурсів [1]. При цьому, в якості корпоративних ресурсів розглядають
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фактори бізнесу, що використовуються власниками та менеджерами
підприємства для задоволення потреб цього бізнесу. Відповідно до
ресурсно-функціонального підходу найбільш ефективне використання
корпоративних ресурсів досягається шляхом
упередження
внутрішніх та зовнішніх загроз негативного впливу на фінансовоекономічну безпеку підприємства.
Ресурсно-функціональний підхід до оцінки рівня фінансовоекономічної безпеки базується на встановленні на рівні експертних
оцінок відносних показників оцінки окремих складових економічної
безпеки підприємства та їх ранжуванні у відповідності до значимості
впливу на узагальнюючий показник фінансово-економічної безпеки
підприємства в цілому. Спроба охопити усі функціональні сфери
діяльності підприємства призводить до розпорошування поняття
фінансово-економічна безпека. До того ж відомо, що інтегрування
показників з використанням будь-якого з відомих підходів, зокрема і
за допомогою ранжування ступеню значимості призводить до
зниження точності та достовірності оцінки [ 3 ].
Виходячи з результатів проведених досліджень
найбільш
розповсюджених підходів до оцінки рівня фінансово-економічної
безпеки підприємства, можна зробити висновок, що ці підходи досить
важко використовувати для оцінки рівня фінансової безпеки у
запропонованому трактуванні. У зв’язку з цим потрібно розробляти
нові підходи до показників оцінки безпеки підприємства
з
урахуванням впливу на них галузевої та організаційної структури
підприємства, стадії життєвого циклу, системи оплати праці,
корпоративної культури, а також усе більше зростаючої ролі
нематеріальних активів у складі капіталу підприємства.
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УДК 657.432
Голубінка Ю. М., здобувач
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Управління фінансами, зокрема оборотними активами, є
найважливішою сферою діяльності будь-якого суб’єкта ринкового
господарства, а його невід’ємною складовою виступає дебіторська
заборгованість.
Сучасний
фінансовий
стан
підприємств
характеризується зростанням дебіторської заборгованості в структурі
їх активів, що призводить до уповільнення платіжного обороту.
Особливої гостроти й актуальності набуває питання управління
дебіторською заборгованістю для конкретного підприємства в умовах
несвоєчасного
виконання
зобов’язань
покупців
продукції;
прострочення термінів позовної давності заборгованості за
розрахунками. Тому, виникає необхідність ефективного управління
дебіторською заборгованістю підприємств з метою підвищення їх
платоспроможності.
Науковці опрацювали значну частину питань, пов’язаних із
пошуком
пріоритетних
напрямів
підвищення
ефективності
використання оборотних активів, проте залишається велике поле для
досліджень окремої складової оборотних активів, а саме дебіторської
заборгованості.
П(С)БО
10
«Дебіторська
заборгованість»
визначає
методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій
звітності. У додатку до П(С)БО 10 у першому прикладі наведено
розрахунок коефіцієнту сумнівності на підставі класифікації
дебіторської заборгованості за строками непогашення. Однак, на наш
погляд, цей приклад суперечить логіці розглядуваного явища.
По-перше, коефіцієнт сумнівності розраховується як відношення
суми списаної безнадійної заборгованості групи за період до сальдо
дебіторської заборгованості відповідної групи на кінець періоду.
Доцільно було б ділити на величину дебіторської заборгованості на
початок періоду, тому що в цій сумі врахована безнадійна
заборгованість, а в залишку на кінець періоду вона відсутня. Отже, в
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рекомендованій П(С)БО методиці розрахунку коефіцієнта сумнівності
є невідповідність.
По друге, розрахунок коефіцієнта сумнівності, наведений у
П(С)БО 10 не коректний, так як додаються дроби з різними
знаменниками.
Тому, запропоновано по-новому розраховувати коефіцієнт
сумнівності, застосування якого зменшить розмір відрахувань до
резерву сумнівних боргів.
При відвантаженні готової продукції покупцю підприємство
за правилом першої події визнає доходи, хоча по факту оплати
немає, і не має гарантії, що вже визнаний дохід буде оплачений в
повному обсязі у визначені терміни.
Підприємство для приваблювання нових покупців та
стимулювання постійних клієнтів розробляє систему торгових
знижок, тим самим збільшує свої прибутки. Правильна схема
надання торгових знижок дозволяє збільшити швидкість обертання
дебіторської заборгованісті та зменшити борги, тобто ефективніше
управляти обсягами дебіторської заборгованості.
Потребують
розробки
також
моделі
співвідношення
дебіторської і кредиторської заборгованостей та певного
інструментарію, який дозволив би швидко і якісно виявити негативні
явища, що впливають на кількісні та якісні зміни цих
заборгованостей. Бажаним є співвідношення, коли кредиторська
заборгованість переважає дебіторську на 10-20%. Однак на деяких
підприємствах кредиторська заборгованість переважає зобов’язання
дебіторів у 10 і більше разів, що потребує майбутніх досліджень. При
проведенні такого аналізу потрібно врахувати специфіку підприємств
і організацій, сезонність їх роботи, зв’язки з покупцями та
постачальниками тощо.
Особливої уваги потребує порядок списання простроченої
дебіторської і кредиторської заборгованості, оскільки існує прямий
взаємозв’язок між списанням такої заборгованості і формуванням
оподатковуваної бази податком на прибуток. Правильне і своєчасне
списання дебіторсько-кредиторської заборгованості відіграє важливу
роль при формуванні фінансових результатів діяльності підприємства.
Дебіторська заборгованість разом з виробничими запасами
найчастіше складає значну частку в структурі активу балансу
підприємства. Тому, слід більше уваги приділяти проблемі
підвищення ефективності використання оборотних активів.
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УДК 330.15:658.7
Голян В.А., д.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ОЦІНКА ТА ОБЛІК ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
В економічній літературі виділяють три основні економічні
підходи вартісної оцінки природних ресурсів: затратний,
результативний, відтворювальний. Затратний – полягає в тому, що
основною детермінантою визначення вартості природного ресурсу
виступають затрати на його розвідку, освоєння, видобуток та
транспортування. Результативний – базується на тому, яка роль
природного ресурсу у створенні додаткової вартості. Тут
визначальним моментом є його пропозиція, попит на нього, а також
його рідкість та доступність.
Відтворювальний – полягає у необхідності визначення величини
витрат на відтворення, запасів чи природних ресурсів, які залучені у
господарський оборот. Поряд з грошовою оцінкою, суспільство може
розраховувати, скільки потрібно витратити праці для придбання
(одержання) тих чи інших елементів навколишнього середовища
(трудова оцінка ресурсів), який їхній обсяг у натуральному вираженні
(натуральна оцінка).
Економічна оцінка природних ресурсів повинна базуватися на
обґрунтованій методологічній та методичній основі. Сукупність
загальних теоретичних положень, що характеризують механізм
побудови економічної оцінки, бачимо у вигляді методологічного
підходу.
Початковим в економічній оцінці природних ресурсів був
затратний підхід. Деякими економістами було розроблено вартісну
концепцію. Її прибічники за основу розрахунку беруть прямі затрати
суспільства, що створили можливість використання того чи іншого
виду природного ресурсу. Проведення економічної оцінки природних
ресурсів має базуватися на даних обліку та моніторингу природних
ресурсів, а також даних кадастрів природних ресурсів. Вони є
важливими складовими сучасного екологічного менеджменту, адже
дозволяють мати наочну картину про запаси природних ресурсів.
Облік природних ресурсів являє собою комплекс заходів,
спрямованих на оцінку стану і використання природних ресурсів.
Розрізняють такі види обліку природних ресурсів:
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1) Державний облік (єдиний по державі вцілому, проводиться
періодично). Здійснюється за єдиною системою показників: ступінь
вивченості; ступінь користування; напрямок користування; кількість
(площа, об’єм, продуктивність); якість складу структури та технології
переробки.
При цьому система показників розробляється для кожного виду
ресурсів з обліком їх особливостей. Облік ведеться за
місцезнаходженням, дільницями, за підприємствами-користувачми та
за адміністративними районами. Вихідна база для державного обліку –
матеріали обстеження, вивчення та інвентаризації природних ресурсів,
що складаються на підприємствах, в дослідних та практичних
організаціях.
2) Детальний облік (що ведеться на підприємствах) – його дані
заносяться у спеціальні книги. Його основою є аналіз динаміки
природних ресурсів. У зв’язку з багаторазовим використанням
матеріалів та дефіцитом багатьох видів сировини в облік також
потрібно залучати відходи та вторинну сировину. Важливим при
цьому є формування балансів використання та відтворення матеріалів.
В такому балансі мають бути відображені: обсяг залучення у
виробництво матеріалів; обсяг відходів на різних етапах переробки
матеріалів; обсяг споживання та накопичення їх у господарстві.
Завдання обліку природних ресурсів:
- оцінка природних багатств та ступеня забезпечення ними;
- оцінка впливу господарської діяльності на природні ресурси;
- техніко-економічне обґрунтування розвитку та розміщення
галузей національного господарства;
- аналіз динаміки природних ресурсів та їх використання;
- прогнозування та планування стану природних ресурсів;
- проектування підприємств з використання та відновлення
природних ресурсів.
УДК 657
Гомокі Р.О.
Мукачівський державний університет
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Розрахунки з оплати праці завжди були одним із важливіших
об’єктів бухгалтерського обліку, що пояснюється соціальною
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значущістю заробітної плати, складністю законодавчого механізму
регулювання оплати праці в країні, комплексною перебудовою
організації заробітної плати в сучасних умовах господарювання.
Реалізація завдань реформування системи бухгалтерського обліку та
сучасні ринкові зміни діючої системи організації оплати праці
вимагають докорінних змін методології обліку розрахунків з оплати
праці на підприємствах.
Одним із важливих питань реформування бухгалтерського
обліку заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного
обліку.
Дані аналітичного обліку відіграють важливу роль в управлінні
виробничим процесом та його організації, характеризуючи
розміщення та склад персоналу за місцями його використання,
відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг продукції, виконання
норм виробітку, фонд заробітної плати і його структуру, динаміку
заробітної плати за категоріями персоналу, місцями виникнення
витрат (цех, зміна, робоче місце), видами продукції.
Аналітичний облік не замінний при визначені розміру оплати
праці та утримань з неї за кожною особою окремо, за нарахуваннями
на заробітну плату та при віднесені витрат на рахунки, субрахунки,
статті витрат на виробництво.
Розрахунок заробітної плати є дуже відповідальною й
трудомісткою роботою, яку треба виконати за короткий термін між наданням інформації та виплатою працівнику. Тому заздалегідь
підготовлений порядок обліку допоможе зекономити час. Таким чином, запровадження запропонованої моделі аналітичного обліку є
складовою налагодженого порядку обліку. Ця модель надасть
необхідну інформацію для поліпшення організації праці та її оплати.
Організація оплати праці справляє великий вплив на ефективність
діяльності підприємства. До основних факторів, що впливають на
ефективність праці, можна віднести мотиваційні механізми.
Відповідно до Плану рахунків, для обліку розрахунків оплати
праці призначено рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам".
Діючу модель аналітичного обліку оплати праці слід
упорядкувати й удосконалити. З цією метою пропонуємо ввести
відповідні субрахунки до рахунку 66 "Розрахунки за виплатами
працівникам":
661 "Розрахунки за заробітною платою";
6611"Поточні виплати";
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66111 "Заробітна плата за окладами і тарифами";
66112 "Інші нарахування з оплати праці";
66113 "Виплати за невідпрацьований час";
66114 "Премії та інші заохочувальні виплати";
6612 "Виплати при звільненні";
6613 "Виплати по закінченню трудової діяльності";
6614 Виплати інструментами власного капіталу‖
665 "Інші довгострокові виплати"
На сьогодні є багато невирішених проблем, які стосуються
організації оплати праці і потребують удосконалення.
В організації праці підприємства завжди стоятиме питання, яким
чином зацікавити людей, як спонукати їх працювати ефективно,
своєчасно і якісно. Основним напрямом поліпшення кризової ситуації
у сфері оплати праці визначено мотивацію праці.
Створення ефективного механізму оплати праці
на
підприємствах та запровадження національних П(С)БО вимагають
адекватного реформування системи бухгалтерського обліку
розрахунків з оплати праці, що дозволить підвищити якість
економічної інформації та підвищити ефективність її використання в
процесі прийняття виважених управлінських рішень.
УДК 657:63:378
Гончаренко І.М.
Чернігівський державний технологічний університет
ВПЛИВ ОСВІТИ КЕРІВНИКА ПІДПРИЄМСТВА І
ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРОПІДПРИЄМСТВ
Сучасне підприємство, яке хоче працювати і добре заробляти,
повинно приділяти велику увагу кваліфікації своїх працівників, у тому
числі керівника і головного бухгалтера.
Від злагодженої роботи керівника підприємства і головного
бухгалтера залежить, головним чином, той фінансовий результат, з
яким працює підприємство. Водночас, взаємозв’язок освіти керівного
складу і фінансового результату підприємства є малодослідженими.
Нами проведені дослідження на 140 сільгосппідприємствах
Чернігівської області, що складає 14 відсотків від їх загальної
чисельності. Результати дослідження зведені в таблицях 1, 2.
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З проведеного дослідження видно, що найбільшу питому вагу в
загальній
кількості
сільгосппідприємств
(84%)
займають
підприємства, в яких керівник має вищу освіту. Саме у цієї групи
підприємств, за нашим дослідженням, найбільша рентабельність
продаж.
Таблиця 1
Освіта керівника сільськогосподарського підприємства та чиста
рентабельність продаж
Кількість
господарств

Питома
вага до
загальної
кількості,
%

Загальний
обсяг
реалізації,
тис. грн.

Чистий
прибуток,
тис. грн.

Загальна чиста
рентабельність
продаж,
%

Вища
Середня
спеціальна
Середня
загальна

117

84

350382,0

73792,34

21,06

20

14

21439,00

3038,60

14,17

3

2

1426,00

124,70

8,74

Разом

140

100

373247,0

76955,64

-

Освіта
керівника
підприємства

Використовуючи результати даних, наведених в таблиці 1 ми
розрахували скільки додатково отримали б досліджувані підприємства
чистого прибутку, якби всі вони мали керівника з вищою освітою:
(21439 · 0,2106 – 3038,6) + (1426 · 0,2106 – 124,7) = 1652,07 тис.грн.
Отже, підприємство, у якому керівник має вищу освіту
отримує додатково чистого прибутку на суму 71,8 тис. грн. більше
(1652,07: 23 =71,8).
Таблиця 2
Освіта головного бухгалтера сільськогосподарського підприємства та
чиста рентабельність продаж
Освіта
головного
бухгалтера
підприємства

Вища
Середня
спеціальна
Разом

Кількість
господарств

Питома
вага до
загальної
кількості,
%

Загальний
обсяг
реалізації,
тис. грн..

Чистий
прибуток,
тис. грн

Загальна чиста
рентабельність
продаж,
%

76

54

133861,0

38435,00

28,71

64

46

239386,0

38520,64

16,09

140

100

373247,0

76955,64

-
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З таблиці 2 видно, що підприємства, які мають головного
бухгалтера з вищою освітою мають чисту рентабельність продаж
суттєво більшу ніж ті, у яких головний бухгалтер з середньою
спеціальною освітою.
Використовуючи результати даних, наведених в таблиці 2 ми
розрахували скільки додатково отримали б досліджувані підприємства
чистого прибутку, якби всі вони мали головного бухгалтера з вищою
освітою:
(239386 · 0,2871 – 38520,64) = 30207,1 тис. грн.
Отже, підприємство, у якому головний бухгалтер має вищу
освіту отримує додатково чистого прибутку на суму 472 тис. грн.
більше (30207,1 : 64 = 472).
Таким чином, ефективність роботи підприємства суттєво
залежить від базової освіти керівника і головного бухгалтера, а тому
органи управління підприємством повинні приділяти значну увагу
рівню освіти цих працівників.
УДК 657
Горбач С., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ
Однією з головних характеристик сучасного періоду розвитку
розвинених країн світу є зростання в суспільному виробництві ролі
науково-технічних знань та інших результатів творчої діяльності
людини.
Оскільки нематеріальні активи є не уречевленою частиною
майна підприємства, то їх оцінка має свою специфіку і складність,
обумовлену:
1) різноманітністю об'єктів інтелектуальної власності, кожний
з яких за законом має бути оригінальним;
2) різними способами їхньої появи на підприємстві;
3) різними формами їхнього практичного використання на
підприємстві;
4) імовірнісним характером отриманих результатів вартісної

134Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

оцінки.
Оцінка вартості нематеріальних активів проводиться в певній
послідовності і включає такі етапи:
1) обстеження нематеріальних активів;
2) правова експертиза;
3) з'ясування типу вартості,
що визначається,
вибір
відповідного методу (методів) оцінки вартості;
4) формування інформаційної бази для проведення оцінки;
5) розрахунки вартості нематеріальних активів за вибраними
методами;
6) підготовка звіту про оцінку.
Для визначення вартості окремих об'єктів інтелектуальної
власності та нематеріальних активів у цілому, так само, як і в процесі
оцінки іншого майна підприємства, відповідно до міжнародних
стандартів оцінки використовують три основні підходи: витратний,
прибутковий (дохідний), ринковий. Дуже поширеним на практиці є
витратний підхід, який полягає у розрахунку витрат на відтворення
нематеріальних активів.
Найбільш прийнятним способом розрахунку вартості унікальних
нематеріальних активів є метод відновної вартості. Відновна вартість
активу визначається як сума витрат, необхідних для створення нової
точної копії оцінюваного активу.
Процедура оцінки вартості нематеріального активу за методом
капіталізації прибутків складається з таких етапів:
 виявлення джерел і розмірів чистого прибутку, що його дає
відповідний актив;
 визначення ставки капіталізації чистого прибутку;
 розрахунок вартості активу діленням чистого прибутку на
ставку капіталізації.
Метод порівняльного аналізу продажу передбачає порівняння
об'єкта інтелектуальної власності, що оцінюється, з вартістю
аналогічних об'єктів, які були реалізовані на ринку. За використання
методу порівняльного аналізу продажу:
- збирають інформацію стосовно угод з реалізації аналогічних
об'єктів інтелектуальної власності;
- визначають перелік показників, за якими порівнюють об'єкти
інтелектуальної власності;
- коригують фактичні ціни угод щодо об'єктів інтелектуальної
власності з урахуванням значень показників порівняння;
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- визначають вартість об'єкта інтелектуальної власності, і
дооцінюється, на підставі скоригованих фактичних даних за
реальними угодами.
В цілому економічна думка розрізняє два основних підходи:
перший полягає в тому, що в балансі нематеріальні активи
відображаються з сумі затрат на придбання і ведення їх до стану,
придатного для використання; другий підхід полягає у тому, в разі
внесення нематеріальних активів у статутний фонд їх оцінюють за
погодженням сторін. У будь-якому випадку, ми вважаємо, що основою
визначення сутності нематеріальних активів мають виступати
фактичні затрати. Цінним для України може стати досвід стосовно
оцінки розробки нематеріального активу, яка має в своїй основі його
зареєстровану вартість чи вартість, зазначену державними органами.
УДК 657
Городь В., ст. гр. ОА – 42
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Перехід України на принципи і методи ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності відповідно до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку зумовив істотні зміни в порядку
ведення бухгалтерського обліку основних засобів. Складність полягає
в застосуванні вимог П (С) БО №7 „Основні засоби‖ на практиці.
Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є
основні засоби. Теоретичну основу дослідження питань склали закони
України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених,
таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.М., Добровський В.М., Шеремет А.
Д. та інших.
Кількісне зростання та якісне вдосконалення основних засобів, їх
концентрації в провідних галузях господарського виробництва
сприяють поглибленню технологічного поділу праці, розвитку
міжгалузевих та міжгосподарських зв’язків. Крім того, вони
виступають матеріально-речовим чинником виробництва та
вдосконалення вироблених відносин.
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У бухгалтерському обліку інформація про основні засоби
повинна містити дані про надходження й вибуття основних засобів,
стан їх зберігання й використання, правильне й своєчасне нарахування
зносу (амортизації), результати реалізації, ліквідації основних засобів,
обсяги витрат на ремонтні роботи й поліпшення основних засобів.
Важливим моментом відображення в бухгалтерському обліку його
об’єктів є первинне спостереження.
Первинна облікова документація про наявність, склад, рух та
інші операції, які здійснюються з основними засобами, затверджена на
законодавчому рівні. Так, до первинних документів з обліку основних
засобів
відносяться:
акт
прийому-передачі
(внутрішнього
переміщення)
основних
засобів;
акт
прийому-передачі
відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів; акт на
списання основних засобів; акт на списання автотранспортних засобів;
акт про установку й демонтаж будівельних машин; інвентарна картка
обліку основних засобів; опис інвентарних карток з обліку основних
засобів; картка обліку руху основних засобів; інвентарний список
основних засобів.
З моменту затвердження пакета первинних документів з обліку
основних засобів відбулися істотні зміни в організації бухгалтерського
обліку основних засобів. У результаті прийняття П(С)БО 7 ―Основні
засоби‖, окремі графи типових форм первинних документів втратили
свій зміст і на підприємствах не використовуються. Це, наприклад,
такі реквізити, як код норми амортизаційних відрахувань, норми
амортизаційних відрахувань, джерело придбання (фінансування), дата
початку оплати за основні засоби.
Разом з тим окремі показники, наявність яких передбачено
П(С)БО 7, виявилися поза реєстрацією в типових формах первинного
обліку. Отже, на нашу думку, необхідно ввести додаткові показники в
окремі первинні документи й регістри аналітичного обліку основних
засобів, а саме: строк корисного використання основних засобів;
справедлива вартість (у передбачених П(С)БО 7 випадках); дата й сума
дооцінки або уцінки об’єктів; метод нарахування амортизації;
ліквідаційна вартість; сума ПДВ, сплачена у зв’язку з надходженням
об’єкта.
Існуючий пакет первинних документів, які застосовують при
документальному оформленні операцій з основними засобами, досить
місткий, але,
на наш погляд, окремі операції не знайшли
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документального підтвердження, а форми деяких первинних
документів уже застарілі й немає необхідності в їх застосуванні.
Тому, вдосконалення форм первинних документів шляхом
заміни застарілих показників новими, а також форми розрахунку для
визначення первісної вартості основних засобів сприятимуть
належному відображенню господарських операцій з основними
засобами та формуванню достовірної інформації в бухгалтерському
обліку.
УДК 364.3 - 62
Градова О.В., студентка 3-го курсу
економічного факультету
Волинського національного університету імені Лесі Українки
*Науковий керівник: Фатенок-Ткачук А.О., к.е.н., доцент,
ст. викладач кафедри обліку та аудиту
ПЕРЕДУМОВИ СПЛАТИ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО
СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ
Реформування національної економіки передбачає створення
ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян. Через
поглиблення кризових явищ та не спроможності держави наповнювати
бюджет, виникає необхідність підвищення контролю за процесом
находження платежів до фондів соціального страхування.
Для вирішення нагальних проблем впроваджено єдиний
соціальний внесок. У першому читанні 08.08.2010 р. Верховна Рада
України прийняла законопроект від 07.12.2006 р. № 2691 «Про
систему збору та обліку єдиного соціального внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Відповідно до
цього законопроекту єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - це
консолідований страховий внесок на всі види існуючого
загальнообов'язкового державного соціального страхування, який
сплачується в обов'язковому порядку, без винятку [4]. Наразі в Україні
у сфері соціального страхування у чотирьох структурах дублюється
низка функцій, що на практиці означає: для фондів – непродуктивне
використання людських та матеріальних ресурсів, а для суб’єктів
господарювання – надмірну кількість контролюючих органів та
відповідних форм звітності. Відмінності в базі нарахування страхових
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внесків за різними видами загальнообов’язкового державного
соціального страхування також створюють незручності для роботи
суб’єктів господарювання. Основними положеннями цього закону для
бухгалтера є:
1.запровадження єдиної бази для нарахування страхових внесків
та визначення сум оплати праці (доходу) для розрахунку розмірів
страхових виплат;
2.однаковий звітний період та одна форма фінансових звітів,
актів перевірок;
3.врахування класів ризику при визначенні розмірів соціального
внеску (67 класів) [4].
Обчислення єдиного соціального внеску здійснюється на
підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких
здійснюється нарахування (обчислення), ті що підтверджують
нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно
нараховується даний внесок.
Необхідно чітко визначитися з напрямом реформування системи
соціального страхування. Для цього потрібно розробити Концепцію
реформування соціального страхування України. Вона має містити:
мету, завдання та пріоритети інституту соціального страхування на
коротко- та середньострокову перспективу; принципи та основні
напрями, за якими проводитиметься вдосконалення системи
соціального страхування; узгоджений між суб'єктами правовідносин у
системі соціального страхування (державою, роботодавцями та
працівниками) розподіл фінансової участі у формуванні фондів;
модель національної системи соціального страхування з визначенням
функцій окремих її інститутів. Закладені в Концепцію положення
мають бути узгоджені з функціонуючими системами заробітної плати,
податковою системою, державною політикою на ринку праці, демографічною політикою [5].
Список використаних джерел:
1. Іщенко Г. ―За‖ і ‖проти‖ єдиного соціального внеску / Г. Іщенко // Урядовий
кур’єр. – 2003. – 1 лист. – С. 7.
2. Мельник С. Позитивні та негативні аспекти єдиного соціального внеску. / С.
Мельник // Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді. – К. – 2009. – № 7 .
– С. 52 – 55.
3. Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування: проект Закону України № 2691
від 07.12.2006 р. - № 2017-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – 48. – С.
409.
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УДК 330.59(477)
Гребенюк Ю.М.
Луцький національний технічний університет
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Розвиток сучасної світової економіки в останні 20 років
визначається рядом суперечливих тенденцій і процесів глобалізації.
Питання не стоїть про те, чи Україна залучена до цих процесів.
Питання скоріше у тому, які наслідки для України будуть мати ці
процеси, на яких умовах відбувається глобальна та регіональна
інтеграція, які вигоди від цього отримує суспільство в цілому.
Необхідно враховувати, що державні інститути і економічна
інфраструктура України знаходяться ще на стадії формування. На
даному етапі економічне зростання в державі забезпечується завдяки
факторам і тенденціям зовнішньоекономічної кон'юнктури світового
та регіонального ринку.
Ці
умови
диктують
необхідність
підвищення
конкурентоспроможності економіки. Але мова йде не лише про якість
продукції, послуг, чи технологічність виробництва. Ці умови не
можливо забезпечити без відповідного рівня розвитку людського
потенціалу. Його конкурентоспроможність стає важливим фактором, з
огляду на складні структурні перетворення у світовому масштабі.
Досягнення високої конкурентоспроможності людського
потенціалу неможливе без надання особливої уваги сфері освіти та
проблемі зайнятості. Важливо зазначити, що з огляду на новітні
тенденції традиційне розуміння соціальної політики та соціальної
держави докорінно змінилося. Чи можна сьогодні розуміти соціальноорієнтовану економіку як систему, де ключовим елементом є система
соціального страхування, спрямована на усунення суттєвої
диференціації доходів? Таке визначення було б не повним, оскільки
будь-яка держава займається перерозподілом доходів. Але цей підхід
спрямований виключно на боротьбу з відносною бідністю. Це лише
частково знімає проблему, до того ж дорого виходить державі,
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оскільки прошарок людей, що потребують соціального захисту, тільки
зростає. Це пов'язано як з економічною, так і демографічною
ситуацією у країні.
Сьогодні підходи до проблеми нерівності с позицій людського
розвитку розширюються. Останні дослідження містять спроби
визначити фактори, що обумовлюють нерівність індивідуальних
можливостей розвитку. Першим серед них зазначається фактор
доступності та якості освіти для різних соціальних верств. Тобто та
стадія, на якій кожна людина закладає основи свого людського
потенціалу. До того ж на доступність освіти впливає не тільки
матеріальний статус, але й розвиток інфраструктури, як в певному
регіоні так і в країні загалом. Але освіта і кваліфікація стане капіталом
людини тільки, якщо буде знайдено шляхи його реалізації (можливості
працевлаштування), що є другим фактором . Сфера зайнятості зазнає
значних змін за останні роки. Особливо відзначається зростання
неповної та неформальної зайнятості. Це хоча й компенсує нестачу
постійних робочий місць, але ставить нову проблему забезпечення
соціальних гарантій робітникам цих форм зайнятості.
Таким чином сутність соціальної політики полягає у створенні
такого здорового навколишнього середовища та комфортної
соціальної середи, які надавали б можливості отримання якісної освіти
та працевлаштування. Для реалізації цього, розуміння соціальної
політики розширюється, але роль системи соціального захисту при
цьому не спадає, оскільки вона є важливим фактором розширення
можливостей розвитку, наприклад, у ситуаціях, коли людина вільна не
братися за першу-ліпшу роботу на користь пошуку більш вигідної
пропозиції.
З метою забезпечення конкурентоспроможності української
економіки, слід розглядати як пріоритетні ті напрямки економічної
політики, що здатні суттєво вплинути на розвиток людини. Це
передбачає розуміння соціальної політики, як складної системи, у якій
взаємопов'язані вирішення проблем забезпечення доступності освіти,
розвитку інфраструктури та розширення можливостей реалізації
людського потенціалу.
Закладення такого підходу в основу проведення економічної
політики держави дозволить підняти конкурентоспроможність
економіки та забезпечити більш вигідне місце України у процесах
регіональної та глобальної інтеграції.
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УДК 338.5
Гринаш Л.П., здобувач
ІППТ НУ «Львівська політехніка»
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
В економічній літературі інноваційна діяльність підприємств
досліджується із самих різнобічних підходів. Проте, існує те
протиріччя, що ці дослідження базуються в більшості випадків на
чисто описовому обґрунтуванні, тобто до кількісного аналізу, яке б
давало можливість приймати дійсно обґрунтоване рішення, у
більшості випадків, як правило, не доходить. Тому, пропонується
розгляд цієї діяльності з позицій кількісного аналізу.
Існує дослідження трьох основних видів результатів
інноваційної діяльності: зростання обсягів виготовленої продукції
(екстенсивний розвиток); покращення якісних показників (наприклад,
довговічності); комплексна дія.
Зростання обсягів виготовленої продукції в існуючій літературі
досліджено досить повно. Значно менше існує досліджень, які
стосуються якісних показників інноваційної діяльності. Розглянемо
один із цих показників. Припустимо, що результатом інноваційного
заходу є зростання довговічності експлуатації продукції, яка
виготовляється на даному підприємстві. Очевидно, що цей
інноваційний захід потребує витрат коштів. Виникає питання, як цей
якісний показник (оскільки мається на увазі, що ціна цієї продукції
залишається постійною, а тому прибутковість підприємства-виробника
залишається незмінним) можна кількісно обґрунтувати з позицій
ефективності.
Така постановка проблеми в існуючій літературі не
розглядається. Тому, виникає необхідність у створенні нових засобів
для кількісного обґрунтування таких рішень.
Запропонований метод базується на таких засадах: кількісних
методах моделювання життєвого циклу товару; принципі
еквівалентності моментів вартості; методиці дисконтування; лагу
запізнення.
Для виконання кількісного аналізу необхідно знати таку
інформацію: ціну виготовленої продукції Цпрод, розрахунковий період
її експлуатації Тр1; період виготовлення цієї продукції Тв і новий
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розрахунковий період експлуатації, який зріс внаслідок застосування
інноваційних заходів, цієї продукції Тр2 (рис. 1).
К
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Рис. 1. Графічна модель обґрунтування ефективності
інноваційного заходу – зростання терміну експлуатації виготовленої
продукції (її надійності)
Ефективність такого заходу визначається із таких міркувань:
 визначається момент вартості від здійснення інноваційної
діяльності Мін (заштрихована площа)
Мін =

1
Кін ∙ Тін ,
2

(1)

де Кін – вартість цього інноваційного проекту; Тін – тривалість
фінансування цього проекту;
 визначається площа заштрихованої фігури Мр, яка відповідає
моменту вартості від розширення ринку збуту;
 умовна
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де Тл – лаг запізнення; Ед – ставка дисконту.

(2)
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Для реалізації цього проекту необхідно реалізувати одну
важливу вимогу – попит на цю продукцію має зрости від початкового
значення Кпоп1 до Кпоп2, а інтенсивність виготовлення продукції
(продуктивність Пв) залишатиметься без змін.
УДК 657
Гринявський С.М., ст. гр. ОАС – 32
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ КРЕДИТНИМИ
СПІЛКАМИ
В умовах економічної кризи, щоб залишитися дієздатними, у
підприємств виникає потреба в необхідності кредитування. Наданням
кредитів займаються банки, але банківське кредитування в сфері
можливих ризиків, що виникають з підприємствами, які банкротують,
виявляється недостатнім. Провідну роль по наданню кредитів
населенню та суб’єктам господарювання займають кредитні спілки.
Кредитні спідлки впродовж багатьох років частково фінансують
розвиток
підприємств в Україні. Вони переважно кредитують
сільськогосподарських виробників, яким складно отримати кредит в
банку та сферу послуг, торгівлю, в яких обіг капіталу є досить
високим. Перевагу отримання кредиту у кредитних спілках є швидке
його оформлення, що не потребує великого пакету документів та
ретельної перевірки кредитоспроможності позичальника.
Дослідження проблеми кредитування займалися багато
вітчизняних науковців, зокрема: М. Крупко, І. Комарницька, Т.
Смовженко, О. Кузьміна та інші. Дослідження вчених щодо
покращення
умов
фінансування
суб’єктів
господарювання
залишається недостатньо висвітленою проблемою кредитування
небанківськими кредитними фінансовими установами, що потребує
альтернативного розгляду. Впродовж останніх років здійснюється
розвиток кредитних спілок за рахунок довіри населення до цих
установ (за наявності Фонду гарантування вкладів, системи
звітування, системи моніторингу та рейтигування, прозорості та
відкритості). Позитивна діяльність кредитних спілок в період кризи є
вагомим чинником в їх розвитку.
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Але є ряд чинників, які негативно впливають на розвиток
кредитних спілок [1]:
- низький професійний рівень та рівень впровадження
управлінських, фінансових та інформаційних технологій;
- високі процентні ставки;
- повільне впровадження нових видів послуг тощо.
Головною проблемою кредитних спілок на нашу думку є дорогі
послуги які не дозволяють цілеспрямовано займатися кредитуванням
підприємств.
Джерелами зниження відсоткової ставки, які надають спілки
може бути вирішене збільшенням власних фінансових ресурсів,
шляхом збільшення вступу членів кредитних спілок, за рахунок
розроблення конкретної стимулюючої програми вступу. Іншим
шляхом збільшення власних фінансових ресурсів є перегляд
законодавством відповідної ставки резервування коштів до Фонду
гарантування вкладів, що скоротить витрати установи та надасть
можливість використання заощаджених коштів в своїй діяльності –
наданні кредитів позичальникам.
На нашу думку, запропоновані заходи можуть зацікавити
перглянути ставки відсотків за кредитами, зробити їх більш
доступними та поліпшить фінансову діяльність самої спілки.
В умовах підвищення конкуренції з боку банків для утримання
своїх позицій важливим завданням кредтнгих спілок залишається
поліпшення технологічних і кредитно-фінансових можливостей, що
дозволять кредитним спілкам поступово збільшити обсяг кредитних
ресурсів та знизити вартість кредитів.
1. Олейник
м.Київ, 2007.

Список використаних джерел:
А.Я.Проблеми стабільності кредитних

спілок

в

Україні,
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УДК 657
Грисюк Л.М., ст. гр. ОАС-32
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
Управління
дебіторською
заборгованістю
є
особливо
актуальним для фірм, що здійснюють діяльність, велика частина
господарських операцій якої полягає в русі коштів і фінансової
документації, а не матеріальних потоків.
Беручи до уваги, дані Держкомстату України про динаміку
дебіторської заборгованості суб’єктів господарювання з 2001 по 2010
роки, можна прослідкувати стабільну динаміку її зростання, яке за
офіційними даними складає 92,2 %, що зумовлює необхідність
вдосконалення механізму управління дебіторською заборгованістю
[4].
Серед основних недоліків існуючої системи обліку дебіторської
заборгованості можна визначити такі:
1. Для прийняття зацікавленими особами адекватних та вчасних
рішень щодо існуючої політики управління істотне значення мають
актуальність і якість інформації про стан розрахунків з дебіторами, що
формується на базі даних бухгалтерського обліку конкретних суб'єктів
господарювання.
Також, на нашу думку, облікові регістри, що є рекомендовані
для використання, не передбачають накопичення інформації про
розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення. Це
зумовлює неможливість отримання інформації про дебіторську
заборгованість в обсязі і вигляді, достатньому для проведення аналізу
розрахунків з дебіторами зокрема і заборгованості загалом.
2. Невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської
заборгованості,
оцінки
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги;
Відповідно, дебіторська заборгованість визнається активом,
якщо існує ймовірність отримання підприємством у майбутньому
економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума [3].
На наш погляд, маючи на меті надання якісної бухгалтерської
інформації про заборгованість підприємства, користувачам для
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прийняття рішень, можна запропонувати форму бухгалтерського
обліку дебіторської заборгованості, для якої мають бути властиві
наступні компоненти:
1. Наявність єдиного підходу до обліку заборгованості
(дебіторської та кредиторської), зумовленого такими його перевагами,
як:
 можливість проведення порівняльного аналізу і загального
оцінювання дебіторської та кредиторської заборгованості;
 пов'язаність суб'єктів обліку (будь-яке підприємство може
бути у ролі дебітора і кредитора);
2.
Високоякісний
облік
довгострокової
дебіторської
заборгованості, зумовлений:
 наявністю розробки єдиного підходу до реєстрації та обліку
довгострокової дебіторської заборгованості в системі синтетичних
рахунків;
 веденням аналітичного обліку за кожним видом
довгострокової дебіторської заборгованості в розроблених відомостях
аналітичного обліку;
Тому, виходячи з вище наведеного, вважаємо за доцільним
створення ефективної моделі обліку дебіторської заборгованості, яка
дозволить уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження
показників ліквідності внаслідок отримання об’єктивної та своєчасної
інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства» від 28.12.1994
р. №334/94-ВР.
2. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. №168/ 97ВР.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість»,
затв. наказом Міністерством фінансів України від 08.10.1999 р. №237.
4. «Статистична інформація. Дебіторська та кредиторська заборгованість
підприємств (щоквартальні показники)» – Державний комітет статистики України. –
http://www.ukrstat.gov.ua
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УДК 338.48.006:332.64
Гроздева О.А.
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
ТЕХНОЛОГІЧНА МІСТКІСТЬ В ОЦІНЦІ РЕКРЕАЦІЙНИХ
ТЕРИТОРІЙ
При створенні підприємств туристичного бізнесу, плануванні
маршрутів, турів важливо оцінити рекреаційну придатність певних
територій, які будуть використані для туризму, лікування і
відпочинку[2].
Оцінювання рекреаційних ресурсів - складний і не до кінця
вивчений процес. Його складність обумовлена багатьма чинниками,
серед яких, - недостача чітко розроблених методик, не високий рівень
забезпеченістю інформації про якість і кількість рекреаційних
ресурсів, суб'єктивність оцінки і так дальше.
Оцінювання можливе як з позицій організаторів рекреаційної
діяльності, так і з позицій відпочивальників.
У рекреаційній географії склалося 3 основні типи оцінки
рекреаційних ресурсів: медико-біологічний або фізіологічний,
психолого-естетичний, технологічний [3].
Медико-біологічна оцінка відображає вплив природних
чинників на організм людини.
При психолого-естетичній оцінці визначено емоційний вплив
природного ландшафту і його компонентів на людину.
Основою технологічної оцінки є облік взаємодії людини і
природного середовища через "технологію" рекреаційну діяльність, де
суб'єктом оцінки виступає рекреаційна галузь, з точки зору якої
природні ресурси повинні характеризуватися високою якістю, бути
достатніми для організації рекреаційної діяльності, мати тривалий
період експлуатації.
Критерії як найповнішої оцінки рекреаційних ресурсів
запропонував О. Бейдик. У своїх працях він навів один з варіантів
методики оцінки природного рекреаційно-ресурсного потенціалу,
розробив деталізовану методику дослідження архітектурно-історичних
рекреаційних ресурсів [1].
Важливими показниками для оцінки природних комплексів на
думку В. Мамутова являється стійкість, міра рекреаційної дигресії,
рекреаційне навантаження, місткість території [4].
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Рекреаційна дигресія - це порушення природного середовища в
результаті впливу на нього рекреантів. Міра дигресії природного
середовища залежить від рекреаційного навантаження і стійкості до
нього природних комплексів.
Визначення рекреаційного навантаження пов'язане з тривалістю
перебування відпочивальників на рекреаційних територіях упродовж
комфортного періоду. Рекреаційні навантаження використовують для
встановлення рекреаційної місткості території і розраховується по
наступній формулі:
ik

Е   ni S i

i 1
(1.1)
Е - екологічна місткість території, чол/дн;
ni - максимальне значення навантаження чол/дн га;
Si - площа природного комплексу до рекреаційного
навантаження, га
Залежно від функціонального зонування території, наявність
площ, де рекреаційна діяльність обмежується господарськими,
адміністративними і іншими причинами, екологічна місткість із-за
введення відповідних поправочних коефіцієнтів зменшується[3].
До обмежуючих чинників належать:
- наявність природоохоронних об'єктів, які визначають величину
зменшуючого природоохоронного коефіцієнта, Коп;
- наявність лісогосподарських об'єктів цільового призначення
(плантації, розсадники), які визначають величину зменшуючого
лісогосподарського коефіцієнта клг;
- наявність ділянок, використання яких для рекреації практично
неможливе (непрохідні або важко-прохідні болота, велика відстань від
доріг), які визначають величину зменшуючого коефіцієнта
доступності кд;
- наявність кар'єрів з вибуховим способом добування сировини,
підприємств з шкідливими викидами, міських звалищ визначають
величину зменшуючого санітарного коефіцієнта кс;
Такім чином, технологічна рекреаційна місткість визначається
по такій формулі:

Е т  Е э (к оп * к лг * к д * к с )

(1.2)
Ет- технологічна рекреаційна місткість, люд/дн;
Еэ - екологічна рекреаційна місткість, люд/дн;
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коп, клг, кд, кс - відповідні зменшуючі коефіцієнти.
Шляхом порівняння технологічної рекреаційної ємності з
наявними або очікуваними навантаженнями можна визначити міру
використання ресурсів території або її частини, що дасть можливість
спланувати комплекс заходів по оптимізації рекреаційного
використання території і регулювання рекреаційних потоків з метою
збереження і відтворення екологічних взаємозв'язків природних
комплексів і розв'язати питання кількості і просторового розміщення
елементів благоустрою .
Список використаних джерел:
1. Бейдик О. О. Рекреаційно - туристичні ресурси України: методологія та
методи аналізу, термінологія, районування / Бейдик О. О.- К.: ВПЦ "Київський
університет", 2001.-395с.
2. Методологія оцінки рекреаційних територій/ [В. Ф. Данильчук, Г. М.
Алейникова, А.Я.Бовсуновская, С. Н.Голубничая]. - Донецьк: ДИТБ, 2003.- 197с.
3. Павлов В. І. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи/
Павлов В. І., Черчик Л.М. - Луцьк: Надстир'я, 1998.-124с. – (монографія).
4. Герасимов И. П. Теоретичні основи рекреаційної географії/ И. П. Герасимов,
В. С. Преображенський.- М.: Наука, 1975.-219с.

УДК: 657.471.12+330.131.5
Грунтковський В.Ю., асистент кафедри економічної теорії
та менеджменту
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Достатньо важливим питанням у сфері реалізації соціальної
відповідальності є не тільки декларування своєї готовності
підтримувати як вітчизняні так і міжнародні ініціативи, а й активно
долучатися до процесу оприлюднення нефінасової звітності у форматі
зручному та зрозумілому всім зацікавленим сторонам. В даний час
більшість великих компаній заявляють про свою соціальну
відповідальність і оприлюднюють звітність, однак рівень цих звітів, на
даний час, більше нагадує рекламні проспекти ніж звітність у будьякій її формі. Це може зумовлюватись багатьма аспектами, такими як,
наприклад,
нерозуміння
самої
суті
категорії
„соціальна
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відповідальність‖, а також нерозумінням того, що повинно в ньому
міститись. Тому, на нашу думку доцільно розглянути основні етапи,
форми та можливі варіанти подання нефінансової звітності.
У
сучасних
концепціях
корпоративної
соціальної
відповідальності
серйозна
увага
приділяється
соціальній
(нефінансовій) звітності – "публічному інструменту інформування
акціонерів, співробітників, партнерів і всього суспільства про те, як і
якими темпами компанія реалізує закладені у своїй місії або
стратегічних планах розвитку цілі щодо економічної стабільності,
соціального благополуччя або екологічної стабільності"[2, с.24].
В практиці вітчизняного господарювання більшість підприємств
декларує запровадження в своїй діяльності принципів соціальної
відповідальності, проте більшість корпорацій трактує її виключно як
благочинність. Хоча філантропія є лише однією зі складових
соціальної відповідальності. Тому достатньо актуальним на
сьогоднішній день є вибір єдиної системи звітності.
Основні етапи підготовки та розповсюдження корпоративного
соціального звіту включають в себе [1. с.129]:
 Визначення підрозділу/створення збірної робочої групи та
формування процедур по підготовці та розповсюдженню
корпоративного соціального звіту;
 Визначення ключових аспектів, проблем та напрямів,
інформація про які буде включена в соціальний звіт, що
характеризують ці напрямки показників та джерел інформації;
 Визначення внутрішніх та зовнішніх зацікавлених груп, які
будуть приймати участь у складанні, оцінці та валідації результатів
звіту;
 Визначення механізму та індикаторів оцінки соціальної ролі
компанії;
 Збір та аналіз необхідної інформації (включно з
консультаціями із зацікавленими групами);
 Підготовка звіту та забезпечення (по можливості) незалежної
оцінки процесу його складання;
 Розповсюдження звіту та збір коментарів від цільових
аудиторій;
 Аналіз процесу з точки зору ефективності соціальної стратегії
компанії та вдосконалення соціальних програм.
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Українська економіка, а особливо ті її галузі, що орієнтуються на
зовнішні ринки повинні усвідомити необхідність реальної
імплементації
у
свою
діяльність
принципів
соціальної
відповідальності, оскільки саме це може стати значним поштовхом у
розвитку співпраці з іноземними партнерами та споживачами. Цьому
завданню, на нашу думку, може значно посприяти номінація
українських компаній на міжнародні премії в сфері соціальної
відповідальності та сталого розвитку.
Список використаних джерел:
1. Коновалова Л.Н., Корсаков М.И., Якимец В.Н. Управление социальными
программами компании. /Под ред. Литовченко С.Е. – М.: Ассоциация менеджеров,
2003. – 152 с.
2. Социальная ответственность бизнеса: актуальная повестка (под ред.
Литовченко С.Е., .Корсакова М.И.). М., 2003.
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Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Сучасні економічні умови господарювання викликають
необхідність пошуку та впровадження інших методів для оновлення
матеріально-технічної бази та модернізації виробництва.
Одним з перспективних напрямів та ефективним засобом
впровадження інновацій шляхом надання майнового кредиту є лізинг.
Лізинг, як спосіб господарських зв’язків давно відомий і поширений у
зарубіжних країнах. У західній практиці лізингові операції
користуються неабиякою популярністю. Частка інвестицій, що
надходять на підприємства у формі лізингу коливається в межах 2045%.
Лізинг є різновидом оренди або так званої посередницької
оренди, що забезпечує інвестиції засобами виробництва за
посередництва лізингової фірми. У разі лізингу орендуються засоби
виробництва, призначені для виробництва та реалізації продукції і
послуг. Перспективи лізингових відносин пов’язані з тим, що це
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дозволяє не залучати позиковий капітал і, в той же час, не
„заморожувати‖ власний капітал; економити на затратах, пов'язаних з
володінням майном, та формувати гнучкий порядок здійснення
лізингових платежів.
Ведення обліку лізингових операцій ускладнюється існуванням у
законодавстві декількох суперечливих визначень видів лізингу. Так,
для цілей укладання лізингового договору використовуються поняття
„фінансовий лізинг‖ та „оперативний лізинг‖, вжиті в Законі України
„Про лізинг‖, а для цілей оподаткування лізингових операцій –
визначення, сформульовані в законодавстві про оподаткування
прибутку підприємств.
Закон України „Про лізинг‖ визначає поняття „фінансовий
лізинг‖ як договір лізингу, в результаті укладення котрого
лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування
від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, протягом
якого амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної на день
підписання договору. Термін „оперативний лізинг‖, згідно з цим
Законом, – це договір, в результаті укладення котрого
лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне користування
від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший від строку, протягом
якого амортизується 90% вартості об'єкта лізингу, визначеної на день
підписання договору.
На наш погляд, застосувати кількісний критерій амортизації в
цих визначеннях видів лізингу некоректно. Адже, по-перше, наведені
величини амортизації (60 і 90%) встановлені суб'єктивно, без
достатніх економічних обгрунтувань, і тому їх можна досить легко
змінювати, причому закон не дає чіткої відповіді на запитання, рівень
якої амортизації мається на увазі – тієї, що нараховується для цілей
бухгалтерського обліку, чи тієї, що застосовується для визначення
податку з прибутку. По-друге, якщо об'єкт лізингу матиме залишкову
вартість на момент закінчення дії договору, більшу за 40% його
початкової вартості, то ця операція не вважається операцією
фінансового лізингу, а об'єкти із залишковою вартістю, меншою за
60% початкової вартості, не можна передати у фінансовий лізинг. І
якщо протягом дії договору лізингу амортизується понад 90%
початкової вартості, то ця операція не може вважатися операцією
оперативного лізингу, тобто передавати нові об'єкти на весь
амортизаційний період в оперативний лізинг не можна. На практиці це
призводить до того, що об'єкти фінансового лізингу, які вилучаються
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лізингодавцями у неплатоспроможних лізингоодержувачів і
залишкова вартість яких менша за 60% початкової вартості, не можуть
бути повторно передані у фінансовий лізинг. По-третє, впровадження
цієї норми, по суті, виключає лізингові компанії з переліку можливих
покупців майна, що продається як податкова застава, та майна
збанкрутілих підприємств, оскільки більша частина такого майна на
сьогодні має залишкову вартість, меншу за 60% його початкової
вартості.
На нашу думку, сьогодні розвиток лізингових економічних
взаємовідносин у нас блокується ще й відсутністю чіткої узгодженості
в діях різних відомств і служб у плані регулювання цього процесу:
різні законодавчі акти передбачають різні моменти лізингу, митна
служба має при цьому свої інтереси, податкова – свої і т.д. Без
досягнення такої узгодженості перспективи широкого розвитку
лізингу в Україні обмежені.
УДК 657
Гудз Р.С.
Мукачівський державний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ
ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ГРОШОВИХ
ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування підприємства – це складний динамічний
процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових
коштів. Таким чином, існує потреба в удосконаленні організації
обліку підприємства.
Контроль операцій із коштами є важливою ділянкою в роботі
бухгалтера, аналітика, ревізора. Контроль повинен охопити всі
облікові операції на рахунках класу 3 "Кошти, розрахунки та інші
активи". Значний обсяг операцій, високі вимоги до їх точності
примушують особливо уважно ставитись до правильності і чіткості
дотримання обліковим персоналом нормативно-законодавчих вимог.
Крім того, касові операції, пов'язані з грошовими коштами, особливо з
готівкою, створюють умови для порушень, що вимагає проведення
контролю цієї ділянки з особливою ретельністю.
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Дане питання досліджувалося такими вченими: Ткаченко Н.М.,
Марочкіна А.М., Бутинець Ф.Ф., Грабова Н.М., Завгородній В.П.,
Кулаковська Л.П., Піч Ю.В.
Для того щоб удосконалити організацію обліку грошових
коштів підприємства потрібно комп’ютеризувати операції. Метою
комп'ютеризації операцій із коштами в умовах автоматизованого
робочого місця є одержання точних даних про рух коштів, а також
визначення залишків їх у касі і на поточних рахунках.
Інформаційне забезпечення комплексу задач контролю і ревізії
операцій із коштами складається із вхідної первинної інформації,
класифікаторів і довідників, а також файлової вхідної інформаційної
бази.
Значне місце при комп'ютеризації обліку і його контролі займає
правильне використання класифікаторів і довідників. Для цієї роботи
необхідно користуватися наступними класифікаторами:
- структурних підрозділів;
- матеріально відповідальних осіб;
- господарських операцій;
- типових бухгалтерських проводок;
- рахунків бухгалтерського обліку;
- дебіторів і кредиторів;
- можливих порушень;
- довідник нормативно-законодавчих документів.
Класифікатор структурних підрозділів застосовується лише
тоді, коли підприємство чи організація мають складну організаційну
структуру.
Важливе місце при комп'ютеризації контролю і ревізії
комплексу задач операцій із коштами займає класифікатор касових
господарських операцій.
Класифікатор типових бухгалтерських проводок призначений
для
недопущення
некоректних
записів.
У
комп'ютерних
бухгалтерських програмах цей класифікатор завжди присутній За його
допомогою автоматично ведеться контроль на припустимість
проводки.
На підприємстві виділяють три види діяльності: основна,
пов'язана з виробництвом; інвестиційна, пов'язана з придбанням і
продажем довгострокових активів і фінансова діяльність (операції з
цінними паперами, погашення заборгованостей і т.д.).
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Першим кроком є прогноз збуту. Це може бути поквартальний,
помісячний, потижневий, навіть щоденний прогнози. Але, як правило,
важко спланувати продажі на настільки короткий період із
прийнятним ступенем точності.
Кожне з джерел має свої переваги та недоліки. Оптимальне
рішення приймається з урахуванням положення підприємства,
ситуації на ринку кредитних ресурсів тощо.
Отже, однією із проблем, що виникають перед підприємствами в
сучасних умовах, є відновлення і збереження динаміки циклів
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності, що є запорукою
необхідної ліквідної позиції підприємства і реалізації його попиту на
кошти. Вирішення цієї проблеми неможливе без глибоких досліджень
економічних механізмів, що визначають грошові потоки кожного
окремого суб’єкта господарювання.
УДК 330.322
Гуз А.Г.
*Науковий керівник: к.е.н., доцент Акименко О.Ю.
Чернігівський державний технологічний університет
НОВИЙ ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ЯК СКЛАДОВА
АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Актуальність теми. Інвестиційна діяльність є невід'ємною
складовою ефективного функціонування економіки будь-якої держави.
На сьогоднішній день в Україні можна спостерігати дефіцит
інвестицій, головними причинами якого є нестабільна політична
система, часто змінюване законодавство, економічна нестабільність,
невпорядкованість податкового законодавства, корупція тощо. В
останні роки дослідженнями розвитку інвестиційної діяльності різних
галузей економіки Україні займалися такі вчені-економісти:
М.П. Бутко, Н.В. Коваль, В.А. Кучер, А. Мазаракі, З.В. Герасимчук,
І.Г. Ткачук,. О.О. Пересада, Д.М. Стеченко, В.Г. Федоренко та інші.
Незважаючи на численні наукові розробки, питання розвитку
інвестиційної діяльності в Україні все ж таки залишається відкритим
та недостатньо вирішеним. Подальшого дослідження потребують
проблеми правового регулювання та сприяння держави активізації
процесу інвестування в Україні. Саме інвестиційна політика держави

156Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

визначає реальні джерела, напрямки, структуру інвестицій, здійснення
заходів, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості.
Метою роботи є дослідження основних теоретичних аспектів
нового Податкового кодексу України та обґрунтування його впливу на
реформування економіки.
Як зазначалося раніше, недосконала
нормативно-правова база є однією з причин інвестиційної
непривабливості України. На думку авторів Податкового кодексу цей
законопроект покликаний покращити інвестиційний клімат в Україні,
підвищити рівень її інвестиційної привабливості через регулювання
податкової системи країни.
Найбільшими перевагами нового Податкового кодексу
вважаються такі його положення [1]:
 зміни основних бюджетоформуючих податків і зборів;
 послаблення податкового тиску на підприємців (повернення
невідшкодованого ПДВ, запровадження автоматичного відшкодування
ПДА, зменшення ставки податків на прибуток і на додану вартість);
 заохочення підприємців до модернізації виробництва;
 запровадження податкових канікул для малого бізнесу (з
1.01.2011р. до 31.12.2015р.);
 зменшення кількості податкової звітності;
 зниження кількості ліцензованих видів діяльності та видання
безстрокових ліцензій;
 збільшення граничного розміру виручки для підприємств
єдиного податку з 1 до 2 млн. грн.;
 звільнення від оподаткування низки ключових для України
галузей, зокрема, авіа- та суднобудування та легкої промисловості.
Податковий кодекс планують прийняти у листопаді 2010 р. Але,
він потребує обговорення, суттєвого доопрацювання, в тому числі
стосовно стимулів для залучення внутрішніх інвестицій в основний
капітал (методи прискореної амортизації) [2].
Висновки. Початок реформ в Україні, досягнення політичної
стабільності уряд вирішив розпочати з прийняття нового Податкового
кодексу, який повинен сприяти покращенню умов провадження
підприємницької діяльності; залученню додаткових інвестицій;
адаптації українського податкового законодавства до вимог
міжнародних стандартів, що спростить процеси євроінтеграції
України.

157Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)
Список використаних джерел:
1. Проект Податкового кодексу України від 21.09.2010р. №7101-1/Урядовий
кур'єр від 03.08.2010р. №141.
2. http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=71375.

УДК 330.835
Гурко О.В., ст. гр. ФНм-51
*Науковий керівник: Іщук Л.І.
Луцький національний технічний університет
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ РЕСУРСІВ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Загальною тенденцією сучасного суспільного розвитку є
підвищення ролі фінансів у механізмі державного регулювання
економіки. Пряме управління державними фінансами, непрямий вплив
на формування фінансів підприємств та забезпечення нормальних
організаційно-законодавчих умов акумуляції й використання
грошових ресурсів населення утворюють систему фінансового
управління, що визначає ефективність відтворювального процесу.
Потреба у перегляді економічної стратегії в Україні виникла
разом із переходом до якісно нового етапу розвитку на початку 2000-х
років. У результаті соціально-економічної стабілізації національне
господарство
досягло
позитивної
динаміки
основних
макроекономічних показників. Були здійснені, хоча й у досить
суперечливій, а інколи — в деструктивній формі, базові завдання
транзитивного етапу:
- сформувався приватний сектор економіки і базова ринкова
інфраструктура,
- відбувалося реформування державного сектору економіки,
- здійснювалася лібералізація державного регулювання.
Розвиток позитивних тенденцій, як і нейтралізація негативних
кризових явищ, потребували цілісної загальнодержавної стратегічної
програми, яка б спиралася на набутий досвід непослідовних реформ
90-х років, чітко окреслювала ресурсний потенціал національного
господарства і конкретизувала пріоритети, цілі та напрями соціальноекономічного розвитку в найближчі 10—15 років. Усвідомлення
актуальності вироблення стратегії всіма гілками влади привело до
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оприлюднення протягом кількох наступних років низки стратегічних
документів.
Категорію фінансових ресурсів при розробці і здійсненні
економічної стратегії треба розглядати як систему матеріальних і
нематеріальних чинників. У такому розумінні доцільніше вести мову
про ресурси фінансової системи, елементами якої є такі складники:
- грошові фонди в системі державних і недержавних фінансів,
- потенціал організаційно-управлінських відносин фінансової
сфери,
- фінансова політика й методи фінансового управління.
До джерел ефективнішого використання ресурсів фінансової
системи відносять:
Перерозподіл ресурсів між видатковими статтями бюджету та
відмова від фінансування частини загальнодержавних програм, не
пов'язаних зі стратегічними пріоритетами. Необхідно зупинити
негативну тенденцію зростання сукупних державних витрат по
відношенню до ВВП. Тим більше, що чинники цього зростання не
були пов'язані із продуктивними інвестиціями. Вони складалися із
збільшення витрат на фонд оплати праці у державному секторі,
підвищення мінімальних пенсій та зростання видатків, пов'язаних із
соціальним захистом і наданням соціальних пільг.
Кращому використанню ресурсів фінансової системи сприятиме
також утримання рівня державного боргу в межах 20—25 % до обсягу
ВВП. Можливість збільшення запозичень зберігається в разі
підтримання невиправдано високих видатків, орієнтованих на
споживання, при відносному дефіциті коштів на інвестиційні потреби.
Негативною за фіскальними і ринковими наслідками є практика
державної фінансової підтримки неефективних підприємств та
окремих галузей. Особливо обтяжливими для бюджету залишаються
податкові пільги та субсидії в сільському господарстві.
Удосконалення системи оподаткування треба розглядати і в
широкому контексті підвищення віддачі від організації фінансового
управління національним господарством. Зміст актуальних завдань у
сфері оподаткування і послідовність їх розв'язання є предметом
перманентних довготривалих дискусій між усіма зацікавленими
сторонами — законодавцями, державними урядовцями, вченими й
підприємцями.
В організаційно-управлінській площині лежить завдання
створення більш дієвого механізму узгодження окремих бюджетів

159Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

капітальних витрат із задекларованими стратегічними пріоритетами та
зведеним бюджетом, а також — їх координації між собою на стадії
планування та виконання. Формуватися такий механізм повинен
навколо постійно діючого координаційного органу із представників
міністерств, які забезпечують загальне господарське управління, —
Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства
промислової політики. До повноважень координаційного органу слід
віднести експертизу стратегічних програм (прогнозів) економічного
розвитку, стратегічний аналіз ресурсної бази і надання Кабінету
Міністрів офіційних висновків щодо її відповідності задекларованим
стратегічним цілям. У своїй діяльності координаційний орган
спирається на спеціальні проектні групи міністерств і відомств.
Останні формуються для управління галузевими (міжгалузевими)
програмами (проектами) капіталовкладень і контролю за витрачанням
коштів відповідних бюджетів.
Отже, раціональне використання ресурсів фінансової системи є
об'єктивною вимогою забезпечення стратегічних завдань держави
щодо економічного зростання. Важливо, щоб застосування наявного
ресурсного потенціалу було системним, спиралося на адекватний
організаційно-управлінський механізм і враховувало конкретні
завдання і можливості поточного періоду.
УДК 657
Дацко К.П.
Криворізький економічний інститут ДВНЗ КНЕУ
ім. Вадима Гетьмана
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ДЛЯ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ситуація, в якій опинилась економіка України за останні п’ять
років потребує значних структурних змін, а також зумовлює
закономірну необхідність масштабного реформування системи
бухгалтерського обліку та звітності.
Це реформування було здійснено у галузі бухгалтерського
обліку відповідно до використання міжнародних стандартів, створення
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нової нормативної бази бухгалтерського обліку, що зумовлює пошук
рішення цієї проблеми на національному рівні.
Проблема приведення систем обліку до міжнародних стандартів
досліджується вже кілька десятків років. Цій проблемі присвятили свої
наукові праці вчені-економісти: В. Моссаковський, Д. Александер, А.
Бриттон, А. Йориссен, С. Голов, Я.В. Соколов і багато інших.
Одним із шляхів удосконалення системи обліку та звітності в
Україні є використання міжнародних стандартів фінансової звітності,
які виступають ефективним інструментом підвищення прозорості і
зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів
господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і
витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно
розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітних
суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності в цілях
забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення
відповідних управлінських рішень. МСФЗ позитивно впливають на
можливості керівництва в області 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
економічне зростання і процвітання. У свою чергу суб’єкти, які
використовують МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий
стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментом при
їх виборі.
Міністерство фінансів України, визначає позитивні сторони
застосування МСФЗ як для суб’єктів господарювання, які складають
фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів:
- можливість отримання необхідної інформації для прийняття
управлінських рішень;
- забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями,
незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території
здійснюють господарську діяльність;
- можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також
виходу на зарубіжні ринки;
- престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних
партнерів;
- у багатьох випадках велика надійність інформації;
- прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання
правил її складання, а також численними поясненнями до звітності.
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Однак, процес переходу до складання фінансової звітності за
міжнародними стандартами є досить складним процесом, як для
держави, так і для окремої організації. Перехід на МСФЗ є більш
технічною бухгалтерською справою - це вплине практично на всі
аспекти діяльності компаній. Для багатьох компаній прийняття МСФЗ
має значний вплив на фінансову звітність і наслідки будуть
далекоглядні. Стратегія бізнесу і політика може вимагати змін. Увагу
необхідно приділити тому, яким чином ці зміни донести до
зацікавлених осіб, аналітиків. Компанії повинні впевнитися в тому, що
вони мають внутрішні процеси і системи для того, щоб відповідати
вимогам нової звітності. Необхідно багато часу для того, щоб
спланувати і зробити всі необхідні зміни, і в той самий час
продовжувати ефективно управляти компанією.
Однак, застосування елементів МСФЗ забезпечить більш точний
процес здійснення процесу інвестування, кредитування та загальної
господарської діяльності вітчизняних компаній.
УДК: 657
Дацюк А.А., здобувач кафедри обліку і аудиту
Луцького національного технічного університету
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Для ефективного управління виробництвом підприємства велике
значення має контроль за накопиченням та розподілом витрат, які
формують собівартість продукції. Саме рівень виробничих витрат і
ціна визначають оптимальні обсяги виробництва продукції й послуг,
доцільність застосування певних технологій виробництва і, зрештою,
основну мету діяльності підприємства – отримання прибутку [1, с.39].
Створення
ефективної
системи
контролю
на
сільськогосподарських підприємствах потребує визначення основних
суб’єктів та об’єктів контрольного процесу.
До об’єктів контролю за витратами допоміжних виробництв на
сільськогосподарських підприємствах пропонуємо відносити:
1.Планування виробничої діяльності.
2.Виробничі ресурси (матеріальні, трудові, інші).

162Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

3.Надання послуг, виконання робіт.
Для успішного здійснення внутрішнього контролю важливо не
тільки правильно визначити його об’єкти, але й також обґрунтовувати
коло питань, які підлягають перевірці. Основні об’єкти та завдання
контролю витрат допоміжних виробництв наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Об’єкти та завдання внутрішньогосподарського контролю витрат
допоміжних виробництв
№
Об’єкти
Завдання контролю
п/п
контролю
1. Планування
Контроль планування та прогнозування
виробничої
діяльності, виявлення змін встановлених
діяльності
норм
2. Виробничі
Контроль за збереженням, ефективним та
ресурси
цільовим
використанням
ресурсів;
(матеріальні,
попередження
фактів
розкрадання,
трудові, інші)
псування, розкомплектування тракторів,
автомобілів,
обладнання;
залучення
робітників до роботи, яка відповідає їх
професійним навикам; законність оплати
праці; пошук резервів підвищення
продуктивності
праці,
економії
електроенергії та інших ресурсів, оцінка
результатів
діяльності
окремих
працівників
3. Надання послуг, Перевірка дотримання виконання графіку
виконання робіт
робіт за наданням авто послуг; виконання
планових завдань щодо об’єму робіт та
послуг; оцінка діяльності окремих
структурних підрозділів
Суб’єктами внутрішньогосподарського контролю витрат
допоміжних виробництв
є керівник сільськогосподарського
підприємства, ревізійна комісія, обліковий персонал, економісти,
головний інженер, головний агроном, керівники структурних
підрозділів допоміжних виробництв.
Сформована система внутрішньогосподарського контролю
витрат допоміжних виробництв, де визначені завдання, об’єкти і
суб’єкти контрольного процесу, функції, права і обов’язки керівників
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структурних підрозділів, забезпечить ефективне управління
виробничими процесами
та оптимальні показники діяльності
сільськогосподарських підприємств.
Список використаних джерел:
1. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві.
– К.: КНЕУ, 1998. – 264с.
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*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ОБЛІКУ
КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
За сучасних умов господарювання наявність у підприємства
значних розмірів кредиторської заборгованості в структурі балансу
значно ускладнює його діяльність та конкурентоспроможність в
умовах ринку. Адже, саме її надмірна наявність знижує частку
власного капіталу в структурі пасиву балансу, значно зменшує
ліквідність, грошову та ліквідну платоспроможність, фінансову
стійкість та незалежність підприємства, а також негативно впливає на
ряд інших економіко-організаційних показників його діяльності. Все
це, в свою чергу, створює негативний інвестиційний клімат для
підприємства та призводить до постійної боргової залежності перед
кредиторами.
Тому питанню щодо організації обліку кредиторської
заборгованості на підприємстві слід постійно приділяти велику увагу,
оскільки основними шляхами оптимізації обліку кредиторської
заборгованості саме може стати належна організація їх обліку. Вона
сприяє визначенню оптимальних розмірів та термінів повернення
кредиторської заборгованості, і тим самим, при умові їх належного
використання, забезпечує високу ліквідність, фінансову стійкість
платоспроможність, незалежність, зменшує ризики застосування
штрафних та покращує фінансовий стан підприємства в цілому.
Проблемам обліку кредиторської заборгованості присвячено ряд
праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених-економістів, серед
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яких: В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, Г.В. Нашкевська, М.С.
Пушкар, Н.М. Ткаченко, та інші.
Метою даного дослідження є розробка, обґрунтування
практичних аспектів організації обліку кредиторської заборгованості,
для ефективного управління позичковими джерелами формування
господарських засобів підприємства.
В діяльності кожного господарюючого суб’єкта, внаслідок
придбання товарів, робіт та послуг, або отримання кредитів для свого
фінансування, виникають відносини з різними кредиторами,
постачальниками, податковими органами та іншими фізичними чи
юридичними особами. Як правило, в більшості випадків, це відносини
короткострокового характеру, що супроводжують виникнення у
підприємства кредиторської заборгованості.
Для ефективнішої діяльності господарюючих суб’єктів, першим
кроком в оптимізації організаційних аспектів обліку кредиторської
заборгованості повинна стати розробка плану-графіку погашення такої
заборгованості, який надасть інформацію яка саме заборгованість
повинна бути погашена першочергово з метою уникнення
нарахування штрафних санкцій.
Даний документ має містити аналітичні дані про наявність
заборгованості, її характеристику, граничний строк погашення, а
також відомості про штрафні санкції, передбачені за прострочення
платежу.
Прогноз призначений для планування величини кредиторської
заборгованості і кількості днів її рівномірного погашення, суми
авансів і відстрочки поточних платежів по статтях і елементам
бюджету.
На основі такого плану - графіку керівник, або уповноважена
ним особа повинна приймати рішення щодо послідовності погашення
заборгованості. Підприємства повинні прагнути раніше погасити
кредити та зобов’язання перед бюджетом, адже за використання
позики передбачено сплату відсотків, а за прострочення податкових
зобов’язань - нарахування пені. Як правило, заборгованість за товари,
роботи, послуги не передбачає нарахування додаткових штрафних
санкцій, тому в разі тимчасової відсутності обігових коштів цю
заборгованість доцільно погашати після сплати інших видів
заборгованості.
Наступним кроком в оптимізації обліку кредиторської
заборгованості повинно бути запровадження системи її управління на
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підприємстві. Дану систему слід розділити на такі основні етапи:
планування кредиторської заборгованості на певний обліковий період,
облік і контроль кредиторської заборгованості та прийняття
управлінських рішень із питань обліку, контролю та планування даної
заборгованості. Управління кредиторською заборгованістю має носити
комплексний системний характер і повинно відповідати за
розроблення і реалізацію рішень, організацію та мотивацію процесу їх
втілення в життя, а також контроль за їх виконанням.
Оптимізація
обліку
кредиторської
заборгованості
на
підприємстві будь-якої організаційно-правової форми власності має
важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації,
покращенню прозорості та достовірності даних по кредиторській
заборгованості.
Отже, належна організація обліку кредиторської заборгованості
сприяє посиленню контролю і аналізу за її виникненням, ефективному
управлінню її розмірами і термінами погашення на підприємстві, що
ефективно дозволяє уникати конфліктів з кредиторами та
застосуванню штрафних санкцій.
УДК 657
Дейна О.С., ст. гр. ОАм-51
Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Ринкова взаємодія суб’єктів господарювання супроводжується
певними витратами, спрямованими на пошук партнерів бізнесу,
активізацію споживчого попиту, захистом прав власності тощо.
Вперше на витрати такого роду звернув увагу Р.Коуз у своїй роботі
«Природа фірми». Він довів, що ринок не є безкоштовним
координуючим механізмом і будь-яка ринкова взаємодія (трансакція)
супроводжується певними витратами. Ці витрати отримали назву
трансакційних.
Проблема обліку трансакційних витрат залишається відкритою,
незважаючи на те, що рівень даних витрат в період ринкової
трансформації є досить значним. Існуючі методики орієнтовані на
наближену оцінку рівня таких витрат, що обумовлюється відсутністю
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відокремленого обліку трансакційних витрат. Класифікація даного
виду витрат відносно даних, що можна реально отримати (згідно
бухгалтерської звітності) дала б змогу напрацювати рекомендації
щодо створення програмних продуктів, які б фіксували трансакційні
витрати в процесі діяльності господарюючого суб’єкта.
Облік витрат і управління ними є важливою частиною
економічної роботи на підприємстві, оскільки їх величина впливає на
кінцеві фінансові результати діяльності підприємства та характеризує
ефективність прийнятих управлінських рішень. Тому, необхідно
відшукувати нові підходи до управління витратами.
Трансакційні витрати виникають не лише в процесі операційної
діяльності, але і опосередковано у складі фінансової діяльності,
наприклад, як дострокове повернення основної суми кредитів, позик,
погашення зобов’язань, які брались в ході укладання певних
контрактів, чи, наприклад, у складі інвестиційної діяльності в процесі
придбання необоротних активів, доцільність придбання яких можна
прив’язати до витрат взаємодії з певними партнерами.
Чинна система бухгалтерського обліку спрямована в основному
на фіксацію здійснених витрат підприємства і не дає можливості
отримувати інформацію для прийняття багатьох важливих
управлінських рішень, пов’язаних з вибором способу ринкової
взаємодії. Більше того, вона навіть спрямована на приховування
окремих видів трансакційних витрат, оскільки дані про них не можна
віднести на жодну із прописаних статей (наприклад, так звані
представницькі витрати, необхідні для організації зустрічей, для
проведення попередніх переговорів тощо). Відсутність можливості
окремого обліку трансакційних витрат за чинною системою
бухгалтерського обліку пояснює те, що майже всі методи обліку
трансакційних витрат є відносними, оскільки визначення конкретної
величини цих витрат вимагатиме відстеження кожної операції в
процесі функціонування підприємства, що значно ускладнюється в
умовах великих розмірів самих господарюючих суб’єктів. І позаяк
окремо облік трансакційних витрат не ведеться, не можна реально
простежити причинно-наслідковий зв’язок між величиною даних
витрат і зміною обсягу випуску продукції, прибутку.
Разом із тим, інформація про величину трансакційних витрат є
важливою для суб’єктів господарювання, особливо в умовах
проведення організаційних змін, спрямованих на вдосконалення
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організаційних форм ведення бізнесу (злиття, вертикальної чи
горизонтальної інтеграції, асоційоване членство тощо).
Для обґрунтування таких рішень необхідно накопичувати
економічну інформацію, яка б дала змогу провести відповідні
розрахунки.
Тому, нам видається доцільним доповнити стандартний процес
обліку витрат програмним продуктом, який дозволив би відстежувати
трансакційні витрати у відповідних господарських операціях. Він
може стати важливим інструментом управлінського обліку, надаючи
вищому менеджменту фірм необхідну для прийняття стратегічних
рішень інформацію.
УДК 657
Демковська О.В., ст. гр. ОПз-41
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ
ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Актуальною проблемою держави на даний час є своєчасне
забезпечення грошовими ресурсами дохідної частини бюджету.
Вирішення цієї важливої проблеми значною мірою залежить від
розробки науково-обгрунтованої системи оподаткування, яка б
відповідала реаліям економічних відносин, забезпечувала зростання
податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору
податкових платежів, а тому виникає питання ефективності
управління розрахунками з бюджетом за податком на додану вартість,
оскільки податок на додану вартість є основним бюджетоутворюючим
податком, де важливе місце належить обліку та контролю.
Питання контролю за податком на додану вартість не є
достатньо дослідженим і носить дискусійний характер. Тим більше,
податок на додану вартість останнім часом привертає до себе значну
увагу щодо питань з доцільності його застосування та наслідків
справляння.
Головним недоліком застосування ПДВ, як і взагалі
функціонування податкової системи України, є нестабільність
законодавчого підґрунтя. Як показують дослідження, необхідною є
зміна розміру ставок податку на додану вартість у сторону
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диференціації та зниження, але існує й інша думка, щоб не вдаватись
до зміни розміру ставки податку потрібно розширити базу
оподаткування. Однак встановлення диференційованих ставок податку
на додану вартість може ускладнити процес його обчислення й
адміністрування та призвести до численних зловживань Тому,
проведення контролю розрахунків з бюджетом за ПДВ є необхідним
для стабільного надходження коштів до бюджету та об’єктивного
бюджетного відшкодування.
Основний контроль за розрахунками та сплатою податку на
додану вартість здійснюють відповідні підрозділи податкової служби
шляхом проведення камеральних та документальних перевірок.
При здійсненні камеральних перевірок аналізують дотримання
та повноту сплати податку на додану вартість до бюджету, виконання
вимог щодо складання підприємствами первинних розрахунковоплатіжних документів, у яких в обов’язковому порядку вказується
окремим рядком сума ПДВ. Щодо документальної перевірки, то вона
проводиться на правильність нарахування податку на додану вартість
та своєчасність сплати його до бюджету. Визначається правильність
нарахування податкового зобов’язання з податку, достовірність
податкового кредиту, а також обгрунтованість застосування пільг,
якшо такі є.
Якщо в ході перевірки виявлено порушення і донараховано
суму податків, до платників податків за недотримання податкового
законодавства застосовуються засоби впливу у вигляді притягнення до
фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності.
Отже, податок на додану вартість – це один із найбільш
поширених, але й складних та суперечливих податків через наявність
суттєвих проблем при його справлянні. Механізм справляння ПДВ
характеризується рядом недоліків та потребує реформування та
удосконалення, котрого потребує й порядок обчислення і сплати,
визначення розміру ставок, вирішення проблем бюджетного
відшкодування. Важливу роль в управлінні бюджетним надходженням
з податку на додану вартість відіграє контроль.
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УДК 657
Дідух О.В., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Однією з важливих проблем, що характерна для системи
оподаткування в сільському господарстві є недосконалість податкової
звітності, яка подається сільгоспвиробниками до державних
податкових інспекцій у строки передбачені законодавством. Це
особливо стосується податку на додану вартість (ПДВ), з якого аграрії
вимушені подавати три форми декларацій. Внаслідок цього
створюються додаткові витрати, що мають покриватись за рахунок
коштів господарств з віднесенням їх на собівартість продукції. В
кінцевому результаті це лише збільшує її вартість та зменшує
прибутки підприємств даної галузі.
Досліджуючи дане питання потрібно зауважити, що
безпосередні форми податкових декларацій або розрахунків для того
чи іншого податку затверджуються окремим наказом ДПА України.
Тому цілком очевидно, що із зміною податкового законодавства
відбуваються зміни й у формах декларацій та розрахунків. Це суттєво
відбивається й на платниках податків. Адже на практиці складається
така ситуація, коли зміни у формах податкової звітності доводяться до
платників податків уже після закінчення граничних строків,
передбачених для її подання. І тоді податкові інспектори, намагаючись
виправити зазначені недоліки, вимагають від платників податків
подання змінених форм, що ще більше збільшує витрати останніх.
Аналізуючи порядок подання до державних податкових
інспекцій декларацій з ПДВ, зауважимо, що за діючого порядку
сільгоспвиробники мають й надалі подавати три їх форми. Зокрема,
перша форма декларації (№ 1) призначена для відображення в ній сум
ПДВ нарахованих з продажу молока, худоби, птиці, вовни а також
молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних
переробних цехах. До іншої податкової декларації (№ 2) включаються
операції з продажу продукції власного виробництва, включаючи ту,
що виготовлена на давальницьких умовах (крім підакцизної) із власної
сільськогосподарської сировини. В декларацію (№ 3) включаються
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операції з продажу переробним підприємствам молока та м’яса в
живій вазі, а також товарів, що придбані з метою подальшого продажу,
включаючи підакцизну продукцію як власного, так і не власного
виробництва.
Отже, як видно з наведеного вище податкова звітність
сільськогосподарських
товаровиробників
потребує
свого
удосконалення. Одним із напрямів реалізації даного положення слід
вважати уніфікацію податкових декларацій з ПДВ. На нашу думку, всі
три форми даного документа доцільно об’єднати в одну. Причому при
її оформлені відпаде необхідність контролювати податковій службі
подання двох інших, а сільськогосподарські товаровиробники зможуть
зменшити не лише витрати виробництва, але й уникнуть можливості
застосування до них штрафних санкцій та можливого проведення
позапланових перевірок.
Одним із важливих напрямів, який, на нашу думку, сприятиме
удосконаленню податкової звітності, є її подання до податкової
інспекції в комбінованому й електронному вигляді. Комбіноване
подання податкової звітності передбачає її надсилання до податкової
служби на електронних носіях з доданням оригіналів податкових
декларацій та розрахунків без застосування електронного підпису.
Звісно,
що
при
комбінованій
формі
звітності
для
сільськогосподарського товаровиробника-платника податку порядок
подання податкової звітності суттєво не змінюється. Хоча й викликає
певні незручності, оскільки вимагає подання звітності у двох формах:
електронній (на електронному носію) та паперовій. Тому найбільш
зручною формою подання звітності слід вважати електронну, яка
подається за допомогою програмних засобів та будь-якого
телекомунікаційного зв’язку із застосуванням електронного підпису.
Узагальнюючи вищенаведене, можна констатувати, що
податкова
звітність,
яка
подається
сільськогосподарськими
підприємствами-платниками податків до державних податкових
інспекцій потребує певної уніфікації. Особливо це стосується
декларацій з ПДВ. Звичайно, якщо зазначене вище залежить не від
аграріїв, то наступні заходи можливо провести саме завдяки
ефективному менеджменту сільськогосподарських підприємств.
Йдеться про впровадження електронної форм податкової звітності.
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УДК 657. 222
Дмитренко А.В., к.е.н., доцент, докторант кафедри
обліку підприємницької діяльності
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА
РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва.
Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які
складаються в процесі суспільного виробництва. Поява прибутку
безпосередньо пов'язана з появою категорії «витрати виробництва».
Прибуток - це підсумковий показник, результат фінансовогосподарської діяльності підприємств. Прибуток є основним джерелом
фінансування
розвитку
підприємства,
удосконалення
його
матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування.
Тому прибуток відбиває її результати і зазнає впливу багатьох
чинників.
Існують певні особливості у формуванні прибутку підприємств
залежно від сфери їхньої діяльності, результатів його фінансовогосподарської діяльності; галузі господарства, форми власності,
установлені законодавством умови обліку фінансових результатів,
розвитку ринкових відносин.
При обліку фінансових результатів та використання прибутку
спільних підприємств (далі – СП) специфіка проявляється у
наступному.
Фінансові результати діяльності СП залежать від прийнятої ним
системи обліку та звітності. Документи, що регулюють окремі аспекти
обліково-аналітичної діяльності СП, враховують певні їхні
особливості, зокрема щодо складу витрат, які формують собівартість
продукції. Так, в Україні до собівартості продукції СП додатково
включаються витрати, пов’язані з особливостями складу витрат
виробництва та обігу для підприємств з іноземними інвестиціями:
– платежі на страхування іноземних інвестицій і ризиків
зовнішньоекономічних операцій;
– амортизаційні відрахування зі створених за рахунок нових
інвестицій в основних фондах та на імпортному устаткуванню, які
використовуються для виробництва експортних товарів;
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– витрати на службові відрядження, пов’язані з виробничокомерційною діяльністю, у межах норм, встановлених законодавством
для працівників вітчизняних підприємств.
Прибуток СП розподіляється згідно з чинним законодавством і
статутом підприємства. Він спрямовується як на сплату податків, так і
на виплату відсотків за довгостроковим кредитом, доходів
засновникам, власникам цінних паперів, формування резервів,
дивідендів за акціями.
Отже, при обліку використання прибутку СП буде проявлятися
така специфіка:
– прибуток розподіляється між вітчизняними та іноземними
учасниками або пропорційно їхнім внескам до статутного капіталу,
або в іншій пропорції, зафіксованій установчими документами. Однак
під час ліквідації СП майно розподіляється лише пропорційно внескам
учасників до статутного капіталу. У разі припинення інвестиційної
діяльності іноземний партнер має право на повернення своїх внесків
не пізніше шести місяців від дня припинення цієї діяльності;
– іноземним інвесторам законодавчо гарантується компенсація і
відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду і моральну
шкоду, завдану їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного
виконання державними органами чи їхніми посадовими особами
передбачених законодавством обов’язків щодо підприємства з
іноземними інвестиціями;
– після фактичної виплати доходу нерезиденту з нього
стягується додатковий 15-процентний податок на репатріацію, що
певною мірою стимулює реінвестування.
У цілому передбачаються різні варіанти використання прибутку
зарубіжного учасника: трансферт (репатріація) всього або частини
прибутку, купівля товарів для власних потреб; по імпортозамінній
продукції – трансферт прибутку через закупівлю товарів або згідно з
конкретними домовленостями.
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УДК 332.122.002.2
Дмитрієва В.О.
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
ОСНОВНІ ЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «КЛАСТЕР»
Останнім часом серед заходів різних країн щодо розвитку
національних економік все більше уваги приділяється реалізації
кластерних підходів. Аналіз світової
практики господарювання
дозволяє
стверджувати,
що
економічно
найефективнішим,
конкурентноспроможним та перспективним напрямком розвитку
бізнесу є промислова кооперація, учасниками якої виступають малі,
середні і великі підприємства і яка, за кінцевим рахунком, приводить
до створення інтегрованих утворень, що називають кластерами.
Попередній аналіз трактування поняття «кластер» показав, що
ця категорія широко застосовується в різних галузях науки та знань.
Оскільки слово «кластер» іноземного походження, звернемось до
словника іноземних слів.
Згідно з англо-російським словником В.К.Мюллера, англійське
«cluster» буквально перекладається як «зростати разом», або
«скупчення», «концентрація», «гроно», «кущ», «бджолиний рій»,
«група».
В загальнотеоретичному значенні під кластером розуміють
„об’єднання однорідних елементів, що може розглядатись
як
самостійна одиниця, має певні властивості, виконує спільну функцію
з ефективністю більшою, ніж одиничний елемент, та який
управляється як єдине ціле‖.
Що ж стосується трактування «кластер» фахівцямиекономістами, то їх неможливо перелічити.
Науковці-економісти
пропонують
ряд
альтернативних
визначень економічної категорії «кластер», акцентуючи увагу на тих
або інших його характерних рисах.
Вважається, що одним з перших сучасних економістів, хто
використав поняття «cluster», є М.Портер. У 1990 році американський
вчений одночасно надає п’ять визначень кластеру, останнє з яких
визнає кластер системою взаємопов’язаних фірм та інститутів, яка в
цілому більше, ніж проста сума його частин.
Як відзначає вітчизняний економіст С.І.Соколенко, теоретичне
ядро, що дає можливість пояснити динаміку кластерів і обґрунтувати
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логічність та законність кластеризації економіки, заклали А.Вебер,
А.Маршалл, Ф.Перру, Д.Дарвент, Й.Шумпетер, І.Толенадо, Д.Сольє
та інші.
А.Вебер в «Теорії промислового розміщення» акцентував увагу
на англомеративній економіці, при якій досягається ефект економії
витрат завдяки кооперуванню в межах певного простору. Його
послідовник І.Хувер, вважав, що територіальна близькість між
виробничими структурами, що співпрацюють, є основним фактором
для економіки глобалізації.
Продовжуючи цей напрямок досліджень в 1995р. С. Розенфельд
стверджував, що із підвищенням рівня конкуренції промисловості
окремі фірми одержують вигоду від розвитку комплексної
інституціональної та фізичної інфраструктури.
А.Маршалл в «Теорії індустріальних округів» та праці
«Принципи економіки» стверджував, що успіх національної економіки
залежить від розвитку локалізованих угруповань профільної індустрії,
або концентрації спеціалізованих галузей у певних місцевостях. Саме
А.Маршалл був першим, хто вважав, що ділові відносини на
мікрорівні – це фактори, що справляють вплив на зростання та
розвиток регіонів.
Й.Шумпетер в «Теорії економічного розвитку» необхідною
умовою успіху в бізнесі поряд з іншим вважав підприємця, що ініціює
інновації.
І.Толенадо та Д.Сольє використовували поняття «фільєри» для
опису груп технологічних секторів.
Ф.Перру переконував, що для того, щоб зрозуміти джерела
економічного зростання і змін, аналітики повинні акцентувати увагу
на ролі галузей промисловості.
Ідеї Франсуа Перру та його послідовників близькі до концепції
промислових кластерів.
Д.Дарвент звертав увагу на «полюса зростання», які здатні
поширювати сферу свого впливу на інші фірми. Такі «сузір’я», що
складаються з виробників, постачальників і інших економічних
партнерів, дуже нагадують кластерні утворення.
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УДК 657
Дмитрук І.В., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ НА
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Управління сучасним підприємством є складним комплексним
завданням, що вимагає організації взаємодії ресурсів різного роду. До
таких ресурсів відносяться, зокрема, інформаційні технології, що
забезпечують
автоматизацію
бізнес-процесів
підприємства.
Інформаційні технології стають фундаментальною основою реалізації
всього процесу продажу товарів, сприяють глобалізації діяльності і
виходу торговельних підприємств на зовнішні ринку збуту,
забезпечують комплексну реорганізацію праці менеджменту,
перетворюються на джерело створення доданої вартості суб’єктів
господарювання. За цих умов вкрай необхідним є удосконалення
системи обліку затрат на впровадження інформаційних технологій.
Питання визначення методичних підходів до обліку витрат на
впровадження інформаційних технологій та визначення вартості цих
технологій є недостатньо дослідженим як з практичної, так і з
теоретичної точок зору.
Вартість інформаційних технологій складається з трьох
елементів:
– витрати, пов’язані з придбанням або створенням програмного
забезпечення системи та інформаційним забезпеченням вирішення
завдань. У ці витрати включається вартість розробки технічного
документа та документації користувачів, технологічне та апаратне
забезпечення розробки та функціонування;
– витрати, пов’язані з експлуатацією програмного і апаратного
забезпечення інформаційної системи підприємства;
– витрати з інформаційної підтримки і супроводу програмного
забезпечення інформаційної системи. Сюди включається вартість
зберігання програмного забезпечення та контролю його стану, вартість
проведення модифікацій і розробки технічної документації, виявлення
та виправлення програмних помилок тощо.
З одного боку, впровадження інформаційної системи та інформаційних технологій веде до зростання витрат, але з іншого –
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пропорційно
витратам
підвищуються
ефективність
праці
співробітників та гнучкість системи управління підприємством.
Економія витрат на інформаційне забезпечення призводить до
збільшення втрат робочого часу у зв’язку з відсутністю технічної
підтримки.
Витрати, пов’язані з інформаційними системами і технологіями
за економічним змістом, доцільно поділити на прямі і непрямі.
До прямих витрат відносять:
– витрати на апаратне та програмне забезпечення;
– витрати на сіткове та системне адміністрування;
– витрати на технічну підтримку та навчання користувачів;
– витрати на розробку документів та супроводження;
– витрати на оплату сіткових засобів комунікації.
До непрямих витрат відносять:
– витрати, пов’язані з втратами за запланованими або
незапланованими перервами;
– інші витрати.
Для більш детального та уточненого розрахунку витрат
необхідне проведення подальших досліджень. При цьому слід
враховувати, що кожне підприємство поряд із загальними вимогами до
інформаційних систем має специфічні, тому повнота використання
можливостей інформаційних технологій можуть мати суттєві
відмінності, як і кінцевий ефект від їх використання в маркетинговому
управлінні.
УДК 657.2
Дрижакова Г.В.
ДНВЗ «Українська академія банківської справи
Національного банку України»
ВДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Основною проблемою, з якою стикаються бюджетні установи і
міжнародні організації, які з ними співпрацюють є неповне та
недостовірне надання інформації про використання державних коштів
за рахунок застосування в бухгалтерському обліку різних методів,
принципів і процедур, що призводить до нерозуміння цієї інформації
іншими організаціями. Україна інтегрується у світовий економічний
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простір. Тому перехід національної системи бухгалтерського обліку та
складання звітності на міжнародні стандарти (МСБО) є вимогою часу.
Питання стандартизації та уніфікації бухгалтерського обліку є
актуальним в усьому світі, адже виробнича сфера тривалий час
користується міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, а
бюджетні установи досі – нормативними актами Державного
Казначейства України (ДКУ).
В практиці діяльності бюджетних установ виникають такі
проблеми як: правила бухгалтерського обліку та складання звітності у
бюджетній сфері встановлюються ДКУ, яке є учасником Системи
міжбанківських переказів НБУ, наслідок – дотримання вимог НБУ
щодо структури побудови рахунків, існування двох методів ведення
бухгалтерського обліку – касового при виконанні бюджетів і методу
нарахувань при виконанні кошторисів розпорядників бюджетних
коштів, звітність про виконання бюджетів консолідується по вертикалі
ДКУ і вертикалі головних розпорядників бюджетних коштів
паралельно (потоки інформації дублюються, при цьому частина
аналогічних звітних даних містить неоднакову інформацію, додаткові
витрати), неможливість мати оперативну і достовірну інформацію про
стан виконання бюджетів, виконання бюджетів за видатками
здійснюється шляхом виділення асигнувань замість більш ефективної
системи – погашення зобов'язань, відсутність єдиного програмного
забезпечення автоматизації облікових операцій, недоліки у
формулюванні облікових визначень, відсутність єдиної методики
обліку, а саме за міжнародними стандартами у бюджетній сфері.
Зазначені проблеми не дозволяють отримувати повну, достовірну та
прозору інформацію про фінансовий стан держави, а ДКУ у повній
мірі виконувати його повноваження.
Реформування
бухгалтерського
обліку
відповідно
до
міжнародних стандартів, створення нової нормативної бази
бухгалтерського обліку вимагає рішення проблеми регулювання
бухгалтерського обліку на національному рівні.
КМУ
затвердив
Стратегію
модернізації
системи
бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, яка
передбачає
передусім адаптацію
законодавства
з
питань
бухгалтерського обліку та звітності діяльності органів державного
сектора до МСБОДС. Основні напрями та шляхи реалізації Стратегії:
модернізація системи бухгалтерського обліку в секторі державного
управління, удосконалення системи фінансової та бюджетної звітності
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через
розроблення
національних
положень
(стандартів)
бухгалтерського обліку, створення уніфікованої організаційної та
інформаційної облікової системи.

Для підвищення ефективності діяльності бюджетних
організацій необхідно розв’язати низку важливих проблем:
запровадження єдиних стандартів обліку у державному секторі,
розробка та запровадження єдиного плану рахунків бухгалтерського
обліку (для виконання державних і місцевих бюджетів і для виконання
кошторисів розпорядників), застосування методу нарахувань, що
дозволяє оцінити активи і зобов’язання повною мірою незалежно від
сплачених коштів, більш коректне формулювання видатків, що
повністю враховує загальноекономічні позиції і облікові елементи
(загальна сума витрачених коштів за період для забезпечення
діяльності установи).
Таким чином, це дозволить вирішити нагальні проблеми у
бюджетній сфері, сфері державних фінансів взагалі та інших
складових системи державного сектору, подолати існуючі недоліки
системи бухгалтерського обліку та удосконалити діючу систему
бухгалтерського обліку у державному секторі.
УДК 657.1
Дударєва К.О.
Житомирський державний технологічний університет
ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕННЯ
МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА
У ряді навчальних та наукових видань з бухгалтерського обліку
визначаються три основних завдання бухгалтерського обліку, а саме –
забезпечення збереження майна власника, формування інформації про
фінансовий стан та господарську діяльність підприємства, а також
визначення фінансових результатів. Слід звернути увагу на перше
завдання, – забезпечення збереження майна власника (підкреслено –
К.О.), – вважаємо, що дане завдання сформульоване не досить логічно,
і частково порушує принцип автономності бухгалтерського обліку, в
якому наголошується на чіткому поділі майна власника (керівника)
підприємства та майна самого суб’єкта господарювання. Вважаємо,
що доцільніше визначати дане завдання як збереження майна
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підприємства. У виконанні даного завдання найбільш важливу роль
відіграють первинні документи.
Питанням ролі первинних документів для збереження майна
підприємства займалося багато дослідників та науковців, так ще у
1956 р. Н.А. Лєонтьєв писав, – ―лише за умови, що кожна операція з
прийому та видачі матеріальних і грошових коштів підприємства буде
здійснюватися на основі документів та правильно оформлюватися
документами, можна попередити зловживання матеріальновідповідальних осіб… Сприяючи таким чином охороні соціалістичної
власності, документи разом з тим дають можливість виявляти випадки
крадіжок та зловживань, викриваючи недобросовісність окремих
працівників до суспільної власності‖ [3, с. 208]. Курапов А.В. у 1974 р.
писав, – ―на тих підприємствах, де цій ділянці роботи (мається на
увазі впорядкування документообороту – К.О.) не приділяється
належної уваги неминуче виникають втрати, недостачі та крадіжки
матеріальних та грошових коштів [1, с. 43]‖. Ромашов А.М. у 1981 р.
зазначав: ―Документи використовують для попереднього та
наступного контролю за законністю і доцільністю господарських
операцій та збереженістю майнових цінностей‖ [4, с. 45]. У 1992 р.
В.С. Лєвін писав, що ―за допомогою документів визначаються всі
параметри контролю – місце, час, об’єкт та зміст господарської
операції, відповідальні особи, коло їх повноважень та ступінь
виконання [2, с. 7]‖. Як бачимо, протягом багатьох років первинні
документи серед науковців та дослідників визначались і досі
визначаються як основа для виконання завдання забезпечення
збереження майна підприємства та його раціонального використання.
На сьогодні питання юридичного значення документів та розгляд їх як
головного інструменту контролю за діяльністю підприємства
висвітлюються у працях таких науковців та дослідників як
В.М. Глібко, О.П. Бущан, І.В. Сауткін, С.Г. Чаадаєв, Є.Р. Россінська,
Н.Д. Еріашвілі та ін.
Слід зазначити, що первинні документи забезпечують
збереження майна підприємства головним чином на стадії наступного
контролю, коли фактичні дані звіряються з обліковими. І у випадку
виникнення певних недостач в результаті інвентаризації лише за
допомогою первинних документів можна встановити відповідальних
осіб (завдяки підписам у первинних документах); кількість та вартість
активів, які надходили на підприємство або витрачалися; доцільність
використання активів, виходячи з дат та обсягів активів у первинному
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документі, також можливість здійснення зустрічної перевірки (шляхом
зазначення
у
первинних
документах
реквізитів
суб’єктів
господарювання, які причетні до здійснення тієї або іншої
господарської операції). Отже, первинні документи є доказом
здійснення господарських операцій, обґрунтуванням господарської
діяльності підприємства.
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Єльнікова Ю.В., студентка 5 курсу
*Науковий керівник к.е.н., доцент Шипунова О.В.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи»
Національного банку України
АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Актуальність. Сьогодні в Україні спостерігаються тенденції
стрімкого застосування інформаційних технологій у всіх сферах
суспільно-економічного середовища. Особливо швидкими темпами
розвиваються інформаційні технології бухгалтерського обліку, аналізу
і аудиту.
Мета. Аналіз різноманітних критерії вибору програмного
забезпечення інформаційних систем бухгалтерського обліку в
залежності від розміру підприємства.
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Виклад
основного
матеріалу.
Слід
відзначити,
що
різноманітність представлених на ринку програмних продуктів,
призначених для розв'язання задач обліку, закономірно ставить
питання про ефективний вибір програмного забезпечення для
автоматизації управління підприємством. Але зважаючи на
відмінності в концепціях побудови програмних засобів, порядку
адаптації до потреб конкретних користувачів нами було проведено
узагальнення набору загальних критеріїв вибору програм для
підприємств різних типів, класифікацію яких здійснено (умовно) за
кількістю працівників бухгалтерії.
Класифікація бухгалтерії:
1. Мала (1—3 особи):
1.1 уніфікована модель представлення даних ;
1.2 єдине програмне середовище;
1.3. функціонування в одноранговій мережі або в мережі ПК
виділеним сервером;
1.4. наявність сертифікованих для впровадження системи
дилерів фірми виробника ПЗ у власному регіоні;
1.5. можливість сумісного використання із стандартним офісним
ПЗ і проблемно орієнтованим ПЗ інших виробників.
2. Середня (4—6 осіб):
2.1. побудова системи у вигляді повнофункціонального набору
спеціалізованих за ділянками обліку програмних модулів;
2.2. функціонування у мережі ПК з виділеним сервером в
архітектурі клієнт-сервер;
2.3. функції розмежування прав доступу користувачів до даних;
2.4. можливість сумісного використання з ПЗ інших виробників,
у тому числі з ПЗ власного розробляння
3. Велика (більше 6 осіб)
3.1. побудова системи у вигляді повнофункціонального набору
вузькоспеціалізованих за ділянками обліку програмних модулів;
3.2. можливість функціонування в неоднорідних мережах,
значна незалежність у виборі користувачем апаратних засобів,
операційних систем і СКБД;
3.3. розвинуті функції розмежування прав доступу до даних і
автоматизації виконуваних користувачами дій;
3.4. Розвинуте розмежування функцій бухгалтерського,
оперативно-технічного і статистичного обліку; взаємодія з
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підсистемами планування, аналізу, техніко-економічної підготовки
виробництва;
3.5. Можливість сумісного використання з ПЗ інших виробників,
у тому числі ПЗ власного розробляння.
4. Корпоративна централізована:
4.1. відповідність перерахованим вимогам щодо окремих
підприємств і самостійних підрозділів у корпорації;
4.2. наявність засобів консолідації даних для побудови
корпоративної звітності, в тому числі з можливістю ведення обліку в
різних облікових стандартах.
Слід відмітити, що незважаючи на насичення ринку
інформаційних систем управління підприємством, вже декілька років
поспіль лідером на ньому є інформаційні системи фірми «1С» (версії
7.7 та 8.0).
Висновки. На економічну доцільність вибору інформаційної
системи управління підприємством має значний вплив узагальнення
набору критеріїв вибору інформаційної системи для підприємств
різних типів, умовно класифікованих за кількістю працівників
бухгалтерії.
УДК 657
Єрмолаєва М.В., к.е.н., доцент,
Олексенко Ю.А., студентка 5 курсу ОКР «Магістр»
Полтавська державна агарна академія
АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ ТА
ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
В сучасних умовах сільськогосподарської діяльності особливої
уваги набувають проблеми раціонального використання основних
засобів, особливо їх активної частини, через значне перевищення
нормативних термінів використання існуючої сільськогосподарської
техніки і відсутність у сільськогосподарських підприємствах коштів на
її оновлення.
В цих умовах необхідно забезпечити раціональне прийняття
рішень щодо термінів використання і оновлення мобільної частини
основних засобів.
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Серед методів оцінки ефективності використання основних
засобів заслуговують на увагу експертні методи, такі як оцінка
технічного стану, ефективного віку, зменшення споживчих якостей,
зменшення доходності, з допомогою яких можна визначити
доцільність подальшої використання мобільних основних засобів. При
цьому основним критерієм виступає економічна доцільність
використання таких основних засобів на основі дослідження поведінки
витрат на утримання тієї чи іншої одиниці техніки з початку і до кінця
її використання.
Такий підхід дає змогу визначати момент беззбиткової
використання технічного засобу, після якого подальша його
експлуатація буде приносити збитки. Ключовим тут є застосовуваний
метод нарахування амортизації, що враховує інтенсивність його
використання. В існуючій системі обліку нарахування амортизації та
визначення степені зносу за цим показником є основним мірилом
визначення моменту списання основного засобу, проте надто
неточним, що приводить в одних випадках до недовикористання, а в
інших – до збитків від використання. При цьому кожен із
рекомендованих наукою методів нарахування амортизації має свої
переваги і недоліки. Зауважимо, що серед існуючих методів найбільш
точну інформацію для визначення моменту доцільної заміни
мобільного основного засобу може дати виробничий метод, де ставка
амортизації обчислюється діленням амортизованої вартості на
загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує
виробити в процесі його використання, а місячна сума амортизації
визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції
(робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Проте цей метод
практично не використовується через труднощі в точному приведенні
обсягів робіт (послуг) до єдиного вимірника та великої трудомісткості
обліку розрахунків за цим методом. Поліпшити його можна, якщо
застосувати модифікацію цього методу, що базується на періоді
активної використання мобільного основного засобу. В середовищі
інженерів для виміру часу активної використання мобільних основних
засобів застосовується показник завантаженості, і для кожного виду
сільськогосподарських машин на основі натурних випробувань
встановлюється нормативний показник завантаженості в годинах
роботи.
Цей показник і можна покласти в основу модифікації
виробничого методу і на використанні цього підходу усунути
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недоліки існуючого обліку.
З цією метою необхідно внести пропозиції щодо поліпшення
форми та змісту ―Облікового листа тракториста – машиніста‖ в
частині:
1) термінів складання та відповідної передачі документу;
2) ведення обліку часу простоїв;
3) пально-мастильних матеріалів.
Внесення таких пропозицій дає змогу:
1) підвищити оперативність отримуваної інформації та зведення
відповідних експлуатаційних даних, таких як обсяг витрачених
паливно-мастильних матеріалів;
2) визначати час активної роботи та тривалість простоїв, а також
встановлювати їх причини з метою подальшого уникнення;
3) визначати обсяг допоміжних паливно-мастильних матеріалів
таких як бензин чи мастила, з метою визначення реального обсягу їх
списання.
Список використаних джерел::
1. Количественные методы финансового анализа: Пер. с англ./Под ред. С.Дж.
Брауна и М.П. Крицмена. – М.: ИНФРА-М, 1996.
2. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995.
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НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
М(С)БО В УКРАЇНІ
Фінансова звітність різних країн відрізняється одна від одної. Це
зумовлено такими чинниками, як соціальні, економічні та політичні.
Кожна країна має свій підхід до змісту фінансових звітів. Ми
вважаємо це суттєвою проблемою, оскільки тоді країнам буде важко
порозумітися в тлумаченні поданої інформації. Для її вирішення був
створений Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
який пізніше перейменували на Раду з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку. Метою роботи цієї Ради є розробка єдиної
системи високоякісних і зрозумілих стандартів бухгалтерського
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обліку. Відповідно до цих стандартів висвітлюється інформація про
господарську діяльність підприємств, забезпечується зближення
національних стандартів обліку країн світу з МСБО [1, с.7-9].
Україна – держава, у якої нещодавно закінчився перехідний
період до ринкової економіки, тому ми вважаємо необхідно визначити
наскільки потрібно застосування МСБО у практиці діяльності
вітчизняних підприємств.
МСБО мають рекомендаційний характер і є міжнародним
орієнтиром гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і
фінансової звітності у всьому світі. Багато країн розробляють свої
стандарти на основі МСБО. Україна входить до тієї групи країн, в якій
національні стандарти діють незалежно, але ґрунтуються на МСБО.
Отже, вважаємо доцільним розроблення рекомендацій щодо
вдалого впровадження МСБО в Україні.
Для того, щоб бізнес розвивався успішно, потрібне інформаційне
взаєморозуміння, тому перехід на міжнародні стандарти є необхідним.
Проте, науковці зазначають, що перехід на МСБО в Україні
зіштовхується з певними проблемами, серед яких:
- відсутність освітніх програм МСФЗ
- відсутність достатньої кількості фахівців МСФЗ
- відсутність матеріальної бази та коштів щодо переходу на
МСФЗ [3].
Пропонуємо наступні заходи для ефективного впровадження
МСБО в Україні:
1) потрібно розробити пропозиції ведення бухгалтерського
обліку та фінансової звітності;
2) удосконалити первинну документацію;
3) узгодження дій органів державної влади;
4) узгодити стандарти бухгалтерського та податкового обліку;
5) видання навчально-методичної літератури, яка дає змогу
застосовувати на практиці міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку;
6) міжнародна співпраця в межах професійних міжнародних
організацій.
Таким чином, незважаючи на ті заходи, які вже здійснила
Україна, серед яких прийняття закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні» і затверджені в дію 34 ПСБО,
робота у напрямку пристосування до МСБО займе ще довгий період
часу, і потрібно приділяти цьому питанню достатньо уваги, адже
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кінцевою метою є підвищення конкурентоспроможності українських
підприємств на світовому ринку. Для цього кожне підприємство
повинне намагатись застосовувати у своїй практиці МСБО.
Ми вважаємо, що ця проблема є не розкритою повністю, тому
необхідно надалі писати наукові роботи, присвячені особливостям
використання МСБО на підприємствах.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ
КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Діяльність кожного підприємства прямо залежить від
правильного розпорядження грошовими коштами. Адже, основу
діяльності підприємства складають операції, які пов'язані з рухом
грошових коштів.
Грошові кошти – найбільш ліквідні активи, які є важливим
елементом ринкової економіки, який зумовлює суб’єктів
господарювання до самофінансування. При цьому це є обмежений
ресурс і успіх діяльності підприємства багато в чому визначають
здатністю їх раціонального розпорядження і використання.
Використання в процесі управління господарськими суб’єктами
достовірної та повної інформації про рух грошових коштів підвищує
якість управлінських рішень, позитивно впливає на поточний і
прогнозований фінансовий стан підприємства [1].
Дослідженню питань обліку грошових коштів присвячені праці
відомих вітчизняних економістів, зокрема, С.Л. Берези, М.Т. Білухи,
Ф.Ф. Бутинця, Ю.А. Вериги, С.Ф. Голова, Г.Г. Кірейцева, М.В.
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Кужельного, Н.М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В. Нападовської,
В.В. Сопка та інших. Але, при цьому існує ряд проблем пов'язаних з
обліком грошових коштів, а саме:
1. визнання та класифікація грошових коштів; правильне їх
відображення у фінансовій звітності;
2. організація контролю за процесом збереження та
використання грошових коштів;
3. оптимізація надходжень і виплат готівки та формування
інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від
проведених заходів;
4. повнота та своєчасність відображення в системі обліку руху
грошових коштів;
5. матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення
обліку грошових коштів [2].
Проблемою обліку грошових коштів підприємства в Україні є
повнота та своєчасність їх відображення у системі обліку. Адже, якщо
грошові кошти не будуть повністю та своєчасно оприбутковані, то не
буде чіткого відображення наявності коштів. А далі неправильне
відображення податкових стягнень. І одна помилка тягне за собою ряд
інших, які можливо буде виявити вже при інвентаризації. Проблеми
обліку грошових коштів є досить важливим питання, тому що від
достовірності та оперативності обліку залежить вся фінансова
діяльність підприємства. Побудова належного обліку грошових коштів
передбачає правильність здійснення й відображення всіх етапів їх
руху, починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення
первинних документів, узагальнення та систематизації інформації в
регістрах і завершуючи складанням звітності [3].
Отже, розвиток форм і відносин власності, урізноманітнення
сучасних методів здійснення розрахунків обумовлюють формування
потреби всіх рівнів управління у своєчасній і достовірній інформації
про стан і структуру грошових надходжень як найбільш ліквідних
активів. А особливістю формування достовірної та своєчасної
інформації про облік грошових коштів є дотримання норм і процедур
документування операцій з ними та чіткої організації їх потоку.
Список використаних джерел:
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МІСЦЕ І РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В
СУКУПНОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
Термін «інтелектуальний капітал» в сучасному розумінні був
сформульований в 90-х роках ХХ століття. Для визначення його місця
і ролі в системі економічних категорій перш за все доцільно визначити
причину появи і призначення. До цього моменту загальновживаними і
досліджуваними
поняттями
були
«нематеріальні
активи»,
«інтелектуальна власність», «гудвіл», «бренд», «торгова марка», всі
вони були пов’язані з нематеріальною сферою виробництва. Однак
сукупності цих категорій не вистачило для узагальнення
нововиявленого «інтелектуального капіталу».
Одною з причин використання інтелектуального капіталу для
узагальнення всіх об’єктів з нематеріальною природою можна вважати
зовсім нову сферу використання нематеріальних об’єктів – управління.
Саме для менеджерів інтелектуальний капітал – це раніше не
використовуваний резерв зростання вартості підприємства за рахунок
знань, інформаційних технологій, репутації клієнтів і т.д.
Більшість вчених одностайні щодо сутності інтелектуального
капіталу, тобто під ним розуміють знання, які втілені в більш
визначену форму, ніж людська думка: інформаційні технології, бази
даних, досвід і компетенція персоналу і т.д. Окрема частина
інтелектуального капіталу виражається об’єктами інтелектуальної
власності, які, відповідно до законодавства, підлягають ідентифікації
та оцінці. Для тих склдових інтелектуального капіталу, які не можливо
виміряти прямим методом, в облікових стандартах передбачено
поняття «гудвіл». Так як інтелектуальний капітал призводить до
зростання вартості підприємства, а різниця його ринкової та
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балансової вартості виражається в гудвілі. Однак не визнання
внутрішньогенерованого гудвілу значно обмежує облікову практику.
Щодо взаємозв’язку гудвілу та інтелектуального капіталу можна
виділити два основні підходи: перший – інтелектуальний капітал
відображає структуру формування гудвілу; другий – інтелектуальний
капітал і гудвіл – поняття, які неспівмірні.
Щодо взаємозв’язку інтелектуального капіталу з іншими
термінами, які позначають нематеріальні об’єкти, можна зробити
наступні висновки:
- активи з нематеріальною формою («невідчутні активи»,
«intangible assets») є частиною інтелектуального капіталу.
Використання поняття капітал для позначення цих активів зумовлено
тим, що вони створюють додаткову вартість підприємства;
- нематеріальні активи - це облікове відображення оцінюваної на
сьогоднішній день частини інтелектуального капіталу (об’єкти права
інтелектуальної власності);
- об’єкти права інтелектуальної власності – визначені
законодавством елементи структурного і технологічного капіталів, як
складових інтелектуального.
Нове поняття «інтелектуальний капітал» виникло в зв’язку з
необхідністю окремого терміна для визначення тієї частини активів з
нематеріальною формою, яка пояснює причини росту вартості
підприємства. Можна стверджувати, що поява інтелектуального
капіталу є розвитком концепції визнання та обліку активів з
нематеріальною природою в сторону її розширення.
УДК 657
Загуменна Ж.В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ
Аналіз дебіторської заборгованості потребує детального
вивчення в розрізі багатьох неоднозначних аспектів: визначення
точної загальної суми заборгованості, заборгованості за елементами,
видами, групами, термінами погашення, розміру резерву сумнівних
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боргів та впливу факторів на ці складові. Особливої актуальності дана
тема набуває в зв’язку з тим, що дебіторська заборгованість має
значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий
стан підприємства, його платоспроможність та ліквідність.
Дебіторську заборгованість зазвичай аналізують паралельно з
кредиторською і в кінці проводять порівняльний аналіз. Джерелом
проведення досліджень є баланс підприємства та дані аналітичного
обліку.
Зазвичай
прийнято
вважати
зростання
дебіторської
заборгованості позитивним аспектом діяльності підприємства а
зниження – негативним. На нашу думку, це судження є хибним і це
питання потребує подальшого дослідження.
Перш за все, пропонуємо виокремити наступні етапи аналізу
заборгованості:
І етап - загальний (розрахунок суми заборгованості, поділ її на
кредиторську та дебіторську, їх загальне порівняння, визначення
частки кожної з них в загальній сумі заборгованості, розрахунок
співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості);
ІІ етап – аналітичний (визначення частки дебіторської
заборгованості в складі активів; поділ її на дві основні групи :
дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша
дебіторська заборгованість, визначення відхилень по даних
показниках за аналізований період,та визначення зміни в структурі
заборгованості);
ІII етап – аналіз «давності» (поділ за термінами виникнення,
дослідження причин виникнення заборгованості за якою минають
строки позовної давності);
ІV етап - аналіз резерву сумнівних боргів (визначення його
суми, складу та структури, порівняння його з попереднім роком, аналіз
сум безнадійних заборгованостей віднесених на даний резерв
протягом досліджуваного року);
VІ етап - узагальнюючий (узагальнення результатів проведеного
детального аналізу, розрахунок впливу вищенаведених показників на
загальну суму дебіторської заборгованість, на ліквідність
підприємства на його фінансовий результат, пошук невикористаних
резервів щодо ефективного використання дебіторської заборгованості,
щодо збільшення суми резерву сумнівних боргів а також розробка
висновку на основі вищенаведених показників).
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Необхідно сказати, що зростання дебіторської заборгованості не
завжди оцінюється негативно, а зниження - позитивно. Необхідно
розрізняти звичайну і прострочену заборгованість. Наявність другої
створює фінансові утруднення, тому що підприємство буде відчувати
нестачу фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів,
виплати заробітної плати і таке інше. Крім того, заморожування
коштів у дебіторській заборгованості призводить до уповільнення
оборотності капіталу. Прострочена дебіторська заборгованість означає
також зростання ризику непогашення боргів і зменшення прибутку.
Тому кожне підприємство зацікавлене у скорочені термінів погашення
належних йому платежів.
Таким чином, збільшення суми заборгованості не носить
виключно позитивний характер, оскільки це збільшує ризики появи
простроченої заборгованості. Також зростання заборгованості
призводить до іммобілізації коштів, а саме використання за
другорядними призначенням чи їх замороження.
На нашу думку, для виходу з даної ситуації, щоб зменшити
сумнівну заборгованість, зокрема по розрахунках з покупцями та
замовниками, особливо в період інфляції, підприємствам доцільно
створювати гнучку систему знижок на товари, роботи послуги. Ми
вважаємо, доцільним для швидкості розрахунків надати знижку на
продукцію і, як наслідок отримати кошти оперативно і своєчасно.
Адже це забезпечить зниження відрахувань до резерву сумнівних
боргів, зменшення загальної суми сумнівних та безнадійних боргів, що
дозволить збільшити чисті активи підприємства та, як наслідок
покращити його фінансовий результат.
УДК 657
Захарова М.А., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ
ПРАЦІ
Економічне зростання в Україні направлене на створення
інноваційного розвитку економіки. Але сучасний стан оплати праці,
незавершеність її реформування створює значні проблеми на шляху
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такого руху. Організації заробітної плати в промисловості на сьогодні
притаманні такі недоліки: низькі рівні заробітної плати; невиправдане
зближення рівнів оплати праці фахівців та інших категорій
працівників; слабка матеріальна зацікавленість у підвищенні
кваліфікації через незначні розбіжності в рівнях окладів працівників
різної кваліфікації; недостатня стимулювальна роль премій, надбавок і
всієї преміальної системи.
Погано мотивована оплата праці не сприяє зростанню
продуктивності та ефективності праці та обмежує розвиток творчої
інтелектуальної праці. Діюча система мінімальних гарантій не виконує
регулюючої і гарантуючої функцій. Мінімальна заробітна плата
перетворилася з заходу захисту певного рівня заробітної плати
працівників на інструмент гарантування доходів роботодавців,
мінімізації їхніх витрат на оплату праці. Тому, формальне підвищення
рівня мінімальної заробітної плати без радикальної зміни підходів до
визначення її функціональної ролі у системі мінімальних гарантій
оплати праці не спроможне стати чинником зростання середньої
заробітної плати, підвищення ефективності використання трудових
ресурсів.
Концептуальною основою реформування зазначеної системи є
визначення вартості робочої сили у якості головного об’єкту
гарантування.
Ми вважаємо, що радикально реформувати оплату праці
можливо тільки на мотиваційній основі, як захід подолання
накопичених протиріч, байдужості робітників до результатів і якості
праці, корисності своєї праці для суспільства.
Впровадження мотиваційної моделі оплати праці пов’язано,
насамперед, з необхідністю суттєвого підвищення її розміру на базі
підключення внутрішніх і зовнішніх джерел, зокрема: підвищення її
частки у ВВП, детінізації економіки і скорочення тіньових виплат,
оптимізації податкового навантаження на заробітну плату,
впровадження дієвих чинників зростання продуктивності і
ефективності праці.
Обираючи певну форму заробітної плати і конкретну систему
формування заробітку, підприємець або менеджер управляє
інтенсивністю і якістю праці конкретного працівника або групи
працівників, об’єднаних одним виробничим процесом і спільністю
умов праці.
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Відомі і широко випробувані світовою практикою дві форми
заробітної плати: почасова й відрядна. За почасової форми оплати
праці мірою праці виступає відпрацьований час, а заробіток
працівнику нараховується згідно з його тарифною ставкою, посадовим
окладом за фактично відпрацьований час. При погодинній оплаті праці
основним документом, який слугує підставою для нарахування
заробітної плати, є табель обліку використання робочого часу. Облік
праці та заробітної плати має бути організований таким чином, щоб
сприяти підвищенню продуктивності праці, повному використанню
робочого часу, а також правильному обчисленню чисельності
працівників для обліку заробітної плати з метою оподаткуваня. Для
цього на підприємстві мають бути чітко розподілені функції обліку
між відділами.
За підрядної форми оплати праці мірою праці є вироблена
робітником продукція (виконаний обсяг робіт), тому його заробіток
прямо залежить від кількості і якості виробленої продукції і
нараховується за кожну одиницю продукції, виходячи із встановленої
відрядної розцінки.
Правильно підібрана система заробітної плати є ефективним
організаційним засобом і значним мотивуючим фактором. Тому аналіз
практики організації заробітної плати, що включає і оцінювання
ефективності використовуваних форм і систем, повинен провадитися
систематично і кваліфіковано. Це сприятиме підвищенню результатів
виробництва, оптимальному поєднанню інтересів найманого
працівника і підприємця (власника).
УДК 378.147
Здищук С.В.
Луцький національний технічний університет
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ВНЗ
ХХІ століття – ера інформаційних технологій. Впровадження
інформаційних технологій у вищих навчальних закладах створює
об'єктивні умови підвищення якості підготовки майбутніх фахівців,
якості навчального процесу, доступності освіти для широкого кола
бажаючих навчатися за різними формами (у тому числі заочною,
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дистанційною), комплексного управління ВНЗ та ефективного
використання наукових кадрів і матеріальних навчальних ресурсів.
Метою використання інформаційних технологій у навчальному
процесі ВНЗ є підвищення якості підготовки фахівців –
конкурентоспроможних на ринку праці. Досягти мети з підвищення
якості навчального процесу можна за таких умов:
– створення та впровадження системи інформатизації
навчального процесу ВНЗ з виходом на загальнодержавні системи
електронних комунікацій та засобів мережі Інтернет;
– створення інформаційної мережі та мережі Інтранет –
взаємозв'язку у ВНЗ;
– створення інформаційних систем організації навчального
процесу: навчання, наукових досліджень, виховного процесу;
– створення
системи
підготовки,
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації викладацького складу ВНЗ.
База даних організації інформаційних технологій навчального
процесу сучасного ВНЗ включає такі складові: концепція ВНЗ,
стратегічний план інноваційного розвитку ВНЗ, навчальні плани за
спеціальностями, ОПП за спеціальностями, положення про кредитномодульний рейтинг ВНЗ за спеціальностями, план видання науковометодичних розробок, план наукових видань, план виховної роботи
ВНЗ.
База знань інформаційних технологій навчального процесу
включає: навчальні програми дисциплін за спеціальностями, робочі
плани навчальних дисциплін, завдання до практичних, семінарських,
лабораторних занять і самостійного вивчення навчальних дисциплін,
завдання для самостійної роботи студентів (курсові й дипломні
роботи, науково-дослідна робота), навчальні тренінги дисциплін,
плани, практичні та професійні тренінги за змістовними модулями
навчальних дисциплін.
Підготовку бази даних знань та супровід їх функціонування у
ВНЗ здійснює інформаційно-аналітичний центр (рис. 1).
Робочі плани навчальних дисциплін вносяться у відповідний
сектор БД та будуються за наступною структурою: тематичний план
лекцій і практичних (семінарських, лабораторних) занять, тестовий
контроль знань, підсумково-кредитна діагностика якості знань
студентів.
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З метою підвищення якості навчання за умов використання
інформаційних технологій у навчальному процесі важливе місце
відводиться навчальним тренінгам.

Рис. 1. Уніфікована організаційна структура інформаційноаналітичного центру ВНЗ
Отже, використовуючи сучасні інформаційні технології у
навчальному процесі ВНЗ можна значно підвищити успішність
студентів, професійний рівень професорсько-викладацького складу, а
також підняти на якісно нову ступінь організаційну складову
навчального процесу.
УДК 657.422.1
Зеленіна О.О., аспірант кафедри бухгалтерського обліку
*Науковий керівник: д.е.н., проф. Чижевська Л.В.
Житомирський державний технологічний університет
ОБЛІГАЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКОВОГО
ВІДОБРАЖЕННЯ
Облігація  це цінний папір, що посвідчує внесення його
власником грошей, визначає відносини позики між власником
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облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути
власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами
розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо
інше не передбачено умовами розміщення та є одним із методів
залучення позикового капіталу.
Проаналізувавши нормативно-правові документи, ми дійшли
висновку, що в них міститься ряд суперечностей, що, в свою чергу,
призводять до виникнення проблемних питань облікового
відображення операцій з облігаціями.
Узагальнивши підходи до виділення класифікаційних ознак та
видів облігацій вважаємо, що для цілей бухгалтерського обліку
важливим є виділення наступних класифікаційних ознак:
1. За терміном обігу:  довгострокові;  короткострокові.
2. За способом виплати доходу:  процентні облігації  дохід
виплачується у формі відсотків, що нараховуються на номінальну суму
облігацій;  дисконтні облігації – дохід набирає форми дисконту
(знижки) до номінальної вартості за їх первинного розміщення.
Вважаємо, що найбільш проблемною ознакою є ознака, яка
визначає виділення облігацій за термінами обігу при неоднозначному
трактуванні даної ознаки в різних нормативних документах. Зокрема
ст. 10, Закону України ―Про цінні папери та фондовий ринок‖
передбачено виділення за даною ознакою наступних видів облігацій:
- короткострокові облігації (термін погашення до одного року з
дати балансу); - середньострокові (термін погашення від одного до трьох
років); - довгострокові (термін погашення від трьох років).
Зважаючи на те, що облігації визнаються зобов’язаннями
підприємства зауважимо, що в П(с)БО 11 ―Зобов’язання‖ визначено їх
поділ на поточні та довгострокові. За ієрархічною структурою
законодавства Закони України займають вищий щабель. Проте, Закон
України ―Про цінні папери та фондовий ринок‖ не регулює основні
положення організації бухгалтерського обліку. Тому, з метою
облікового відображення ми будемо керуватися при визначенні
класифікації облігацій П(с)БО 11 ―Зобов’язання‖ та приймаємо за
основоположний поділ облігацій на довгострокові та поточні.
Наступним проблемним питанням є питання відображення
облігацій на рахунках бухгалтерського обліку, зокрема відображення
поточних облігацій.
Зазначимо, що для їх облікового відображення у Плані рахунків не
передбачено рахунку, аналогічного до довгострокових облігацій.
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Узагальнивши позиції науковців ми виявили наступні підходи:
1. необхідно застосовувати ті ж рахунки, що і для обліку зобов’язань
за довгостроковими облігаціями; 2. необхідно перейменувати рахунок
62 ―Короткострокові векселі видані‖ на ―Короткострокові векселі
видані та облігації випущені‖ та відкрити відповідні субрахунки;
3. необхідно ввести додатковий субрахунок 607 ―Зобов’язання за
короткостроковими облігаціями‖ або використати субрахунок 685
―Розрахунки з іншими кредиторами‖.
Ми ж рекомендуємо відкрити три аналогічні рахунку
52 ―Довгострокові зобов’язання за облігаціями‖ додаткові субрахунки до
рахунку 60 ―Короткострокові позики‖: 607 ―Зобов’язання за
короткостроковими облігаціями‖; 608 ―Премія за короткостроковими
випущеними
облігаціями‖;
609 ―Дисконт
за
випущеними
короткостроковими облігаціями‖, що забезпечить точність відображення
операцій з борговими цінними паперами.
Вважаємо, що дані рекомендації забезпечать деталізацію
облікової інформації щодо зобов’язань за облігаціями та її
достовірність.
Крім того, наведені пропозиції не викличуть зміни природи
рахунку 60 ―Короткострокові позики‖, в результаті чого відображення
операцій відбуватиметься за таким же принципом, як і при операціях з
довгостроковими облігаціями: за кредитом відображається випуск
облігацій, а за дебетом – погашення заборгованості за виданими
короткостроковими облігаціями.
УДК 657
Зеленко С.В., к.е.н., в.о. доцента
Луцький національний технічний університет
ПОЄДНАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ У ПРОЦЕСІ
ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В процесі організації обліку внутрішні та зовнішні фактори
справляють вплив на формування інформаційного забезпечення
користувачів, яке повинне спрямовуватися в межах спільних інтересів
суб’єктів господарського процесу. Виходячи з цього, організація
забезпечує відповідність інформації вимогам її користувачів щодо

198Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

своєчасності,
спрямованості,
деталізації,
диференціації
та
інтерпретації.
Вирішення даної проблеми передбачає застосування різних
методів, способів і підходів, а їх взаємозв’язок та узгодженість в
процесі формування, обробки, групування, передачі інформації,
відповідним користувачам, забезпечується організаційним процесом.
Таким чином, організація обліку виконує особливу функцію, яка
проявляється при побудові облікової системи в сільськогосподарських
виробничих кооперативах. Шляхом зіставлення особливостей
механізмів досягнення оптимальних результатів господарських
процесів встановлено, що при організації обліку в СВК здійснюються
окремі прийоми, процедури та методи які притаманні логістиці. Саме
ж поняття „логістика‖ – це наукова дисципліна про управління
потоками в системах. Основою її концепції є системний підхід до
організації управління. Мета логістичної діяльності вважається
досягнутою у випадку коли виконаються правила: товар подається за
потребою, його якість – висока, кількість – достатня, час надходження
– найзручніший, місце доставки – куди потрібно, витрати – мінімальні.
Можна стверджувати, що логістика це, свого роду, формування бізнеспроцесів в контексті їх оптимізації, контролю та управління.
Організація бухгалтерського обліку передбачає оптимізацію та
раціоналізацію інформаційного забезпечення через організаційні
регламенти, а обліковою політикою обумовлюється методичні аспекти
формування інформаційних потоків. Виходячи з цього, можна
виділити логістичну функцію організації обліку. Правила логістики
інтегруються в організаційному процесі щодо руху інформації:
інформація передається за потребами управління, якість – відповідно
до встановлених законодавством та внутрішніми нормативними
документами, кількість інформації – обмежується статусом
користувача, час надходження – відповідно до потреб користувачів та
встановлених строків, місце надходження – кому потрібно (в
залежності від користувача), витрати – мінімальні.
Шляхом зіставлення об’єктів, мети, завдань та стратегій обліку і
логістики доведено, що вони накладаються по ключових точках
управління, але не інтегруються. Логістична функція полягає у
послідовності дій щодо вибору та обґрунтування методів, способів,
процедур і форм для створення оптимальної системи бухгалтерського
обліку.
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*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ
Динаміка та особливості соціально-економічних процесів в
Україні потребують ефективного функціонування суб’єктів
господарської діяльності. Дебіторська заборгованість, поряд з іншими
видами економічних ресурсів, потребує особливої уваги. Серед
основних проблем розрахунків з різними дебіторами, на нашу думку,
слід виділити такі:
 проблеми, що стосуються організації обліку дебіторської
заборгованості на підприємстві, зокрема розрахунків з різними
дебіторами;
 облік підзвітних коштів на підприємстві;
 розрахунки за виданими авансами.
Суть першої проблеми полягає в наступному: в ринкових умовах
господарювання наявність у підприємства великих розмірів
дебіторської заборгованості знижує ліквідність його активів,
негативно впливає на фінансову платоспроможність, а також
відволікає зайві грошові кошти. При несвоєчасному надходженні
коштів підприємство змушене перетворювати власні високоліквідні
активи у грошові кошти з метою здійснення розрахунків щодо
зобов’язань та запобігання банкрутства. Відомо, що при списанні
безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, роботи, послуги
здійснюється одночасне зменшення величини резерву сумнівних
боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних
боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на
інші операційні витрати. В результаті можуть виникнути значні
збитки. Для запобігання такої ситуації ми, погоджуючись із думкою
вчених, пропонуємо створити Страховий фонд, який міститиме кошти
на стимулювання розвитку виробництва, матеріальної допомоги
працівників виділення коштів на погашення безнадійної дебіторської
заборгованості.
Створення
такого
фонду
слід
закріпити
документально. Відповідно до цієї проблеми організацію обліку
дебіторської заборгованості на підприємстві необхідно починати з
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процедури підготовки облікової політики, яка має певні особливості.
Пропонуємо формування наказу про облікову політику за такими
етапами:
 визначення проблем і формування цілей бухгалтерського
обліку на підприємстві;
 вибір відповідальних фахівців;
 створення проекту наказу про облікову політику, який включає
розробку апарату бухгалтерії, форми та методи ведення
бухгалтерського обліку;
 розгляд і затвердження наказу.
Друга проблема розглядає такі питання: кошти на придбання
товарів можуть видаватись як працівникам підприємства, так і особам,
які не перебувають у трудових відносинах (наприклад, фізичним
особам, які працюють за договором-підряду, доручення тощо).
Розв’язком цієї проблеми може бути: укладення договору про повну
матеріальну відповідальність, якщо підзвітні суми видаються особі
регулярно, а якщо не часто – непотрібно. Видачу коштів під звіт не
працівникам підприємства слід передбачити у наказі про облікову
політику.
Суть третьої проблеми в тому, що в Україні законодавчо не
встановлено розмір авансу, який виплачується як працівникам, так і
юридичним особам. Окремі організації не можуть почати виконання
робіт до моменту отримання авансу від замовника. Це стосується
будівельних, науково-дослідних, юридичних, аудиторських та
подібних до них, які вимагають від замовника часткової оплати, щоб
розпочати виконання роботи, а також розрахунки з постачальниками в
порядку передоплати за виробничі запаси. Розв’язати цю проблему
можна таким чином: розмір авансу можна закріпити або в
колективному договорі, або розпорядженням керівника по
підприємству, або у Положенні про оплату праці. Правильно було б,
розмір авансу розраховувати у відношенні до відпрацьованого часу
(при погодинній формі оплати праці) або в залежності від виробленої
робітником продукції, виконаної роботи належної якості (при
відрядній формі оплати праці). Для юридичних осіб пропонується
розмір авансу передбачити в договорі про купівлю-продаж.
Отже, нами виявлено актуальні проблеми обліку розрахунків з
різними дебіторами, серед яких: суперечності, що виникають в
організації обліку дебіторської заборгованості, обліку підзвітних
коштів та розрахунків за виданими авансами. Запропоновано метод
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формування наказу про облікову політику і внесення доповнень щодо
видачі коштів під звіт, механізм нарахування і сплати авансів.
УДК 351: 330.322.1
Зінчук Ю.М., ст. гр. ФНм-51
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Суттєва
регіональна
диференціація
за
економічними
параметрами розвитку формувалась в Україні протягом тривалого часу
внаслідок дії природних, історичних, економічних та управлінських
чинників. Поступове підвищення регіональної нерівномірності значно
гальмує процеси реформування економіки та стримує розвиток
інтеграційних процесів між Україною та країнами Європейського
Союзу. Тому сьогодні інвестиції стають найважливішим засобом
досягнення реальних структурних зрушень економіки, технічного
переозброєння і, головне, підвищення життєвого рівня населення. Це
вимагає вирішення проблеми активізації інвестиційної діяльності на
основі розробки й упровадження в практику такого механізму
організації інвестиційних процесів, який би забезпечив ефективне
залучення і цільове використання засобів, що інвестуються.
Історична ретроспектива розвитку інвестиційних теорій,
світовий досвід їхнього застосування в контексті реалізації
інвестиційної політики держав свідчить, що науковці завжди
приділяли увагу механізму функціонування і розвитку економіки, а
саме господарському механізму. Змінюючи та вдосконалюючи
господарський механізм, люди, держава вирішують нагальні потреби
суспільства, розвитку господарства, і тим самим прискорюють
розв'язання складних соціально-економічних проблем.
Господарський механізм - це спосіб організації та управління
виробництвом з притаманними йому формами, методами і засобами,
які реалізують соціально-економічні, організаційно-економічні та
науково-технологічні принципи й відносини в інтересах задоволення
потреб як кожного господарюючого суб'єкта, так і суспільства в
цілому.
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На сучасному етапі суспільного розвитку господарський
механізм характеризується єдністю ринкового механізму і державного
регулювання. В умовах регульованого ринку держава через
господарський механізм впливає на розвиток продуктивних сил і
виробничих відносин. Тому якість і дієвість даного механізму
залежить не тільки від об'єктивних факторів (ступеня зрілості
соціально-економічних відносин), але значною мірою від економічної
політики держави, рівня професійної підготовки господарських,
науково-технічних і управлінських кадрів, від їхньої здатності
виявляти, об'єктивно оцінювати найбільш істотні зв'язки і впливати на
тенденції розвитку економіки, вміння стимулювати розвиток науки і
техніки, удосконалювати організацію виробництва і праці та
підвищення її ефективності.
Поняття ―механізм державного регулювання‖ в науковій
літературі переважно застосовується до сфер економічної діяльності.
Термін ― регулювання ‖, наприклад, у західній економічній літературі
має два значення: у широкому значенні він ототожнюється з
державним втручанням у економіку взагалі, у вузькому - з
адміністративно-правовою регламентацією бізнесу. У США ціла низка
галузей називаються ―регульованими‖, тому що по відношенню до них
діє особливий правовий режим.
Активізація інвестиційних процесів на регіональному рівні
потребує активного державного регулювання шляхом розробки
механізму реалізації стратегічних і тактичних завдань інвестиційної
політики. Остання визначає реальні джерела, напрями, структуру
інвестицій, здійснення раціональних і ефективних заходів для
виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих соціальноекономічних і технологічних програм з метою зміцнення
інвестиційного потенціалу регіону, збільшення обсягів інвестицій у
реальний сектор економіки, забезпечення відтворювальних процесів
на мікро-, мезо- та макрорівнях. Проте визначення даного ―механізму‖
ще не знайшло свого остаточного відображення. У науковій літературі
і в практичній діяльності органів державної влади часто користуються
цим поняття без чіткого визначення його складових, беручи за основу
лише окремі аспекти механізму (форми та методи) чи ступінь його
впливу на вирішення соціально-економічних проблем.
На нашу думку, розкриваючи сутність поняття ― механізм
державного регулювання регіональних інвестиційних процесів ‖ ,
необхідно враховувати той факт, що кожен регіональний
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інвестиційний процес має певні специфічні особливості, які впливають
на формування даного механізму. Це пов'язано з такими факторами.
По-перше,
соціально-економічний
розвиток
України
визначається фактором регіоналізації. Регіон - це територія , яка
виділяється всередині країни за своєю спеціалізацію, структурою
господарства, трудовими ресурсами, різноманітними природними,
геополітичними, економічними, демографічними та іншими
особливостями , під впливом яких перебуває й інвестиційна
діяльність. Тому, при визначенні ролі інвестицій у системі
регіонального відтворення важлива роль належить інвестиційному
клімату. На регіональному рівні інвестиційний клімат формується під
дією як об'єктивних факторів (географічне положення, природній
потенціал тощо), так і суб'єктивних факторів (діяльності органів
державного управління та місцевого самоврядування, підприємств та
організацій розташованих на даній території).
По-друге, міжнародний досвід переконливо засвідчив, що
активізація інвестиційної діяльності має носити комплексний і
системний характер. Це потребує координації зусиль усіх учасників
інвестиційного процесу - підприємницьких структур, населення,
органів законодавчої влади. Разом з тим, саме держава повинна
виступити з ініціативою переходу до нових методів та інструментів
фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності
(франчайзинг, лізинг, факторинг, форфейтинг), бути активним
учасником стимулювання й регулювання розвитку небанківських
фінансово-кредитних інститутів (фондових бірж, страхових і
лізингових компаній, інвестиційних банків, венчурних фондів та
інших інвестиційних інститутів), що є передумовою активізації
інвестиційних процесів для досягнення довгострокових цілей
державної економічної політики.
По-третє, механізм державного регулювання регіональних
інвестиційних
процесів
одночасно
має
враховувати
як
загальнодержавні принципи інвестиційної діяльності, так і специфіку
регіонального розвитку. Даний механізм має базуватися на відмові від
безсистемної підтримки регіонів та сприяти активізації інвестиційного
потенціалу регіону. Ігнорування зазначеного призводить до
однобічного варіанту інвестиційної політики, що або підсилює
неоднорідність регіонального розвитку, або знижує загальні
економічні результати.

204Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

Механізм державного регулювання є складовою системи
державного регулювання, яка, включає в себе суб'єкти регулювання
(державні та регіональні органи влади ), об'єкти регулювання (сфери
виробництва та послуг (окремі підприємства), інфраструктурні
елементи регіонального інвестиційного ринку, галузі, території, та ін.,
тобто все те, на що спрямовано увагу органів влади для забезпечення
умов підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні. При
цьому система працює під впливом інвестиційного середовища.
Головною метою механізму державного регулювання РІП є
підвищення інвестиційної активності суб'єктів господарювання в
регіоні, що виражається у зростанні об'ємів інвестиційних ресурсів, які
залучаються в регіональні інвестиційні проекти. Досягнення мети
механізму реалізується через такі цілі:
- розвиток регіонального інвестиційного ринку;
- підвищення ефективності діяльності регіональних органів
влади в інвестиційному процесі.
Цілі, у свою чергу, реалізуються через комплекс взаємозв'язаних
із нею завдань. У результаті формується дерево цілей і завдань
механізму.
Стрімке економічне зростання в цілому можливе завдяки
вкладенню капіталів в інноваційні технології, які змінюють наше
уявлення про виробничий процес. Це екологічно чисті технології, які
зберігають енергетичні ресурси нашої планети. Важливість
екологічного критерію полягає в тому, що він є основною ланкою, яка
забезпечить перемогу в конкурентній боротьбі на міжнародному
ринку товарів і послуг. Наступним критерієм є економічний, що
характеризує безпосередню економічну ефективність інвестиційного
процесу. Ігнорування цього критерію призводить до того, що на
сьогодні неможливо оцінити ефективність діяльності органів
виконавчої влади в центрі і на місцях, які, у першу чергу, зобов'язані
брати на себе відповідальність за стан справ у цій сфері. Важливим
критерієм, на який має бути спрямована вся інвестиційна діяльність, є
соціальний. Зміст усієї інвестиційної діяльності саме і полягає в тому,
щоб забезпечити нормальні умови життя людей в Україні.
Тому критерії регулювання є відбитком різноманіття проявів
життєдіяльності людини та суспільства, що визначають множину
цілей інноваційно-інвестиційного розвитку держави в умовах
глобалізації економіки.
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- ―критерії регулювання - фактори регулювання‖, визначає
фактори регулювання, на які потрібно застосовувати вплив, щоб
досягти поставлених цілей. Такими факторами можуть бути
властивості і елементи об'єкта регулювання в цілому, властивості цих
елементів, їх зв'язки з іншими елементами, зв'язки об'єкта
регулювання з інвестиційним середовищем.
- ―фактори регулювання - методи регулювання‖, встановлює
методи регулювання, які впливають на фактори регулювання.
Характер впливу залежить від природи фактора регулювання і його
сприйнятливості до тих або іншим методів.
- ―фактори регулювання - ресурси регулювання‖ та ―методи
регулювання - ресурси регулювання‖. Даний крок полягає у
визначенні
сукупності
необхідних
ресурсів
регулювання
(інвестиційних ресурсів), за допомогою яких здійснюється
регулюючий вплив на стан відповідних факторів регулювання.
Обмеження в ресурсах передбачає перегляд складу визначених
факторів або методів регулювання на них. Це потребує зміни
встановлених цілей та приведення їх у відповідність з реальними
можливостями впливу на фактори.
Слід відмітити, що ефективність системи державного управління
забезпечується не тільки наявністю прямого зв'язку, а й зворотного.
Якщо прямий зв'язок є передачею керуючої дії від суб'єкта до об'єкта
регулювання, то зворотній зв'язок - передача інформації про
результати керуючої дії в зворотному напрямку. Згідно з принципом
зворотного зв'язку, управління може здійснюватися тільки в тому
випадку, якщо керуюча система одержуватиме інформацію про ефект,
який досягнутий тією чи іншою дією керованої системи, про
досягнення
або
недосягнення
запланованого
результату.
Невідповідність фактичного стану системи із заданим і є тим
корегуючим сигналом, який викликає перебудову системи, з тим щоб
вона функціонувала в заданому напрямі. Зворотний зв'язок є
одночасно регулюючим та захисним засобом: надходження в канали
зворотного зв'язку інформації з "виходу" системи про кінцеві
результати і порівняння її із заданим станом дозволяють виявити
розбіжності і відрегулювати поведінку системи відповідно до заданої
мети. Зниження ефективності може бути наслідком відсутності або
неповноти інформації про об'єкт суб'єктом регулювання, що не
дозволяє останньому визначити раціональність і ефективність
управлінських заходів для його підвищення.
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Виходячи із вищезазначеного, можна зробити наступний
висновок, що механізм державного регулювання регіональних
інвестиційних процесів складається із наступних структурних
елементів: принципів, пріоритетів, критеріїв, методів, засобів та
інструментів регулювання. Всі складові зазначеного механізму є
багаторівневими, тобто мають центральний, регіональний, локальний
рівні. Тому ефективність застосування будь-якого структурного
елементу механізму безпосередньо залежить від узгодженості дій всіх
рівнів влади. На нашу думку, подальші наукові дослідження слід
спрямувати у напрямку розробки принципів інвестиційної політики
держави, враховуючи соціально-економічний розвиток регіонів,
керуючись якими дасть змогу більш ефективно вплинути на
інвестиційний розвиток регіонів.
УДК 657
Зубчик С. М., здобувач кафедри обліку і аудиту
*Науковий керівник: Бабіч І. І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
НА ПОВЕДІНКУ ПРАЦІВНИКІВ
Подолання
суспільно-економічної
кризи,
необхідність
стабілізації економіки потребують суттєвого підвищення ролі
інформаційного, технологічного, методичного, організаційного та
іншого забезпечення управління галузями національного господарства
України. У зв'язку із цим зростає потреба у здійсненні контролю на
всіх рівнях управління, особливо в сучасних умовах господарювання.
Це можливе за рахунок належним чином організованої та ефективно
діючої системи внутрішньогосподарського контролю.
Варто також відзначити, що внутрішньогосподарський контроль
корисний тільки в тому разі, якщо є узгодженість системи
бухгалтерського обліку і системи внутрішньогосподарського
контролю, оскільки таким чином забезпечиться виявлення тих
процесів, які розвиваються незважаючи на встановлені плани.
Зіставляючи реально досягнуті результати з запланованими
керівництво підприємства може визначити, де підприємство досягло
успіхів, а де зазнало невдач. Один із важливих аспектів
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внутрішньогосподарського контролю полягає в тому, щоб визначити,
які напрями діяльності підприємства найбільш ефективно сприяли
досягненню запланованих цілей. Визначаючи успіхи і поразки
підприємства та їх причини, з’являється можливість досить швидко
адаптувати підприємство до динамічних вимог зовнішнього
середовища і забезпечити найбільші темпи руху до певних цілей.
Однак невід’ємною складовою внутрішньогосподарського
контролю є люди. Тому завжди потрібно брати до уваги поведінку
людей. Обставина, що контроль впливає на поведінку людини –
очевидна. Саме тому менеджери часто навмисно проводять контроль
гласно, сподіваючись, що співробітники, знаючи про існування та
ефективну дію контролю, свідомо намагатимуться уникнути помилок.
Проте, під час перевірок підлеглі зазвичай роблять те, що хоче
побачити керівництво. Тобто, їх поведінка орієнтована на контроль, а
не на досягнення цілей підприємства. Ще одним негативним ефектом
контролю є стимулювання працівників до подачі контролюючим
особам недостовірної інформації з метою покращення репутації перед
керівниками.
Важливу роль у внутрішньогосподарському контролі відіграє
самоконтроль.
Отже,
одним
із
шляхів
підвищення
ефективності
внутрішньогосподарського контролю для управління є уникнення чи
мінімізація негативного впливу контролю на поведінку співробітників
за допомогою таких основних заходів, як:
 встановлення
стандартів,
планів,
які
адекватно
сприймаються працівниками;
 встановлення двостороннього спілкування та узгодження
питань щодо системи внутрішньогосподарського контролю;
 уникнення надмірного та зайвого контролю;
 встановлення жорстких, але досяжних стандартів та планів;
 мотивація за досягнення стандартів, виконання планів;
 зміна відношення до контролю, як до примусу чи
обмеження.
Отже, можна зробити висновок, що для ефективного
функціонування системи внутрішньогосподарського контролю, як
однієї із функцій управління, необхідно чітко розуміти вплив
внутрішньогосподарського контролю на поведінку працівників
підприємства, що сприятиме підвищенню якості та достовірності
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інформації, ефективності управління підприємством, як основи для
прийняття управлінських рішень.
УДК 657
Зяйко Т.І., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ
Здійснення в Україні економічних реформ протягом останніх
років супроводжується змінами у господарському механізмі
підприємств, що вимагає удосконалення методів і форм управління,
які б забезпечували економічне зростання та ефективний розвиток
підприємств.
Однією з передумов покращення економічного стану будь-якого
підприємства є удосконалення форм і методів обліку. На сьогоднішній
день існує багато ризиків для будь-якого виробництва, що може
суттєво вплинути на фінансові результати діяльності підприємства. Ці
ризики можуть бути спричинені не лише неправильною системою
управління, а й зовнішніми екстерналіями, на які керівництво не має
ніякого впливу. Тому є необхідність розгляду таких категорій, як
надзвичайні доходи та витрати й вивчення діючої практики їх обліку,
так як надзвичайні ситуації ускладнюють умови виробництва, а їх
ліквідація потребує залучення додаткових коштів, матеріалів,
технічних засобів, інших ресурсів.
Проблеми визнання надзвичайних доходів та витрат, їх облік та
відображення у звітності розглядали такі вчені як Л. Алексюк, Р.
Грачова, С. Голов, О. Міклуха, О.Цуканов, М.Пушкар, В. Сопко та
інші. Результати проведених досліджень свідчать, що єдиного підходу
немає не лише у відображенні надзвичайних подій, а й у трактуванні
визначень
―надзвичайна
діяльність‖,
―надзвичайна
подія‖,
―надзвичайна операція‖, класифікації надзвичайних доходів і витрат,
тому, виникає проблема їх справедливого відображення в обліку.
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є
отримання прибутків. Багато факторів впливають на їх величину,
одним з яких є витрати і доходи від надзвичайних подій. Такі події
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зазвичай призводять до значного зменшення прибутку, ускладнення
виробничо-господарської діяльності відновлення якої потребує
додаткового вкладення коштів. Досить часто підприємства не в змозі
відразу відновити свою діяльність. Виникають проблеми в обліковому
відображення таких витрат та доходів. Адже, іноді суб’єкти
господарювання не бажають відображати наслідки надзвичайних
подій через невпевненість у отриманні відповідних доходів.
Для розгляду особливостей обліку надзвичайних витрат та
доходів необхідно з’ясувати сутність основних понять: надзвичайна
подія, надзвичайна ситуація, і надзвичайні доходи. Надзвичайна
ситуація є наслідком надзвичайних подій, а заходи на подолання такої
ситуації – це надзвичайна діяльність підприємства. Тому ці поняття
потрібно розрізняти. Надзвичайна подія — подія або операція, яка
відрізняється від звичайної діяльності підприємства, і не очікується,
що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному
звітному періоді.
За Планом рахунків витрати від надзвичайних подій
відображаються на окремому синтетичному рахунку 99 ―Надзвичайні
витрати‖ з наступними субрахунками:
- рах. 991 ―Витрати від стихійного лиха‖,
- рах. 992 ―Витрати від техногенних катастроф‖,
- рах. 993 ―Інші надзвичайні витрати‖.
Отже, до надзвичайних подій відносять явища природного
(повені, пожежі) чи соціального (страйк, війна) характеру.
Вище подане визначення надзвичайних подій свідчить, що це
події, повторення яких не очікується у наступному звітному періоді.
Але існують такі регіони, де такі природні явища, як повені чи пожежі
є досить частими, тому виникає питання яким чином вони повинні
обліковуватися у цих підприємствах. Також існують такі операції, які
підприємство здійснює рідше, ніж раз у звітний період, але ці операції
не визначаються законодавством, як надзвичайна діяльність, хоча їх
суть відповідає визначенню надзвичайних подій.
В підсумок вищесказаного зазначимо, що визначення поняття
надзвичайної діяльності в законодавчій базі України, розглянуто
поверхнево. Результати надзвичайної діяльності відображаються в
обліку та звітності не в повному обсязі. Цей недолік є наслідком
нечіткої законодавчої бази. Хоча ми і визначились з ситуаціями, які
можна вважати надзвичайними, все ж чіткого переліку і визначення
надзвичайних подій ми надати не зможемо з причини, що звичайна
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діяльність одного підприємства може бути надзвичайною для іншого і
навпаки. Тому кожне підприємство для себе повинно розмежовувати
такі поняття виходячи з специфіки своєї діяльності.
УДК 657
Іванчук А.В., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ У НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ
ОПЕРАЦІЙНОЇ ОРЕНДИ
Останнім часом питання оренди необоротних активів набуло
широкого значення. Це пояснюється тим, що велика кількість
суб’єктів підприємницької діяльності немає на сьогодні достатньо
коштів для купівлі засобів виробництва, тому кращим варіантом є
отримання таких предметів праці в операційну оренду. По-перше,
потрібно сплачувати кредит частинами, і по-друге, даний вид оренди
не передбачає будь-яких ризиків для орендаря.
Проблемами обліку операційної оренди займались такі
вітчизняні науковці як В. Вайло, Ф. Бутинець, Л. Братчук, В.
Моссаковський, О. Байдик, Л. Сук, В. Пархоменко, Н. Ковтунович, Г.
Семенов, П. Герасим, О. Кобилянська, Н. Верхоглядова та інші. Проте
даних досліджень є недостатньо, оскільки у нормативних документах
детального визначення «операційної оренди» немає.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 визначає, що
операційною є оренда інша, ніж фінансова [4].
Згідно Закону України «Про лізинг» визначення оперативного
лізингу (оренди) наведено таким чином: це договір лізингу, в
результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення
отримує у платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на
строк, менший від строку, за який амортизується 90% вартості об’єкта
лізингу, визначеної в день укладення договору [1].
З цього слідує, що існують обмеження щодо строку здачі в
оренду, а це суперечить Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», за яким такий строк визначається за
погодженням сторін у договорі і не залежить від строку амортизації.
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Разом з тим визначення операційної оренди можемо знайти і в
податковому законодавстві. Відповідно до пп. 1.18.1 п. 1.18 ст. 1
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»
оперативна оренда – це господарська операція фізичної або юридичної
особи, що передбачає відповідно до договору передання орендарю
майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно із статтею
8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на
умовах інших, ніж передбачаються фінансовою орендою [2].
Найбільшою проблемою є те, що відсутнє визначення, яке б
давало повну характеристику операційної оренди. Цього можна
досягнути, якщо Закони і Положення буде складено таким чином, щоб
вони не суперечили один одному.
З огляду на це, пропонуємо визначати операційну оренду як
угоду, що передбачає відповідно до договору оперативної оренди
надання права користування необоротним активом за плату суб’єктам
господарювання, без передачі усіх ризиків та вигод, пов’язаних із
користування і володіння активом, на строк менший ніж строк
корисного використання об’єкта з обов’язковим його поверненням
орендодавцю. Але, дане питання потребує подальшого вивчення і
дослідження.
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про лізинг» від 11 грудня 2003 року N 1381-IV.
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р.
№283-ВР
3. Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від
10.04.1992 р. №2269-XII
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене
Наказом Міністерства фінансів України від 28.07. 2000 р. № 181.

УДК 658
Ігнатенко Т.В., аспірант кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
Київський національний торговельно-економічний університет
СУТНІСТЬ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В
РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Важливим інструментом взаємодії підрозділів (сегментів
діяльності) є трансфертне ціноутворення, за допомогою якого
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формуються внутрішні розрахункові ціни між сегментами одного
підприємства.
Питання трансфертного ціноутворення досліджувались як
українськими, так і закордонними вченими. Однак, механізм
«трансфертного ціноутворення» досліджено недостатньо, що
обумовлює актуальність обраної теми.
Основні
результати
дослідження.
В
ринковій
економіці трансфертне
ціноутворення
характерно
для
децентралізованої структури управління підприємством, коли окремим
підрозділам підприємства (сегментам діяльності) надається певна
господарська і фінансова самостійність. У механізмі трансфертного
ціноутворення завжди задіяні дві сторони: підрозділ (сегментам
діяльності), який передає товар (послугу), і підрозділ (сегментам
діяльності), який приймає цей товар (послугу).
Основною умовою побудови розвиненої системи трансфертного
ціноутворення є наявність внутрішньої торгівлі, а саме здійснення
трансфертів товарів та послуг в середині підприємства.
Трансфертна ціна – це умовна (розрахункова) ціна, яка
використовується для здійснення операцій між підрозділами, філіями,
центрами відповідальності одного господарюючого суб’єкта
(юридичної особи). Отже, трансфертна ціна – це внутрішня ціна
підприємства на товари та послуги, які передаються між підрозділами
однієї організації.
Трансфертна ціна містить в собі інформацію для прийняття
управлінських рішень внутрішніми користувачами щодо сегментів
діяльності та підприємства в цілому.
Трансфертні ціни використовуються для заповнення звітності за
сегментами підприємства. Вона вважається справедливою і
оптимальною за умови, що забезпечить об’єктивну оцінку
ефективності діяльності кожного центра відповідальності (сегмента)
підприємства. Досягнення даної мети можливе за умови:
 якщо цілі сегментів діяльності співпадають з цілями
підприємства в цілому;
 надання фінансової та господарської самостійності
керівникам підрозділів (сегментів).
Підприємства використовують трансфертні ціни для мінімізації
податкового навантаження та в управлінських цілях.
В управлінні підприємством використання трансфертних цін
допомагає вирішити такі завдання:
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 оцінити ефективність діяльності центрів відповідальності
(сегментів) для вирішення питань щодо подальшого його розвитку,
необхідності виділення або реструктуризації;
 здійснити комплекс заходів та створити механізм для
підвищення ефективності діяльності центрів відповідальності
(сегментів), що позитивно вплине на прибутковість підприємства в
цілому;
 здійснити регулювання попиту та пропозиції на товари
(послуги) центрів відповідальності (сегментів), що надасть можливість
контролювати кількість ресурсів, які необхідні для передачі товарів
(послуг).
Трансфертна ціна може виступати просто обліковою величиною
і не впливати на фінансові показники підприємства, коли товари
(послуги) сегментів повністю споживаються в середині підприємства;
трансфертна ціна набуває економічного значення і припиняє бути
лише обліковим інструментом, виражаючи відносини не лише між
підрозділами, а й підприємством в цілому, за умови надання
сегментам права здійснення операцій на зовнішньому ринку,
визначаючи самостійно ціни і об’єми реалізації.
УДК 658.1:338.3
Ілліна І.В., ст. гр. ОАз-41
*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА
ОПЛАТУ ПРАЦІ
Забезпечення ефективного функціонування підприємства
потребує виваженого управління, яке базується на глибокому і
системному аналізі суб’єкта господарювання, тому поряд із розвитком
управління необхідно вдосконалювати методику проведення
економічного аналізу.
Як відомо, під методикою економічного аналізу розуміють
певну послідовність операцій, прийомів, дій і правил найдоцільнішого
виконання аналітичної роботи. Важливою складовою методики
аналітичного дослідження є визначення послідовності та системи
показників, з допомогою яких буде досліджуватись об’єкт аналізу.
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В умовах ринкової економіки актуалізується питання зниження
витрат, в тому числі, і витрат на оплату праці. Вітчизняні та зарубіжні
науковці багато уваги приділяють висвітленню методики аналізу
фонду оплати праці. С. Мошенський пропонує аналіз фонду оплати
праці проводити у наступній послідовності:
- оцінюється структура фонду оплати праці за економічним
змістом, джерелами формування, категоріями працівників тощо.
- розраховуються абсолютне та відносне відхилення фонду
заробітної плати.
- визначається вплив факторів на відхилення фонду оплати
праці.
- аналізується динаміка середньої заробітної плати та залежність
між розмірами середньої заробітної плати та продуктивності праці.
Згідно з методикою аналізу витрат на оплату праці П.Буряка
проводиться аналіз фонду оплати праці та витрат на оплату праці за
статтею калькуляції ―Основна і додаткова заробітна плата основних
виробничих робітників‖. Аналіз проводиться наступним чинном:
- визначається абсолютна економія чи перевитрата фонду оплати
праці в цілому по підприємству, в розрізі окемих груп працівників та
окремих підрозділів підприємства;
- дається оцінка виконання кошторису з оплати праці;
- виявляються фактори та визначається міра їх впливу на
економію чи перевитрату фонду оплати праці;
- досліджується динаміка середнього заробітку працівників
підприємства, а також вплив факторів, які спричинили його
відхилення;
- проводиться оцінка ефективності використання коштів на
оплату праці на підставі облікової інформації підприємств.
Тарасенко Н.В. проводить аналіз прямих трудових витрат, які в
складі собівартості продукції відображаються за такими статтями, як
основна і додаткова заробітна плата робітників. Відповідно, аналіз
прямих трудових витрат передбачає визначення та оцінку:
- змін, які відбулися в прямих трудових витратах порівняно з
плановим (базовим) періодом, у сумі та в питомій вазі цих витрат у
повній собівартості продукції;
- складу фонду оплати праці;
- використання фонду оплати праці;
- виявлення непродуктивних виплат заробітної плати.
До непродуктивних виплат Тарасенко Н.В. передусім відносить:

215Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

- доплату у зв’язку зі змінами умов праці;
- доплату за роботу в понадурочний час;
- оплату цілоденних та внутрішньозмінних простоїв.
Вважаємо, що в ринкових умовах для підприємств усіх форм
власності і господарювання актуальним є скорочення непродуктивних
виплат. Для зменшення їх величини важливо вивчити причини, що
викликали цілоденні та внутрішньозмінні простої, виділивши явні та
приховані втрати робочого часу, які характеризуються збільшенням
нерегламентованих перерв у роботі та часу на відпочинок і особисті
потреби, а також витратами часу на виготовлення і виправлення браку.
Такий аналіз дасть змогу визначити розміри оплати явних і
прихованих втрат робочого часу , проводити оплату лише необхідних
витрат часу, а отже й забезпечить обгрунтоване зниження витрат на
оплату праці працівників підприємства.
УДК 657
Калабашка О.В.
Мукачівський державний університет, м. Мукачево
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Питання оцінки залишається найбільш невизначеним серед
інших методів бухгалтерського обліку. На сьогоднішній день немає
єдиного підходу щодо визначення поточної вартості тих чи інших
фінансових інвестицій. Водночас від правильності визначення вартості
останніх залежить прийняття тих чи інших економічних та
управлінських рішень.
Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс», фінансові інвестиції — це
активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку
(відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших
вигод для інвестора.
Важливим елементом в управлінні інвестиційними процесами як
для власних потреб інвестора, так і для акціонерів, банків та інших
зовнішніх користувачів економічної інформації служить оцінка. Без
відповідно проведеної оцінки вкладених ресурсів інвестори не
зможуть отримати надійну інформацію про те, як їх кошти
використовуються
безпосередньо
виконавцями
інвестиційних
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проектів. Відрив оцінки від реального фінансового стану підприємства
унеможливлює правильність визначення розміру прибутку, рівня
рентабельності, виявлення фактичного розміру збитків внаслідок
втрати майна тощо.
У фінансових звітах використовуються в різних комбінаціях
кілька різних методів оцінки, які визначені національним П(С)БО 12
«Фінансові інвестиції». Вибір таких методів залежить від видів
фінансових інвестицій (поточні чи довгострокові).
Оцінка фінансових вкладень здійснюється у двох випадках: при
безпосередньому придбанні фінансових інвестицій та в разі складання
фінансової звітності. Оцінка, що провадиться при безпосередньому
придбанні фінансових інвестицій, називається первісною оцінкою; а
та, що здійснюється в разі складання фінансової звітності — оцінкою
на дату балансу.
Поточні та довгострокові інвестиції при безпосередньому
придбанні оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за
собівартістю, що формується відповідно до активів, які були передані
в оплату.
Для того, щоб провести оцінку фінансових інвестицій на дату
балансу (для відображення їх у фінансовій звітності) можна
використовувати один із трьох методів:
1. Оцінка за справедливою вартістю;
2. Оцінка за амортизованою собівартістю фінансових
інвестицій;
3. Оцінка за методом участі в капіталі.
Оцінка довгострокових інвестицій залежить як від виду цінних
паперів, що формують інвестиційний портфель, так і від рівня впливу
інвестора на операційну та фінансову діяльність підприємства, акції
якого були придбані.
Так, довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані й дочірні
підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи
(спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю,
що визначена за методом участі в капіталі.
У разі володіння борговими інвестиціями (облігаціями) для їх
оцінки на дату балансу застосовується метод оцінки за амортизованою
собівартістю фінансових інвестицій (АСФІ).
Вкладення, які утримуються для перепродажу, повинні бути
переоцінені на дату балансу за кожною інвестицією окремо, виходячи
з їхньої справедливої вартості. Але, нажаль, в силу слаборозвиненого
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фондового ринку в Україні, вищезгаданий метод майже не
використовується.
Визначені методи оцінки фінансових інвестицій необхідні для
забезпечення основної мети складання фінансової звітності — надання
користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про
фінансовий стан і результати діяльності підприємства. А це, у свою
чергу, є однією з умов і способів зменшення ризику під час
проведення інвестування.
УДК 65.012.123
Калабухова С.В., к.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і
бюджетних установах та економічного аналізу
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В АНАЛІТИЧНОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ
В аналітичних дослідженнях дуже часто зустрічаються
стохастичні залежності, що відрізняються невизначеністю. З точки
зору прийняття управлінських рішень невизначеність слід розглядати
як недостатність/надлишок даних/знань про процеси у зовнішньому
середовищі та можна класифікувати таким чином:
- невизначеність, пов’язана з недостатніми знаннями про
природні явища і технологічні процеси (вплив природних і
технологічних факторів на підприємницьку діяльність суб’єктів
господарювання);
- невизначеність, пов’язана з діяльністю учасників господарської
діяльності (насамперед партнерів і конкурентів) та із соціальними й
адміністративними факторами в конкретних регіонах (вплив
соціальних факторів на підприємницьку діяльність суб’єктів
господарювання);
- невизначеність, пов’язана з ринковою ситуацією, коливанням
цін, облікових ставок, валютних курсів та інших макроекономічних
показників (вплив економічних факторів на підприємницьку
діяльність суб’єктів господарювання);
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- невизначеність, породжена нестабільністю законодавства,
політичною ситуацією, діями партій, профспілок, екологічних та
інших організацій (вплив політичних факторів на підприємницьку
діяльність суб’єктів господарювання).
Аналіз факторів невизначеності у процесі прийняття
управлінських рішень в підприємницькій діяльності потребує вибору
методів і підходів, які дають змогу ураховувати дані фактори.
Найбільш поширеними інструментами економічного аналізу в умовах
невизначеності вважаються методи експертних оцінок, зокрема PESTаналіз, тобто перевага надається соціологічним прийомам
аналітичного дослідження.
Проте для проведення факторного аналізу невизначеностей
необхідно також провести дослідження наявності, спрямованості та
інтенсивності зв’язків між показниками, відібрати якісні фактори, які
найбільш суттєво впливають на досліджуваний процес, та побудувати
математичну стохастичну факторну модель. Для цього застосовують
спеціальні економіко-математичні методи: кореляція; регресія;
дисперсійний аналіз, компонентний аналіз, трансформаційний аналіз.
Слід підкреслити, що стохастичний аналіз спрямований на
вивчення непрямих зв'язків між показниками господарської діяльності
підприємств та по відношенню до детермінованого аналізу має
другорядний характер, а тому виступає як інструмент поглиблення
детермінованого аналізу факторів, які неможливо об'єднати у
детерміновану модель. Проте, такий аналіз дозволить забезпечувати
прийняття рішень в умовах невизначеності та неясності не на
суб’єктивних судженнях експертів, а й на математичній логіці.
Таким чином, використання стохастичного моделювання в
аналітичному забезпеченні управління підприємницькою діяльністю
вимагає додержання деяких обов'язкових передумов, які формують
притаманні стохастичному аналізу суттєві особливості:
1. Обов'язковою передумовою стохастичного моделювання в
аналітичному забезпеченні управління підприємницькою діяльністю є
можливість складання сукупності спостережень природного,
технологічного, соціального, економічного та політичного середовищ
та кількісного вимірювання параметрів одного й того ж явища або
процесу в різних умовах та у динаміці.
2. Для побудови реальної моделі стохастичної залежності
факторів
невизначеності
необхідне
співпадіння
кількісних
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характеристик зв'язків між факторами невизначеності за всіма
спостереженнями.
3. Третьою передумовою стохастичного моделювання в
аналітичному забезпеченні управління підприємницькою діяльністю є
наявність значної кількості спостережень зовнішнього середовища.
Адже згідно з законом великих чисел, тільки у великій сукупності
спостережень закономірний зв'язок є більш очевидним.
УДК 330.5
Калбанцова-Райлян А.И.
Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований
НАН Украины
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Внедрение и распространение концепции Интегрированного
Управления Водными Ресурсами (ИУВР) является основным видом
деятельности Глобального Водного Партнерства (ГВП, www.gwp.org).
С 2008 года по инициативе Государственного Комитета Украины
по водному хозяйству и при поддержке „Водной Инициативы‖
Европейского Союза и Европейской Экономической Комиссии
Организации Объединенных Наций (ЕЕК ООН) в Украине начался
Национальный Политический Диалог с целью внедрения принципов
интегрированного
управления
водными
ресурсами.
Такое
сотрудничество ведущих международных организаций мира и СтранЧленов Евросоюза с центральными органами исполнительной власти,
научными учреждениями, общественными организациями и другими
заинтересованными сторонами Украины в форме консультаций и
семинаров было посвящено проблемам, в том числе адаптации
управления водными ресурсами к современным изменениям климата,
а также разработке целевых показателей к протоколу «Про воду и
здоровье» Конвенции по использованию и охране трансграничных рек
и международных озер ЕЭК ООН.
Глобальные изменения климата, которые наблюдаются на нашей
планете в течение последних десятилетий и признанные мировым
сообществом как угроза существованию человечества, отразились
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также и на состоянии природных экосистем Украины. От
значительного потепления, особенно ощутимого на юге Украины,
увеличился засушливый период летом, что крайне негативно
отражается на состоянии водных ресурсов и экосистем, на
урожайности сельскохозяйственных культур, здоровье населения.
Катастрофические по своим последствиями паводки, которые имели
место в июле 2008 года на западе Украины лишь подтверждают
необходимость разработки адаптационных мероприятий на всех
уровнях управления водными ресурсами.
При условии реализации климатических сценариев, которые
допускают
существенное
увеличение
водности,
наиболее
эффективным
будет
управление
режимом
эксплуатации
водохранилищ, направленное, в первую очередь, на срезку высоких
паводков путем максимального использования их полезной емкости.
При этом основные правила пропуска высоких паводков, которые
действуют в это время, могут быть использованы и в перспективе. В
случае
уменьшения
водности
основными
мероприятиями,
направленными на адаптацию водохозяйственной системы к
изменениям климата могут быть: ограничение водопотребления и
гарантированные попуски воды; в гидроэнергетике: снижение
пиковых нагрузок за счет их покрытия тепловыми и атомными
станциями; в навигации: проведение дноуглубительных работ по
судовому ходу; в орошении: мероприятия по сокращению
непродуктивных потерь воды путем повышения коэффициента
полезного действия оросительных каналов и систем, а также
изменения в структуре посевов в сторону засухоустойчивых культур; в
питьевом водоснабжении: в связи с возможным ухудшением качества
поверхностных вод более широкое привлечение подземных вод
глубоких горизонтов.
Положительно оценивая в целом развитие новой экологической
и водной политики, которая безусловно приближает нас к
европейской, следует отметить, что с методической точки зрения
разработка водных целей политики еще далека от "совершенства" и
содержит целый ряд пробелов: отсутствие интегрированного подхода,
"старую " ориентацию на ресурсный подход и на "контроль" за
выполнением вместо "управления" с целью достижения общих целей,
отсутствие требования на установление целевых показателей к каждой
определенной цели (кстати следует прибавить к слову "цель" слова "и
целые", поскольку слово цель украинской существует лишь в
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единственном числе), необходимость четкой связи мероприятий
программы по целям, на достижение которых они направлены.
УДК 657.
Каленюк Д.І., ст..гр.ОАм-51
*Науковий керівник: к.е.н., доцент Чудовець В.В.
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Здійснення господарської діяльності бюджетних організацій з
точки зору ведення бухгалтерського обліку
викликає ряд
незрозумілостей та складностей. До специфічних особливостей
організації бюджетного обліку слід віднести: контроль виконання
кошторису видатків; роздільний облік касових і фактичних видатків;
організацію обліку в розрізі статей бюджетної класифікації .
Проблема бухгалтерського обліку бюджетних установ України
розглянута у працях багатьох науковців, а саме: О.М. Клименка,
С.Левицької, Н. О. Марценяка, Х. М. Пеструха, Є.В. Нетецького та
інших.
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 на основі двох вище наведених Планів рахунків.
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.
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У реформуванні бухгалтерського обліку важливим методичним
підходом є визначення сутності і значень управлінського обліку в
фінансово-господарському механізмі бюджетних установ, який
забезпечить адаптацію обліку до сучасних умов господарювання
бюджетних установ і посилення контролю за ефективність
використання бюджетних коштів.
Незважаючи на значні успіхи в організації обліку в установах
невиробничої сфери, що спостерігаються останніми роками є низка
теоретичних, методологічних та організаційних проблем, що
вимагають термінового вирішення, а саме:
-у процесі економічної реформи відбувається переформатування
джерел фінансування;
-фінансування
установ
невиробничої
сфери
–
із
загальнодержавного у місцеве;
-зростає частка позабюджетних коштів у складі джерел
фінансування бюджетних установ;
-галузева специфіка окремих установ вимагає специфічного
підходу до обліку їх діяльності.
Наступним
напрямком
удосконалення
організації
бухгалтерського обліку бюджетних установ – повна комп’ютеризація
бухгалтерської роботи облікових працівників бюджетної організації.
Яке б прискорило затрати часу на опрацювання даних усього
облікового персоналу.
На нашу думку першим напрямком удосконалення організації
бухгалтерського обліку бюджетних установ є розробка методики
обліку витрат та калькулювання головного результату, продукту
їхньої діяльності – послуг. Наступний напрямок – розробка єдиного,
удосконаленого плану рахунків, що відображав би специфіку
діяльності бюджетних установ та враховував її реалії в умовах
реформування вітчизняної економічної моделі.
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УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах нестабільності економіки та підприємництва важливе
значення в процесі функціонування підприємств, насамперед,
належить їх кадровій безпеці, адже її забезпечення гарантує
відсутність соціальних і економічних загроз у виробничо-комерційній
діяльності підприємства та швидку реакцію на їх ліквідацію в разі
появи, а також є умовою досягнення економічної безпеки
підприємства загалом. На сьогодні питання кадрової безпеки
вітчизняних підприємств розглядаються частково і не повсюдно, не
існує загальноприйнятої методики аналізу та схеми заходів щодо
управління й забезпечення кадрової безпеки, що актуалізує тему
дослідження.
Під кадровою безпекою підприємства розуміється такий рівень
розвитку його трудового потенціалу та трудових відносин, за яких
гарантується запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам
(загрозам) на його подальший розвиток, а також найбільш ефективне й
стабільне функціонування та динамічний розвиток власне
підприємства.
В основі управління кадрової безпекою підприємства лежить
управління персоналом. Відповідальність за забезпечення кадрової
безпеки підприємства у компетенції менеджера з роботи з персоналом.
Мета управління кадровою безпекою підприємства полягає у
виявленні, запобіганні, відверненні та попередженні загроз, небезпек і
ризиків, які спрямовані на його трудовий потенціал, а також таких, які
виникають безпосередньо від персоналу, що проявляється в системі
управління трудовими ресурсами та в кадровій політиці підприємства.
Варто розглядати як внутрішню, так і зовнішню небезпеку
кадровій безпеці підприємства. За статистикою, співвідношення
зовнішніх і внутрішніх загроз кадровій безпеці підприємства
становить як 20% до 80 [1]. Зовнішніми загрозами кадровій безпеці
підприємства є зовнішній тиск на працівників, переманювання їх
конкурентами, втягування у різні залежності, інфляційні процеси.
Внутрішні загрози кадровій безпеці підприємства можна
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виокремити: 1) за етапом взаємодії між працівником і підприємством –
це загрози, які виникають при наймі працівника на роботу, під час
його трудової діяльності та при звільненні; 2) за видами деструктивної
поведінки персоналу – порушення техніки безпеки, крадіжки,
шахрайство, руйнування згуртованого соціально-психологічного
клімату в трудовому колективі тощо; 3) за видами прикладів
неефективної роботи відділу з роботи з персоналом існують загрози,
що пов’язані з відсутністю моніторингу, хибністю будь-яких
висновків, відсутністю системи контролю; 4) залежно від сутності
конкретної проблеми (невідповідність кваліфікації співробітників їх
посаді; низька кваліфікація працівників; слабка організація системи
управління персоналом; присутність в колективі працівників, які
входять, або потенційно можуть увійти в групу ризику – члени
релігійних новоутворень, алкоголіки, наркомани, азартні гравці,
учасники фінансових пірамід тощо). Негативні наслідки цих ризиків
можуть призвести не тільки до погіршення управління підприємством,
але і до повної втрати його власником.
Найпоширенішим заходами боротьби з ризиками кадрової
безпеки в Україні є створення служб охорони, відділів внутрішнього
аудиту та контролю. На жаль, найбільш ефективним способом
боротьби з корпоративними злочинами на сьогодні є заходи боротьби
з крадіжками з власної кишені та доноси товаришів по службі. З
допомогою останнього методу вдається розкривати близько 17% усіх
корпоративних злочинів. Одним з найважливіших чинників
забезпечення кадрової безпеки є формування у працівників лояльності
та прихильності до підприємства, адже, за дослідженнями науковців,
прихильні співробітники мають більш високий рівень поваги до себе
та інших, вони готові приймати нове без паніки й опору, враховують
інтереси інших людей і менше схильні до пропаганди і маніпуляцій.
Список використаних джерел:
1. Лисенко М.С. Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств //
Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – №7. – с. 137-140.
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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
На розвиток підприємництва чинять негативний вплив безліч
зовнішніх (нестабільна політична й соціально-економічна ситуація в
країні, міжнаціональні, регіональні, територіальні конфлікти,
недосконалість законодавства, криміналізація суспільства, корупція)
та
внутрішніх
факторів
(шахрайство,
нерезультативність
господарської діяльності, неефективне управління тощо). Все це різко
загостює проблему забезпечення економічної безпеки підприємства,
яка виникла доволі давно, і на сьогодні, вже склався певний її
категорійний апарат, існує декілька підходів до її визначення та
забезпечення. Однак відсутність єдиної, однозначної і повної думки
про економічну безпеку підприємства зумовлює необхідність
подальшого пошуку шляхів і способів вирішення цієї проблеми.
Підтвердженням актуальності проблеми вивчення економічної безпеки
підприємства є її усвідомлення керівниками підприємств і створення в
їх організаційних структурах управління спеціальних підрозділів для
забезпечення цієї безпеки, однак ці структурні підрозділи не мають
розробленої і ефективно функціонуючої наукової системи оцінки рівня
безпеки, належної теоретичної бази роботи, що істотно знижує їх
результативність.
Економічну безпеку підприємства варто розглядати, як одну зі
складових загального поняття «безпека підприємства». В перекладі з
грецького «безпека» означає «володіти ситуацією», тобто, безпека – це
такий стан суб’єкта, за якого ймовірність зміни властивих йому
якостей і параметрів у результаті діє факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища незначна [1].
На основі проведеного теоретичного аналізу сутності
економічної безпеки підприємства, можна виділити декілька підходів
науковців до визначення її сутності, що повинні враховуватись при її
дослідженні та на основі яких бачення її змісту можна звести до того,
що це [1; 2; 3]: 1) стан захищеності від внутрішніх і зовнішніх загроз
(крадіжок, шахрайства, фальсифікації, промислового шпигунства
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тощо) системою заходів спеціального правового, економічного,
організаційного, інформаційно-технічного та соціального характеру;
2) стан ефективного використання потенціалу підприємства; 3)
можливість реалізації економічних інтересів підприємства; 4)
наявність та ефективне використання конкурентних переваг,
зумовлених відповідністю матеріального, фінансового, кадрового,
техніко-технологічного потенціалів і організаційної структури
підприємства його стратегічним цілям; 5) рівень гармонізації в часі та
просторі економічних інтересів підприємства з інтересами пов’язаних
з ним суб’єктів зовнішнього середовища.
Базуючись на вище вказаному, економічну безпеку підприємства
визначимо як такий рівень його розвитку, за якого воно здатне
протистояти дестабілізаторам розвитку (внутрішнім і зовнішнім
негативним впливам) на основі достатньої забезпеченості ресурсами
(фінансовими, трудовими, матеріально-технічними), їх оптимальним
розподілом та ефективним використанням, що забезпечуватиме
нарощування потенціалу, найбільш результативне й стабільне
функціонування та динамічний розвиток підприємства у коротко- та
довгостроковій перспективі.
Проте для підприємства стан економічної безпеки зовсім не
означає функціонувати без небезпек. Останні існують завжди, або
майже завжди і в певних межах можуть навіть водночас мати
позитивне значення, будучи каталізатором ділової активності
підприємства. Небезпеки, загрози, проблеми, труднощі не тільки
неминучі в діяльності підприємства, але і корисні у деякій мірі,
оскільки вони грають також і мобілізуючу роль в цій діяльності.
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Витрати будь-якого підприємства, незважаючи на специфіку
його діяльності, розглядається як цінний актив, від правильного та
оптимального управління яким залежить діяльність підприємства в
цілому та досягнення стратегічних цілей, що стоять перед ним, а тому
ефективне управління витратами – це важливе джерело економії
коштів та уникнення додаткових витрат.
Варто звернути увагу на необхідність суттєвого скорочення
часових інтервалів і витрат у сфері постачання, виробництва та збуту в
умовах загострення конкуренції й адаптації до складної і динамічної
структури мотивацій і пріоритетів споживачів, що пояснює зростання
зацікавленості з боку вітчизняних науковців та практиків
(підприємців), насамперед, до логістики, як наукової основи сучасного
ефективного управління потоковими процесами, та логістичних
витрат, зокрема, як важливого джерела зниження собівартості
продукції. Таким чином, на сьогодні актуальним є вдосконалення
наявних
інструментів
управління
логістичними
витратами
промислових підприємств, а також розробка нових інструментів, що
відповідатимуть сучасним економічним умовам їх діяльності.
Логістичні витрати у вузькому розумінні – це витрати, пов’язані
з переміщенням та зберіганням товарно-матеріальних цінностей від
виробника до споживача. У більш широкому розумінні логістичні
витрати можна трактувати як позатехнологічні витрати просторовочасового переміщення різних форм матеріальних потоків
підприємства та витрати, пов’язані із управлінням логістичною
діяльністю, а також вартість альтернативних можливостей
інвестування капіталу та збитки внаслідок некорисних подій, які
унеможливили заплановану роботу підприємства, спричинили
пошкодження та (або) повну втрату його активів.
Логістичні витрати, як правило, складають одну з найбільших
статей витрат, пов’язаних з веденням господарської діяльності,
поступаючись лише витратам на сировину і матеріали у виробництві
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або собівартості реалізованої продукції в гуртовій або роздрібній
торгівлі. Місцями виникнення логістичних витрат є місця виконання
логістичних функцій: складування матеріалів, транспортування
матеріалів, внутрізаводське транспортування, складування готових
виробів, пакування готових виробів тощо.
Стратегія управління логістичними витратами промислового
підприємства полягає в підвищенні ефективності роботи на основі
максимального використання економічних важелів впливу на всі його
сторони роботи. Такий підхід забезпечить досягнення оптимальних
результатів зменшення логістичних, а тому й загальних витрат на
виробництво конкурентоспроможної продукції.
Вибір економічних важелів управління логістичними витратами
на промислових підприємствах повинен ґрунтуватися, з одного боку,
на розширенні меж економічної свободи, а з іншого, на зміні окремих
елементів
організаційно-економічного
механізму
управління
витратами, а також орієнтуватися на впровадження технологій та
інструментів логістики [1, с. 103]. На сьогодні варто виділити наступні
елементи ефективного управління логістичними витратами: 1)
надходження всіх матеріалів у відповідних кількостях, якості й
асортименті до місця споживання; 2) зміни запасів матеріалів у
відповідь на інформацію про можливості їх швидкого придбання; 3)
зміна політики продажу товарів, що виробляються, на політику
виробництва товарів, що продаються; 4) зменшення оптимального
розміру партії постачання та обробки до одиниці; 5) якісне виконання
усіх замовлень у мінімальні строки.
Чинниками зниження логістичних витрат промислового
підприємства можуть бути: підвищення технічного рівня виробництва
і реалізації продукції; вдосконалення організації праці та
транспортування сировини, продукції; ефективне формування і
зберігання запасів; зміна структури та обсягу продукції; формування
ефективної мережі постачальників; галузеві та інші фактори.
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Запровадження ринкових відносин в Україні активізувало
ділову ініціативу вітчизняних суб’єктів господарювання. Для
прийняття ефективних управлінських рішень необхідна достовірна
інформація про результати діяльності, сформована з урахуванням
специфіки господарювання підприємств та їх організаційної
структури. Насамперед це стосується доходів та витрат, як
визначальних складових фінансових результатів [2;162с.].
Достовірність формування фінансового результату є основою
принципів і правил бухгалтерського обліку, обов’язкове дотримання
яких вимагає законодавча база. Система бухгалтерського обліку
підприємств України повинна не лише забезпечити підготовку
фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, але й передбачити можливість трансформації
звітності українських підприємств у фінансову звітність за
міжнародними стандартами фінансової звітності, або, як мінімум, її
зіставлення з показниками, отриманими на основі цих стандартів [3;
19с.]
Одним з аспектів проблеми організації обліку фінансових
результатів є класифікація доходів і витрат. Визнані доходи
класифікуються в бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 15 «Дохід»
за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші
доходи; д) надзвичайні доходи. Далі в стандарті вказано, склад доходів
, віднесених до відповідної групи, встановлено П(С)БО 3 «Звіт про
фінансові результати». Втім, необхідно наголосити, що, згідно з
положенням, доходи класифікують за такими групами: дохід (виручка)
від реалізації продукції; інші операційні доходи, дохід від участі в
капіталі; інші фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи. Це
означає, П(С)БО 15 «Дохід» і П(С)БО 3 «Звіт про фінансові
результати» класифікація доходів за групами не збігається, саме тому
потрібна класифікація доходів, яка б відповідала підходам визнання
доходу згідно з П(С)БО 15 «Дохід» і відповідає економічній сутності
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господарських операцій і класифікації доходів за групами. Наприклад:
1. Дохід, отриманий від продажу активів; 2. Дохід, отриманий від
використання активів іншими сторонами – дохід від участі в капіталі і
дохід, отриманий внаслідок інвестиційної діяльності; 3. Інші доходи,
які отримані внаслідок певних подій і не пов’язані з господарською
діяльністю.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності визначає П(С)БО 16 «Витрати». Критичний аналіз сукупності
методичних засад щодо класифікації витрат засвідчив, що впродовж
останніх років склався класичний підхід до їх застосування. Однак
організація і методика обліку потребує вдосконалення за окремими
напрямками, зокрема: необхідність уточнення підходів щодо
віднесення витрат до конкретної їх складової, уточнення і
конкретизація методичних засад класифікації та обліку витрат звітного
періоду, забезпечення витрат наступних періодів, витрат майбутніх
періодів і зменшення доходу та власного капіталу [2; 163с.].
Методика узгодження фінансових результатів підприємницької
діяльності є складним обліковим процесом, який повинен забезпечити
комплексний підхід, здійснюваний у чіткій послідовності і який
охоплює такі основні напрями: визначення і відображення у
фінансовій звітності результату підприємницької діяльності; а в
податковій звітності – прибутку до оподаткування; розкриття
інформації про причини і суми розбіжностей між показниками
прибутку (збитку) у фінансовій і податковій звітності [1;32с.].
Отже, правильне і достовірне визначення фінансового
результату в системі бухгалтерського обліку забезпечується через
використання загальноприйнятих принципів визнання доходів, витрат
і їх розподілу за звітними періодами. Це зумовлює однакову
інтерпретацію показників фінансової звітності різними користувачами.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Операційна діяльність підприємства - основна діяльність
підприємства, тобто діяльність. що пов'язана з виробництвом,
реалізацією продукції, товарів та послуг, як визначальної мети
створення суб'єктів підприємницької діяльності та забезпечує йому
основну частину доходу. Операційні витрати - прогнозовані витрати
власника, пов'язані з отриманням валового доходу.
На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій та
інформатизації усіх соціально-економічних процесів, нагальною
потребою, особливо великих та середніх господарюючих суб’єктів, є
автоматизація управлінських процесів, і зокрема автоматизації
бухгалтерського обліку.
Метою дослідження є вивчення можливості застосування
інформаційних технологій для отримання своєчасної та достовірної
інформації та прийняття адекватних управлінських рішень щодо
організації обліку операційних витрат. Очевидно, що традиційні
системи ведення бухгалтерського обліку не відповідають сучасним
вимогам.
Для досягнення даної мети в роботі поставлені наступні
завдання:
1 Дослідити можливості сучасних інформаційних систем щодо
обліку операційних витрат;
2 Розкрити головні аспекти здійснення облікового процесу
щодо витрат операційної діяльності з використанням інформаційних
технологій.
3 Визначити перспективні напрямки розвитку інформаційних
систем щодо обліку операційних витрат;
У розробку питань удосконалення інформаційних систем обліку
витрат операційної діяльності вагомий внесок зробили сучасні
вітчизняні вчені Ю.А. Кузьмінський, Б.М. Литвин, В.В. Сопко,
Ю.Д. Чацкис, В.О. Шевчук; зарубіжні дослідники О.М. Андросов,
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В.П. Астахов, А.П. Бархатов, Дж. Блейк, Ж.Г. Леонтьєва, Б. Нідлз,
П.Я. Папковська, Я.В. Соколов, Н.Т. Шалашова.
Отримана облікова та аналітична інформація про понесені
витрати на виробництво, яка сформована в даній інформаційній
системі, має містити показники для підготовки і прийняття
управлінських рішень на всіх рівнях управління виробництвом. Також,
дана інформація, повинна відповідати вимогам бухгалтерською обліку
в умовах ринкових відносин та чинного законодавства України.
Інформаційні бухгалтерські системи поза залежністю від їхнього
масштабу, програмно - апаратної платформи і вартості повинні
забезпечувати якісне ведення обліку, бути надійними і зручними в
експлуатації.
У функціональному аспекті інформаційні бухгалтерські системи
щодо обліку операційних витрат, повинні безпомилково робити
арифметичні розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення,
перевірку і роздруківку первинних і звітних документів довільної
форми; здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї
друкованої форми в іншу; робити нагромадження підсумків і числення
відсотків довільного ступеня складності; забезпечувати звертання до
даних і звітів за минулі періоди (вести архів).
Для того щоб забезпечити зазначені можливості, інформаційна
система повинна мати єдину базу даних по поточному стану
бухгалтерського обліку операційних витрат.
З погляду організації інформаційної системи управління
спочатку доцільно визначити елементи, виходячи з її функцій, що
реалізуються через облік, контроль, аналіз, маркетинг, планування, які
створюють системи економічної інформації.
Необхідно зазначити, що в процесі побудови обліку витрат на
виробництві, технологічний процес являє собою сукупність кількох
технологічних операцій. Характер операцій технологічного процесу
визначає можливість їх відображення в первинних документах па
підставі даних про кількісні параметри виробничого процесу.
Формулювання вимог до інформаційної системи відбувається з
урахуванням функцій процесу управління не кожній ділянці окремо,
та використовуючи їх, як єдине ціле.
Проведення автоматизації бухгалтерського обліку, вимагає
значної підготовчої організаційної та методичної роботи. Власне,
додаткові зусилля на самому початку (на етапі підготовки), знижують
ризики непродуктивних втрат в майбутньому.
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Перехід необхідно організувати плавно, поетапно, краще за все
на початку звітного періоду. Потрібно також правильно оцінити склад
і обсяг необхідного документообороту, визначити, які документи
будуть вестись в електронному вигляді, а які в паперовому. Значну
допомогу в цьому можуть надати діаграми інформаційних потоків в
межах підприємства та поза ним (відносини з контрагентами).
В Україні пропонується цілий спектр програмних продуктів для
автоматизації бухгалтерського обліку операційних витрат, найбільш
популярними серед яких є: ―Парус‖, ―Fin Expert‖, ―БЭСТ‖, ―Lady Fin‖,
―Фінанси без проблем‖, ―1С – Бухгалтерія‖ та ін.
При здійсненні конкретного вибору необхідно враховувати
специфіку діяльності підприємства (розміри, галузь діяльності і т. д.).
Також необхідно звернути увагу такі характеристики системи як
функціональність, гнучкість, настроюваність, ціна, здатність до
розширення (якщо підприємство планує успішно працювати),
модульність, стабільність системи, рівень післяпродажного сервісу,
простота освоєння персоналом. Найкраще рішення для одного
підприємства може бути неприйнятним для іншого.
Отже, автоматизація бухгалтерського обліку витрат операційної
діяльності дає можливість значно підвищити продуктивність праці
бухгалтерів, унеможливлює цілий ряд типових помилок, що
допускаються працівниками бухгалтерії, дозволяє максимально повно
використовувати кваліфікацію спеціаліста й максимально спрощувати
повсякденну рутинну роботу.
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ОБЛІК ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби є одними із основних активів у балансі кожного
підприємства. Безперечно основними визначальними факторами, які
впливають на залишкову вартість кожного об’єкта основних засобів є вибраний метод амортизації, строк корисного використання об’єктів
та встановлена ліквідаційна вартість. Але ці фактори не
регламентуються стандартами бухгалтерського обліку чи іншими
нормативними документами і в практичній діяльності вирішуються
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зовсім не з позицій доцільності того чи іншого методу, а з намаганням
мінімізувати витрати часу та фінансів, обираючи найпростіші
варіанти. Це, звичайно, призводить до нівелювання показників
наявності та використання основних засобів для користувачів
фінансової звітності і робить неможливим порівняльний аналіз на
декількох підприємствах, особливо за відсутності розкриття цього
питання в обліковій політиці.
Як свідчать опитування облікові служби підприємств, як
правило, використовують податковий, прямолінійний та метод
зменшення залишкової вартості нарахування амортизації основних
засобів.
Найбільший вплив на вибір методу нарахування амортизації у
практичній діяльності мають такі фактори:
1. простота/складність методу та можливість його застосування;
2. вплив на собівартість продукції та вартість засобів у звітності;
3. кваліфікація робітника, уповноваженого вирішувати це
питання;
4. наявність корпоративної політики у сфері нарахування зносує
На давний час не існує єдиної думки щодо найкориснішого або
найдоцільнішого з методів. Значну кількість прцівників облікової
служби використовує податковий метод нарахування амортизації. С.
Єленчук стверджує, що найбільш прийнятним для української
економіки є прямолінійний метод [1, с.206]. Н. Горицька вважає
найкориснішим для підприємств кумулятивний метод [2, с.24]. С.
Євтушенко притримується думки, що найбільш придатним до
практичного застосування (в с/г підприємствах) є метод прискореного
зменшення залишкової вартості [3, с.12]. Н. Виговська стверджує, що
якщо основні засоби приносять більші доходи на початку строку їх
корисної служби, то найдоцільніше застосовувати методи прискореної
амортизації [4, с.12]. Т. Кононенко та В. Замлинський пропонують
використовувати метод подвійного зменшення залишкової вартості з
поділом всіх основних засобів на чотири групи з чітко визначеними
строками експлуатації об’єктів [5, с.28].
У питанні вибору методу нарахування амортизації пропонуємо
виходити з двох позицій:
1. принцип обачності;
2. очікуваний спосіб отримання економічних вигод від
використання об’єктів.
Принцип обачності. Найбільше принципу обачності відповідає
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метод зменшення залишкової вартості, який дає найбільшу суму
амортизації в перші роки використання об’єкта. Слідом за ним йдуть
метод прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний.
За рівномірного випуску продукції показники виробничого методу
наближаються до прямолінійного. В перші роки приблизно такий же
результат дає податковий метод.
Очікуваний спосіб отримання економічних вигод від
використання об’єктів. Як показує практика, при виборі методу
амортизації часто відбувається нехтування даним критерієм. В основу
покладено умовний поділ основних засобів на два типи:
а) безпосередньо зайняті у виробництві, допоміжні та
обслуговуючі (рахунки обліку 104, 105, 106);
б) інші основні засоби, які в основному представляють
інфраструктуру підприємства (рахунки обліку 102, 103, 107, 108, 109).
Стосовно першого типу об’єктів, то для всіх основних засобів, щодо
яких є можливість достовірно та з мінімальними витратами визначити
обсяг виробленої продукції, застосовується виробничий метод.
Для транспортних засобів, цей метод пропонується в
обов’язковому порядку. Якщо ж визначити фактичну потужність
важко або неможливо, то застосовується один з т.зв. прискорених
методів, що сприятиме швидшому поверненню капітальних вкладень.
Для цього всі засоби першого типу згруповано на три класи, в основу
яких покладено швидкість зносу (насамперед морального) та характер
застосування. До першого класу відносять високотехнологічні об’єкти
– електронно-обчислювальні машини, периферійну техніку,
інформаційні системи – та пропонується використовувати метод
зменшення залишкової вартості, який показує найшвидшу динаміку
амортизації.
До другого класу відносять основну масу виробничих об’єктів –
різноманітні машини та устаткування, верстати, двигуни, пристрої – із
застосуванням методу прискореного зменшення залишкової вартості,
який за обсягами нарахованої амортизації показує усереднений
результат серед трьох прискорених методів. Третій клас складають
допоміжні об’єкти – інструменти, прилади, офісне обладнання – з
використанням кумулятивного методу. Групування основних засобів
зроблено на основі Державного класифікатора ―Класифікація
основних фондів‖ [6].
До другого типу основних засобів (рахунки обліку 102, 103, 107,
108, 109) віднесено специфічні об’єкти, які можуть не приймати
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безпосередньої участі у виробничому процесі, важко визначити їх
фактичну потужність та не складають питому частину основних
засобів на підприємствах (крім сільськогосподарських). До цієї групи
пропонуємо застосовувати прямолінійний метод.
Наступним моментом, який суттєво впливає на величину
нарахованої
амортизації,
є
визначення
строку
корисного
використання. Надана свобода в цьому питанні приводить до того, що
на однаковий об’єкт на різних підприємствах такий строк може
суттєво відрізнятись. Дослідження процесу нарахування амортизації в
інших країнах показує, що прогресивним підходом є законодавчий
поділ основних засобів на групи зі встановленням строків корисного
використанням.
Іншим ключовим моментом є визначення ліквідаційної вартості
основних засобів. Відсутність загальноприйнятої методики призвела
до того, що цей показник оцінюється навмання і не ґрунтується на
яких-небудь наукових засадах.
Виходячи з визначення ліквідаційної вартості, її можна
розрахувати за формулою:
Л = ( М * Ц – В ) * (І/100)n
де Л – ліквідаційна вартість;
М – кількість отриманих матеріальних цінностей від ліквідації
об’єкта;
Ц – ціна за одиницю отриманих від ліквідації матеріальних
цінностей;
В – витрати, пов’язані з продажем/ліквідацією;
І – середній річний індекс споживчих цін протягом n років;
n – кількість років корисного використання об’єкта.
Зрозуміло, що індекс споживчих цін майбутніх років можна
взяти лише прогнозний або скористатись усередненим показником за
декілька останніх років. Але за умов високих темпів інфляції може
скластись ситуація, коли розрахункова ліквідаційна вартість
перевищить первісну. Тому неприпустимо співставляти ліквідаційну
(як майбутню) та первісну вартості при розрахунку амортизації.
Пропонуємо внести зміни до визначення ліквідаційної вартості,
виклавши його у такій редакції: ліквідаційна вартість – теперішня
(поточна) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство
очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після
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закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за
вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем (ліквідацією).
Ліквідаційну вартість доцільно розраховувати лише для об’єктів,
що знаходяться на рах. 103, 104, 105 та мають у своїй структурі
суттєву однорідну складову (метал, будівельні конструкції і т.д.). Для
всіх інших пропонуємо встановлювати ліквідаційну вартість у розмірі
1 грн. (це пояснюється тим, що для розрахунку амортизації методом
зменшення залишкової вартості обов’язково потрібна ліквідаційна
вартість, більша за нуль).
Наведені рекомендації дозволяють встановити єдині підходи до
нарахування амортизації на всіх підприємствах та підвищити якість
облікової інформації.
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
Події, які сьогодні складаються в фінансовому житті, а саме
світова фінансова криза, призводять до прийняття нових рішень в
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діяльності суб’єктів господарювання. Хоча більшість видатних
економістів і кваліфікованих спеціалістів стверджують, що зараз
кризові явища мають тенденцію до спаду, все одно ми не повинні
виключати можливість їх повторення. Таким чином, у майбутньому
ми маємо бути готовими до виникнення нових криз. Тому, ми маємо
зробити усе можливе, щоб уникнути або мінімізувати такий хід
розвитку подій в наступних роках. Усе це безпосередньо пов’язане із
фінансовими ризиками, що не були враховані, реалізувалися в
реальності і певною мірою призвели до розвитку світової фінансової
кризи. Будь-яка фінансова діяльність пов’язана з ризиком, тому
питання аналізу фінансових ризиків набуває останніми роками дедалі
більшої актуальності.
Необхідність управління фінансовими ризиками вивчають
зарубіжні та вітчизняні вчені. Питання фінансових ризиків та шляхів
їх управління досліджується у роботах В.В. Вітлінського,
І.Т. Балабанова, М.С. Клапківа, В.В. Шахова Г.Ф. Шершеневича,
В.С. Щербини, В. Янішена, Р. Дж. Хобарта, Б. Едвардса, Т. Райса, Б.
Койлі, а також інших науковців, що займались даною проблемою.
Таким чином, фінансові ризики – це, по-перше, небезпека
можливої втрати ресурсів або недоотримання коштів порівняно з
варіантом, який розрахований на раціональне використання ресурсів у
даній сфері діяльності; по-друге, ймовірність отримання додаткового
обсягу прибутку, пов'язаного з ризиком.
Призначення аналізу ризику полягає в отриманні необхідних
даних для прийняття рішень про доцільність участі в проекті та оцінці
наслідків.
Послідовність проведення аналізу ризику:
1) Виявлення потенційних ризиків, пов'язаних з фінансовою
діяльністю підприємства;
2) Виявлення факторів, що впливають на рівень фінансових
ризиків;
3) Аналіз виявлення ризиків;
4) Аналіз і ранжування потенційних ризиків;
5) Вибір методів визначення шляхів нейтралізації фінансових
ризиків;
6) Застосування обраних методів;
7) Оцінка результатів і коригування обраних методів;
8) Розробка заходів для зниження ризику.
При аналізі ризику виявляються його джерела та причини. За
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джерелами виникнення розрізняють ризики: власне господарський і
пов'язаний
з особистістю людини. За причиною виникнення
виділяють ризики, що є наслідком: невизначеності майбутнього,
непередбаченості поведінки партнера, браку інформації.
Для управління фінансовими ризиками необхідно провести
аналіз факторів, які впливають на рівень ризиків підприємства, щоб
виявити рівень керованості окремими їх видами.
Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків
поділяються на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх належать: рівень
економічного розвитку країни та регіону; темпи інфляції в країні;
співвідношення попиту і пропозиції; рівень конкуренції; рівень
економічного розвитку галузі; вплив державного регулювання.
До внутрішніх: фінансова стратегія підприємства; забезпеченість
підприємства
фінансовими ресурсами; наявність кваліфікованих
менеджерів; розмір власного капіталу підприємства.
На наступному етапі проводиться оцінка рівня ризиків, яка
здійснюється на основі розрахунку ймовірності виникнення
фінансового ризику.
В економіці розроблено широку систему методів оцінки
ймовірності виникнення фінансових ризиків, однак найчастіше
використовуються
експертний,
статистичний,
розрахунковоаналітичний і аналоговий методи.
Метод експертних оцінок. Вказаний метод ґрунтується на
опитуванні кваліфікованих фахівців у галузі фінансів і страхування з
подальшою математичною обробкою в результаті проведеного
опитування.
Статистичні методи застосовуються для оцінки ризику. Вони
включають дисперсійний, регресійний і факторний аналіз. Суть
статистичного методу полягає в тому, що вивчається статистика
витрат і прибутків, які мали місце на аналізованому підприємстві.
Встановлюється величина або частка тієї чи іншої економічної віддачі
і складається прогноз на майбутнє.
Розрахунково-аналітичні методи застосовуються найчастіше.
Їхня перевага полягає в тому, що вони досить добре опрацьовані,
прості для розуміння та оперують нескладними поняттями. До них
належать: метод дисконтування, аналіз окупності витрат, аналіз
беззбитковості виробництва, аналіз стійкості тощо.
Аналогові методи полягають у вишукуванні і використанні
схожості, подібності явищ, предметів, систем, тобто, нові ідеї та
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пропозиції виникають на основі зіставлення з іншими, більш чи менш
аналогічними об'єктами.
Засоби запобігання або зниження ризиків і їхніх наслідків дуже
різноманітні. Загальна назва цих методів - страхування ризиків. До
найбільш загальних із них варто віднести такі: диверсифікація ризиків;
страхування подій та їхніх результатів; встановлення лімітів; постійне
дослідження ринкової кон'юнктури, накопичення інформації про стан
ринку; об'єктивна оцінка власних можливостей; оптимізація
планованої корисності.
Таким чином, аналіз фінансових ризиків підприємства являє
собою важливий процес передбачення і нейтралізації їх негативних
фінансових наслідків, пов’язаних з їх ідентифікацією, оцінкою,
профілактикою і страхуванням, а також отримання можливих
додаткових прибутків.
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ВПЛИВ ЗБІЛЬШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ НА
ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
Формування та реалізація дієвої соціальної політики завжди
було невід’ємною складовою успішного економічного життя будь-якої
країни. Серед класиків, що присвятили багато праць цим проблемам,
можна назвати А.Сміта, А.Маршалла, Д.Рікардо, і інших. Вагомий
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внесок у розгляд цього питання зробили відомі сучасні вітчизняні
економісти: В.П.Бевз, П.І.Гайдуцький, І.Ф. Гнибіденко, А.М.Гриненко,
В.В.Іванкевич, Л.Качан, О.Ф.Кузнєцова, О.М Палій, Е.М. Лібанова та
ін.
Обсях коштів, які спрямовуються на соціальний захист
населення, залежить від фінансових можливостей держави, які
визначаються обсягом ВВП та обсягами споживання. Соціальний
захист державою здійснюється за допомогою встановлення соціальних
гарантій і проведення різних соціальних виплат з бюджету.
Оскільки соціальні видатки є складовою державних видатків, а
ті в свою чергу є складовою сукупних видатків, то рівноважний обсяг
національного виробництва залежить від будь-яких змін у величині
соціальних видатків. Збільшення їх, відповідно має збільшувати
рівноважний обсяг виробництва. І навпаки, зменшення величини
соціальних видатків переміщує лінію видатків донизу, що
супроводжується скороченням зайнятості та рівноважного ВВП.
Збільшення соціальних виплат мало не досить позитивний ефект
на економіку України, так протягом останніх років саме соціальні
виплати були головними стимулюючими для інфляційних процесів в
Україні. Тому нагальною необхідність є зважений аналіз наслідків
зростання соціальних виплат та ретельне їх обґрунтування з огляду на
реальні демографічні та економічні передумови.
Нагальною необхідністю є перехід від політики простого
нарощування обсягів соціальних видатків до структурних реформ в
соціальній сфері, пріоритетним напрямом яких має стати
трансформація політики доходів, тобто перенесення акцентів з
підтримки нужденного населення на створення передумов для
розширення продуктивної зайнятості та забезпечення гідних умов
праці.
Необхідно розробити сучасну модель і ефективну методологію
для проектування бюджетних виплат у соціальну сферу, що мають
базуватися на об’єктивній статистиці реальної чисельності категорій
громадян, які мають право на отримання різних державних допомог.
Також забезпечити якісний збір та обробку інформації, спрямованої на
вдосконалення системи управління даними, що використовуються у
сфері соціального захисту на регіональному та центральному рівнях.
Отже, соціальна політика уряду має здійснюватись відповідно
до потреб населення, але в межах економічних ресурсів. Реформи
мають бути цілісні, адекватні і послідовні. Для цього має
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удосконалити моніторинг системи соціальних виплат, шляхом:
визначення конкретних цілей, завдань та показників виконання
бюджетних програм соціального захисту населення, забезпечення
проведення оцінки і моніторингу ефективності системи державних
соціальних виплат, визначення максимальної межі їх розширення на
основі наявних економічних ресурсів, здійснення будь-які зміни в їх
обсязі лише попередньо вивчивши прогнози щодо їх впливу на
економічні процеси.
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Визначення балансу включає три терміни: «активи»,
«зобов’язання», «власний капітал», які характеризують його складові
частини. Для правильного складання балансу дуже важливим є
розуміння цих термінів.
Поняття активів наведено у П(С)БО 2: «Активи — ресурси,
контрольовані підприємством в результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних
вигод у майбутньому». Процес визнання окремих активів в обліку
досить тривалий, так як вимагає дослідження цілого ряду умов і
обмежень:
1. По-перше, виникнення у результаті минулих подій (тобто
господарська операція чи інша подія, що забезпечує збільшення прав
на вигоду або контроль над нею, вже відбулася). Наприклад: активом є
придбання майна за гроші, в кредит, в обмін на інше майно,
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безкоштовно; в той же час підписання угоди про придбання не
приведе до появи активу.
2. По-друге, здійснення контролю підприємством випливає з
права управління певними ресурсами. Контроль не залежить від права
власності, тобто підприємство здійснює контроль не через власність, а
через управління.
3. По-тртє, майбутня економічна вигода, втілена в активі, є
потенціалом, що сприяє надходженню грошових коштів чи їх
еквівалентів на підприємство. Наприклад: продаж готової продукції
забезпечує надходження грошових коштів, в той же час існує ризик
неплатоспроможності покупця. Цей критерій досить умовний, так як
бухгалтер дуже часто припускає, що вигоди можуть бути, а
достовірною інформацією він не володіє. Невідшкодована
заборгованість підприємства-банкрута не може бути відображена як
актив у балансі його кредитора, оскільки надходження грошових
коштів не відбудеться
Крім того для активу положеннями стандартами визначено ще
одну умову: оцінка його може бути достовірно визначена.
Як бачимо, головним критерієм відображення певних цінностей
в активі балансу є те, що підприємство контролює вигоди, отримані
від використання майна, та переймає ризики, пов’язані з активом.
Водночас право власності не є істотним при визнанні активу в балансі.
Весь процес визнання є доволі суб’єктивним, особливо третя умова.
Один і той же об'єкт може бути на одному підприємстві активом, а на
іншому ні, що вказує на необхідність запровадження контролю за цим
процесом в кожного суб’єкта господарювання.
УДК 657
Кіленчук Ю.В., ст. гр. ОАС-32
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Для впорядкування бюджетного процесу особливо в частині
планування та виконання видаткової частини бюджетів усіх рівнів,
передусім необхідно удосконалити державний фінансовий контроль,
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що здійснюється як на рівні держави, так і на рівні відповідних
регіонів. Незважаючи на посилення окремих етапів здійснення
фінансового контролю, слід констатувати, що кількість фінансових
порушень з року в рік не зменшується.
Результати діяльності Державної контрольно-ревізійної служби
свідчать про динаміку зростання сум виявлених збитків і фінансових
порушень вцілому. Однак чинний нині інститут фінансового контролю
не може повною мірою сприяти оптимізації бюджетного процесу та
поступальному розвитку соціально-економічних відносин [2].
Тому, недооцінка ролі фінансового контролю призводить до
значних порушень і зловживань у сфері фінансових відносин у
державі, що і спостерігається в останні роки.
З огляду на це, Україну у світовому співтоваристві сприймають
як країну, яка має високий рівень корупції. Цей фактор є одним із
наслідків недосконалості контролю з боку держави, в тому числі і
фінансового контролю.
Існує
проблема відсутності системності контролю, тобто
відповідності попереднього, поточного і наступного контролю. Нині
фінансовий контроль з боку органів державної контрольно-ревізійної
служби носить каральний і виховний характер, але не має
превентивного характеру щодо попередження порушень бюджетної
дисципліни та запобігання зловживань у фінансово-бюджетній сфері.
З огляду на вище вказане, важливо зауважити, що актуальність
фінансового контролю полягає у сучасній необхідності створення
досконалої системи контролю в Україні для забезпечення
відповідальності та дисципліни під час проведення реформування
народного господарства, що може стати запорукою ефективності
намічених реформ у державі.
Одним із напрямів удосконалення фінансового контролю є
підвищення дієвості поточного контролю з боку органів казначейства
в координації з органами виконавчої влади та державної податкової
адміністрації. Доцільно було б залучати органи ДКРС до здійснення
попереднього контролю на стадії формування кошторисів доходів і
видатків бюджетних установ, або уповноважити фінансові органи та
органи Державного казначейства здійснювати крім поточного ще й
попередній контроль за формуванням фінансових ресурсів бюджетних
установ та організацій.
Для досягнення оптимальних співвідношень необхідно надати
органам місцевого самоврядування більшої фінансової самостійності.
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Це повинно привести до того, що жителі муніципального утворення
зможуть безпосередньо впливати на той рівень і спектр соціальних
послуг, що їм надаються, а також впливати і на вибір способу
фінансування цих послуг [1]. Доцільно упровадження в життя нових
напрямів і методів здійснення контрольних функцій, однією з яких є
аналітична робота щодо проведення аналізу ефективності
використання бюджетних коштів на предмет виявлення основних
чинників, що призводять до неефективного використання фінансових
ресурсів.
Отже, на нашу думку. перспективи удосконалення фінансового
контролю залежать від його якості на всіх його етапах і своєчасності
адекватного реагування фінансових органів, головних розпорядників
кредитів та органів влади на результати подальшого контролю.
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ЗАРОДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРІЇ ТА ФОРМУВАННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАУКИ
Постановка проблеми. Знання історії обліку важливе для
розуміння його сучасного стану і оцінки можливих напрямків
розвитку. Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не
заради її самої, а для полегшення розуміння сучасного і оцінки
майбутнього.
Над дослідженням історії бухгалтерського обліку працювала
велика кількість науковців. Серед українських авторів можна назвати
таких: Бутинець Ф.Ф., Білуха Т.М., Остапюк М.Я., Лучко М.Р, Данків
Й.Я., Чабанова Н.В.. Серед закордонних авторів теж велика кількість
науковців, які досліджували питання історії бухгалтерського обліку,
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наприклад - Соколов Я.В., Раймон Де Рувер, та багато інших. В
основному вони представляють єдиний погляд на факти розвитку
науки про бухгалтерський облік, ґрунтуючись на археологічних
знахідках та дослідженнях істориків, проте роблять на основі даних
фактів дещо інші висновки, втім погоджуючись в основних питаннях.
Ціль даного дослідження полягає у тому аби ознайомившись із
історією розвитку бухгалтерського обліку дослідити зв’язок між
економічними передумовами та предметом бухгалтерського обліку, а
як наслідок його об’єктами, що і визначали методику практики
рахівництва на певному етапі історичного розвитку суспільства.
В літературі виділяють
4 основні періоди розвитку
бухгалтерського обліку: 1-й – з моменту виникнення до кінця 18-ого
століття;
2-й – з кінця 18-ого ст. до кінця 19-ого ст.;
3-й – кінець 19-ого і початок 20-ого ст.;
4-й - с початку 20-ого і до наших днів.
Перший період- виникнення та розвиток рахівництва характеризується виникненням різних способів реєстрації фактів в
облікових регістрах (журналах, відомостях та ін.) у вигляді
систематичних і хронологічних записів. Вершиною періоду
становлення бухгалтерського обліку було широке розповсюдження
методу подвійного запису. Що ж стосується конкретної дати
виникнення подвійної бухгалтерії , то науковці не можуть її точно
назвати. До такої ж думки схиляється і видатний дослідник Раймонд
де Рувер. У своїй роботі «Як виникла подвійна бухгалтерія»,
перекладеній російською мовою та виданій у Росії у 1958 р., вказує на
те що подвійна бухгалтерія зародилас в Італії приблизно між 1250 та
1350 рр.
Однак вперше систематизацію обліку провів францисканський
монах Лука Пачолі. Це математик зі світовим ім’ям, людина
універсальних знань, учень П’єра делла Франческа і Леона Батіста
Альберті, друг і вчитель Леонардо да Вінчі. Його слава грунтується на
відомому ―Трактаті про рахунки і записи ‖, який увійшов до складу
фундаментальної праці - ―Сума арифметики, геометрії ,вчення про
пропорції і відношення‖ (3.74). Трактат був перекладений багатьма
мовами і, за ступенем впливу на розвиток обліку з ним не може
зрівнятися жодна праця. Історики відмічають п’ять найголовніших
моментів, які Лука Пачолі вніс до справи розвитку бухгалтерського
обліку(теоретичне обґрунтування подвійного запису, заклав
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передумови для виділення обліку в окрему науку, виокремив методи
та інструменти притаманні лише бухгалтерському обліку, висунув
припущення про те що прийоми та методи обліку можуть різними в
залежності від мети адміністрації, вперше ввів моделювання яке
базувалось на комбінаториці). У Луки Пачолі та В. Котрулі було
багато послідовників завдяки яким подвійна бухгалтерія поширилась з
початку в Італії, а згодом і по всій Європі. Саме позиції Л. Пачолі та
його послідовників стали основою для подальшого розвитку
бухгалтерського обліку як науки, а як наслідок і практики рахівництва.
Другий період припадає на час революційних перетворень у
галузі виробництва, розвитку фізичних форм товарних відносин та
збільшення обсягів торговельних ,фінансових та інших операцій не
тільки в окремих країнах, але й в усьому світі. Протягом цього
періоду видається досить велика кількість праць з обліку, виникають
різні теорії: юридична – у Франції, матеріалістична (економічна) – в
Італії, камеральна – в Німеччині тощо (1.116). Історичне значення
цього періоду полягає в тому, що саме тоді було визначено основні
напрямки науки ‖рахівництво ‖, за якими відбувся і її подальший
розвиток.
Третій період – становлення бухгалтерського обліку
(рахівництво), як галузі наукових знань. Протягом цього періоду
зусилля більшості авторів були направленні виключно на те, щоб
встановити теоретичні основи бухгалтерського обліку, визначити
область тих явищ, вивчення яких складає об’єкт даної науки. Було
сформульовано ряд визначень бухгалтерського обліку і його цілей.
Бухгалтерський облік починає виконувати управлінські функції і хоча
вони елементарні та примітивні – це вже початок переходу
рахівництва від суто практичної суто практичної сукупності способів
та методів простої фіксації господарських фактів та подій,
спрямованого на підрахунок запасів, активів та інших об’єктів до
ґрунтовної системи знань, що виконує ряд управлінських функцій.
Тобто система бухгалтерського обліку починає сама впливати на
ефективність діяльності підприємства. До такої трансформації,
безумовно призвели зміни економічних умов – розвиток товарно
матеріального виробництва, капіталістичних відносин, засобів праці,
поява нових економічних теорій, тощо.
Четвертий період поділяють на дві основні стадії.
Перша стадія - охоплює період до середини 20-го ст. і
характеризується розробкою базових принципів об’єктивної оцінки
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майново-правового стану самостійно господарюючого суб’єкта,
галузевим напрямком у побудові системи бухгалтерського обліку,
розширенням
державної
регламентації національних систем
бухгалтерського обліку та звітності.
Друга стадія – розпочалась із середини 20-го ст. і триває до
наших днів – характеризується розробкою принципів оцінки майновоправового стану господарюючих суб’єктів в умовах зовнішнього
ринкового середовища і у зв’язку з прийняттям ефективних
господарських рішень для отримання майбутньої економічної вигоди.
Висновки. Досліджуючи історію розвитку бухгалтерського
обліку, необхідно пам’ятати і про інші науки, які так чи інакше
пов’язані з обліком. Необхідно використовувати так званий
корпоративний (селективний, об’єднуючий ) підхід, суть якого полягає
в тому, що знання, отримані з різних дисциплін, так чи інакше
пов’язаних бухгалтерським обліком, служать вихідним матеріалом,
який може бути використаний при побудові нових методологічних
конструкцій обліку. А вивчення історії обліку та аналіз взаємозв’язків
між економічними умовами та змістовним наповненням основних
теоретичних понять науки про бухгалтерський облік, суттєво
допоможе визначити напрямок досліджень, які в свою чергу дадуть
змогу суттєво вдосконалити практику ведення обліку на діючих
підприємствах, підвищуючи таким чином ефективність їх
функціонування.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Глобалізація є об’єктивним і всеохоплюючим процесом,
характерним для сучасного розвитку світової економіки. Адже не
можна зупинити поступового об’єднання, спрямованого на залучення
України в інтеграційні процеси, які стосуються і ведення
бухгалтерського обліку [3, с.5]. Разом з тим, для спрощення отримання
потрібної інформації важливу роль відіграють інформаційні
технології. Саме комп’ютеризація обліку дозволяє оперативно
отримувати необхідну облікову інформацію для ефективного
управління підприємством та його конкурентоспроможного
функціонування.
Усе вищевикладене засвідчує актуальність теми та обумовлює
мету публікації, якою є обґрунтування необхідності оптимізації та
удосконалення процесу обліку шляхом ефективного впровадження
інформаційних технологій в обліку.
Запровадження сучасних комп’ютерних технологій дає
можливість полегшити отримання потрібної інформації, розширити
склад і зміст інформаційної системи бухгалтерського обліку певного
економічного суб’єкта, а також удосконалити процес визначення
доходів, витрат та фінансових результатів, що дозволяє оптимізувати
процес прийняття рішень на стратегічному, тактичному та
оперативному рівнях управління підприємством [1] та сприяє
вирішенню завдань, пов’язаних з ефективністю використання
ресурсів, забезпеченню ефективного функціонування капіталу в межах
підприємства і національної економіки [2, с.10].
Проте, застосування комп’ютерних технологій, в першу чергу,
потребує удосконалення теоретичних і методичних засад
бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. Виникає потреба в
управлінській орієнтації бухгалтерського обліку і внутрішнього
контролю, що дозволить сформувати інформаційну модель управління
необхідну за умови комп’ютеризації [1,с.24].
Отже, з вищенаведеної інформації можна зробити висновок, що
для України, особливо в сучасних умовах глобалізації, надзвичайно
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важливим є розвиток інформаційних технологій в обліку з метою
ефективного управління та прийняття управлінських рішень на всіх
рівнях.
Тобто, необхідність запровадження інформаційних технологій у
процес обліку з метою ефективного управління підприємством не
викликає сумніву, проте, перш ніж запроваджувати будь-які новітні
інформаційні технології, слід визначитись із основними принципами,
що лежать в основі раціональної організації обліку за умов його
автоматизації. Їх розуміння дасть можливість перш за все головному
бухгалтеру та тому, хто здійснює проектування задач, знаходити та
приймати обґрунтовані рішення із усієї множини теоретично та
практично можливих варіантів, кожен з яких вже пройшов історичну
апробацію.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ
СВІТОВІЙ ФІНАНСОВІЙ КРИЗІ
Сьогодні кожна країна є частиною глобалізованої світової
економіки, що проявляється у взаємопроникненні окремих
національних економік через механізм іноземних інвестицій,
створення спільних підприємств або транснаціональних корпорацій.
Фінансовий блок – найскладніший і найбільш розвинений
сегмент глобалізації, що є результатом поглиблення фінансових
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зв’язків країн, лібералізації цін та інвестиційних потоків, створення
глобальних транснаціональних фінансових груп [ 1, c. 155 ].
Внаслідок процесів економічної і фінансової глобалізації
сформувався очевидний соціально-економічний розрив між невеликою
групою постіндустріальних країн (―глобальними лідерами‖) та іншими
країнами світу (―глобальними аутсайдерами‖). Незалежно від того, як
оцінювати наслідки фінансової глобалізації, статистичні дані свідчать
про фактичну концентрацію капіталів в економічно розвинених
країнах. Хоча фінансові ринки країн, що розвиваються мають вищі
темпи зростання, ніж ринки розвинених країн, але низька капіталізація
в них не дає можливості впливати на глобальний фінансовий ринок.
Інакше кажучи, для використання переваг фінансової лібералізації і
залучення іноземних інвестицій потрібно мати що фінансувати –
перспективні галузі виробництва, які не тільки є перспективними в
технологічному аспекті, а й здатні використати іноземні інвестиції.
Безперечно, що фінансова глобалізація підвищує загальну
взаємозалежність фінансових систем, а їх ускладнення породжує
нестабільність фінансових ринків. Тому навіть економічно розвинені
країни не можуть бути вільними від підвищення ризиків, які є
наслідком фінансової глобалізації. На міжнародному рівні робилися
численні спроби
керівниками міжнародних банків та МВФ
стабілізувати світові фінанси, знизити ризики країн, фірм, окремих
осіб. Втім, швидка глобалізація фінансів залишається найважливішою
причиною вразливості світової економіки.
Глобалізаційні процеси посилили диспропорції національних
фінансових ринків, а це також стає чинником виникнення
міжнародних фінансових криз. Особливості міжнародного руху
капіталів за умов глобалізації полягають в тому, що на глобальному
фінансовому ринку посилюється диверсифікація фінансових
інструментів і каналів розподілу інвестицій, при цьому виникають нові
схеми інвестування.
Капітал став інтернаціоналізованим, однак грошово-фінансові
системи в окремих державах залишаються національними. З одного
боку, свобода переміщення фінансових потоків безпрецедентно
зросла, створивши явні вигоди для інвесторів. З іншого боку, ця
свобода переміщення капіталів стала основним чинником
нестабільності світового фінансового ринку і сприяє виникненню на
ньому кризових явищ (спекулятивність капіталу, ненадійні кредити,
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політика штучного підтримання високих відсоткових ставок тощо) [2,
c. 60].
Світовий фінансовий ринок протягом останніх десятиліть
істотно змінився як за структурою, так і за роллю. Тому сьогодні
світова фінансова система характеризується значною нестабільністю,
що частково проявляється в зростанні кількості фінансових криз.
Глобалізація та збільшення масштабів руху капіталу між країнами
призвели до зростання взаємозалежності національних економік і
фінансових ринків, унаслідок чого потрясіння на фінансовому ринку
однієї країни через різні механізми поширення криз швидко
перекидаються на фінансові системи інших країн. Нинішня світова
фінансово-економічна криза, поштовхом до якої стали проблеми на
ринку іпотечного кредитування у США, - тому пряме підтвердження.
Проте найбільшу небезпеку фінансова дестабілізація на світових
ринках становить для країн, що розвиваються. Масове спекулятивне
чи панічне виведення капіталу з них здатне за досить короткий термін
зруйнувати фінансову систему цих країн. Як свідчить світовий досвід,
саме фактори, що так чи інакше пов’язані з рухом капіталу, відіграли
негативну роль у переважній більшості випадків розгортання
фінансових криз на ринках, що розвиваються.
Фінансова криза показала, що ситуацію ускладнюють небезпеки
подальшого
порушення
макроекономічного
балансу:
вибухонебезпечні зовнішні боргові нагромадження, експортна
незабезпеченість фінансових зобов’язань по відношенню до валютних
інструментів та інститутів, або навпаки, скоріше — це порушення
балансу на валютних біржах, які можуть спричинитися до погіршення
стану на біржах фондових, в реальному векторі взагалі, об’єктивно
унеможливлюючи таким чином своєчасне повернення боргів
закордонним кредиторам та підриваючи довіру потенційних прямих
інвесторів до країни.
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
МІЖНАРОДНИХ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Лізингові операції досить давно стали невід'ємною частиною
економіки розвинутих країн, де близько 30 % інвестицій припадає
саме на операції лізингового характеру. Розвиток лізингу обумовлений
високими темпами зростання промисловості, розвитком науковотехнічного прогресу.
Лізинг є одним із джерел надходжень інвестицій в країну, він
сприяє можливості використанню нових високих технологій без
значних додаткових капіталовкладень, посилює конкуренцію між
банками та лізинговими компаніями, основною перевагою перед
кредитуванням є нижчі вимоги по заставі.
Проте разом із перевагами міжнародні лізингові операції мають
ряд недоліків, які пов’язані із:
1. Не має чітких правил пріоритетності дії того чи іншого
законодавчого акту, що ускладнює його розуміння та, відповідно,
застосування
2. Різний підхід цивільного, податкового та бухгалтерського
законодавства до регулювання лізингу призводить до необхідності
розмежування сфери застосування законів на практиці
3. Законодавство в цілому не сприяє розвитку лізингу
4. Для осіб, що сплачують податки за спрощеною системою,
лізинг стає більш дорогим, оскільки:
 балансоутримувач лізингового активу не сплачує податок на
прибуток і не нараховує податкову амортизацію.
 лізингоодержувач не є платником ПДВ, а отже не може
відшкодувати через податковий кредит вартість сплаченого у ціні
ПДВ.
5. Митне законодавство не заохочує ввезення активів, які є
предметом лізингу, на митну територію України, оскільки необхідно
буде сплатити податок на додану вартість в повному обсязі при
перетині предметом лізингу митного кордону України;
6. Базою для визначення податків та зборів є відомості про
митну вартість таких товарів. В Україні основним методом визначення
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митної вартості товарів є метод за ціною угоди (ціна угоди включає не
тільки вартість предмету лізингу, а й інші платежі лізингодавцю).
Протягом тривалого часу економічна сутність лізингу
залишається нечітко визначеною: зміст і роль його в теорії і практиці
трактується по-різному, спостерігається суперечлива, подвійна
природа лізингу, який є складною синтетичною формою
господарських відносин, що містить у собі елементи купівлі-продажу,
кредиту, оренди, прокату, продажу в розстрочку та викупу.
Закон "Про лізинг" визначає міжнародний лізинг як договір
лізингу, що здійснюється суб'єктами лізингу, які перебувають під
юрисдикцією різних держав, або якщо майно чи платежі перетинають
державні кордони. Міжнародний лізинг – одна з форм лізингових
операцій.
Сучасний
ринок
лізингових
послуг
характеризується
різноманітністю форм лізингу, моделей лізингових контрактів і
юридичних норм, які регулюють лізингові операції. Визначення видів
лізингу ускладнюється рядом обставин, а саме:
1) в правових системах різних країн існують не тільки
різноманітні визначення лізингу, а й окремих його видів;
2) ознаки різних угод лізингу можуть поєднуватися в одному
договорі залежно від конкретних умов, обумовлених учасниками;
3) при виділенні видів лізингу виходять з кількох ознак
класифікації.
Підставою для здійснення міжнародного лізингу з імпорту є
укладений договір оперативного чи фінансового лізингу, в якому
лізингодавцем виступатиме іноземний суб'єкт господарювання, а
лізингоодержувачем – українське підприємство.
Однією з особливостей митних аспектів при здійсненні
міжнародних лізингових операцій є те, що під час ввезення на митну
територію України об'єктів фінансового або оперативного лізингу
(оренди) митне оформлення здійснюється відповідно до митного
режиму випуску для вільного обігу (імпорту) зі справлянням
обов'язкових зборів та платежів у встановленому порядку. За
вимогами ст. 24 Митного кодексу, товари та інші предмети, що
переміщуються через митний кордон України, до оформлення
вантажної митної декларації перебувають під митним контролем [1].
Згідно ст. 23 Закону №2097, товари та інші предмети, що
тимчасово ввозяться на митну територію України і призначені для
зворотного вивезення за її межі у встановлені строки у незмінному
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стані або відремонтованому вигляді, а також товари та інші предмети,
що тимчасово вивозяться за межі митної території України та
призначені для зворотного ввезення на цю територію у встановлені
строки у незмінному стані, пропускаються через митний кордон
України без сплати мита. Строки умовно-безмитного ввезення та
вивезення, визначені ст. 71 Митного кодексу України, становлять один
рік, якщо митне оформлення об'єктів лізингу відбувається відповідно
до митного режиму тимчасового ввезення [1].
Митне оформлення об'єктів оперативного лізингу (оренди), що
ввозяться на митну територію України і підлягають обов'язковому
зворотному вивезенню за її межі протягом одного року, можна
здійснювати відповідно до митного режиму тимчасового ввезення за
заявою лізингоодержувача (орендаря) [5].
На підставі Постанови КМУ №65 імпортер сплачує митні збори
за митне оформлення товарів. Відповідно до ст. 4 Закону №2097,
товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України і
вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню митом, якщо
інше не передбачено цим Законом [2]. Проте, введення імпортного
тарифу призводить до зниження доброботу країни, оскільки зростають
ціни на товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію.
Споживачі, в такому випадку, обмежені купівлею раніше доступних
товарів. Тому необхідно переглянути такий захід.
Згідно з вимогами пп. 7.3.6 ст. 7 Закону про ПДВ, дата
оформлення ввізної митної декларації є датою виникнення податкових
зобов’язань. Крім того, згідно зі ст. 1 Декрету КМУ №18-92, при
імпортуванні (ввезенні, пересиланні) підакцизних товарів на митну
територію України стягується акцизний збір [3].
Оскільки моментом фактичного здійснення імпорту є момент
оформлення вантажної митної декларації, саме в цей момент
виникають податкові зобов’язання з акцизного збору за такими
операціями [6].
Митне оформлення об'єктів міжнародного лізингу,
які
українськими лізингодавцями вивозяться за межі митної території
України за відповідними договорами, здійснюється на підставі
вантажної митної декларації відповідно до митного режиму експорту.
Митне оформлення об'єктів міжнародного лізингу,
які
повертаються українським лізингодавцям з-за кордону України,
здійснюється на підставі вантажної митної декларації відповідно до
митного режиму випуску для вільного обігу (імпорту) зі справлянням
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податків та зборів (обов'язкових платежів), митних зборів, як при
імпорті українських товарів, без застосування заходів нетарифного
регулювання за умови подання митному органу під час оформлення
повернення об'єкта лізингу примірника вантажної митної декларації
на його вивезення (експорт) за межі митної території України [7].
За користування об'єктом лізингу, відповідно до ст. 16 Закону
України про лізинг, лізингоодержувач сплачує періодичні лізингові
платежі, які за економічним змістом є послугами, отриманими від
іноземного суб'єкта господарювання. На цьому наполягає і ДПАУ.
Вона підкреслює, що продаж послуг, зокрема, включає надання права
на користування або розпорядження товарами у межах договорів
оренди. Оплата за надані послуги повинна здійснюватися з
нарахуванням ПДВ за ставкою 20% [5].
Міжнародний лізинг можна вважати формою експорту-імпорту
капіталів, оскільки причини міграції капіталів є мотивами і для
експортних та імпортних лізингових операцій. Лізинговий бізнес
стимулює інвестиційну, інноваційну діяльність та НДДКР, підвищує
рівень зайнятості, має позитивний вплив на платіжний баланс,
розвиток підприємництва, конкуренції та ринкових відносин країни в
цілому. Міжнародний лізинг прогресивного устаткування є одним з
шляхів зниження додаткових витрат та ризиків для підприємств, що
забруднюють довкілля внаслідок використання застарілих екологічно
небезпечних технологій.
Перспективні напрямки подальшого розвитку лізингових
операцій в Україні, полягають у: а) розробці та реалізації державної
програми розвитку лізингу; б) впровадженні в практику спрощеного,
прискореного механізму реєстрації руху об'єктів лізингу;
в) встановленні пільг для довгострокових товарних кредитів, що
надходять в Україну; г) посиленні контролю за здійсненням
лізингових операцій з боку держави.
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ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ЗАБОРГОВАНІСТЮ МОЛОКО- ТА
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах фінансової кризи в Україні переробні підприємства
агропромислового
комплексу
потерпають
від
зростання
заборгованості, яка перевищує обумовлені строки. Причинами є
поставка продукції без підписання договорів із партнерами. В інших
випадках договори складені неналежним чином, без чіткого
обумовлення санкцій за невиконання зобов’язань. Також значну роль в
господарській діяльності молоко- та м’ясопереробних підприємств
відіграє галузева складова: через надто короткі терміни реалізації
готової продукції підприємства є залежними від покупців. Це створює
передумови для свідомого затягування контрагентами виконання
зобов’язань, і зниження фінансової стійкості підприємств.
Законодавчо визначено, що юридичним фактом настання та
джерелом господарських зобов’язань між суб’єктами господарювання
є господарський договір. В умовах ринкової економіки господарський
договір є основним засобом організації відносин між суб’єктами
господарювання та гнучким правовим регулятором, який дає змогу
враховувати специфіку їх діяльності. Тобто, господарський договір є
основним інструментом управління заборгованістю з метою
забезпечення виконання сторонами своїх господарських зобов’язань.
В разі неналежного виконання сторонами обумовленого в договорі
зобов’язання наступає правова відповідальність. Згідно ст. 611 ЦКУ це
може бути припинення зобов’язань внаслідок односторонньої відмови
від зобов’язання, або розірвання договору; зміна умов зобов’язання;
відшкодування збитків та моральної шкоди; сплата неустойки.
Об’єктом дослідження обрано процес організації управління
заборгованістю
молокота
м’ясопереробних
підприємств
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Житомирської області на основі побудови господарських взаємин на
договірній основі.
Найбільш характерним для підприємств молокопереробної
галузі є ефективне застосування планування виробництва та збуту,
чітко спланована договірна система з диверсифікованою градацією
санкцій дозволяє вчасно погашати дебіторську заборгованість. При
наявності ефективної системи управління, стають прогнозованими
обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості в певний момент
часу, що позитивно впливає на своєчасність їх погашення.
Більшість
підприємств
м’ясопереробної
галузі
мають
недосконалу договірну систему. Договори з партнерами укладаються
вибірково і часто договірна система недостатньо враховує інтереси
підприємства-продавця готової продукції. Неефективне управління
системою заготівлі сировини та збуту готової продукції призводить до
появи простроченої дебіторської заборгованості, що значно підриває
фінансовий стан підприємств. В таких умовах неможливо
спрогнозувати появу та погашення дебіторської та кредиторської
заборгованості в певний період часу. Нестабільний фінансовий стан
унеможливлює модернізацію та розширення виробництва, покращення
якості продукції. Це спричиняє ще більшу потребу в покупцях, яким
підприємство змушене відпускати готову продукцію на не завжди
вигідних умовах.
З дослідження випливає, що штрафні санкції є значним
економічним стимулом для підприємства-покупця і дієвим
інструментом вчасного отримання коштів за реалізовану продукцію
для підприємства-продавця Оскільки в процесі господарської
діяльності кожне підприємство є і продавцем і покупцем, для
забезпечення ефективної господарської діяльності підприємств
необхідно забезпечити укладання договорів з усіма партнерами,
підвищити якість їх укладання. В результаті буде ефективно
працювати
заготівельно-збутова
система;
стане
можливим
прогнозування та управління заборгованістю; що позитивно
позначиться на фінансовій стабільності підприємств. У подальшому
плануємо дослідити інші інструменти управління заборгованістю,
важелі та методи впливу на її розмір та своєчасність погашення.
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
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.
Актуальність даної проблеми в Україні пов’язана з тим, що вона
є державою з яскраво вираженими економічними, соціальними і
суспільно-політичними диспропорціями між регіонами. Така
диференціація склалася внаслідок тривалої сукупної дії низки
факторів, серед яких можна виділити:
- відмінності між регіонами за природно-ресурсним, людським
потенціалом,
- особливостями господарського та історичного розвитку;
- особливості структури та спеціалізації регіональних
господарських комплексів;
-абсолютне
домінування
відомчо-галузевого
принципу
управління соціально-економічними процесами над територіальним
плануванням та управлінням;
-відсутність виваженої державної регіональної політики.
Теоретичні аспекти регіонального розвитку в умовах глобалізації
світового господарства, а також особливості європейської економічної
інтеграції досліджувалися в працях вітчизняних вчених, зокрема,
В.Герасимчука, Д.Лук’яненка, Є.Панченка, Ю.Пахомова, Л.Поліщук,
В.Чужикова, І.Школи і багатьох інших. Вагомий внесок в розвиток
сучасного регіонального аналізу був зроблений також представниками
так званої ―регіональної школи‖ як вітчизняної, так і зарубіжної,
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зокрема Е.Алаєвим, З.Варналієм, Дж.Лессінджером, Б.Данилишиним,
М.Долішнім, З.Герасимчук, Р.Кларком, І.Івановим, та цілим рядом
інших науковців.
Проблема регулювання диспропорцій в постіндустріальних
державах світу проводиться через відбір та використання механізмів
та інструментів регіонального розвитку з метою гармонізації
економічного простору, в якому існуючі асиметрії не будуть
призводити до руйнації регіональної структури господарства та
гіпертрофованого руху капіталу і робочої сили. Беззаперечним
лідером регулювання регіональних асиметрій в глобальній економіці
останнім часом став Європейський Союз. Основною метою
європейської регіональної політики на найближчі сім років є
конвергенція всіх територій Європейського Союзу і посилення їх
глобально-локальної конкурентоздатності, стимулювання розвитку
інфраструктури, посилення кооперації і тощо.
Слід відмітити, що вирішення проблеми міжрегіональних
диспропорцій вимагає постійного і послідовного застосування
відповідних заходів протягом тривалого часу. Практика вирішення
цих проблем в європейських країнах свідчить, що територіальні
диспропорції дуже стійкі. Причому доведено, що навіть за умови
спрямування у відсталі регіони значної фінансової підтримки
протягом тривалого часу ці проблеми не вдається вирішити повністю.
До того ж зменшення такої підтримки часто відразу ж призводить до
деградації, погіршення ситуації в регіоні, якщо за цей час тут не
створено потужної конкурентоспроможної господарської системи.
Саме тому новітня регіональна політика Європейського Союзу
спрямована на підвищення ролі регіонального планування,
співробітництво і кооперацію регіонів.
Таким чином, в світлі новітньої регіональної політики
Євросоюзу, можна сформулювати зміст регіональної політики України
- забезпечити концентрацію ресурсів на пріоритетних напрямках,
створити умови для міжрегіональної кооперації і стратегічного
партнерства влади, бізнесу і суспільних інститутів у рамках
інноваційної моделі розвитку. Причому саме формування нових
інноваційних технологій управління розвитком територій є
необхідною основою для підвищення конкурентоспроможності
регіонів і України в цілому.
Отже, можна зробити висновок, що сутність та зміст ефективної
регіональної політики полягає в знаходженні так званої «золотої
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середини», тобто регіони повинні отримати певний обсяг допомоги,
який буде достатній для їх подальшого розвитку, і при цьому не
перетворитися на пасивних споживачів допомоги з боку центральної
влади.
УДК 339.9
Кравчук О.Я., к.е.н.,
Кожало О.С.
Луцький національний технічний університет
НАСЛІДКИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Світова фінансова криза 2007—2010 рр. проходить кілька хвиль
у своєму розвитку. Перша хвиля поширилась у 2007 році. На світових
фондових ринках відбулося перше падіння фондових індексів
провідних банків та фінансових компаній.
Друга хвиля стартувала на початку 2008 року, коли падіння
фондових ринків світу, що тривало, зумовило переорієнтацію
фінансових потоків з одних активів в інші, зокрема сировинні та
енергетичні. Одразу зросли ціни на сировинні ресурси.
На тлі другої хвилі світової фінансової кризи не залишився
осторонь світових процесів й український фондовий ринок, який впав
більш як на 90 відсотків.
Третю хвилю світової кризи ми спостерігаємо тепер. Наслідками
цього етапу світової фінансової кризи стала серія банкрутств
провідних світових фінансових компаній та поширення фінансової
кризи на реальний сектор світового господарства, падіння попиту на
світових ринках та обвал цін на сировинних ринках. На економіці
України наслідки третьої хвилі повною мірою ще не позначилися, але
певний їхній вплив уже відбувається.
Третя хвиля світової фінансової кризи примусила уряди
провідних країн переглянути свою політику щодо фінансових ринків.
Зокрема уряди США, Великобританії, Німеччини, Росії тощо
прийняли рішення про державну підтримку окремих фінансових
установ, які переживають фінансові труднощі.
Для вироблення рішень, котрі справді дозволять пом’якшити
вплив світової кризи на економіку України, необхідно проаналізувати,
через які канали найбільш відчутним може бути цей вплив.
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Наразі фондовий канал впливу світової фінансової кризи на
Україну не стане найболючішим. Сьогодні він лише створює певний
тиск на валютний ринок, оскільки відбувається відплив
спекулятивного капіталу. Значного впливу цього каналу на розвиток
реального сектора в Україні не буде.
Щодо інших каналів впливу, то вони чутливіші для економіки
України. Перший канал — зовнішньоторговельний. Через поширення
проблем на фінансових ринках уже відбувається зменшення світового
попиту. Рецесія у провідних економіках світу супроводжуватиметься
насамперед зменшенням інвестиційного попиту, динаміки обсягів
будівництва і призведе до зниження цін на продукцію металургії та
машинобудування.
Такі тенденції на світовому ринку, зважаючи на високу
залежність української економіки від експорту, частка ВВП якого
становить понад 47%, негативно позначаться на динаміці розвитку
експортного виробництва, а далі — на галузях, які безпосередньо
залежать від експорту.
Другий канал — банківська система. На сьогодні досить
високою є частка присутності іноземного капіталу у фінансових
установах. Фінансовий сектор України — один із лідерів у залученні
прямих іноземних інвестицій (19% усього накопиченого іноземного
капіталу).
Слід зазначити, що процеси інвестування та розвитку
вітчизняних виробництв більше залежні від кредитування, ніж від
фондового ринку. 16% інвестицій в основний капітал фінансується за
рахунок кредитів. І найбільш залежними секторами є сільське
господарство, будівництво, переробна промисловість, зокрема хімічна
та нафтохімічна, харчова промисловість, виробництво коксу і
продуктів нафтопереробки.
Третій канал — борговий. Наприкінці першого півріччя 2008
року обсяг валового зовнішнього боргу становив 59,9% ВВП, або
100,06 млрд. дол. США.
Сьогоднішні умови розвитку вітчизняної економіки дуже
відрізняються від тих, які існували у 1998 році, коли Україна також
зазнала впливу потужної світової фінансової кризи.
З урахуванням розвитку світової кризи і уряд, і Національний
банк уже вжили низку заходів, які дозволять зменшити ризик
істотного впливу.
Крім того, певним страховим полісом для України є Євро-2012.
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Якщо запланований комплекс робіт буде виконано, то ми гарантовано
матимемо значний приплив капіталу каналами прямих іноземних
інвестицій.
Отож, криза завдала негативних наслідків, що помітно вплинуло
на економіку України та інших держав. Проте уряд вже вживає низку
заходів для поліпшення ситуації всередині країни.

Irina Kowalczyk, studentka I roku
Państwowej Wyższej Szkoły
Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
GLOBALIZACJA CO ZMIENIŁA W MOIM ŻYCIU
Globalizacja - Przykład definicji globalizacji z tekstu „Globalization‖
firmowanego przez National Labour Organization określają jako proces
rosnącej, wzajemnej zależności między wszystkimi ludźmi tej planety.
Ludzie SA razem powiązani gospodarczo i społecznie przez handel,
inwestycje i zarządzanie. Związki te są pobudzane przez liberalizację rynku
oraz techniki informacji, porozumiewania się i komunikacji. Gospodarka
globalna jest zjawiskiem bez precedensu, którego nie należy mylić z
gospodarczą internacjonalizacją. Istotnie, gospodarka światowa istnieje od
XVI w., opierając się na rozwoju handlu międzynarodowego,
bezpośrednich inwestycjach zagranicznych i migracji. Siłą napędową
gospodarki światowej jest państw narodowe. Gospodarka globalna ma
zdolność funkcjonowania jako jeden układ, w czasie realnym, na skalę
planetarną . Globalizację napędzają cztery pierwotne, powiązane wzajemnie
czynniki:
- Rosnący handel międzynarodowy
- Rozwój wielonarodowych korporacji
- Internacjonalizacja finansów, także to, że we wszystkich tych
operacjach stosuje się nowe technologie, zwłaszcza komputerowe, jak i
inne z dziedziny informacji.
Uznano, że istotę procesu globalizacji najlepiej oddaje definicja
następująca: globalizacja gospodarki światowej jest procesem poszerzenia i
pogłębienia się współzależności między krajami i regionami w skutek
rosnących przepływów międzynarodowych oraz działalności korporacji
transnarodowych, co prowadzi do jakościowo nowych powiązań między
firmami, rynkami i gospodarkami. Procesy globalizacji dokonują się z
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różnym natężeniem w wielu obszarach gospodarki światowej i w
gospodarkach poszczególnych krajów. Wszystkie one występują
równocześnie ( w skali mikro- i makro) i są ze sobą powiązane, co
prowadzi do rosnącej współzależności gospodarek narodowych.
Globalizacja jest dynamicznym procesem, a nie stanem, dlatego przebieg i
stopień globalizacji może się zmieniać w różnych dziedzinach.
Poprzez proces globalizacji rozumiane jest zacieśnianie powiązań
międzynarodowych między przedsiębiorstwami i tym samym wytwarzanie
coraz większych wzajemnych zależności. Kojarzony jest również z
rozszerzeniem zasięgu działania największych korporacji i z traktowaniem
rynku światowego jako jednego rynku
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 transporcie – które umożliwiają i
ułatwiają międzynarodowy przepływ środków produkcji, towarów,
kapitału, ludzi oraz usług w o wiele większej skali, niż miało to miejsce w
przeszłości. Wzajemna współpraca i dalej idąca specjalizacja stwarza
podstawy do znacznie szybciej postępującego rozwoju gospodarczego
społeczeństw uczestniczącego w procesie globalizacji.
Globalizacja jest całokształtem daleko idących zmian obrębie
społeczeństw i gospodarki światowej. Jej przyczyną jest gwałtowny wzrost
międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej. Odnosi się ona do
zwiększenia wymiany informacyjnej, przyspieszenia i spadku cen
transportu, a także wzrostu handlu międzynarodowego oraz inwestycji
zagranicznych, które są spowodowane znoszeniem barier między
państwami.
Dla Europy, a w tym dla Polski, globalizacja ma daleko sięgające
skutki. Często są to problematyczne kwestie, szeroko i chętnie
dyskutowane, takie jak: możliwość rozpadu państw narodowych, a co za
tym idzie – zanik tożsamości narodowej, a powstawanie gett etnicznych,
konsekwencją których będą migracje. Konsekwencją globalizacji może być
również powstanie i rozrastanie się globalnych dysproporcji, w wyniku,
czego znaczna część kapitału należeć będzie do niewielkiej liczby państw,
które stanowić będą globalne centrum, a niewielka część kapitału do krajów
peryferyjnych.
Zalety:
-upowszechnia wiedzę
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- sprzyja wymianie informacji i myśli,dzieki czemu przyspiesza
rozwój
-sprzyja upowszechnieniu lepszych technologii
-aktywuje gospodarczo kraje,w których lokalizowane są inwestycje
bezposrednie
-zwieksza liczbe inwestycji w regionach atrakcyjnych ekonomicznie
-umożliwia kontrole wydarzeń w skali globalnej
Wady:
-marginalizuje kraje słabo rozwinięte
- przyczynia sie do wzrostu bezrobocia spowodowanego
automatyzacja produkcji
-osłabia pozycje państw w stosunku do korporacji ponadnarodowych
-uniemożliwia kontrole nad korporacjami ponadnarodowymi
- upowszechnia obcy kulturowo model życia
-umożliwia manipulacje informacji przez media o świetnym zasiegu.
УДК 657
Козак О.А.
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах формування ринкової економіки, характерними
ознаками якої є нестабільність попиту та пропозиції, змінність
конкурентного оточення підприємства, динамізм макро- і
мікроекономічних факторів, визначити граничні можливості
ресурсного потенціалу підприємства є важливою і актуальною
проблемою.
Від того, який потенціал має підприємство, наскільки
оптимальна його структура, залежать фінансовий стан підприємства та
результати його діяльності.
Проблема ефективного використання потенціалу промисловості
України належить до стратегічних цілей її розвитку. Ця проблема ще
не стала предметом комплексного дослідження, хоча вчені її
розглядали, але ще до переходу України до нового економічного
укладу. Тому ми вважаємо за доцільне, зважаючи на нові умови
господарювання, зупинитися на розгляді саме цього питання. При
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вивченні проблеми необхідно дотримуватися відповідної по черговості
дослідження. Основне місце при цьому має бути відведено
дослідженню
«народногосподарського»,
«економічного»,
«виробничого» і «ресурсного» потенціалу.
Основою «народногосподарського потенціалу» є закон
відповідності виробничих відносин характеру та розвитку
продуктивних сил. Чим більша ця відповідність, тим більша величина
«народногосподарського потенціалу».
Е. Г. Горбунов, ототожнює поняття «економічна потужність»,
«економічний потенціал» і «народногосподарський потенціал». Він
вважає, що «економічна потужність (народногосподарський
потенціал) суспільства може бути виражена такими показниками:
загальне працездатне населення країни, обсяг її нагромадженого
національного багатства, річні обсяги валового національного
продукту та національного доходу, нематеріальне багатство, оцінка
природних ресурсів» [1].
Наше бачення полягає в тому, що ці поняття не слід
ототожнювати, оскільки «економічний потенціал» є ширшою
категорію, ніж «економічна потужність». Він охоплює не тільки
граничні обсяги виробництва продукції при найповнішому
використанні матеріальних і трудових ресурсів, а й здатність
підприємства аналізувати зовнішнє середовище, кон'юнктуру ринку і
фактори виробництва, здатність адаптації до змін.
Слід зауважити, що у складі економічного потенціалу потрібно
виділити виробничий потенціал, який характеризує ресурси
суспільства для створення матеріальних благ, і той, що визначає
можливості з надання невиробничих послуг (житлово-комунальне
обслуговування, освіта, культура, наука, охорона здоров'я і т. д.) Таке
поняття економічного потенціалу відображає повний зміст, що
досліджується в економічній літературі.
Отже, у виробничий потенціал включають промисловий
потенціал, потенціал будівництва, транспорту та ін. Звідси
промисловий потенціал - це частина виробничого потенціалу, що
характеризує ресурсний потенціал виробництва.
Економічний потенціал характерний обсягами нагромадження
ресурсів і обсягом виробництва матеріальних цінностей та послуг,
яких можна досягнути в майбутньому при оптимальному використанні
ресурсів. [2, с. 104].
В основі суті виробничого потенціалу має бути відповідна
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кількість ресурсів для здійснення виробничого процесу, їх параметри,
які повинні визначати можливості суспільства з виробництва
матеріальних цінностей.
Аналіз наукових праць показав що, можна виділити чотири
напрями у визначенні понять «економічний потенціал», «виробничий
потенціал», «ресурсний потенціал».
Перший напрям представляють вчені Д. Черніков, С. Бєлова, Е.
Фігурнов та інші. Вони стверджують, що потенціал - це сукупність
різних ресурсів необхідних для функціонування або розвитку системи.
Науковці другого напряму (М. А. Іванов, П. Ігнатовський, К. Л.
Андрєєв) стверджують, що виробничий потенціал - це система
матеріальних та трудових факторів, які забезпечують досягнення мети
виробництва. Представники третього напряму у визначенні поняття
«виробничий потенціал» (І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк) трактують
потенціал як здатність сукупності виробничих ресурсів виконувати
поставлені перед нею завдання. Прихильники четвертого напряму у
визначенні ресурсного потенціалу (П. Ігнатовський, М. Іванов, К.
Андрєєв, І. Рєпіна) визначають його як сукупність виробничих
ресурсів підприємства на відповідну дату, він є основою формування
виробничої програми.
На нашу думку, не слід включати будь-який ресурс до складу
ресурсного потенціалу, тому що це повинно базуватись на об'єктивній
основі, бути теоретично доведеним і практично доцільним. При
суб'єктивному підході до вирішення даного питання виникає
небезпечність включення другорядних ресурсів або окремих
складових важливіших ресурсів замість їх цілісної уяви або ж можуть
бути залучені псевдо ресурси, тобто такі фактори виробництва, які не
мають матеріально-речового змісту, але у певній мірі розкривають
характер використання окремих ресурсів
Таким чином, автори включають у поняття «ресурсний
потенціал» той чи інший ресурс виробництва і від того, на скільки
оптимальною буде структура елементів ресурсного потенціалу,
залежать ефективність та фінансова стійкість підприємств. На нашу
думку, ресурсний потенціал - це наявність на конкретну дату в
суспільному виробництві відповідних засобів виробництва, трудових
ресурсів і відповідної їм системи управління (потенціал управління).
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Регіональний розвиток як об’єкт державного управління є
складною системою взаємопов’язаних елементів зі своєю
специфічною структурою, культурою та рівнем розвитку, яка суттєво
впливає на соціально-економічну ситуацію в державі і безпосередньо
залежить від неї щодо впровадження дієвих механізмів власної
динаміки зростання, вирішує ряд внутрішніх проблем стосовно
ефективного використання всіх наявних ресурсів на засадах
самозабезпечення та самодостатності [1, c. 19].
Механізм регулювання міжрегіональних зв’язків – це сукупність
важелів, інструментів та заходів, використання яких забезпечує
координований, злагоджений, ефективний розвиток регіонів загалом
та їх окремих систем.
Необхідність державного регулювання зумовлена об’єктивними
законами,
відповідно
до
яких
функціонують
учасники
міжрегіональних відносин.
Особливості здійснення державного управління, в тому числі
щодо розвитку регіональних та субрегіональних соціальноекономічних систем, розкриті у працях Г.В. Атаманчука, В.М. Бабаєва,
В.Д. Бакуменка,
С.О. Білої,
О.М. Іваницької,
О.А. Машкова,
А.Ф. Мельника, Ю.П. Шарова. Проте науковцями мало увагу було
приділено саме проблемам та особливостям регулювання
міжрегіональних зв’язків, на що націлене наше дослідження.
Хоча в нашій державі все більше мова йде про децентралізацію
та фінансову й соціально-економічну автономію регіонів, проте
наявність міжрегіональних відносин ніхто не заперечує та не
забороняє. Це обумовлює необхідність державного втручання у
регулювання зв’язків, які відбуваються між окремими регіонами.
Оскільки останні передбачають рух фінансових, інвестиційних,
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трудових, природних, інформаційних та інших видів ресурсів, що
відображається
на
соціально-економічному
стані
суб’єктів
міжрегіональних відносин.
Отже, регулювання міжрегіональних зв’язків повинно
здійснюватися як на державному так і на локальному (регіональному)
рівні, що дозволить приймати виважені рішення щодо управління
міжрегіональним відтворювальним процесом.
Державне регулювання міжрегіональних зв’язків повинно
включати:
- розробку та затвердження правових норм, забезпечення
контролю за їх дотримання всіма суб’єктами міжрегіональних
відносин;
- сприяння розвитку та ефективному функціонуванню основних
економічних і соціальних об’єктів регіонів;
- забезпечення збереження, відтворення й ефективного
використання природно-ресурсного потенціалу та власності регіонів;
- визначення оптимальної межі державного втручання у
міжрегіональні відносини;
- забезпечення дотримання прав та виконання обов’язків усіма
суб’єктами міжрегіональних відносин;
- сприяння дотриманню принципів здійснення міжрегіональних
відносин.
Регулювання міжрегіональних зв’язків на локальному рівні
повинно забезпечити:
- дотримання принципів паритетності та субсидіарності у
міжрегіональних відносинах;
- економічний ріст регіонів;
- сталий розвиток регіонів;
- оптимізацію міжрегіональних зв’язків;
- регулювання змін, які відбуватимуться у регіональному
розвитку під впливом налагодження міжрегіональних зв’язків.
Список використаних джерел:
1. Топчієв О.Г. Проблеми й перспективи сталого регіонального розвитку (у
контексті державної регіональної політики) / О.Г. Топчієв, Т.М. Безверхнюк //
Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи
та актуальні проблеми реалізації: Матеріали щоріч. наук.-практ. конф., 24 листопада
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ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Термін «трансакційні витрати» ввів у науковий обіг
Нобелівський лауреат 1991 р. Рональд Коуз. У статті «Природа
фірми» (1937) він обґрунтував свої міркування щодо трансакції та
трансакційних витрат, які трактувалися ним як витрати
використання ринкового механізму. Згідно з теорією вченого, саме
вартість укладання і виконання контрактів та утримання організацій
становить значну частину загальних ресурсів економіки. Пізніше, до
трансакційних витрат стали відносити будь-які види витрат, що
супроводжують взаємодію економічних агентів, незалежно від того, де
вони здійснюються – на ринку чи всередині організацій.
Трансакційні витрати мають відповідні аналоги витрат, що є
об’єктами облікового відображення. Наукові обґрунтування
доцільності ведення окремого бухгалтерського обліку трансакційних
витрат, що наводяться у працях вітчизняних авторів, викликають
ситуацію подвійного відображення в обліку тих самих витрат. Крім
цього авторами не дається однозначного критерію віднесення витрат
до складу трансакційних, трансформаційних або інших витрат
діяльності. Для уникнення подвійного відображення в системі
рахунків бухгалтерського обліку тих самих понесених витрат, а також
для забезпечення управлінських інформаційних потреб даними щодо
трансакційних витрат, пропонуємо якісно новий підхід до їх обліку.
Трансакційні витрати не є новим об’єктом бухгалтерського
відображення, разом з тим вони є об’єктом управління і виступають
одним з ключових показників в процесі прийняття управлінських
рішень, пов’язаних з підвищенням ефективності господарської
діяльності. Інформаційна система бухгалтерського обліку здатна
надавати дані про витрати у різних розрізах, у тому числі відображати
структуру витрат, які беруть участь у процесах випуску продукції
(трансформаційні) та процесах її доведення до кінцевого споживача
(трансакційні).
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Таким чином, можна стверджувати, що чинна система
бухгалтерського обліку спрямована, в основному, на фіксацію
здійснених витрат підприємства і не дає можливості отримувати
інформацію про прийняття багатьох важливих управлінських рішень,
пов’язаних з вибором способу ринкової взаємодії. Більше того, вона
навіть спрямована на приховування окремих видів трансакційних
витрат, оскільки дані про них не можна віднести до жодної з
прописаних статей.
Для
раціональної
організації
бухгалтерського
обліку
трансакційних витрат важливе значення має їх класифікація.
Дослідивши праці вітчизняних та зарубіжних науковців , на нашу
думку, для цілей обліку необхідно виділити п’ять груп трансакційних
витрат, а саме: витрати на пошук інформації, витрати на ведення
переговорів, витрати вимірювання, витрати специфікації та захисту
прав власності та витрати опортуністичної поведінки.
Існуючі системи бухгалтерського обліку спрямовані в
основному на фіксацію здійснених витрат підприємства і не дають
можливості отримувати інформацію для прийняття багатьох важливих
управлінських рішень, пов’язаних з вибором способу ринкової
взаємодії. До того ж українська система бухгалтерського обліку
спрямована на приховування окремих видів трансакційних витрат,
оскільки дані про них не можна віднести ні на одну з прописаних
статей. Відсутність можливості окремого обліку трансакційних витрат
за будь-якою системою бухгалтерського обліку пояснює те, що майже
всі методи обліку трансакційних витрат є відносними, оскільки
визначення конкретної величини цих витрат вимагатиме відстеження
кожної операції в процесі функціонування підприємства, що значно
ускладнюється в умовах великих розмірів самих господарюючих
суб’єктів. І оскільки окремо облік трансакційних витрат не ведеться,
не можна реально простежити причинно-наслідкові зв’язки між
величиною даних витрат і зміною обсягу випуску продукції, доходу
від реалізації, прибутку.
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Фінансовим результатом господарської діяльності підприємства
є прибуток або збиток. Прибуток в основному утворюється в
результаті продажу (реалізації) готової продукції (послуг, товарів).
Крім того, підприємство може продавати (реалізовувати) інші
матеріальні цінності і послуги допоміжних виробництв та господарств,
а також мати доходи і збитки, що збільшують або зменшують розмір
прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності.
Прибуток, як економічна категорія, відображає кінцеву грошову
оцінку виробничої та фінансової діяльності та є найважливішим
показником фінансових результатів підприємницьких структур, їх
фінансового стану. У загальному вигляді, прибуток - це різниця між
доходами від певної діяльності й витратами на її здійснення. Він
інформує про необхідність заходів щодо зменшення собівартості
продукції, нарощування обсягів виробництва й реалізації, розширення
асортименту товарів, доцільність змін у ціновій політиці. Прибуток є
визначальним критерієм ефективності господарювання.
У ринкових умовах розрізняють прибуток, зароблений "на
ініціативі"; прибуток, отриманий за сприятливих умов; прибуток,
вилучення якого можливе завдяки визнанню громадськими
інститутами, серед яких важливу роль відіграють органи державної
влади (допустимий прибуток). Жодна з вищеописаних ситуацій у
чистому вигляді в економічній дійсності не зустрічається. У
переважній більшості випадків прибуток одночасно є отриманим,
заробленим і допустимим.
Прибуток є рушійною силою ринкової економіки, джерелом
економічного та соціального розвитку підприємства та держави,
критерієм ефективності діяльності.
У сучасній науці поняття "прибуток" має різне значення. Він
може визначатися як доходи, отримані підприємством, задоволення,
яке одержить споживач, зиск (вигода), принесений країні внаслідок
проведення того або іншого заходу. У всіх випадках мова йде про
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прибуток підприємства, споживача, суспільства.
Отже, прибуток - це позитивна форма фінансових результатів,
яка є рушійною силою, метою підприємницької діяльності та
показником її ефективності. Він визначається як перевищення суми
доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих
доходів.
У здійсненні виробничо-фінансової діяльності господарюючих
суб'єктів бере участь велика кількість взаємопов'язаних організаційних, трудових, матеріальних і фінансових чинників. Мета кожного
господарюючого суб'єкта — якомога ефективніше їх використовувати.
Ефективність використання чинників виробництва виражається
в кінцевому підсумку в фінансових результатах діяльності господарюючих суб'єктів.
Таким чином, фінансові результати — це економічний підсумок
виробничої діяльності господарюючих суб'єктів, виражений у вартісній (грошовій) формі.
Розкриття змісту про фінансові результати забезпечується через
розкриття доповнюючих до нього ряду понять що є його складовими,
оскільки фінансовий результат це кінцева величина що досягається
через здійснення ряду процесів. При роздрібній торгівлі основою
фінансового результату є процес і результат реалізації. Іншими
словами визначення фінансового результату можна назвати
розподілом виручки від реалізації.
Фінансовий результат - це приріст чи зменшення власного
капіталу підприємства, що утворюється в результаті підприємницької
діяльності.
Реалізація продукції окремого підприємства – це, перш за все,
відчуження активів, що належать підприємству, шляхом їх продажу з
метою відтворення використаних засобів підприємства та отримання
прибутку для задоволення різноманітних потреб підприємства та його
власників. Оскільки ключовими елементами в процесі визначення
фінансових результатів діяльності підприємства є доходи і витрати,
було визначено існування різних теорії, які відображали місце та роль
доходів, витрат і результатів діяльності в системі бухгалтерського
обліку. Досліджено передумови виникнення доходів, витрат і
результатів діяльності в історичному аспекті з урахуванням їх ролі для
управління діяльністю підприємства.
До визначення поняття "прибуток" існує багато підходів.
Розглянувши трактування "прибутку" різними вченими, можна
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сказати, що чистий прибуток (збиток) – різниця між різними видами
доходів та витрат підприємства за звітний період.
Отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У
розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап - це
розподіл прибутку між державою і підприємством. В результаті
розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Другий
етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився в
розпорядженні підприємства після здійснення платежів у бюджет, між
учасниками створення фондів: резервного, розвитку й удосконалення
виробництва, соціальних потреб і заохочення.
Основним завданням аналізу є оцінка результатів господарської
діяльності за попередній та поточний роки, виявлення факторів, які
позитивно чи негативно вплинули на кінцеві показники роботи підприємства, прийняття рішення про визначення підприємства платоспроможним (неплатоспроможним).
Джерелами інформації для здійснення аналізу є форми фінансової
звітності, розрахунки нормативу власних обігових коштів, розшифровка
дебіторської та кредиторської заборгованості, бізнес-план, матеріали
маркетингових досліджень, інша інформація.
Методологічні основи обліку доходів і відображення їх у звітності
визначаються МСФЗ 18 ―Дохід‖ і П(С)БО 15 ―Дохід‖. Порівняння
основних положень зазначених стандартів свідчить про наявність
багатьох спільних моментів. Це, насамперед, стосується критеріїв
визначення доходу, класифікації доходів за видами діяльності,
оцінки доходів, рядку відображення у звітності тощо.
Практика свідчить, що прийняття і використання МСБО
забезпечує:
1) зменшення ризику для кредиторів та інвесторів;
2) зниження витрат кожної країни на розробку власних
стандартів;
3) поглиблення
міжнародної
кооперації
в
галузі
бухгалтерського обліку;
4) однозначне розуміння фінансової звітності та зростання
довіри до її показників у всьому світі.
Кінцевий фінансовий результат враховує результати за всіма
видами діяльності підприємства, підбиваючи загальний підсумок.
Крім того, що прибуток характеризує остаточний фінансовий
результат діяльності підприємства, розмір його грошових накопичень,
він є головним джерелом фінансування витрат на виробничий і
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соціальний розвиток підприємства, а платежі до бюджету за рахунок
податку на прибуток – важливий елемент доходів держави. Це
означає, що доходи підприємства повинні задовольняти не тільки його
фінансові потреби, але й потреби держави на фінансування суспільних
фондів споживання, розвиток науки, освіти, охорони здоров’я,
проведення екологічних заходів тощо.
УДК 657.1
Короткий В.В., здобувач
Чернігівський державний технологічний університет
ФОРМА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ОБ’ЄДНАННІ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО
БУДИНКУ
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV передбачено, що
підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку з
урахуванням особливостей своєї діяльності. У зв’язку з цим перед
кожним суб’єктом, який зобов’язаний вести бухгалтерський облік,
постає проблема вибору оптимальної форми обліку.
Питанням використання форм обліку приділялась значна увага
багатьох вчених та експертів, зокрема Л. Г. Ловінською, І.А.
Краївською, Т. М. Заворою, А. Ткачуком. Водночас, перелічені автори
розкривають лише сутність цієї форми без належного обґрунтування її
застосування, не розглядаються витрати праці при її застосуванні та
забезпечення потреб в отриманні інформації для управління.
Використання ж тієї чи іншої форми обліку вимагає різних зусиль від
працівників бухгалтерії та орієнтується на певних користувачів. Тому
потребує обґрунтування обрання форми обліку, яка б забезпечувала
отримання необхідної інформації для аналізу та прийняття рішень
користувачами з найменшими витратами.
Вибір форми обліку повинен орієнтуватись на мету діяльності
будь-якого підприємства, в тому числі й об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (ОСББ). Закон України «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку» передбачає, що об'єднання
створюється для забезпечення і захисту прав його членів, дотримання
їхніх обов'язків, належного утримання та використання житлового
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комплексу, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати
всіх платежів, передбачених законодавством та статутними
документами.
Згідно з Методичними рекомендаціями по застосуванню
регістрів бухгалтерського обліку юридичні особи, що не займаються
підприємницькою діяльністю можуть застосовувати просту або
спрощену форми обліку.
Проста форма обліку передбачає реєстрацію первинних
документів в Журналі обліку господарських операцій з застосуванням
Відомості 3-М „Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами, за
податками і платежами, облік довгострокових зобов’язань і доходів
майбутніх періодів‖. Підсумкові дані Відомості 3-М без повторення
записів заносяться до Журналу обліку господарських операцій з
позначенням у графі „Зміст операції". Застосування Відомості
дозволить здійснювати реєстрацію господарських операцій з
незначними витратами часу, відповідно до мети діяльності ОСББ та
дозволить отримувати інформацію про стан розрахунків з жителями за
кожною квартирою, за кожним контрагентом та податком і збором.
Але у цій відомості передбачено ведення дебетових оборотів
загальною сумою і для їх заповнення використовують інші відомості,
які при простій формі обліку не передбачені. У зв’язку з цим не можна
оперативно визначити стан розрахунків за кожним податком та за
кожною квартирою. Для отримання такої інформації пропонується
безпосередньо в зазначеній відомості в розділі I відображати обороти
за дебетом в кореспонденції з кредитом інших рахунків. Причому для
дебетових та кредитових оборотів необхідно окремо вказати дати і
первинні документи з метою можливості запису в одному рядку
одночасно за дебетом і кредитом пов’язаних операцій, що відбувалися
в різні дні місяця та на підставі різних первинних документів.
Для більш раціонального відображення даних першу частину
відомості 3-м необхідно вести окремо за дебіторами, кредиторами,
податками і платежами, розділивши її на окремі три частини.
Також практика діяльності ОСББ показує, що для управління
доходами і витратами недостатньо відображати їх лише загальною
сумою. У зв’язку з цим пропонується у відомості 3-М та Журналі
обліку господарських операцій деталізувати доходи і витрати за їх
видами. Тобто необхідне введення субрахунків 701 „Дохід від
основної діяльності ‖, 702 „Доходи від здавання в оренду нежилих
приміщень ‖, 703 „Дохід у вигляді субсидій, дотацій‖; 841 „Витрати
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основної діяльності‖, в тому числі 8411 „Матеріальні витрати‖, 8412
„Витрати на послуги‖, 8413 „Витрати на оплату праці‖; 842 „Витрати
на оренду‖, 843 „Послуги банку‖, 844 „Витрати за податками і
платежами‖.
УДК 658.562
Костюк В.П., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Агропромисловий ринок України на сьогоднішній день
характеризується
зростанням
імпорту
сільськогосподарської
продукції. Ослаблення продовольчої безпеки обумовлено економічним
спадом агропромислового комплексу, а також посиленням конкуренції
серед виробників сільськогосподарської продукції.
Значну частку у витратах населення на харчування займають
продукти сільського господарства. При цьому вітчизняні
агропромислові підприємства не в змозі задовольнити очікування
покупців щодо асортименту, якості та ціни, що викликало
необхідність більш детального підходу до управління якістю
продукції.
Питанням організації управлінського обліку, взаємодії
управління, інформації та обліку присвячені роботи багатьох
науковців. Обґрунтовані ними положення є методологічною основою
вдосконалення економічних важелів управління якістю. Однак аспекти
управлінського обліку витрат на якість сільськогосподарської
продукції вимагають більш ретельного опрацювання: значного
розширення кордонів досліджень з обліку та комплексного,
системного, глибокого аналізу господарських процесів виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції.
Таким чином, функції, галузева специфіка управлінського
обліку витрат на якість сільськогосподарської продукції залишаються
дискусійними проблемами. Необхідні уточнення та доповнення
теоретичних положень, пов'язаних з об'єктами, функціями обліку
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витрат на якість продукції сільськогосподарської промисловості,
управлінського і виробничого обліку якості досліджуваної продукції.
Проблема якості гостро стоїть перед сільгосппідприємствами.
На думку багатьох фахівців за існуючої системи господарювання
передумов для поліпшення якості сільгосппродукції зараз немає, так
як більшість сільгосптоваровиробників практично не приділяють
уваги питанням підвищення якості своєї продукції. У умовах ринкової
економіки підприємствам доводиться самим дбати про збут продукції
на ринку. При тому, чим вище якість продукції, тим вищий прибуток
підприємства.
Змінити таку ситуацію з якістю сільгосппродукції, на нашу
думку, дозволить розробка на підприємстві чіткого плану заходів
щодо поліпшення якості продукції. Важливим при цьому є
управлінський облік витрат на приріст якості. Використовувана в
даний час методика обліку витрат на виробництво і виходу готової
продукції не дає достатньої кількості інформації для прийняття
ефективних управлінських рішень з питань підвищення якості
продукції. Зокрема, застосовувана методика не передбачає облік і
оцінку якості робіт на проміжних етапах технологічного процесу, що
тягне за собою виникнення браку готової продукції та значні фінансові
втрати.
Важним економічним аспектом управління якістю продукції
виступає планування і калькуляція витрат на якість. У сучасних
умовах жорсткої конкуренції будь-яке рішення в області якості
повинно бути підкріплено економічним обгрунтуванням. Концепція
економічної оцінки витрат на якість, може розглядатися як інструмент,
який дозволяє визначити економічні наслідки рішень, що
приймаються в галузі управління якістю, оцінити збитки від
виникнення дефектів і невідповідностей, здійснити повний аналіз
витрат на якість.
Вивчивши стан та основні напрямки обліку витрат у сільському
господарстві, можна сказати, що дослідження та наукові розробки з
проблем обліку витрат на приріст якості в цій галузі практично не
проводилися. У методичних рекомендаціях з обліку витрат у
сільському господарстві відсутні будь-які вказівки щодо складу та
групування витрат на якості продукції, порядку їх відокремленого
відображення в системі бухгалтерського та оперативного обліку,
порядку калькулювання собівартості продукції з урахуванням її якості.
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Irina Koc, studentka III roku
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowej i
Komunikacji Społecznej w Chełmie
GLOBALIZACJA
Miejsce rozrywek-cały świat, uczwstnicy my wszyscy, reguły nie dla
wszystkich zrozumiałe. Globalizacja jest terminem złożonym i
wieloznacznym, jedni widzą globalizację jako ewidentnie pozytywny
proces i jedynym problemem dla nich jest jej rozszerzenie. Po przeciwnej
stronie są ci ,którzy są pewni,że termin ten określa procesy,którym należy
się zdecydowanie przeciwstawić. Globalizację można uważać za końcowy
etap historycznej transformacji,której początek wyznaczają czasy
nowożytnej gospodarki kapitalistyczno-kolonialnej. Jest to konsekwencja
dominacji społeczno-gospodarczej,która obecnie stała się dominacją
cywilizacji technologicznej i konsumpcyjnej.
Spór wokół globalizacji dotyczy jednak nie tyle jej genezy,ile
wskazników natężenia i zakresu całego procesu.Globalizacja obejmuje
światową
ekonomię,politykę,demografię,życie
społeczne
i
kulturalne.Polega na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk
niezależnie od stopnia zaawansowania danego regionu.
Globalizacja jest procesem budowy nowego powrzechnego
porządku,który rości w sobie
pretensje do wyłączności i
powrzechności,porządku niezdeterminowanego granicami państw ani
kultur,porządku mającego objąc-cały glob ziemski,całą populację
ludzką.Porządek ten nie sprowadza się jedynie do uformowania jakiejś
jednej organizacji zycia społeznego,lecz wkracza także w sferę działań
rodzinnych i indywidualnych człowieka.Nie pozostawia żadnej sfery życia
człowieka, w której nie dokonałaby się globalistyczna przemiana.W
praktyce i życiu społeczeństw,w których rozpowrzechnia się ideologia
globalizmu,faza początkowa jego funkcjonowania przybiera postać
globalizmu uniwersalnego.
Globalizm w swojej wizji człowieka,ludzkosci i świata faktycznie
pomija problem Boga i religii. Nastąpił rozkład rodziny,przyszedł strach
przed starością,strach przed chorobą,towarzyszy temu brak szacunku dla
starości i gloryfikacja młodości za wszelką cenę.Ponadto masowa
podkultura unicestwia ambicje człowieka,ogranicza je do pogoni za
pieniądzem.Kulturę
zastępuję
się
rozrywką,sportem,nadmiernie
rozciągniętą w czasie-rodzinną ceremonią dokonywania zakupów w
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hipermarketach. Twórczość, w tym również dzienikarską imituje się
różnymi rodzajami reality show.
Uważam,że globalizacja jest nastepstwem rozwoju cywilizacyjnego i
jeżeli ccemy dalszego rozwoju powinniśmy stanąć po jej stronie.Jeżeli
natomiast uważamy,że człowiek osiągną już wystarczająco wiele,
powinniśmy przeciwstawić się globalizacji. To jednak, po której stronie
staniemy zależy tylko od nas samych.
УДК 657(075.8)
Кравченко Є.В.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
На сьогодні, основою розвитку будь-якого підприємства є
фінансові інвестиції. Розвиток форм та видів фінансових інвестицій
обумовлює необхідність удосконалення методів та приймів
їх
бухгалтерського обліку. Одним із завдань обліку фінансових
інвестицій є організація проведення інвентаризації з метою постійного
контролю за ними.
Загальний порядок проведення інвентаризації підприємствами та
оформлення її результатів встановлено Інструкцією по інвентаризації
основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69. В
частині інвентаризації фінансових інвестицій
Положенням про
ведення касових операцій у національній валюті України № 637.
Дані нормативні документи є недосконалими, оскільки більше
орієнтовані на матеріальні активи та грошові кошти і не враховують
особливостей використання фінансових інвестицій.
Проаналізуємо окремі аспекти інвентаризації, що визначені
Інструкцією з інвентаризації № 69, з урахуванням специфіки обліку
фінансових інвестицій. Так, Інструкція визначає, що при перевірці
фактичної наявності цінних паперів установлюються правильність їх
оформлення, реальність вартості відображених у балансі підприємства
цінних паперів, повнота та своєчасність відображення в обліку доходів
з фінансових інвестицій.
Цінні папери відносять до складу цінностей, що зберігаються в
касі підприємства. Порядок здійснення інвентаризації цінностей, що
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зберігаються в касі визначений Положенням про ведення касових
операцій у національній валюті України. Зазначене положення
орієнтовано здебільшого на методику проведення інвентаризації
готівкових коштів. Саме тому постає необхідність у формування
методики організації та проведення інвентаризації фінансових
інвестицій яка б охоплювала організаційний, методичний та
результативний етапи.
Організаційний етап організації та проведення інвентаризації
фінансових інвестицій включає вирішення організаційних питань,
пов’язаних
з
вибором
об’єкта
інвентаризації,
створення
інвентаризаційної комісії, підготовку всіх необхідних документів.
Методичний етап передбачає підготовку до інвентаризації
фінансових інвестицій та підтверджуючої документації, проведення
інвентаризації.
Важливим є результативний етап – документальне оформлення
результатів інвентаризації та проведення аналізу отриманих даних.
Результати проведення інвентаризації фінансових інвестицій
пропонуємо оформлювати Актом про результати інвентаризації
фінансових інвестицій, який повинен містити інформацію про
фактичну наявність цінних паперів в розрізі окремих емітентів із
зазначенням назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості,
термінів їх погашення цінних паперів, а також дані щодо правильності
їх оформлення, реальності вартості цінних паперів.
Таким чином, дослідження інвентаризації фінансових інвестицій
є актуальними та повинно здійснюватися в напрямку формування
ефективної методики організації та проведення інвентаризації
фінансових інвестицій в розрізі організації, методики та
результативних складових (елементів) з метою забезпечення
внутрішніх та зовнішніх користувачів достовірного інформацією.
Список використаних джерел:
1. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, а також розрахунків :
Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 [Електронний ресурс] /
Офіційний
веб-сайт
Верховної
Ради
України
–
Режим
доступу :
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94
2. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України :
Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 [Електронний ресурс] / Офіційний
веб-сайт Верховної Ради України – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05
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Науковий керівник Приступа К.П.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ТАРИ
В процесі глобалізації економіки відбувається швидкий розвиток
ринкових відносин. На сьогодні склалось так, що у більшості покупців
початкова думка про товар складається з його зовнішнього вигляду,
тобто з його упаковки Більшість фірм розуміють значення упаковки
(тари) і приділяють їй таку ж увагу, як і якості товару. Тому вважаємо
за доцільне окреслити основні проблеми обліку тари
Достатня кількість наукових праць присвячена вже приділяла
свою увагу вивченню даної теми, зокрема: Н. Дзюба, Л. Сук, А.
Солтан, Л. Солошенко, І. Хмелевський, Н. Білова, О.Загурський та
інші. Але, ми вважаємо, що питання дослідження обліку тари
залишається відкритим і потребує подальшого вивчення.
Тара – елемент упаковки, виріб для розміщення товару. Залежно
від кратності використання тара поділяється на:
 одноразову;
 багатооборотну.
Одноразова тара реалізується разом з товаром і не підлягає
поверненню від покупців, її вартість відносять на фактичну
собівартість затареної в неї продукції. Багатооборотна тара
використовується в господарській діяльності багато разів.
Багатооборотна тара може бути зворотною і незворотною. В
законодавстві чітко не прописано згідно яких умов тару поділяють на
зворотну і незворотну. Ми вважаємо це значним недоліком, який може
привести до махінації з нарахуванням податку на додану вартість.
Згідно змісту Закону про ПДВ випливає, що права не нараховувати
ПДВ при відвантаженні тари постачальник набуває лише при згадці
про зворотність тари у договорі поставки. І навпаки, якщо про
зворотність тари у договорі нічого не сказано то нарахування ПДВ
відбувається разом з оподаткуванням товару[2].
Актуальним є документальне оформлення операцій з тарою
Продавець оформляє відпуск зворотної тари під товарами товарнотранспортною накладною, іншими видатковими документами. Якщо
тара придбавається як об'єкт необоротних активів, то її надходження
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оформляються типовою формою 03-1. Крім перелічених вище
документів, згідно з п. 8 Правил № 15 при відвантаженні продукції має
бути виписано сертифікат на повернення тари[1]..
Ми вважаємо, недоліком у документальному забезпеченні
операцій з тарою є те, що не розроблено форм документів, які б
відображали саме облік тари, а не запасів та необоротних активів.
У бухгалтерському обліку залежно від терміну використання
тару може бути віднесено до складу оборотних чи необоротних
активів.Згідно з Інструкцією № 291 облік тари, термін використання
якої перевищує рік, ведеться на субрахунку 115 «Інвентарна тара»
Інші види тари з терміном використання менше року
обліковуються у складі запасів. Облік такої тари ведеться
виробничими підприємствами на субрахунку 204 «Тара й тарні
матеріали», а торговельними — на 284 «Тара під товарами».
Після розгляду основних проблем обліку тари можна зробити
такі висновки:
1. Значними є недоліки в нормативно-правовому забезпеченні
обліку тари. Ряд законів потребують значного вдосконалення,
внесення поправок та доробок.
2. Потребує також вдосконалення і первинний облік тари.
Зокрема варто розробити ряд документів, котрі відображали б
виключно операції з тарою.
Дослідження по даній темі не є закінченим і потребує
подальших доробок.
Список використаної літератури:
1. Дзюба Н. Види тари та її облік//Податки та бухгалтерський облік. – 2006. –
№38. – С.4–11.
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від
28.12.1994р. №334/94-ВР (у редакції Закону України від 22.05.1997р. №283/97-ВР, зі
змінами та доповненнями).
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УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ
ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
Понад століття дослідниками і практиками ведеться пошук
ефективних критеріїв оцінки досягнень підприємства. Серед обмежень
системи оцінки підприємства, що спираються на фінансові показники
діяльності, найчастіше критики відзначають орієнтацію на минулі
результати та короткостроковий горизонт оцінок, практичну
неспроможність системи відображати ступінь досягнення стратегічних
цілей, низький рівень урахування результативності нематеріальних
активів, і як наслідок — обмежене коло стейкхолдерів для яких цікава
дана інформація. Для прийняття управлінських рішень стало замало
інформації щодо минулих досягнень. Зростання ролі нематеріальних
активів у функціонуванні підприємств, посилення значущості
стратегічних принципів управління, ринкових важелів у забезпеченні
ефективної
діяльності
підприємств
зумовили
необхідність
переосмислення оціночних параметрів їх функціонування і розвитку.
Управління розвитком підприємства має являти собою
циклічний процес, що віддзеркалюється через виконання чотирьох
основних функцій:
1) прогнозування (планування) – визначення цільових настанов,
встановлення завдань функціонування (тактика) і розвитку (стратегія),
визначення шляхів і засобів реалізації планів;
2) організація і координування – створення, узгодження
факторів і процесів виконання планів;
3) стимулювання і активізація – створення мотивів і стимулів
персоналу до узгоджених та ефективних дій;
4) моніторинг – систематичне спостереження за результатами
діяльності, їх аналіз, корегування планів, шляхів і засобів їх реалізації.
Визначальна роль у створенні дієвої системи управління
розвитком сучасного підприємства належить впровадженню системи
оціночних та прогнозних індикаторів діяльності, що є адекватною
новим умовам та завданням господарювання. Найбільшого поширення
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та популярності в бізнес-практиці провідних підприємств світу набула
концепція збалансованої системи показників, яка являє собою:
 оціночну систему, що складається з набору фінансових та
нефінансових показників діяльності підприємства;
 систему стратегічного управління, яка дає можливість
сформувати механізм реалізації стратегічних цілей, перевести
стратегію у дії;
 інструмент розповсюдження інформації.
Серед
завдань
збалансованої
системи
показників
є
розповсюдження інформації щодо результативності виконання
стратегії підприємства, озброєння її працівників знаннями, які
дозволяють залучити їх до стратегічного процесу, посилити динамічні
здібності підприємства. Активне обговорення видів нефінансових
показників, які спрямовують підприємство на розвиток, виявлення
напрямів удосконалення процесів в підприємстві, пошук оптимальних
варіантів досягнення цільових значень обраних показників, за яку
несуть відповідальність менеджери, посилюють корпоративну
культуру, відкритість і прозорість управлінських рішень, що
приймаються на підприємстві. Впровадження збалансованої системи
показників сприяє подоланню інформаційного розриву на
підприємстві, створенню його єдиного інформаційного простору.
Основною відмітністю досліджуваної системи показників є її
збалансованість, яка проявляється у трьох аспектах:
 баланс між фінансовими та нефінансовими показниками
діяльності підприємства, що забезпечує врахування впливу
нематеріальних активів на вартість підприємства, врівноважує увагу
менеджерів на ринкових та внутрігосподарських аспектах діяльності;
 рівновага між внутрішніми і зовнішніми аспектами організації,
що узгоджуються через баланс інтересів акціонерів і клієнтів
(зовнішні компоненти системи) та робітників і бізнес-процесів
підприємства (внутрішні компоненти системи), встановлення паритету
у потребах всіх стейхолдерів;
 паритет між показниками, які є відображенням минулих
досягнень підприємства та показників, що віддзеркалюють стратегічні
наміри. Показники, що характеризують вже отримані результати
(дохід, задоволення клієнтів, ринкова позиція), виникають внаслідок
встановлення індикаторів, що характеризують якість внутрішніх
процесів, рівню інновацій, навчання і розвитку персоналу. Кореляція

286Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

між даними групами показників має відображатися у логіці причинонаслідкових зв’язків між параметрами проекцій бізнес-процесів та
розвитку організації і працівників, а також клієнтської і фінансової
перспектив. Подібний баланс є визначальною умовою дієвості системи
оціночних показників в контексті забезпечення успішного розвитку
підприємства у коротко- та довгостроковій перспективах.
Делегування підрозділам відповідальності за досягнення
результатів передбачає надання їм повноважень формування
бюджетних витрат і доходів. Стратегічний фокус відбору ідей
розвитку, фінансування ініціатив, які сприяють досягненню
стратегічних цілей, мають завдання оптимізувати портфель проектів
розвитку і забезпечити виконання результуючих фінансових
показників. Таким чином забезпечується перерозподіл ресурсів на
користь досягнення стратегічних настанов підприємства.
Розробка збалансованої системи показників дає можливість
побачити бажану картину організації бізнесу підприємства, наявних
бізнес-процесів, які необхідні для забезпечення виконання показників
клієнтської перспективи, інноваційних програм, проектів розвитку.
Саме аналіз ресурсів, які необхідні для виконання встановлених
завдань мають стати основною розрахунків витрат підприємства, які з
параметрами планових доходів мають скласти основу бюджету
підприємства. Такий підхід сприяє узгодженню у процесі
бюджетування стратегічних цілей з параметрами бюджету діяльності
підприємства.
УДК-657
Кривляк О.В.
Мукачівський державний університет
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ І ВДОСКОНАЛЕННЯ
МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Статтею 10 Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХІV «Про
бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україні» передбачено
проведення інвентаризації активів i зобов’язань. Зокрема, для
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової
звітності
підприємства
зобов’язані
провадити
інвентаризацію активів i зобов’язань, під час якої перевіряються i
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документально підтверджуються їх наявність, стан i оцінка. Об’єкти i
періодичність проведення інвентаризації визначає власник (керівник)
підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов’язковим згідно
з законодавством. На практиці підготовка до складання річної
фінансової звітності для забезпечення її достовірності починається з
проведення обов’язкової щорічної інвентаризації майна та зобов’язань.
Щоправда, трапляються випадки й формального ставлення до
інвентаризації, діє так званий зворотний спосіб заповнення
інвентаризаційних описів та актів, коли до цих документів заносять
дані з регістрів бухгалтерського обліку. Під інвентаризацією слід
розуміти певну послідовність практичних дій із документального
підтвердження наявності, стану та оцінки майна й зобов’язань
підприємства для забезпечення достовірності даних обліку й звітності.
Основу будь-якої інвентаризації становить повна або вибіркова
перевірка фактичної наявності матеріальних цінностей, майнових прав
i обов’язків силами спеціально створеної на підприємстві комісії.
Обов’язкова річна інвентаризація має провадитися за всіма без
винятку видами майна та зобов’язань. На підставі даних за
результатами інвентаризації уточнюють дані бухгалтерського обліку.
Літературні джерела, чинні положення та інструкції не розкривають
питань методики проведення інвентаризації, тобто способів, якими
потрібно її здійснювати. Не можна погодитися з чинними
положеннями та інструкціями про проведення інвентаризацій, які
грунтуються на принципі їх дискретності. По суті, на практиці
інвентаризації здійснюються в певні періоди часу (не менш як двічі на
рік). При звичайному складському зберіганні матеріальних цінностей з
використанням ручної праці принцип дискретності якоюсь мірою ще
можна пояснити. Але за умови, що процес управління складськими
операціями автоматизований, практично неможливо здійснювати
інвентаризацію матеріальних цінностей на певну дату із закриттям
складських приміщень та припиненням будь-яких операцій. У зв’язку
з цим, на таких складах потрібно було б здійснювати неперервну
(перманентну) інвентаризацію. Це дасть змогу здійснювати постійний
контроль збереження товарно-матеріальних цінностей.
Первинні документи складають в момент здійснення
господарської операції до яких належать прибуткові і видаткові касові
ордери, накладні на здачу продукції на склад, акти на приймання робіт
та ін. Первинні документи, після їх затвердження керівником
підприємства, передають в бухгалтерію.
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З метою повного використання нових можливостей для
посилення контролю до організації інвентаризаційної роботи повинні
бути внесені суттєві зміни, які перш за все обумовлені
комп’ютеризацією облікового процесу. Проте, комп’ютеризація обліку
не може усунути приховування крадіжок і зловживань через
неправильне перенесення на електронні носії реквізитів, зазначених у
документах, надання для обробки фальсифікованих документів тощо.
Застосування штрихкодів, на перший погляд, розв’язує одразу
декілька проблемних питань, а саме: дотримання об’єктивності,
точності результатів; скорочення термінів проведення.
Список використаних джерел:
1.Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та
практика: 3-тє видання. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
2. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. та ін. Бухгалтерський облік на
сільськогосподарських підприємствах— К.: Алеута, 2006. — 878с.
3. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку— К.: Знання-Прес, 2003. — 444с.

УДК: 656.6
Крот Ю.М, к.е.н, доцент
Лиска Ю.О., студентка 4 курсу
Черкаський Державний Технологічний Університет
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ АУДИТУ
Процеси, що відбуваються в економіці України, потребують
зростання якості вітчизняного аудиту до євроінтеграційних вимог.
Забезпечення якості аудиторських послуг необхідне для зміцнення
позицій аудиту на внутрішньому і зовнішньому ринках, зростання
конкурентоспроможності.
Суттєвий внесок у вивчення проблем аудиту зробили зарубіжні
та вітчизняні вчені: Р. Адамс, Е. Аренс, М. Білуха, Ф. Бутинець, Я.
Гончарук, Г. Давидов, Н. Дорош, Л. Кулаковська, Б. Усач та ін.
Відомо, що аудиторські фірми, надаючи аудиторські послуги,
неабияк ризикують, адже є ризик неякісного надання послуг, що може
призвести до втрати клієнтів і позбавлення дозволу на аудиторську
діяльність.
Європейської федерації бухгалтерів і аудиторів наполягає на
тому, що діяльність усіх без винятку аудиторських фірм повинна бути

289Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

охоплена контролем якості їх роботи. Слід зазначити, що ЄФБА
розглядає контроль якості аудиту як систему на трьох рівнях: у
аудиторській фірмі; під наглядом національних асоціацій; під
контролем незалежної організації [1, с. 52]. Існує й інша позиція, яка
розглядає контроль якості аудиту як такі ступені:
 контроль за діяльністю аудиторів і аудиторських фірм з боку
держави; контроль аудиторської фірми за роботою своїх провідних
аудиторів;
 контроль провідного аудитора за роботою своїх асистентів [2,
с. 156].
Одним із головних стандартів, що розповідає про якість
аудиторських послуг є МСА 220 ―Контроль якості аудиторської роботи‖.
За МСА 220 мета політики контролю щодо якості аудиторських робіт
складається з таких чинників як: професійні вимоги, компетентність,
призначення на проведення аудиту, розподіл обов’язків, отримання
консультацій, пов’язаних з аудитом, одержання й утримання клієнтів,
гнучкість політики. У МСА 220 наводяться такі види контролю якості як на
рівні аудиторської фірми так і на рівні аудиторської перевірки [3, с.35; 4,
с.122-123].
Основні вимоги щодо контролю якості аудиторських послуг в
Україні встановлює ННА № 5 ―Контроль якості аудиторських послуг‖,
який передбачає цілісну систему заходів таких як: керівництво аудитом,
контроль за якістю аудиту, аналіз проведеного аудиту та процедури
контролю якості аудиторських робіт.
Контроль якості аудиторських послуг, залежно від суб’єкта
здійснення, поділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній
контроль передбачає: контроль основного аудитора за роботою своїх
асистентів, контроль за роботою аудитора з боку адміністрації,
контроль адміністрації фірми за кваліфікаційним рівнем персоналу та
дотриманням ним етичних норм [4, с.47].
В Україні суб’єктами контролю якості аудиту є: сертифіковані
аудитори та експерти фірми. Можливо також зовнішній контроль – з боку
Спілки аудиторів України, Аудиторської палати України або за їх
дорученням – з боку іншої аудиторської фірми.
До основних шляхів розвитку контролю якості аудиту в Україні,
на нашу думку, слід віднести: гармонізацію законодавчо-нормативної
бази з відповідними міжнародними стандартами; визначення
сучасного понятійного апарату контролю якості аудиту та
запровадження контролю якості аудиту
на базі удосконалення

290Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

внутрішньофірмових стандартів.
Висновки: Аудит, як складова економічного контролю виявляє і
розкриває нові можливості підприємницької діяльності, визначає її
ефективність та відповідність чинному законодавству, правовим
документам, досліджує організацію виробництва, планування,
збереження фінансових ресурсів та ін.
Враховуючи такий вагомий спектр впливу, зрозуміло, що з
часом потреба фірм в аудиті тільки підвищуватиметься, а тому
аудиторські контори вже сьогодні мають дбати про належний рівень
своїх послуг, їх якісну відповідність.
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Грановського, О.В. Жгенті, Н.П. Майліс, азербайджанських: І.А.
Алієва і Ф.М. Джавадова, українських: Л.Ю. Ароцкера, В.П. Бахіна,
І.В. Гори, В.Г. Гончаренка, В.Г. Грузкової, А.В. Іщенка, В.Б.
Кисельова, Н.І. Клименко, В.О. Коновалової, В.П. Колонюка та
багатьох інших, які присвятили свої праці питанням методології
наукового пізнання, становлення і розвитку системи судовоекспертних установ і напрямків судово-експертної діяльності.
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Метою написання даної роботи є визначення методики
проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах
та оформлення її результатів. Дослідити права, обов’язки і
відповідальність судового експерта, а також обов’язки керівника
експертної установи.
Порядок призначення судової експертизи (далі - експертиза) у
науково-дослідних судово-експертних установах Міністерства юстиції
України (далі - експертні установи), обов'язки, права та
відповідальність судового експерта (далі - експерт), організація
проведення експертиз та оформлення їх результатів визначаються
Законом України "Про судову експертизу", Кримінальнопроцесуальним,
Цивільно-процесуальним
та
Арбітражнопроцесуальним кодексами України та іншими нормативно-правовими
актами з питань судової експертизи .
Експертиза проводиться після подання особою чи органом, які
призначили експертизу, матеріалів, оформлених згідно з вимогами
процесуального законодавства.
До експертної установи слід надсилати : постанову (ухвалу) про
призначення експертизи, а також об'єкти дослідження (у разі потреби зі зразками для порівняльного дослідження, протоколами вилучення
речових доказів, їх огляду, схемами тощо) [3, с. 198].
Організаційне, матеріально-технічне забезпечення виконання
експертиз, контроль за своєчасним їх проведенням та за дотриманням
законів та інших нормативно-правових актів з питань експертизи
покладаються на керівника експертної установи.
Керівник експертної установи розглядає отримані матеріали і
доручає відповідному структурному підрозділу установи організувати
проведення експертизи.
При проведенні дослідження експерт повинен вживати заходів
до збереження наданих на експертизу об'єктів, аби не допустити їх
знищення або пошкодження.
Строки проведення експертиз встановлюються керівником
експертної установи (її структурного підрозділу) в межах:
10 днів - щодо матеріалів з невеликою кількістю об'єктів і не
складних за характером досліджень експертиз;
1-го місяця - щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або
складних за характером досліджень.
Строк проведення експертизи починається з робочого дня,
наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і
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закінчується у день направлення їх особі або органу, які призначили
експертизу [4, с. 148].
Експерт складає висновок експертизи від свого імені і несе
особисту відповідальність за його правдивість.
Висновок експерта (повідомлення про неможливість її
проведення) розглядається керівником експертної установи і
направляється особі або органу, які призначили експертизу.
Висновок експертизи складається з трьох частин: вступної,
досліджувальної та висновків дослідження.
Висновок експертизи підписується експертами, які проводили
дослідження, та засвідчується печаткою експертної установи.
Важливо зазначити, що судово-бухгалтерська експертиза може
проводитись і не в експертній установі, тоді слідчий, упевнившись в
особі експерта, вручає йому копію постанови про призначення
експертизи, роз'яснює обов'язки і права і попереджає його про
кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України за
відмову від виконання покладених на нього обов'язків, а також про
відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.
На підставі проведених досліджень, ми стверджуємо, що коли
судово-бухгалтерська експертиза проводиться в експертній установі,
слідчий направляє свою постанову і матеріали, що підлягають
дослідженню, керівнику цієї установи для виконання. В свою чергу,
керівник експертної установи, одержавши постанову слідчого про
експертизу, зобов’язаний доручити її проведення одному чи
кільком експертам.
Список використаних джерел:
1. Закон України „Про судову експертизу ‖. Затверджений постановою
верховної Ради України від 25.02.1994р. №4038-.
2. Камлик М.І. Судова бухгалтерія. – К.:Атіка, 2000.- 335с.
3. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська- експертиза. – К.:КНЕУ, 2003.202с.
4. Савченко Л.І. Судово-бухгалтерська- експертиза: опорний конспект лекцій.К.:КНТЕУ, 2001.-166с.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АУДИТУ В СИСТЕМІ
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Ефективним способом визначення подальшого напрямку
розвитку поняття аудиторського контролю – є дослідження його
становлення та історичного розвитку в системі фінансовоекономічного контролю. Саме тому в умовах переходу до ринкової
економіки незалежний аудиторський контроль має особливе значення
як гарант засвідчення достовірності бухгалтерської звітності.
Проблеми розвитку ринку аудиторських послуг є предметом
особливої уваги економічної науки. Великий внесок в розробку
теоретичних основ і методологічних підходів щодо становлення та
розвитку аудиторського контролю внесли такі провідні вченіекономісти: М.Т. Білуха, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, В.Г. Гетьман,
М.Я. Дем’яненко, В.П. Завгородній, Г.Г. Кірейцев, М.В. Крапивко,
Б.Ф. Усач та інші вчені.
Становлення аудиторсього контролю відбувалюсь поступово.
Першими користувачами бухгалтерської інформації були ще
рабовласники і феодали. Із розвитком торгівлі та промисловості
державного контролю вже стало недостатньо, оскільки він захищав
інтереси лише держави, тому виникла необхідність у недержавному
контролі — аудиті (англ. audit від лат. auditus — слухання,
вислуховування). За історичними джерелами можна прослідкувати, що
аудит як незалежний фінансовий контроль налічує багато віків.
Вважається, що аудит як вид професійної діяльності виник в
Англії. Найдавніші згадки про аудит (1130 р.) наводяться в
англомовних облікових документах, що зберігаються в архівах
Казначейства Англії і Шотландії. Більшість вчених світу визнають,
що офіційною датою виникнення незалежного аудиту в сучасному
його значенні є 23 жовтня 1854 р. Саме тоді Спілці бухгалтерів
Единбургу був наданий статус королівської, її членам присвоєно
звання "привілейованих бухгалтерів".
Сучасний аудит почав формуватись наприкінці XIX сторіччя, з
часу, коли виникло поняття про компанію як про самостійний
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юридичний суб’єкт. Офіційною датою виникнення аудиторської
діяльності вважається 1853 рік — дата реєстрації перших у світі
професійних організацій аудиторів.
Теорія аудиту обґрунтовує його виникнення з різних точок зору.
Найбільшого визнання набули такі підходи [3, c.495]:
1. Потреби потенційного та існуючого інвесторів. Цей підхід
полягає в тому, що кожний інвестор компанії не впевнений у
достовірності показників фінансової звітності та бухгалтерського
обліку. Тобто, аудитор виступає певним гарантом порядності відносин
між учасниками господарської діяльності.
2. Теорія агентів. Ця теорія враховує можливість конфлікту
інтересів власника і управляючих, але аудиторські підтвердження
фінансової звітності посилюють довіру до власників компанії.
3. Теорія мотивацій. Ця теорія виходить із суто психологічних
моментів. Ця теорія полягає у розуміння того,
що звітность
обов’язково буде перевірена, відтак зменшується ймовірність помилок
та шахрайства.
Необхідність проведення аудиту обумовлена потребою
користувачів у достовірній інформації про фінансовий стан
господарюючого суб’єкта. Користувачами інформації можуть бути
власники, керівництво управлінського апарату, інші фізичні та
юридичні особи, що мають матеріальну зацікавленість у фінансовогосподарській діяльності цього суб’єкта, а також усі ті, кому необхідно
бути впевненим у достовірності та повноті наданої інформації про
фінансовий стан суб’єкта господарювання.
Отже, аудит - це перевірка бухгалтерської звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансовогосподарської діяльності суб'єктів господарювання [2, c. 443]. Його
становлення та розвиток в системі фінансового контролю пов’язані з
виникненням різноманітних форм власності, саме тому аудит став
провідною формою фінансового контролю. Щоб визначити основні
перспективи розвитку на майбутнє потрібно розуміти яким чином
аудит був сформований та які етапи були пройдені на шляху його
розвитку.
Список використаних джерел:
1. Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність»: закон
України / Україна. Закон. –, 2006.
2. Гончарук, Я.А. Аудит: навчальний посібник / Я.А. Гончарук,
В.С. Рудницький. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с.
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4. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник для
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Світ – 2000», 2002. – 504 с.
5. Пшенична, А.Ж. Аудит: навчальний посібник / А.Ж. Пшенична; Мін-во
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2008. – 320 с.

УДК 657
Кузьменко В.М., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и
национальной экономики
Мурманский государственный технический университет
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Вопрос о необходимости промышленной политики сегодня не
является дискуссионным. В экономически развитых странах
промышленная
политика
является
важным
инструментом
инновационного развития экономики. Характер и масштабы
воздействия государства на промышленный комплекс определяются
различным удельным весом государственной собственности в
промышленности,
отношениями
между
государством
и
промышленными фирмами, уровнем развития важнейших элементов и
особенностей
институциональной
структуры
национальной
экономики. Ретроспективный исторический анализ свидетельствует о
том, что в большинстве современных промышленно развитых стран
начало
промышленного
роста
ознаменовалось
широкими
инвестициями в отрасли экономики, представляющие на тот период
интерес с точки зрения их эффективности. В послевоенный период
государственная поддержка национальной экономики этих стран
приняла систематизированный характер. Примером могут служить
программы развития экономики Европы, Японии. Южной Кореи и
других стран, которые определяли отраслевые приоритеты развития, и
механизмы их финансирования за счет привлечения средств частных
инвесторов и государства. В современных условиях государство в
развитых странах содействует повышению конкурентоспособности
экономики, развитию научно–технического потенциала страны. В
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практике промышленно–развитых стран
государство оказывает
влияние на емкость внутреннего рынка, предъявляя жесткие
требования к качественным характеристикам
промышленной
продукции. Опыт промышленных фирм Японии уделяющих особое
внимание повышению качества выпускаемой продукции и
добившихся в результате этого впечатляющих успехов в экспорте
самых разных видов промышленной продукции подтверждает это
положение.
Одним из направлений промышленной политики в зарубежных
странах являются действия государства по стимулированию спроса на
высокотехнологическую продукцию, посредством государственных
закупок для отраслей, находящихся в собственности государства или
под его жестким контролем, при этом широко практикуется
дискриминация иностранных компаний, производящих аналогичную
продукцию. В тоже время закупки могли использоваться как средство
привлечения в страну иностранных инвестиций и технологий.
Например, правительство Южной Кореи допускало иностранные
фирмы к участию в поставках оборудования для государственной
системы связи лишь при условии создания этими фирмами
совместных предприятий с местными компаниями. Ключевой
особенностью
промышленной
политики
Японии
является
целенаправленный выбор подлежащих освоению и быстрому и
широкому внедрению технологий с применением разнообразных
средств государственной поддержки, но при доминирующей роли
частного предпринимательства. Реализация указанной стратегии
промышленного развития достигалась посредством государственных
мероприятий, ориентированных на жесткий контроль за доступом
продукции на японский рынок и на активную государственную
поддержку японских фирм посредством дешевых источников
финансирования инвестиций, налоговых льгот, стимулирования
НИОКР.
В Германии реализацию целей и задач промышленной
политики осуществляет федеральное министерство экономики и
труда. Основными принципами промышленной политики Германии
являются: высокий уровень занятости; устойчивые возможности для
развития
экономики Германии и ее конкурентоспособности;
социальная защищенность; обеспечение новых технологий и
инноваций с целью повышения конкурентных позиций экономики;
увязка экономических и экологических целей; углубление
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международного разделения труда и беспрепятственной внешней
торговли.
Первостепенное
влияние
на
государственную
промышленную
политику
страны
оказывает
научный
и
управленческий потенциал страны. Например, государственная
промышленная политика Японии связана с деятельностью
Министерства внешней торговли и промышленности, которое играет
ведущую роль координатора деятельности важнейших институтов
страны при определении и реализации курса промышленной
политики. Высококвалифицированные
кадры министерства
поддерживают тесные контакты с отраслевыми промышленными
ассоциациями,
финансовыми
институтами,
общественностью,
анализируют проблемы, возникающие в различных отраслях хозяйства
и
промышленности.
При
реализации
выбранного
курса
промышленной
политики
правительство
использует
административные методы воздействия на промышленные фирмы, но
метод убеждений и рекомендаций, аппеляций к интересам самой
фирмы является ведущим.
Современными приоритетами промышленной политики
развитых
стран
является
производство
микропроцессоров
промышленного и бытового назначения, цифровых технологий,
двигателестроение, производство авиационной и космической
техники.
Примером
политики
конкурентоспособности,
представляющей собой наступательный вариант промышленной
политики эпохи глобальной мировой экономики, является
разработанная в начале 90–х годов странами ЕС стратегия: «Рост,
конкурентоспособность, занятость. Вызовы и направления развития в
ХХ1 веке». В данной концепции отмечалось, что в будущем не
представляется возможным обеспечить рост и закрепить оживление
деловой активности в ЕС, если эти процессы не будут основаны на
конкурентном, эффективном и инновационном промышленном
фундаменте.
Для
оценки
результатов
промышленной
политики
используется индекс инновационной активности экономики или
индекс конкурентоспособного роста, учитывающий объемы
инновационных инвестиций, их эффективность, институциональные и
макроэкономические
условия,
благоприятствующие
или
препятствующие
эффективному
развитию
промышленного
производства и экономик в целом.
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*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
На сучасному етапі розвитку економіки ринкових відносин в
умовах надвиробництва, гостро постає проблема обліку виробничих
запасів для ефективної діяльності підприємств.
Запаси виступають одним з найголовніших видів ресурсів
підприємства. 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. Багатьох економістів турбують проблеми
розвитку та удосконалення обліку та контролю виробничих запасів.
Проблемам обліку присвячено достатньо велика кількість праць
учених-економістів та фахівців в галузі обліку, таких як: Бутинень
Ф.Ф., Глібка О.В., Голов С.Ф., Дарманська Г.О., Карабаза І.А.,
Костирко І.Г., Михалевич С.Г., Мурашко О.В., Новодворська В.В.,
Приймачок О.М., Білуха М.Т., Пушкар М.С., Рибалко О.М., та ін.
Розгльнувши наукові праці дослідників і фахівців у галузі обліку
можна виокремити такі наступні теоретичні положення і питання з
обліку виробничих запасів що потребують вдосконалення і
доопрацювання, до них можна віднести:
– складність та неоднозначність
аспектів визначення
справедливої вартості запасів;
– застосування
підприємствами
застарілих
галузевих
нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів;
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– низький рівень оперативності інформаційного забезпечення
управління виробничими запасами підприємства;
– відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку
підприємства для забезпечення керівництва підприємства необхідною
управлінською інформацією;
– невідповідний рівень (а найчастіше і взагалі – відсутність)
контролю та оперативного регулювання процесів утворення запасів
(визначення оптимального їх рівня; вивчення обсягів, причин
створення та політики реалізації понаднормативних запасів);
– обмеженість контролю використання виробничих запасів
ретроспективним контролем фактичної собівартості та ін.
На нашу думку, потенціал підвищення ефективності
функціонування виробничих запасів в сучасних ринкових умовах
полягає в удосконаленні методики та організації їх бухгалтерського
обліку. Реалізація даного потенціалу забезпечить удосконалення
обліково-аналітичного управління виробничими запасами та підсилить
точність, достовірність та правильність їх обліку.
Ми вважаємо, що питання обліку виробничих запасів не
втрачають своєї актуальності й потребують подальшого дослідження.
Тому обрана тема дослідження є актуальною, має велике значення для
підприємства вцілому.
УДК 657
Кулай О.Є., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
РІШЕНЬ
Сутність
категорії
«рішення»
окремими
науковцями
розглядається і як процес, і як акт вибору, і як результат вибору.
Щодня людина приймає сотні рішень: у побуті, бізнесі, особистих
відносинах, але далеко не всі вони є управлінськими.
Дослідження трактувань поняття «управлінське рішення» дають
змогу констатувати, що управлінське рішення – це результат процесу
вибору серед ряду альтернатив однієї – найбільш результативної,
шляхом опрацювання обліково-аналітичних даних, отриманих
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внаслідок ведення бухгалтерського обліку та здійснення економічного
аналізу.
Будь-яке рішення містить економічну, соціальну, організаційну,
правову, психологічну, педагогічну складові. Кожна з них є
багатогранною, вимагає чіткої ідентифікації та визначення причиннонаслідкових зв’язків. З метою прийняття оптимальних рішень
доцільно їх розглядати через призму усіх зазначених складових.
Слід чітко розмежовувати поняття «рішення» та «процес
прийняття рішення». Рішення – це кінцевий результат процесу, який
відбувається під впливом розумових та емоційних факторів.
Історичний розвиток суспільства відображається на усіх
економічних та політичних процесах. Відбувається еволюція, що дає
змогу обирати найбільш ефективні методи ведення управління
господарськими процесами. Взаємодія управлінців усіх рівнів
відбувається шляхом обміну інформацією: первинною або
результативною. З огляду на те, що наслідки кожного прийнятого чи
не прийнятого управлінського рішення впливають на фінансовий
результат підприємства, констатуємо, що облікова інформація відіграє
одну з найвагоміших ролей в процесі прийняття управлінських рішень.
Теоретичні та практичні дослідження показали, що процес
прийняття управлінських рішень доцільно розглядати в наступній
послідовності:
1) визначення оперативних, тактичних чи стратегічних цілей
діяльності (виробничі програми, ресурсне забезпечення, максимізація
прибутку, введення нових потужностей, збільшення кількості робочих
місць, оптимізація податкового навантаження тощо);
2) розрахунок впливу господарських операцій, які виникають в
ході активації рішення, на фінансовий результат підприємства
(аналітичні таблиці, схеми, діаграми – все це повинне досить чітко,
просто відображати інформацію, що здобувається в результаті роботи
бухгалтерів, економістів, маркетологів. На основі обліковоаналітичних даних керівники різних рівнів управління і менеджери
підприємства вишукують альтернативні варіанти тактичних та
стратегічних дій, за допомогою яких можна досягнути здійснення
поставлених цілей);
3) планування діяльності і бюджетування, визначення цільових
значень показників та прогнозування виникнення ризикових ситуацій
(при цьому менеджери оцінюють потенційні темпи росту діяльності,
можливість підприємства вийти на заданий показник ринкової долі,
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прогнозний рух грошових коштів, ймовірність активації ризикової
ситуації для кожного альтернативного виду діяльності при різних
зовнішніх умовах, а саме: економічній кризі, високому рівні інфляції,
зниженні ділової активності, конкурентоспроможності тощо);
4) розрахунок альтернативних варіантів, їх оцінка, аналіз та
виявлення причин відхилень від інших пропозицій або фактичних
результатів минулого виконання подібних рішень, прийняття на цій
основі рішень щодо мінімізації відхилень в майбутньому;
5) прийняття управлінського рішення.
Зазначений поетапний підхід до процесу прийняття
управлінських рішень потребує вдосконалення в частині
акумулювання обліково-аналітичної інформації і формування
автоматизованої бази даних.
УДК 657
Курліщук І.Б., здобувач кафедри обліку і аудиту
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМАТИКА ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Р. КОУЗА
Історично, початком розвитку інституціональної теорії
трансакційних витрат вважається дата опублікування Р. Коузом праці
«Природа фірми». Відомо, що науковець стверджував про те, що
неправильним було б вважати найважливішим наслідком публікації
привернення уваги до важливості фірми в сучасній економіці.
Основний акцент був зроблений на ролі трансакційних витрат у
даному процесі і їх впливі на формуванні контрактних домовленостей
та організації виробництва товарів та послуг. Автор пояснював, що не
включення трансакційних витрат до теорії залишає непоясненим
чимало аспектів економічного життя, окрім вище згаданих.
Р.Коуз писав про те, що йому відома лише одна частина
економічної науки, де трансакційні витрати було використано для
пояснення вагомої складової економічної системи - еволюції і
використання грошей. Адам Сміт вказав на перешкоди комерції, що
постали б в економічній системі, в якій був би розподіл праці, але всі
обміни мали б відбуватись у формі бартеру. Ніхто не мав би змоги
нічого купити, якщо у нього не було б чогось, потрібного виробнику.

302Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

Цю складність, пояснював він, можна подолати використанням
грошей. Особа, яка хоче купити щось за бартерної системи, має знайти
когось, у кого є цей продукт для продажу та ще й потреба в якихось
товарах, що ними володіє потенційний покупець. Так само особа, яка
хоче щось продати, має знайти когось, кому потрібно щось із того, що
він може запропонувати, і має щось потрібне потенційному
продавцеві. Обмін за бартерної системи потребує того, що Джевонс
назвав "подвійним збігом". Зрозуміло, що пошук партнерів з обміну,
яким властиві належні характеристики, буде, скоріш за все, дуже
витратним і перешкодить здійсненню багатьох потенційно вигідних
обмінів. Вигода, що виникає з використання грошей, полягає в
зменшенні трансакційних витрат, полегшенні підготовки контрактів,
зменшенням кількості товарів, які потрібно зберігати з метою
обміну [2]
Р. Коуз, зазначав, що інститути — фірма, ринок і право —
становлять інституціональну структуру економічної системи, а отже,
слід досліджувати роль, яку вони відіграють в економічній системі.
Автор запровадив поняття «витрати використання механізму цін»,
«витрати здійснення обміну на відкритому ринку», і вираз - «витрати
ринкових трансакцій». Щоб здійснити ринкову трансакцію, необхідно
визначити, з ким бажано укласти угоду, сповістити тих, з ким бажають
укласти угоду і на яких умовах, провести попередні переговори,
підготувати контракт, зібрати відомості, щоб переконатись у тім, що
умови контракту виконуються, тощо. Нобелівську премію йому було
присуджено «за відкриття та прояснення значення вартості угод і
права власності для інституціональної структури і функціонування
економіки, за прорив у розумінні інституціональної структури
економіки» [1].
Список використаних джерел:
1. Коуз Р. Природа фирмы // Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. — М.:
Дело ЛТД, 1993. — С. 33 — 53.
2. Stigler G. J. Two Notes on the Coase Theorem // Yale Law Journal. December,
1989.- P. 631-633. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М., 1993. - с. 66.
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Куцель Н.В.
Луцький національний технічний університет
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
СКЛАДАННІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Сьогодні фінансова звітність в Україні є елементом
інфраструктури ринкової економіки і засобом комунікації. Саме із
звітності починається знайомство з діяльністю підприємства. Вона
становить основу інформаційного забезпечення та аналізу фінансового
стану підприємства. Тому, проблеми формування і подання фінансової
звітності підприємства в електронному вигляді є достатньо
актуальним питанням.
Уже протягом декількох років політика Державної податкової
адміністрації України спрямована на активне залучення платників
податків до подачі звітів у електронному вигляді [2]. Проте це
відбувається без належного теоретичного обґрунтування та
організаційної підтримки, а також без використання досвіду
розвинутих країн. Крім того, різні контролюючі органи
запроваджують форми та формати звітності, не узгоджені між собою.
Це призводить до численних проблем в процесі впровадження нового
методу звітування і викликає спротив з боку господарюючих
суб’єктів.
В працях вітчизняних науковців питанням, пов’язаним із
звітуванням в умовах комп’ютеризації обліку приділяється значна
увага. Так, проблеми формування і подання фінансової звітності
розглядали такі вчені, як
Л.В. Чижевська, О.М. Петрук,
В.П. Завгородній.
Основне призначення фінансової звітності – надати внутрішнім і
зовнішнім користувачам правдиву, достовірну інформація про
майновий та фінансовий стан підприємства, про фінансові результати
та ефективність господарювання за звітний період.
Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, складених на
підставі даних фінансового обліку з метою надання користувачам
узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність
підприємства, а також зміни в його фінансовому стані за звітний
період в зручній та зрозумілій формі для прийняття цими
користувачами ділових рішень [1, 228].
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Переваги та недоліки відносно нової системи звітування перед
державними органами детально розглянув у своєму виступі начальник
відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення Львівської
обласної державної адміністрації Ярослав Сивак. За його словами,
беззаперечними перевагами електронної звітності є мінімум
людського фактору, відсутність черг, можливість відправки з будьякого місця та зменшення кількості помилок при створенні звітів.
Натомість недоліками такого методу поки що залишаються його
новизна, недосконалість та брак консультаційної підтримки.
Проте для успішного впровадження новітніх інформацій
подання і представлення фінансової звітності необхідні певні
передумови: розвинена інфраструктура засобів телекомунікаційного
зв’язку; високий ступінь комп’ютеризації суб’єктів підприємницької
діяльності; значна кількість користувачів Інтернет; існування
споживачів фінансової інформації; зацікавленість цих споживачів в
автоматичному аналізі фінансової звітності; нормативне затвердження
єдиного формату подання фінансової інформації [3].
Отже,
подання
фінансової
звітності
за
допомогою
інформаційних технологій має низку питань, які потребують
подальшого їх вирішення. Для ефективного і правильного
застосування інформаційних технологій при складанні фінансової
звітності необхідно:
1) щоб всі підприємства перейшли на загальне подання
звітності через Інтернет;
2) розробити єдину програму для складання та подання
фінансової звітності;
3) щоб працівники мали високий рівень кваліфікації.
Тільки за наявності цих передумов можливе успішне
впровадження електронного звітування в Україні.
Список використаної літератури:
1. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 440 с.
2. Хобта Н. Звітність через Інтернет // Кримський діалог. – 2008. – № 16(194). –
С. 14.
3. Пархоменко В.М. Фінансова звітність: нюанси формування та перспективи
розвитку // Світ бухгалтерського обліку. – 2009. – № 19. – С. 5.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ:
ШЛЯХИ ПОЄДНАННЯ
Введення в дію Закону України ―Про оподаткування прибутку
підприємств‖ спричинило появу нового виду обліку – податкового,
який виділився окремою системою бухгалтерського обліку щодо
правомірності та доцільності існування якого, серед науковців, й досі
немає єдиної думки. Одна частина науковців стверджує, що
податковий облік є окремою системою бухгалтерського обліку,
оскільки побудований на інших принципах визнання доходів та витрат
підприємства, інша – вважає, що податкового обліку, як такого, не
існує, а існують податкові розрахунки, оскільки визначення
фінансового результату до оподаткування за податковим
законодавством є свого роду звичайним розрахунками без
використання рахунків бухгалтерського обліку. Проте, не зважаючи на
існування досить різних думок, обидві категорії вчених намагаються
вирішити питання щодо гармонізації фінансового та так званого
―податкового обліку‖, що полягає у визначенні впливу вимог
податкового законодавства на достовірність бухгалтерського обліку та
узгодженні показників обох видів обліку між собою.
В основі ведення фінансового обліку та складання фінансової
звітності лежить принцип нарахування, який визначає, що доходи і
витрати відображаються в обліку та звітності у момент їх виникнення
та принцип відповідності доходів та витрат, що передбачає зіставлення
доходів з витратами, які були понесені заради отримання таких
доходів. У податковому ж обліку валові доходи та валові витрати
визнаються за правилом першої події.
На нашу думку, вважаємо що проблему визначення доходів та
витрат в обох видах обліку можна вирішити шляхом виключення в
податкових розрахунках правила першої події та використання методу
нарахувань, що дасть можливість відображати як в бухгалтерському
обліку, так і в податкових розрахунках доходи та витрати в одному
звітному періоді.
Податковим законодавством не встановлено ні первинних, ні
зведених документів для визначення бази оподаткування податком на
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прибуток та безпосередньо самого податку за правилами податкових
розрахунків. Об’єднує доходи та витрати у фінансовому обліку та
податкових розрахунках те, що підставою для їх відображення є
первинний документ. Як відомо, в фінансовому обліку інформація з
первинних документів до фінансової звітності потрапляє за такою
схемою: первинний документ  регістри бухгалтерського обліку 
головна книга  фінансова звітність. За податковим законодавством
платники податку на прибуток зобов’язані складати податкову
декларацію з податку на прибуток з великою кількістю додатків до неї.
Вченими пропонується наступна схема потрапляння інформації з
первинних документів до податкової звітності: первинний документ 
Книга обліку валових доходів та валових витрат  Декларація з
податку на прибуток, хоча майже на жодному підприємстві Книга
обліку валових доходів та витрат не ведеться.
Для наближення фінансового обліку та податкових розрахунків
пропонуємо доповнити регістри бухгалтерського обліку, в яких
відображають доходи, витрати та фінансовий результат підприємства
графами, які стосуватимуться валових доходів, валових витрат та
величини прибутку до оподаткування, а щодо витрат подвійного
призначення – вести окремий регістр обліку.
Слід відмітити, що крім існування двох принципово різних
систем бухгалтерського обліку та податкових розрахунків, існують й
інші фактори, які пов’язані з недотриманням податкового
законодавства та впливають на достовірність облікових даних:
– орієнтація більшості організацій на задоволення потреб тільки
одного зовнішнього користувача – податкової служби;
– непрямою ознакою недостовірності бухгалтерської звітності є
велика частка збиткових організацій, які спостерігаються
протягом кількох років вцілому по країні (від 30 до 60 % за
різними галузями економіки та регіонами).
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛІНГ ЯК ПІДСИСТЕМИ
СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки досить важливим є планування
діяльності підприємства на майбутнє з метою мінімізації витрат та
отримання максимального прибутку. Іншими словами, запровадження
стратегічного
менеджменту
дає
можливість
підприємствам
підтримувати їх функціонування не тільки у режимі виживання в
сьогоднішніх кризових умовах, а й уникнути несприятливих умов в
майбутньому. Тому ведення управлінського обліку або використання
контролю є необхідними та найважливішими методами для
підприємства з метою максимізації прибутку. В теперішній час
ведення управлінського обліку або контролю для підприємств не є
обов’язковим, але основним нормативно-правовим документом, що
вказує на можливість їх розвитку та впровадження є Закон України
―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ [1].
Метою даного дослідження є розгляд теоретичних основ
управлінського обліку та контролінгу, їх сутності та відмінностей, а
також визначення їх практичного застосування на підприємствах
України в умовах ринкової економіки.
Слід зауважити, що визначальним при трактуванні понять
―управлінський облік‖ та ―контролінг‖ є два наукові підходи: англоамериканський і континентальний європейський, репрезентований
здебільшого німецькими економістами [3, С. 137].
Німецька система контролю наближена до управлінського
обліку в США, однак, на думку М.Чумаченка, їх не слід
ототожнювати. Як доказ наводиться той факт, що у п’ятому виданні
монографії Д.Хана розрахункам калькуляційних і балансових
результатів присвячено всього один параграф ―Вартісні показники
управлінського та фінансового обліку‖. З огляду на це М.Чумаченко
дійшов висновку, що підрозділи управлінського та фінансового
обліку, планування та фінансової служби підприємства існують
самостійно і не входять до складу відділу контролю. Дослідження
американської та німецької концепції контролю свідчать, що у США
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контроль розглядався винятково у прикладному сенсі, а в Німеччині та
інших німецькомовних країнах у 70-х роках минулого століття почала
розвиватися теоретична концепція контролінгу [2, С. 83].
Відомі представники німецької економічної школи (Й. Вебер, Г.
Кюппер, Д. Хан, П. Хорват, К. Штайнле та інші) під поняттям ―
управлінський контролінг‖ здебільшого мають на увазі систему
координації планування і контролю або інформаційної підтримки
менеджменту. У німецькомовній професійно орієнтованій літературі,
присвяченій контролю, поняття ―управлінський облік‖ та
―управлінський контролінг‖ зустрічаються досить рідко. Ці терміни
вживаються переважно як синоніми при характеристиці процесу
обліку й аналізу доходів і витрат. Управлінський облік за цим
підходом є складовою системи контролю на підприємстві [3, С. 137].
Найавторитетнішими представниками американської школи
контролю вважаються Р. Ентоні, Р. Хілтон, Р. Каплан, Ч. Хорнгрен. На
відміну від німецьких колег, у своїх працях вони оперують
здебільшого поняттям ―управлінський облік‖ та ―управлінський
контролінг‖. Як синоніми до цих термінів інколи вживається також
поняття ―контролінг‖. Р. Ентоні та Д. Янг відстоюють позицію, за
якою інформаційне забезпечення менеджменту, планування і
контролю є компетенцією управлінського обліку. Інший підхід,
сформований Ч. Хорнгреном, полягає у тому, що управлінський облік
є складовою системи управлінського контролінгу. Трактування
контролю як системи, орієнтованої на облік, зустрічаємо у працях
окремих вітчизняних вчених. Так, наприклад, професор В.В. Сопко
фактично ототожнює контроль із внутрішньогосподарським
управлінським обліком, завданням якого є розкриття відповідності
витрат бізнес-плановим показникам.
На наш погляд, і управлінський облік, і контролінг є
підсистемами сучасного менеджменту підприємства.
В Законі України ―Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність
в
Україні‖
його
назву
ототожнюють
з
внутрішньогосподарським:
―Внутрішньогосподарський
(управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про
діяльність підприємства для внутрішнього використання в процесі
управління підприємством‖ [1].
М. Чумаченко відносно позиції управлінського обліку виділяє
три підходи. Перший: підтримка ідеї формування управлінського
обліку в рамках єдиного бухгалтерського обліку; другий: традиційний
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бухгалтерський облік виробничих витрат та калькулювання необхідно
розширити, включив нормування, статистичний облік, елементи
аналізу, прогнозування та назвати виробничим; третій: заперечується
доцільність формування управлінського обліку та підкреслюється
необхідність збереження бухгалтерського обліку [7, С. 43-47].
В сучасних умовах управлінський облік – це скоріше підхід до
організації управління підприємством, який орієнтується на
внутрішнього користувача, який повинен отримувати необхідні дані в
оперативному режимі.
Управлінський облік має декілька особливостей:
 Різні визначення для різної мети.
 В управлінському обліку можливі приблизні оцінки.
 Робота з неповними даними.
Аналізуючи різні літературні джерела, можна вивести сукупність
функцій, які виконує управлінський облік:
планування витратних та доходних показників;
залучення фінансових засобів;
розподіл засобів, які надійшли згідно плану;
формування внутрішньої звітності та звітності про отримані та
використані засоби;
контрольні заходи за усіма цими процесами.
Таким чином, управлінський облік є не тільки джерелом
інформації для прийняття управлінських рішень, але й засобом для
оперативного та ефективного управління підприємством [5, С. 300301].
Контролінг - це функціонально відокремлений напрям
економічної роботи на підприємстві, пов’язаний з реалізацією
фінансово-економічної функції менеджменту для прийняття
оперативних та стратегічних управлінських рішень.
Залежно від функціональних та організаційних особливостей,
цілей і завдань контролінгу в науково-практичній літературі виділяють
три його основні концепції:
 Контроль, зорієнтований на функцію контролю.
 Контролінг як інформаційна функція.
 Контролінг як функція координації.
Запровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах
зумовлене необхідністю інформаційного забезпечення й координації
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системи планування, синхронізації різних видів обліку, аналізу
відхилень та їх контролю, інформаційного й методичного
забезпечення менеджменту та прийняття управлінських рішень,
підтримки на належному рівні ризик-менеджменту.
Служби контролінгу є складовою системи внутрішнього
контролю на підприємстві й зорієнтовані на інформаційно-аналітичне,
методичне і консультаційне забезпечення діяльності виконавчого
керівництва.
Служба контролінгу безпосередньо не приймає рішень, а
здійснює їх підготовку, функціональну й інформаційну підтримку і
контроль за реалізацією.
Сучасний контролінг – це системний інноваційний ресурс,
орієнтований на перспективу [3, С. 141-145].
У країнах із перехідною економікою, зокрема в Україні, місце
управлінського обліку значною мірою залежить від того, яку
концепцію американську чи німецьку застосовує організація.
Наприклад, тютюнова фабрика «Реємстма Київ» має службу
контролінгу, яка підпорядковується генеральному директору з
виробництва.
Водночас спостерігається тенденція виконання функцій
контролінгу планово-економічними відділами. Практика свідчить, що
бухгалтерія більшості вітчизняних підприємств займається переважно
традиційним фінансовим обліком, а функцію управлінського обліку
покладено на службу фінансового директора.
Заслуговує на увагу досвід ЗАТ «Ново-Крамоторський
машинобудівний завод», де запроваджено принципи та методи
сучасного стратегічного менеджменту. Одним із важливих напрямів
цього процесу було реформування бухгалтерської служби
підприємства. Її виведено із штатного розкладу структурних
підрозділів і введено до складу центрів прибутків підприємства.
Створено також бюро обліку й аналізу витрат металургійного
виробництва й облікові аналітичні структури в інструментальному та
будівельному комплексах.
На вітчизняних підприємствах переважно застосовують
німецьку організаційну концепцію контролінгу. Це цілком
закономірно, з огляду на схожі підходи до визначення бухгалтерського
обліку в Німеччині та Україні. Водночас існують приклади успішного
застосування американської концепції. Головне, щоб обрана концепція
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успішно працювала в межах тієї структури, яку підприємство обрало
для реалізації своєї стратегії.
На основі проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки:
1. Існує дві концепції контролінгу: американська та німецька,
перша з яких ширша та охоплює податки та фінансовий облік.
2.
Концепція
німецького
контролінгу
є
тотожною
управлінському обліку.
3. Підприємства України самостійно можуть обирати як
концепцію управлінського обліку, так і концепцію контролінгу в
залежності від індивідуальних особливостей, інтересів та досвіду.
4. Наслідком відсутності контролінгу чи управлінського обліку
може бути банкрутство підприємства чи фінансова криза.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність» облікова політика – сукупність принципів, методів і
процедур, що використовуються підприємством для подання
фінансової звітності. Тобто, це вибір підприємством певної форми,
техніки і методики ведення бухгалтерського обліку виходячи з
специфіки діяльності господарства та чинного законодавства.
Формування облікової політики – одне з найважливіших питань
організації
бухгалтерського
обліку
на
кожного
суб'єкта
господарювання. Тому, правильна розробка положень облікової
політики забезпечить ефективне ведення обліку для швидкого
реагування на зміни зовнішнього середовища і як наслідок
конкурентоспроможність на ринку.
Облік доходів та формування фінансового результату діяльності
фермерського господарства є однією із найскладніших ділянок обліку,
саме тому в обліковій політиці повинні мати місце чітко визначена
методика визначення, класифікації та оцінки доходів і формування
фінансових результатів. Але існують інші варіанти положення про
облікову політику, які можуть вплинути на прибуток фермерського
господарства.
Значний вплив на збільшення прибутку мають наступні аспекти
облікової політики:
- визнаючи актив іншим необоротним, а не малоцінним
швидкозношуваним, господарство буде мати більше можливостей
управління собівартістю продукції при застосуванні різних способів
обліку витрат виробництва. Водночас, збільшення вартості оборотних
активів матиме позитивний вплив на показники фінансовогосподарської діяльності;
- визначивши інтенсивність нарахування амортизації малоцінних
необоротних активів у виробництво, можна заздалегідь визначити
межу підвищення собівартості продукції;
- вибір методу оцінки вибуття виробничих запасів дає
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можливість зниження собівартості продукції за рахунок зменшення
вартості матеріальних витрат;
- вибір оптимальних методів зносу необоротних активів для
можливості варіювання витратами на виготовлення продукції;
- вибір бази розподілу непрямих витрат між окремими об'єктами
обліку і калькулювання впливає на визначення собівартості і
рентабельності окремих видів продукції;
- вибір моменту визнання виручки від реалізації продукції,
товарів, робіт, послуг дає можливість маніпулювати з терміном
надходження готівки господарству.
Облік фінансових результатів у засадах облікової політики
необхідно регламентувати не тільки П(С)БО 15 «Доходи» та 16
«Витрати», а й П(С)БО 30 «Біологічні активи», 9 «Запаси», 7 «Основні
засоби».
Облікова політика сільськогосподарських підприємств потребує
також доопрацювання у зв'язку з новаціями регламентного
забезпечення. Відповідно до вимог П(С)БО 30 визначається три
складові фінансового результату:
- від первісного визнання сільськогосподарської продукції та
додаткових біологічних активів;
- від реалізації запасів — сільськогосподарської продукції та
біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу;
- від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату
балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на місці продажу.
Можливість керувати розміром фінансового результату від
сільськогосподарської діяльності забезпечує вибір методу оцінки
справедливої вартості продукції у напрямі максимізації доходу від їх
первісного визнання.
Отже, облікова політика не просто сукупність способів ведення
обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір
методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти
відображення фактів господарського життя в обліку, що впливає в
подальшому на фінансовий результат суб'єкта господарювання.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ СОБІВАРТОСТІ НЕЗАВЕРШЕНОГО
ВИРОБНИЦТВА ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ І ЇХ
ВИКОРИСТАННЯ В ОБЛІКУ Й ЗВІТНОСТІ
Облік незавершеного виробництва та готової продукції (товарів,
робіт, послуг) відіграє важливу роль в діяльності будь-якого
підприємства. Найскладнішою та найвідповідальнішою ділянкою
бухгалтерії та найбільш трудомістким видом діяльності в обліку є
виробництво. Виробнича собівартість продукції – мірило витрат і
доходів підприємства.
Відомий фахівець з виробничого обліку в США професор Р.
Ентоні ще в 1965 р. писав: «Для більшості компаній необхідними є
три види собівартості: 1) собівартість по центрах відповідальності;
2) повна «програмована» собівартість; 3) пряма виробнича
собівартість».
Першим нормативним документом після здобуття незалежності
України було затверджене КМУ Типове положення по плануванню,
обліку та калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості від 26 квітня 1996 р. № 473, в пункті 189 якого
встановлено: «Залежно від виду продукції, її складності, типу й
характеру організації виробництва на промислових підприємствах
застосовуються такі основні методи обліку й калькулювання
фактичної собівартості продукції: нормативний, попередільний і
позамовний [1, с. 88].
У собівартості продукції, як синтетичному показнику,
відображаються всі аспекти діяльності підприємства. Від її рівня, при
інших незмінних умовах, залежить рівень прибутку. Чим економніше
підприємство використовує матеріальні, трудові та фінансові ресурси
у процесі виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг,
тобто чим меншою є собівартість, тим ефективніше здійснюється
виробничий процес, тим більшим буде прибуток і рівень
рентабельності продукції [2, с. 597].
До складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг)
входять виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг),
нерозподілені постійні загальновиробничі витрати та наднормативні
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виробничі витрати [4].
Для здійснення калькуляційних розрахунків необхідні два
показники: величина виробничих витрат упродовж певного періоду і
обсяг продукції або виконаної роботи в цьому самому періоді. Як
калькуляційні одиниці використовують натуральні, умовнонатуральні, трудові і вартісні показники [3, с. 23].
Деякі вчені процес калькулювання собівартості продукції, робіт,
послуг поділяють на три етапи. На першому етапі розраховують
собівартість випущеної продукції загалом, на другому – фактичну
собівартість кожного виду продукції, на третьому – собівартість
одиниці продукції.
Отже, метод калькулювання – це спосіб групування витрат за
об’єктами калькулювання та прийоми калькуляції як технічний засіб
розрахунку собівартості продукції. Однією з основних проблем
калькулювання є економічно обґрунтований розподіл витрат звітного
періоду між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, між
окремими виробами і видами робіт. Від її правильного вирішення
залежить точність калькуляційних розрахунків. Кінцевий результат
діяльності виробничого підприємства безпосередньо залежить від
вибору
оптимальних
економічно
обгрунтованих
методів
калькулювання, обліку та контролю собівартості продукції.
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1. Типове положення по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості, затв. постановою Кабінету Міністрів
України від 26.04.96 р. № 473.
2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності
«Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / За ред.. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид.,
доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832 с.
3. Маренич Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції //
Бухгалтерський облік і аудит.– 2006.– № 12.– С.19 – 25.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», Наказ
Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318.
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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Якщо раніше в соціально-економічному розвитку сіл і селищ
України провідну роль відігравали колективні сільськогосподарські
підприємства, то нині активізація розвитку сільської економіки,
соціальної інфраструктури та поліпшення екологічної ситуації на селі
більшою мірою залежить від результатів трудової діяльності
управлінського персоналу органів влади сільського (селищного),
районного й обласного рівнів. Ефективність праці чиновницького
корпусу регіональних структур управління пропонується оцінювати за
допомогою системи показників розвитку відповідної громади та
рейтингового співставлення із собі подібними. Адже відомо, що
принцип змагальності є одним із дієвих стимулів до підвищення
результативності соціально-трудової активності людини, а тому така
оцінка буде критерієм оцінки діяльності державних службовців.
По відношенню до всіх учасників процесу забезпечення
життєвого середовища на селі, насамперед до управлінського
персоналу, потрібно обґрунтувати: організаційно-економічні засади
конкурентного середовища на основі системи рейтингових показників
оцінки результатів їх праці; механізм підтримки інтересу до
управлінської праці та умови задоволення потреб.
На початку дослідження по зазначеному питанню потрібно
осягнути суть, цілі, принципи, структуру (ієрархію) й напрями
діяльності органів влади на місцях. Так, економічним, соціальним і
екологічним розвитком сільських територій в Україні переймаються
представницькі органи – ради депутатів та виконавча вертикаль влади
– виконкоми сільських і селищних рад та рай- і облдержадміністрації.
Крім того, до цього процесу залучені й територіальні регіональні
підрозділи міністерств і відомств України, зокрема МВС, СБУ, МНС,
Мінприроди,
Прокуратури,
Податкової
служби,
КРУ,
Держказначейства тощо. Їхні функції, повноваження, важелі впливу
певною мірою переплітаються, проте коли постає питання вирішення
конкретної проблеми розвитку села стараються відійти на другий
план.
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Для того, щоб названі державні структури ефективно
функціонували потрібно звести воєдино їхні цілі й напрями діяльності,
насамперед це стосується розвитку сільських територій. Активізація
сільського поступу має бути орієнтиром ефективної трудової
діяльності керівників і спеціалістів органів влади. Тому оцінка
розвитку сіл і селищ району, районів певної області чи областей і
АР Крим має слугувати головним критерієм рейтингової оцінки
діяльності державних службовців. Позиції в цьому рейтингу та її
динамічні зміни по роках в розрізі регіонів мають впливати на ротацію
управлінських кадрів, а також систему їх оплати праці, представлення
до державних звань, орденів і т.ін.
У ході опрацювання методики рейтингової оцінки сільських
територій в розрізі областей і АР Крим постають певні проблеми з
отриманням статистичних і оперативних об’єктивних даних,
формуванням ―мобільної‖ системи показників і інтегрального
показника, який би характеризував всебічний розвиток сільських
територій. Зважаючи на те, що нинішній розвиток сільських і міських
територій тісно взаємозалежать, то деякі узагальнюючі статистичні
показники потрібно певним чином враховувати й при оцінці розвитку
села, оскільки, наприклад, в результаті значного вивільнення селян із
сільськогосподарських підприємств останні працевлаштовуються в
сусідньому місті, зокрема в промисловості, сфері послуг, торгівлі та
інших видах діяльності.
Упровадження рейтингової оцінки розвитку сільських територій у
розрізі відповідних територіальних громад має сприяти: 1) підвищенню
ефективності діяльності персоналу органів управління сільськими
територіями; 2) створенню умов активізації соціально-трудової
діяльності членів сільських громад; 3) стабілізації розвитку економіки,
соціальної сфери й екологічної ситуації на селі. Планується
впровадити розроблену концепцію в діяльність органів влади Київської
області, сформувати пропозиції розвитку ефективної системи
соціально-трудових відносин на селі в сучасних умовах та механізму
економіко-соціально-екологічного розвитку сільських територій.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ
МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
На сучасному етапі розвитку економіки важливо врахувати
зростання нестабільності зовнішнього середовища підприємництва,
яке стосується всіх основних процесів: інноваційних, інвестиційних,
технологічних, оподаткування, приватизаційних, реформування
земельних відносин в аграрних формуваннях і, на кінець,
управлінських. В українській економіці сьогодні вже існують всі
передумови для того, щоб розглядати бухгалтерську діяльність з
урахуванням її управлінського аспекту.
Дослідженням теорії та практики управлінських обліку, аналізу й
контролю в системі менеджменту займалися вітчизняні та закордонні
вчені Герчикова І.М., Голов С.Ф., Дерев’янко С.І., Калюга Є.В.,
Ластовецький В., Майер Е., Моссаковський В., Олійник С.О., Райан Б.,
Савчук В.К. Сук Л.К., Филиппова С.В., Кірейцев Г.Г., Фольмут Й.,
Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Шатковська Л.С. та інші.
Таким чином метою написання даних тез є виявлення точок
дотику управлінського обліку і контролю із менеджментом на
сучасних підприємствах та висвітлення їх ролі в інформаційному
забезпеченні менеджменту.
Частка системи бухгалтерського обліку, яка забезпечує потреби
управління в інформації, називається управлінським обліком. Не рідко
мета бухгалтерської служби сучасного українського підприємства
вважається досягнутою після здачі нею звітності й проведення
податкових платежів. Все частіше за справу беруться планові служби,
вважаючи управлінський облік своєю прерогативою. А разом з тим
названі служби могли б об’єднати зусилля у досягненні важливої мети
– генерування інформації, яка дозволяла б менеджменту приймати
адекватні управлінські рішення. Це підвищить імунітет підприємства
до несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища,
дозволить йому довго й стабільно функціонувати на ринку. Вирішення
названих завдань можливе при умові створення на підприємстві
бухгалтерського управлінського обліку, який зумовлює інтеграцію
бухгалтерської та планової служби. Бухгалтер грає важливу роль на
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всіх етапах управління. В процесі планування діяльності бухгалтер
бере участь в складанні і узгодженні бюджетів, в розробці стандартів
витрат, надає інформацію про минулі події і розраховує можливі
наслідки майбутніх дій. Відображуючи операції, здійснювані
підприємством, бухгалтер накопичує дані про витрати і доходи
структурних підрозділів підприємства, розробляє систему звітності,
яка дозволяє оцінювати результати їх діяльності.
Роль бухгалтера в процесі контролю полягає в тому, що він
зіставляє фактичні дані про діяльність з планами або бюджетами,
передбачає, аналізує і інтерпретує відхилення. Для забезпечення
прийняття рішень на різних стадіях і рівнях управління бухгалтер
узагальнює, систематизує і надає необхідну інформацію, готує
рекомендації, що стосуються можливих наслідків вибраного
направлення дій. Інформація, що надається управлінським обліком,
орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного
управління, на оптимізацію використання ресурсів, забезпечення
об'єктивної оцінки діяльності підрозділів і окремих менеджерів.
Контроль виступає одним з головних інструментів вироблення
політики і ухвалення рішень, що забезпечують нормальне
функціонування підприємства і досягнення ним поставлених цілей як
в довгостроковій перспективі, так і в питаннях оперативного
керівництва.
Управлінський контроль у менеджменті підприємства
необхідний для виявлення і вирішення проблем раніше, ніж вони
нанесуть серйозну шкоду підприємству. Контроль також може
використовуватися для стимулювання успішної діяльності. Початком
управлінського контролю є оцінка результатів, а закінченням – аналіз
чинників, які зумовили отримання таких результатів і розкриття
причин відхилень фактичних показників від запланованих.
Таким чином, підводячи висновки, можна зазначити що:
фундаментом менеджменту, його банком даних є управлінський облік
і управлінський контроль. Доцільним є залучати менеджерів до
процесу формування облікової політики підприємства, знання якої
дозволить керівникам не лише приймати ефективні управлінські
рішення, а також оцінювати їх економічні наслідки.
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ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ОБЛІКУ
ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Фінансові інвестиції – це особливий сектор господарювання,
пов’язаний із забезпеченням підприємств фінансовими ресурсами,
мобілізацією капіталів, забезпеченням перерозподілу коштів між
різними галузями економіки. Для організації, відстеження та аналізу
цих процесів важливого значення набуває облікова інформація.
Виникає необхідність розробки ефективної методики й організації
обліку та внутрішнього аудиту фінансових інвестицій з урахуванням
вимог національних і міжнародних стандартів, а також сучасних
досягнень в сфері інформаційних технологій.
Питання науково-теоретичного осмислення сутності та змісту
поняття «фінансові інвестиції» залишається дискусійним. Особливо у
контексті обліку, що потребує формування науково-обґрунтованих
рекомендацій в частині параметрів та критеріїв визначення, визнання,
класифікації та оцінки фінансових інвестицій як об’єкта обліку. А
відтак, існуюча система фінансового обліку і аудиту у розрізі
теоретичного підґрунтя потребує вдосконалення їх організації і
методичного забезпечення як основи створення ефективного джерела
управлінської інформації та можливості адаптації суб’єктів
господарської діяльності до нових умов функціонування.
Важливі теоретичні й практичні проблеми удосконалення
системи обліку та аудиту фінансових інвестицій виникають в умовах
становлення ринкових відносин та переходу до міжнародних
стандартів обліку і звітності. Хоча напрацювання вчених охоплюють
широкий
спектр питань, пов’язаних з визначенням поняття
фінансових інвестицій, відображенням основних операцій на рахунках
бухгалтерського обліку, однак теоретичне обґрунтування існуючої
класифікації потребує уточнення та доповнення, оскільки вичерпало
себе у зв’язку із появою нових об’єктів обліку, що відносяться до
фінансових інвестицій.
Таким чином основними та першочерговими завданнями які
постали перед науковцями на визначено наступне:
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— виявити функціональні особливості різних видів фінансових
інвестицій;
— проаналізувати сучасну класифікацію фінансових інвестицій
та її вплив на організацію та методику бухгалтерського обліку.
Класифікація, як правило, будується з урахуванням
економічного змісту об’єкту, проте існують розбіжності у понятті
фінансових інвестицій з наукової точки зору та з позиції
законодавства.
Перелік фінансових інвестицій, передбачений законодавством,
може бути закритим, тобто не допускати включення до переліку будьяких інших документів, що не зазначені, які вважаються цінним
папером, та відкритим, який це дозволяє. Класифікацію цінних
паперів необхідно будувати за ознаками, які визначають особливості у
відображенні зазначених об’єктів на рахунках бухгалтерського обліку.
В обліку фінансові інвестиції розглядаються як фінансові
інструменти, використання яких у процесі перерозподілу фінансових
ресурсів між учасниками ринку призводить до одночасного
виникнення (збільшення) фінансових активів в одного підприємства і
фінансових зобов’язань або інструментів власного капіталу в іншого.
Наприклад, підприємство-емітент, випускаючи і розміщуючи акції
серед інвесторів, поповнює тим самим власний капітал. Тобто для
підприємства-емітента фінансові інвестиції є інструментом власного
капіталу. Для інвесторів придбані акції є фінансовими інвестиціями,
які в бухгалтерському обліку визнаються активами, тому що їх
використання, як очікується, призведе до надходження економічних
вигод у майбутньому, а саме: збільшення прибутку, зростання вартості
капіталу.
Саме такий підхід дозволить розмежовувати фінансові
інвестиції, визначити критерії їх визнання, допоможе окреслити більш
чіткі законодавчі норми щодо даного питання та уникнути порушень в
майбутньому.
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ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ КОНФІГУРАЦІЇ
ПРОГРАМИ „1С:БУХГАЛТЕРІЯ‖
Результативність роботи будь-якого підприємства в наш час
багато в чому залежить від вибору програмного забезпечення,
особливо що стосується управлінських процесів. Останнім часом на
ринку програмних засобів автоматизації обліку запропоновано десятки
систем, які забезпечують належне ведення автоматизованого обліку.
Питання автоматизації обліку висвітлено у працях таких
вітчизняних та зарубіжних науковців, як Ф.Ф. Бутинець, Е.К.Гільде,
К.Е. Даллас, А.Г. Завгородній, В.І. Ісаков, Ю.А.Кузьмінський, Т.А.
Писаревська. Ці питання розглядалися з позицій надання
користувачам систем можливості якомога швидше отримати
узагальнену інформацію про ту чи іншу систему, принципи її
побудови, що цілком виправдано з огляду на масове впровадження
систем на новостворених підприємствах та інтеграцію існуючих
підсистем бухгалтерського обліку в корпоративні системи.
Кожна з комп’ютерних управлінських систем має свої
функціональні особливості та відмінності при реалізації управлінських
задач. На сьогодні в Україні загальновідомим представником
бухгалтерських програм з високою автоматизацією процесів є
„1С:Підприємство‖, що базується на принципах автоматизованої
системи управління. Десятки тисяч підприємств використовують
програму „1С:Бухгалтерія 7.7‖, проте на сьогодні все більшого
розповсюдження набуває „1С:Бухгалтерія 8.1‖.
„1С:Бухгалтерія
8.1‖
призначена
для
автоматизації
бухгалтерського та податкового обліку, включаючи підготовку
обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що
здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову й роздрібну
торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання
послуг, виробництво і т.д. „1С:Бухгалтерія 8.1‖ забезпечує вирішення
всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства,
якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на
підприємстві, включаючи наприклад, виписку первинних документів,
облік продажів тощо.
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Склад
рахунків,
організація
аналітичного, валютного,
кількісного обліку на рахунках „1С:Бухгалтерія 8.1‖ відповідають
вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відбиттю
даних у звітності. При необхідності користувачі можуть створювати
додаткові субрахунки й розрізи аналітичного обліку. Порівняння
версій „1С:Бухгалтерія 7.7‖ та „1С:Бухгалтерія 8.1‖ дає можливість
виділити переваги останньої:
- реалізована можливість ведення обліку в одній інформаційній
базі. Організації можуть використовувати загальні списки товарів,
статті затрат, контрагентів і т.д. При цьому кожна організація може
вести облік по загальній чи спрощеній системі оподаткування в рамках
однієї і тієї ж інформаційної бази;
- за рахунок введення окремого плану рахунків податкового
обліку спрощено співставність даних бухгалтерського та податкового
обліку;
- наявність в „1С:Бухгалтерія 8.1‖ попартійного обліку
розширює область застосування типового рішення. Окрім способу
оцінки матеріально-виробничих запасів по середньозваженій
собівартості, стає можливим використання і таких способів, як ФІФО і
т.д., незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної
організації;
- реалізований аналітичний облік за місцями зберігання:
кількісний і кількісно-сумовий;
- реалізована можливість обліку товарів в роздрібній торгівлі по
реалізаційним цінам;
- розширені можливості налаштування типових операцій –
засоби групового введення бухгалтерських проводок, які
застосовуються досить часто. Цей простий, але ефективний інструмент
автоматизації тепер легко і швидко може бути налаштований
користувачем;
- сучасний ергономічний інтерфейс „1С:Бухгалтерія 8.1‖ робить
доступними сервісні можливості „1С:Бухгалтерія 8.1‖ навіть для
невеликих організацій.
Список використаних джерел:
1. http: // www.1с.ru. v8.1c.ru.
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ЗМІСТ ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ
ВИЩОЇ ОСВІТИ
В період економічної кризи важливим питанням у забезпеченні
фінансової діяльності вищих навчальних закладів України є
удосконалення та правильне функціонування розрахункових операцій,
забезпечення контролю за грошовими коштами, а також їх чіткого
розподілу та накопичення.
Для розгляду економічних проблем вищої освіти зручно
користуватися терміном «бюджетне фінансування», маючи на увазі,
що це безоплатне забезпечення діяльності бюджетних установ
коштами бюджету. Чи можна у такому випадку вважати, що
позабюджетне фінансування – це всі інші надходження коштів у
навчальний заклад? Зазвичай так і вважають, хоча, це не зовсім так.
Всі кошти, що надходять у ВУЗ не з бюджету, зрозуміло, є
позабюджетними. В даному випадку відмінною ознакою є їх
«неналежність» до джерела надходження, тобто до бюджету.
Можливо, це не найвдаліша класифікація, але вона давно ввійшла у
вжиток, а термін має загальноприйнятий характер. Таким чином,
джерела надходження коштів (було б логічним назвати кошти, що
надходять в ВНЗ доходами, але стосовно бюджетних коштів цей
термін не застосовується) в навчальний заклад поділяються на
бюджетні і позабюджетні.
Отже, фінансування освіти може здійснюватися з таких джерел:
бюджет засновника; спонсорські кошти; власні кошти, що знаходяться
в розпорядженні (власності). Тобто, звідси можна вважати, що
позабюджетне фінансування – це отримання коштів, що надходять з
власних джерел. Тому, коли йде мова про позабюджетне
фінансування, слід розуміти це як отримання надходжень в результаті
діяльності, що приносить доходи, а також пожертвувань, одержаних
не від «засновників», які спрямовуються на відшкодування витрат за
тими видами діяльності, які доходів не приносять, але з тих або інших
причин є необхідними для діяльності організації.
Бюджетні та позабюджетні рахунки вищих навчальних закладів
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контролюються та обслуговуються органами управління Державного
казначейства України. Зокрема, це стосується процедури зарахування
коштів на рахунки ВНЗ та контроль виконання їх видатків.
Позабюджетні кошти, які надходять на централізований
субрахунок ВНЗ, мають бути розподілені на три частини: підтримки
загальних заходів закладу, служб управління і забезпечення, головних
структурних підрозділів (факультетів і кафедр). Цільові рахунки
використовуються на всіх рівнях управління бо це дієвий спосіб
контролю за напрямами використання фінансових ресурсів.
На сучасному етапі ВНЗ самостійно залучають фінансові
ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення
безперервної діяльності. Фінансова стійкість характеризується таким
станом фінансових ресурсів, який відповідає потребам розвитку та
вимог ринку. А забезпечення фінансової стійкості ВНЗ відноситься до
найбільш важливих економічних проблем в сучасних умовах.
Позабюджетні кошти в основному витрачаються на:
 на
зарплату
професорсько-викладацького,
навчальнодопоміжного та обслуговуючого персоналу;
 на придбання основних засобів і малоцінних предметів;
 на поточний ремонт обладнання та інвентарю;
 на поточний ремонт будівель;
 на розвиток ВНЗ.
Таким чином, виконання кошторисів затрат за бюджетними та
позабюджетними коштами стає одним з найважливіших показників,
що характеризують економічну ефективність ВНЗ, і відображає
загальні
ресурси
його
фінансово-господарської
діяльності:
використання фонду заробітної плати і стипендії, забезпечення
фінансування господарської та навчальної діяльності тощо.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
БАНКІВ УКРАЇНИ
Активна інтеграція України в Європейський Союз і стрімке
підвищення інтересу західних інвесторів відкриває українським
компаніям можливість залучення до міжнародних ринків капіталу.
Для залучення інвестицій, банки стикаються з необхідністю
представляти фінансові результати своєї діяльності згідно з
міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ). Аналізуючи
фінансову звітність згідно з міжнародними стандартами іноземні
інвестори адекватно оцінюють свої вигоди від капіталовкладень. Адже
застосування міжнародних стандартів
забезпечує прозорість
фінансової звітності, показує правдивість картини фінансового
становища і результатів діяльності банку.
При впровадженні МСФЗ у методологію бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності банків України виникають такі
проблеми, як:
 обмеженість доступу до інформації щодо вимог МСФЗ,
тлумачень та останніх змін до них;
 неузгодженість та часті зміни окремих законодавчих норм;
відсутність статистичних даних для використання їх в процесі оцінки;
 розбіжності між вимогами міжнародних органів;
 розбіжності між вимогами щодо визнання активів та їх оцінок з
метою бухгалтерського обліку і оподаткування;
 відсутність відповідної ринкової інфраструктури.
Під час впровадження МСФЗ виникає низка проблем по
кожному з цих нововведень, а саме:
1) при визначенні справедливої вартості кредитів/депозитів та
«прибутку/збитку першого дня» виникає неможливість розрахунку
справедливої вартості кредиту/депозиту при відсутності ринку як
такого;
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2) зміни в умовах кредитних договорів можуть призвести до
формування резерву в повному обсязі, оскільки згідно з Положенням
№279 Правління НБУ, банки повинні встановлювати коефіцієнт
резервування на рівні 50% (для стандартної заборгованості) і 100%
(для інших категорій) за кредитами в іноземній валюті з
позичальниками, у яких немає джерел надходжень валютної виручки;
3) для формування резервів під зменшення корисності за
кредитами потрібно мати докази збиткових подій і за таким кредитом
процентний дохід визнаватиметься у меншій сумі, ніж мала б бути за
первісних умов. Це призводить до певних технічних складностей під
час відображення в обліку;
4) згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності
1 (МСБО) вважається, що достовірне подання фінансової звітності
досягається з відповідністю вимогам МСФЗ, серед яких застосування
ефективної процентної ставки під час визначення процентних доходів
і витрат, проте цю ставку не завжди можна застосувати.
Якість звітності українських бухгалтерів жахлива, річ у тім, що
бухгалтери не дотримуються національних стандартів щодо
нарахування резервів і забезпечень, дисконтування заборгованості,
розрахунку відстроченого податку на прибуток.
Отже, Україні спочатку слід навести порядок у національному
бухгалтерському обліку, не змінюючи орієнтацію на МСФЗ, такими
шляхами:
1) Мінфін повинен швидко оновити національну базу
стандартизації, беручи за основу останні досягнення МСФЗ та United
States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP).
Обговорення і прийняття національних стандартів, а також процес
актуалізації старих нормативів слід зробити максимально прозорим і
доступним професійній громадськості.
2) Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку потрібно
зайнятися підвищенням якості звітів та аудиторських висновків, які
подають українські акціонерні компанії.
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УСКЛАДНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ:
ДОРОГА В НІКУДИ
Відповідно до останньої редакції проекту Податкового кодексу,
на суб’єктів малого бізнесу чекає ряд суттєвих змін в сфері організації
та ведення податкового обліку. Вважаємо, що в більшості випадків
такі зміни лише ускладнюють облікову роботу підприємців, ніж
несуть з собою якійсь справді позитивний ефект.
Окрім зменшення суми річного обороту (з 500 тис. грн. до 300
тис. грн.), у межах якого підприємець має право перебувати на
спрощеній системі оподаткування, та заборони перебувати на такій
системі підприємцям, що займаються певними видами діяльності
(наприклад, юридичні, рекламні послуги, послуги в сфері
бухгалтерського обліку та аудиту тощо), проект Податкового кодексу
передбачає ще й обов’язкове застосування такими підприємцями
реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Статтею 1 Закону України ―Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг‖ від 06.07.95 р. № 265/95-ВР передбачено, що РРО застосовуються при здійсненні розрахунків за готівку при продажі товарів та
послуг. Статтею 8 даного Закону передбачено також, що форма та
порядок подання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО або
використанням розрахункових книжок, встановлюються Державною
податковою адміністрацією України, яка, в свою чергу, регулює дане
питання ―Порядком подання звітності, пов’язаної із застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій або використанням книг обліку
розрахункових операцій (розрахункових книжок)‖, затвердженим
наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614.
Таким чином, відповідно до пункту 2 Порядку № 614, звітність,
пов’язана із застосуванням РРО, подається у складі "Звіту про
використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку
розрахункових операцій (розрахункових книжок)" за формою № ЗВР1, а при поданні звіту за останній місяць календарного року – з
поданням додатково періодичних звітів за минулий календарний
рік, надрукованих на кожному РРО. Звичайно, що за неподання
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такої звітності для підприємців, що перебувають на спрощеній системі
оподаткування, будуть передбачені відповідні додаткові штрафні
санкції.
Зазначені заходи лише збільшать затрати часу на ведення
додаткової облікової роботи, тоді як інформаційний ефект від неї для
самих підприємців буде нульовим. Податковий облік не може
сприйматися виключно як система, яка реєструє господарські процеси
постфактум, адже часто від того, які вимоги висуває держава до
організації та ведення самого податкового обліку, буде залежати і те,
чи взагалі будуть відбуватися такі господарські процеси.
Отже, виникає питання, чи можна бачити в цих намірах лише
суто економічне підґрунтя? Невже всі ці ускладнення мають на меті
лише створити систему контролю за відповідністю річного обороту
підприємця встановленій межі? Вважаємо, що ні, адже ці дії несуть в
собі і більш глибокий прихований політичний зміст.
До теперішнього часу єдиний податок виступав найпростішою і
найпрозорішою моделлю відносин між підприємцем і державою, а
також суттєво обмежував вплив держави у вигляді її бюрократичних
механізмів на такого підприємця. Проте, сьогодні така проста модель
відносин в очах влади стає не потрібною, оскільки не потрібний і
прошарок суспільства у 2-3 млн. підприємців, які самі забезпечують
себе робочими місцями та, як це б не пафосно звучало, якими важче
керувати.
Утім, така недалекоглядна ―гра‖, коли вплив системи
податкового обліку на економічні процеси часто недооцінюється або
взагалі залишається поза увагою, рано чи пізно дасть свої негативні
наслідки. Зв'язок тут доволі простий: чим складніша система, тим
менша легальна ділова активність економічних суб’єктів. Але чомусь
цей банальний логічний ланцюжок часто губиться з поля зору
національних законодавців, що є нічим іншим, як дорогою в нікуди.
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УДК 339.187.4
Лук’янчикова Є.О., пошукач
Пошукач ІФНТУНГ
ОБЛІК ФРАНЧАЙЗИНГУ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ВЕДЕННЯ
БІЗНЕСУ
В сучасних умовах посилення конкуренції на внутрішніх ринках
та обмеженості фінансових можливостей для підприємств важливим
та ефективним кроком є використання франчайзингових відносин.
Франчайзинг - це така організація бізнесу, за якою компанія
(франчайзер) передає певній людині чи компанії (франчайзі) право на
продаж продукту і послуг цієї компанії. Останній, в свою чергу,
зобов'язується продавати цей продукт чи послугу по заздалегідь
визначених законах і правилах ведення бізнесу, що встановлює
франчайзер. В обмін на здійснення всіх цих правил франчайзі одержує
дозвіл використовувати ім'я компанії, її репутацію (гудвіл), продукт та
послуги, маркетингові технології, експертизу, і механізми підтримки.
В даному випадку є важливим поняття «франчайзинговий пакет»
(повна система ведення бізнесу, передана франчайзі). Він дозволяє
відповідному підприємцю вести свій бізнес успішно, навіть не маючи
попереднього досвіду, чи знань навчання в даній галузі.
У бухгалтерському обліку набуття франчайзі права на
використання об'єктів інтелектуальної власності не може вважатися
отриманням (придбанням) нематеріальних активів. Оскільки
користувачу за договором передається лише право використовувати ці
об'єкти у своїй господарській діяльності (але не володіти ними), то
підстав для відображення в обліку надходження нематеріальних
активів немає.
Платежі, які здійснює франчайзі за використання нематеріальних
активів франчайзера в бухгалтерському обліку вважаються роялті та
будуть відображені у складі витрат користувача незалежно від того,
сплачуються вони разово чи періодично.
Для франчайзера отримання винагороди за договором також
вважатиметься роялті, а її сума відображатиметься по кредиту рахунка
719 «Інші доходи від операційної діяльності». Проте, щоб правильно
відобразити дохід, отриманий від франчайзингової операції,
франшизодавець повинен проаналізувати, з чого переважно
складається проданий ним франчайзинговий пакет. Наприклад, дохід
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від переданого в оренду обладнання відображається на рахунку 713
"Дохід від оперативної оренди активів" і т.д.
Франчайзинг – це нова маркетинг-концепція для України. Він
має ряд переваг, які дозволяють зменшити витрати на виробництво та
підвищити його ефективність, що є особливо важливим для України в
сучасних умовах. Вигоду одержують дві сторони: франшизоодержувач
отримує за фіксовану плату кваліфіковану допомогу, яка в іншому
випадку була б для нього надто дорогою, а франшизодавець виходить
на нові ринки збуту без суттєвих капіталовкладень. Такий метод
бізнесу також дає можливість розширення географічних меж збуту
товару. Франшизодавець потребує меншої кількості управляючих, що
зменшує його витрати на заробітну плату. Крім того,
франшизоодержувач має більший стимул досягнення кращих
результатів, ніж найманий працівник.
До основних проблем, що перешкоджають широкому
використанню франчайзингових схем в Україні, на відміну від інших
країн світу з більш розвинутою ринковою економікою, можна віднести
наступні: недосконалість нормативно-правової бази, відносно висока
вартість франшизи поряд з низькою купівельною спроможністю
покупців, відсутність детальної інформації про франчайзинг,
відсутність кваліфікованих кадрів, складні умови для організації
бізнесу.
Підсумовуючи дані проблеми франчайзингу, слід зазначити, що
франчайзинг має широкі перспективні можливості для розвитку в
Україні. Проте для їх реалізації необхідно створити певні умови.
УДК 657
Луцюк О.О., ст. гр. ОАмз – 51
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА:
ПРОБЛЕМАТИКА ОЦІНКИ, НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ
ТА СПИСАННЯ
У підвищенні конкурентоспроможності підприємств важливу
роль відіграє ефективне використання ресурсів природних,
матеріальних, трудових та фінансових. Водночас зростає роль
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нематеріальних активів, частка яких у загальній структурі активів
підприємств постійно зростає. Наявність нематеріальних активів у
складі ресурсів підприємства підвищує інвестиційну привабливість,
збільшує ринкову вартість та забезпечує захист прав підприємств.
Розширення сфери використання нематеріальних активів,
недосконалість законодавчої бази та класифікації об'єктів, недостатня
розробка методики оцінки зумовлюють потребу в удосконаленні їх
обліку та аудиту.
Проблеми та особливості обліку і аудиту нематеріальних активів
на підприємствах є актуальними на даний час. Дослідженням цих
проблем займаються багато вітчизняних та закордонних вчених,
зокрема І. М. Бойчук, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, І.І.
Пилипенко, С.Ф. Покропивний, , Б.І. Валуєв, В.І. Єфіменко, В.М.
Жук, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, В.Б. Моссаковський М.Ф.
Огійчук, Л.К. Сук, В.О. Шевчук, К. Стендфілд та А. Торре. Проте
питання
бухгалтерського
обліку
нематеріальних
активів
сільськогосподарських підприємств та їх оцінки потребують
додаткового вивчення.
Метою статті є аналіз проблем обліку нематеріальних активів та
методики їх відображення в балансі підприємства, а також
класифікація та визначення впливу нематеріальних активів на
фінансові результати діяльності підприємства.
До нематеріальних активів входять: винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, товарні знаки, матеріальним вираженням прав на
які є документи виняткового права, патенти і свідоцтва про
реєстрацію, права на ноу-хау, права, отримані в результаті покупки
ліцензій у патентовласників, програмні продукти, програми для ЕОМ,
бази даних тощо. Цей перелік не є досить вичерпним.
Потребують подальшого дослідження питання класифікації
нематеріальних активів, вивчення їх впливу на отримання майбутніх
економічних вигод. Ряд вітчизняних спеціалістів, які досліджують
проблеми обліку нематеріальних активів, мають своє бачення об'єкта
нематеріальних активів, обліку та нарахування зносу. Неоднозначність
у визначенні об'єкта такої власності призводить до того, що єдиних
підходів до обліку, нарахування амортизації та списання
нематеріальних активів немає.
При наявності великого переліку можна відокремити одну
загальну особливість нематеріальних необоротних активів, що
відрізняє їх від інших необоротних та оборотних активів підприємства.
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Так при здійсненні операцій при вибутті всі активи перестають бути
власністю підприємства, не мають матеріального та фізичного складу
й не враховуються в складі активів, а нематеріальні активи можуть
продовжувати використовуватися на підприємстві або можуть
неодноразово здійснювати процес вибуття з підприємства, при цьому
продовжуючи приносити економічні вигоди.
Разом із тим, залишаються невирішеними питання класифікації
нематеріальних активів; вивчення їх впливу на отримання майбутніх
економічних вигод; нарахування їх зносу та обліку при вибутті.
Продаж нематеріальних активів відбувається, як правило, без
права подальшого перепродажу, а тільки для використання за
призначення. Як відомо, будь-який актив підприємства слід
виключати з балансу при будь-якому вибутті або якщо від його
використання не очікується економічної вигоди. Але це не стосується
нематеріальних активів, оскільки при їх вибутті вони продовжують
бути на підприємстві та можуть приносити економічні вигоди.
Систематичний розподіл вартості нематеріальних активів на
періоди, у яких вони приносять прибутки, визначається обсягом
амортизації, яка залежить від способу нарахування, але нарахування
амортизації повинно бути обмежене процесом отримання економічних
вигод.
Отже, облік нематеріальних активів – проблема, яка досить
актуальна в практиці роботи підприємств. Вона пов'язана передусім з
питаннями класифікації нематеріальних активів, а також способами їх
надходження, нарахування амортизації, обліком вибуття та
визначенням впливу на фінансові результати діяльності підприємства.
УДК 657
Любенок Н.О.
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
ОБЛІК ВИНАГОРОДИ ЗА ПЕРЕДАЧУ ТА ОТРИМАННЯ ПРАВ
НА КОРИСТУВАННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ПО ЛІЦЕНЗІЙНОМУ ДОГОВОРУ
В останні роки дедалі більшої популярності набувають операції з
укладання ліцензійних договорів. Під ліцензійним договором
розуміють цивільно-правову угоду по переданню однією особою
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(ліцензіаром, власником виключних прав), майнових прав на
користування об’єктами інтелектуальної власності іншій особі
(ліцензіату) за певну винагороду і з певними умовами.
У ліцензійному договорі зазвичай зазначається вид ліцензії,
сфера використання об’єкта права інтелектуальної власності та умови
про винагороду, які визначаються самостійно сторонами договору.
Виплата винагороди за надання прав на користування об’єктом
інтелектуальної власності можлива у таких формах: 1) паушальний
платіж – одноразовий платіж, зазвичай виплачується на початку дії
договору і являє собою передоплату; 2) роялті – сплачується
періодично у вигляді відсотків від суми обсягів продажу чи
виробництва; 3) комбінований платіж включає і роялті і паушальний
платіж.
Платежі у вигляді роялті юридичні особи відносяться до складу
валових витрат ліцензіата або валових доходів ліцензіара. В
законодавстві нашої країни поняття паушальний та комбінований
платіж не використовується. В Законі України „Про оподаткування
прибутку підприємств‖ зазначено, що роялті – це платежі будь-якого
виду, тобто для відображення виплати одноразової винагороди за
користування об’єктами інтелектуальної власності ми можемо до
роялті прирівнювати паушальні платежі. Таке «прирівнювання»
дозволить уникнути багатьох суперечливих моментів в обліку. Хоча
роялті в податковому обліку і відносяться до валових витрат, але такі
платежі, згідно законодавства, не є об’єктом оподаткування ПДВ.
В таблиці 1 наведено приклади відображення в обліку операцій з
надання та отримання у користування об’єктів інтелектуальної
власності по ліцензійному договору укладеному резидентами України
фізичними та юридичними особами.
Таблиця 1
Відображення в обліку винагороди по ліцензійному договору у
Ліцензіара та Ліцензіата
Бухгалтерський Бухгалтерськи
облік у
й облік у
№
Зміст господарської операції
Ліцензіара
Ліцензіата
Д-т
К-т
Д-т
К-т
1 Укладено ліцензійний договір
361,
703
23, 91
684,
(надано/отримано права на
377
або
685
використання об’єкта
або
719*
інтелектуальної власності)
373*
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2

3

4

5

2.1. Утримано ПДФО
2.2. Перераховано ПДФО до
бюджету
Надходження/Виплата
винагороди за ліцензійним
договором
Отримання/Сплата авансу
за ліцензійним договором (до
1 року)
Відображено
фінансовий
результат

-

-

661
6411

6411
311

311

361
або
373*
681

684,
685

311

39

311

311

703
793
793
23,91
або
719*
* В залежності від того, який дохід формує сума роялті - дохід
(виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) чи інший
операційний дохід.
ПДФО 15% утримується ліцензіатом за умови виплати
винагороди фізичній особі, лише після утримання, винагорода
перераховується за мінусом суми ПДФО. Ліцензіат повинен вказати
ліцензіара-фізичну особу в звіті „Податковий розрахунок сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку‖ форма № 1 ДФ.
У випадку погашення заборгованості зі сплати винагороди лише
через 12 місяців після її нарахування, деякі автори рекомендують
обліковувати таку заборгованість на рахунку 55 „Інші довгострокові
зобов’язання‖ – у ліцензіата, і на 183 „Інша дебіторська
заборгованість‖ – у ліцензіара.
Отже, володіючи об’єктом права інтелектуальної власності
можна окрім використання його у власній діяльності для отримання
прибутку, передавати такий об’єкт у користування іншим суб’єктам
господарської діяльності за ліцензійною угодою і отримувати
винагороду.
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УДК 657.421.3
Мазна Д.О.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»
НЕОБХІДНІСТЬ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У
КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Глобалізаційні процеси в Україні дають величезний поштовх для
формування активів підприємства. У господарський оборот включено
їх новий вид – нематеріальні активи, використання яких, безумовно,
сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції як на
внутрішньому так і зовнішньому ринках. Разом з тим, багато
керівників в достатній мірі не усвідомлюють роль, що відіграють
нематеріальні активи у процесі їх використання. За даними
Державного департаменту інтелектуальної власності, станом на
01.02.2010 року (з 1992 року) лише на об'єкти промислової власності
зареєстровано 279771 охоронний документ [1].
Сьогодні навіть підприємець-початківець будучи свій бізнес,
усвідомлює необхідність створення його матеріальної і нематеріальної
складових. З огляду на світовий досвід досі існує невизначеність щодо
надання переваг одній з них, але в умовах «інтелектуальної революції»
безумовною є перевага частки нематеріальної компоненти у вартості
бізнесу. Сьогодні відсоток нематеріальних активів в загальній вартості
бізнесу українських підприємств залишається досить низьким
(приблизно 2 – 5%), в той час як ринкова вартість додатково
врахованих нематеріальних активів, на одному і тому ж підприємстві,
при їх досконалій оцінці, може сягати 15 – 20%. Світові ж тенденції в
області купівлі-продажу бізнесу констатують, що вартість
нематеріальних активів в загальній вартості компанії складає від 40 до
90%. Не виключені і випадки, коли майже вся вартість бізнесу
сформована нематеріальними активами [2].
Створення нового бізнесу або його реорганізація вимагають
залучення значних інвестицій. Іноді об'єм інвестованого капіталу
настільки великий, що докорінно змінює співвідношення прав
учасників в управлінні бізнесом, за рахунок зменшення часток перших
власників в загальній вартості бізнесу. Одним з шляхів захисту
власного капіталу при залученні інвестицій є облік повної вартості
нематеріальних активів, які своєю вартістю можуть забезпечити
додаткові права в управлінні майбутнім бізнесом. На жаль, дуже часто
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вітчизняний учасник поступається значною частиною корпоративних
прав вхідному іноземному інвесторові, не враховуючи при цьому
нематеріальну складову. Варто відзначити, що майже усі види
нематеріальних активів є різновидами об’єктів інтелектуальної
власності. Країни із розвинутою економікою вже давно розглядають
інтелектуальний ресурс як головний чинник економічного зростання.
Практика свідчить, що визначальними в досягненні поставлених цілей
у будь-яких соціально-економічних системах є людські можливості.
Тому, в новій управлінській парадигмі центром аналізу потенціалу
розвитку соціально-економічних систем стає людський капітал, який
забезпечує їх здатність до ефективних якісних і структурних зрушень.
В бухгалтерському обліку шведської фірми «Scandia FSA»
відображено не більше 15% від її ринкової вартості. З погляду
матеріальних активів така компанія, як «Visa Intenational» взагалі не
існує, хоча і здійснює операції по всьому світу на суму близько 300
млрд. дол. щорічно [3]. Загалом же ринкова вартість всесвітньо
відомих компаній у сотні разів перевищує вартість їх балансових
активів. Цю різницю складає інтелектуальний капітал, що привертає
до таких компаній увагу інвесторів і сприяє подальшій капіталізації їх
активів.
Таким
чином, інтелектуальний
капітал, як
частина
нематеріальних активів та потужне джерело розвитку підприємства
вимагає особливої уваги та формування відповідної системи обліку.
Список використаних джерел:
1. Інформаційні ресурси [Електронний ресурс] : /Офіційний веб-портал
Держдепартаменту
інтелектуальної
власності.
–
Режим
доступу:
http://www.sdip.gov.ua/ua/vsjogo8.
2. Лепетан І. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал [Текст]: навч.
посіб. / Економіка АПК. – 2007. – № 9. – С. 83-87.
3. Федулова Л.І. Проблеми формування інтелектуального капіталу корпорацій
[Текст] : навч. посіб. / Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – №
2. − С. 57 – 59.
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Мазур Н.В., бакалавр спеціальності ―Облік і аудит‖
*Науковий керівник: к.е.н., доц.. Коблянська О.І.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РЕГІСТРІВ З
ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
Накопичення інформації про розрахунки з покупцями та
замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й
послуги,
крім
заборгованості,
яка
забезпечена
векселем,
відображається на рахунку 36
"Розрахунки з покупцями та
замовниками".
Для висвітлення цієї інформації призначена Відомість 3.1. На
сьогоднішній день існує проблема коректного заповнення вище
зазначеного документа через недосконалу його структуру.
Представимо суть недоліків та шляхи їх подолання:
1. Графа 3 «Найменування покупця (замовника)»:
Недолік: Дана графа занадто мала для повного висвітлення
потрібної інформації про підприємства-покупця/замовника (номер
телефону, адреса, номер банківського рахунку і т.д.).
Шляхи подолання: Оскільки розшири графу не можливо через
брак місця на аркуші, варто створити додаткову відомість, де буде
зазначена інформація про підприємства-покупця/замовника.
2. Графа 4 «Дата виникнення заборгованості» та 5 «Дебет»
Недолік: У графі 5 наводиться дебетове сальдо та дата
виникнення дебіторської заборгованості (графа 4). Проте можлива
ситуація, коли виникає кредиторська заборгованість і необхідно
вказувати сальдо за кредитом, а така графа відсутня.
Шляхи подолання: Варто записувати кредитове сальдо у графі 5,
але червоним кольором або зі знаком «-». Також можна записати
кредитове сальдо на полях, навпроти графи 5 (нижче від дебетового
сальдо)
3. Графа 6 «Дата»
Недолік: Дана графа не супроводжується графою «Номер
документа», що ускладнює контроль стану розрахунків. Вона є за
номером 2, тому не зрозуміло, яких документів стосується, чи тих, які
відображають господарські операції за дебетом рахунку 36, чи тих, які
відображають кредитові обороти.
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Шляхи подолання: Варто ввести додаткову графу «Номер
документа» поряд з графою 6 та 12 «Дата»
4. Графи 7-9 «Обороти за дебетом рахунку 36»
Недоліки: Рахунок 36 кореспондує за дебетом з кредитом
рахунків 30, 31, 70, 71, 76, а кількість граф для відображення цих
операції розрахована тільки на три рахунки. Також у Відомості 3.1 не
наведено рахунки 48, 38 та 64, з якими дебетує рах. 36.
Шляхи подолання: Ввести додаткові графи для змоги
відображення господарських операцій та включити в перелік рахунки
48, 38 та 64.
5. Графи 12-16 «Обороти за кредитом рахунку 36»

Недоліки: Рахунок 36 кореспондує за кредитом з дебетом
рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 94, 93,
85, 84, 76, 70, 99, а кількість граф для відображення цих операції
розрахована тільки на п’ять рахунків. У Відомості 3.1. не
вказано рахунок 90.
Шляхи подолання: Ввести додаткові графи для змоги
відображення господарських операцій та включити в перелік рахунок
90.
Отже, усунення недоліків у Відомості 3.1. забезпечить більш
ефективнішу роботу з даним документом, також забезпечить деяке
упорядкування економічної інформації синтетичного та аналітичного
бухгалтерського обліку. Це питання потребує і подальшого розгляду
не тільки широким колом науковців, а і бухгалтерів-практиків.
Список використаних джерел:
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій:
Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999, зі змінами.
2. Наказ Міністерства Фінансів України «Про затвердження Методичних
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ПРОБЛЕМИ АМОРТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ
АКТИВІВ
В умовах глобалізації та інтернаціоналізації економіки не
можуть залишатися без змін господарські зв’язки вітчизняних
суб’єктів господарювання. При цьому дедалі більшу роль відіграють
нематеріальні активи, частка яких у структурі активів підприємств
постійно зростає. Наявність нематеріальних активів збільшує ринкову
вартість підприємств, підвищує їх інвестиційну привабливість та
забезпечує захист прав.
Розширення сфери використання нематеріальних активів,
недосконалість законодавчої бази та недостатня розробка методики їх
оцінки зумовлюють потребу в удосконаленні обліку цих активів.
Неоднозначність у визначенні призводить до відсутності єдиних
правил обліку нарахування амортизації нематеріальних активів.
Питання обліку амортизації нематеріальних активів на даний час
досить актуальні. Тому їх піднімають у свої роботах провідні
вітчизняні науковці, зокрема І.М. Бойчук, Ф.Ф. Бутинець, І.В.
Жураковська, В.П. Завгородній, І.І. Пилипенко, С.Ф. Покропивний, К.
Стендфілд, А. Торре та інші. Проте багато питань бухгалтерського
обліку нематеріальних активів, наприклад, у частині нарахування їх
зносу потребують доопрацювання
Систематичний розподіл вартості нематеріальних активів на
періоди, у яких вони приносять прибутки, визначається обсягом
амортизації, яка залежить від способу нарахування, але нарахування
амортизації повинно бути обмежене процесом отримання економічних
вигод.
На сьогодні нарахування амортизації потребує узгодження
законодавчої політики. Амортизація нематеріальних активів –
постійне списання вартості нематеріальних активів у процесі їх
виробничого використання. Вона покликана компенсувати витрати,
понесені підприємством при їх придбанні, і забезпечити формування
джерела фінансування майбутніх придбань відповідних активів.
Амортизаційні відрахування проводяться щомісячно, починаючи з
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місяця, наступного за місяцем, у якому актив став придатний до
використання, і закінчуються з місяця, наступного за місяцем вибуття.
Протягом терміну корисного використання об'єкта нематеріальних
активів амортизація його не зупиняється, окрім випадків консервації.
Нарахування зносу необоротних нематеріальних активів згідно з
П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи" здійснюється в термін корисного
використання, установлений підприємством при визнанні цього
об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. За
умови неможливості встановлення таких термінів амортизація
нараховується із використанням прямолінійного методу [1].
Прямолінійний метод згідно із Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р. п.п.8.3.9
передбачає, що амортизація нематеріальних активів нараховується по
кожному виду рівними частинами виходячи з їх первісної вартості з
урахуванням інфляції в обліку та терміну експлуатації, прийнятого
підприємством, але не більше 10 років безперервної експлуатації до
досягнення нульового значення залишкової вартості нематеріальних
активів [2].
Тобто термін корисної експлуатації нематеріального активу в
податковому обліку, як правило, не повинен перевищувати десяти
років, а в бухгалтерському обліку – двадцяти років, починаючи з дати,
коли актив стає придатним для використання. Але слід відзначити, що
нематеріальні активи чутливі до технічного старіння. Отже, імовірно,
що термін їхньої корисної експлуатації буде коротким і завжди
обмеженим. Тому для нарахування амортизації нематеріальних
активів варто використовувати лінійний метод до того часу, поки
компанія не доведе необхідність застосування іншого методу або
нематеріальні активи перестануть приносити економічні вигоди.
З проведеного дослідження можна зробити висновок, що
зазвичай амортизація нематеріальних активів нараховується лінійним
методом. При цьому є необхідність подальшої розробки та узгодження
у нормативній базі методів визначення терміну їх експлуатації тощо.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18.10. 1999 р. № 242.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" : Офіц.текст із
змін. станом на 1 лист. 2010р. / ВРУ від 28.12.94 №335.
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ ―ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ‖ У БУДІВНИЦТВІ
Зміст такої категорії витрат як ―витрати на якість‖ сформувався у
межах впровадження систем управління якістю. Досить поширені і
відомі концепція тотального управління якістю, система ―точно в
строк‖, комплексна система управління якістю продукції (КСУЯП),
системи якості, розроблені у відповідності з вимогами міжнародних та
національних стандартів з управління та забезпечення якості, а також,
національні та міжнародні премії з якості.
Природою даної категорії витрат є те, що впровадження системи
забезпечення якості зумовлює певні витрати підприємства на її
організацію та підтримку функціонування, гарантуючи, в свою чергу, і
економію за рахунок зменшення внутрішнього та зовнішнього браку,
витрат на гарантійне обслуговування та зростання надходжень, тому
що підвищення якості продукції дає можливість збільшити ціну і
забезпечити прихильність споживачів.
Однією з умов ефективного функціонування системи управління
якістю
є
наявність
адекватного
обліково-інформаційного
забезпечення.
На сучасному етапі в системі бухгалтерського обліку
будівельних підприємств не регламентоване виділення такої категорії
витрат як ―витрати на якість‖.
Методичними рекомендаціями з формування собівартості
будівельно-монтажних робіт № 30 передбачається віднесення прямих
витрат від браку та витрат на виконання виправлень і ремонт протягом
гарантійного строку до статті ―інші прямі витрати‖. А витрати на
геодезичні роботи, на удосконалення технологій та організації
виробництва, на забезпечення якості будівництва (оплата праці,
утримання, амортизація, ремонт, матеріали для випробувань, оплата
експертизи
та
консультацій)
включаються
до
складу
загальновиробничих витрат. Витрати, що пов’язані зі страхуванням
ризиків та цивільної відповідальності, з перепідготовкою кадрів, суми
на створення забезпечення для відшкодування наступних операційних
витрат з виконання гарантійних зобов’язань належать до категорії
―інші загальновиробничі витрати‖.

343Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

В економічній літературі з менеджменту якості науковці
виділяють значно ширший спектр витрат на якість, детальніше
підходять до конкретизації його переліку та застосовують кардинально
інші підходи до групування витрат.
Питання змісту ―витрат на якість‖ висвітлюється як у
міжнародних та національних стандартах з якості, так і в працях
науковців, а саме – Ільєнкової С.Д., Кампанели Дж., Мішина В.М.,
Новіцького М.І., Пономарьова С.В., Фейгенбаума А.В., Фомічова С.К.
та інших.
У Британському стандарті BS 6143 та у роботі М. Дж. Фокса
представлена класифікація витрат на якість в рамках моделей PAF
(Prevention, Appraisal, Failure – Попередження, Оцінка, Відмови) та
моделі вартості процесу.
Для моделі ―попередження – оцінка – відмова‖ виділяють :
1.Витрати на досягнення відповідностей за якістю:
 на оцінку якості. Це витрати на організацію та проведення
різних видів контролю і випробувань; на обладнання, прилади, засоби
вимірювання, які використовують для проведення контролю та
випробувань; витратні матеріали; витрати на оцінку (інвентаризацію)
запасів.
 на попередження невідповідностей. До даної категорії
належить вартість дій, що спрямовані на дослідження, попередження
та зменшення дефектів та відмов (на планування, аналіз якості,
підготовку персоналу, на розробку, конструювання та технічне
обслуговування вимірювального та виробничого обладнання, тощо)
2.Витрати, пов’язані з невідповідностями щодо якості (внутрішні
та зовнішні відмови).
Відповідно до моделі вартості процесу запропоновано розрізняти
наступні категорії витрат на якість:
1.Конформні (необхідні). Мінімальні витрати при виконанні
процесу у відповідності з технічними умовами.
2. Неконформні (допоміжні, зайві) витрати, що обумовлені
неефективним виконанням процесу (з різних причин перевитрати
праці, матеріалів, обладнання, енергії).
Отже, на даному етапі розвитку облікової думки та практичних
розробок актуальним питанням є визначення оптимально прийнятного
підходу до класифікації витрат на якість із врахуванням специфіки
будівництва та адаптація чинних методичних рекомендацій до
сучасних потреб менеджменту.
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНОЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є
одержання прибутку, який залежить від таких основних чинників, як
виручка від реалізації продукції та собівартість її виробництва. Одним
з дієвих методів збільшення одержаного прибутку є зменшення витрат
на виробництво продукції. Як свідчить практика, на більшості
підприємств вплив на величину первісної вартості мають транспортнозаготівельні витрати (ТЗВ). Невизначеність щодо обліку запасів і
транспортно-заготівельних витрат у чинних нормативних документах
свідчить про те, що дане питання не до кінця вивчене і потребує
додаткового дослідження.
Питання вдосконалення транспортно-заготівельних витрат і
правила їх розподілу на виробництво продукції, широко
висвітлювались у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них,
Ф.Ф. Бутинець, О.М. Петрук, Ю.В. Колесник, О.П. Житній.
Дослідження і систематизація поглядів вчених щодо економічної суті
транспортно-заготівельних витрат показало, що під ними слід
розуміти – витрати підприємства, організації та інших юридичних
осіб, незалежно від форми власності, безпосередньо пов'язані з
процесом постачання запасів і товарів.
Метою дослідження є вдосконалення обліку та списання
транспортно-заготівельних витрат за умови різної частки у складі
первісної вартості придбаних виробничих запасів.
Основним документом, що регулює порядок надходження,
використання та оцінки виробничих запасів, є Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 9 „Запаси‖, відповідно до якого придбані
(виготовлені) запаси зараховуються на баланс підприємства за їх
первісною вартістю. При цьому транспортно-заготівельні витрати
пропонується або включати до собівартості придбаних запасів, або
відображати загальною сумою на окремому субрахунку рахунків
обліку запасів. Хоча яку методику обліку та розподілу транспортнозаготівельних витрат використовувати підприємство обирає
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самостійно. Таким чином, для формування деталізованої інформації
про всі витрати на заготівлю й транспортування в бухгалтерському
обліку можна, як це запропоновано у п. 9 П(С)БО 9, використовувати
окремий субрахунок рахунків обліку запасів [3].
Для більш детального аналізу причин збільшення первісної
вартості транспортно-заготівельних витрат необхідно створити статтю
калькуляції, що дасть можливість складання нормативних калькуляцій
щодо обліку цих витрат. З метою посилення контролю за рівнем
вартості транспортно-заготівельних витрат, бухгалтерії доцільно вести
облік не в цілому за всіма матеріальними витратами, а за статтями,
рекомендованими для деталізації складу транспортно-заготівельних
витрат. Це зробить більш прозорими статті калькуляції в частині
витрат, пов'язаних із транспортуванням, що позитивно вплине на
методику управлінського обліку. Доцільно в діючому плані рахунків
відкрити окремі рахунки за такими запасами і товарами які
постачаються на підприємство, створити аналітику яка допоможе
раціонально розподіляти витрати [4].
Отже, питання вдосконалення обліку виробничих запасів у
цілому і транспортно-заготівельних витрат зокрема є на сьогодні
актуальним. Викладені підходи щодо вдосконалення обліку витрат,
пов'язаних з рухом виробничих запасів, не суперечать чинним
нормативним документам. Вони дають можливість удосконалити та
значно полегшити облік транспортно-заготівельних витрат, а також
здійснювати контроль за станом, складом та зміною їх розміру для
прийняття необхідних управлінських рішень.
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На сучасному етапі розвитку ринкових відносин багато
підприємств України опинились у кризовому становищі, у зв’язку з
чим вимушені шукати альтернативні способи управління
господарською дільністю. Однією з причин такої ситуації є недостатня
забезпеченість промислових підприємств предметами праці, які є
уречевленою основою виробництва. Поширеним шляхом виходу із
кризового стану є здійснення операцій з давальницькою сировиною.
Дослідженню проблем, що зустрічаються при операціях з
давальницькою сировиною, присвячено незначна кількість наукових
публікацій. На протязі останніх років ці проблеми вивчалися такими
вченими, як Ф. Ф. Бутинець , О. П. Гребельник , О. О. Романовський,
М. І. Дідівський, Г. Коваленко, Л. Ірха, С. Подзе.
Операції з переробки давальницької сировини в останні роки
отримали широке розповсюдження. Основною рисою цих операцій
являється те, що замовник передає підряднику матеріали ( сировину),
але не передає право власності на них. При оформленні таких операцій
учасники давальницьких схем зустрічаються з багатьма проблемними
питаннями, зокрема, пов’язаними з правовим регулюванням, які
підприємствам доводиться вирішувати самостійно. Проте, незважаючи
на свою актуальність, ця тема у вітчизняній економічній літературі
залишається малодослідженою.
У практиці підприємницької діяльності дуже часто виникають
ідеї, які підприємство не в змозі самостійно впровадити в життя із-за
відсутності необхідних виробничих потужностей або нестачі
оборотних засобів. Виходом з такої ситуації може стати залучення
партнера, що володіє коштами, та укладання з ним договору на
переробку поставленої сировини. Такі договори в господарській
практиці називають давальницькими. Застосовуючи давальницьку
схему при ввезенні давальницької сировини, а також при отриманні
давальницької сировини, закупленої за іноземну валюту на території
України, підприємство може використовувати наявні виробничі
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потужності для отримання готової продукції. За виконану роботу
підприємство може отримати кошти, сировину, готову продукцію або,
залежно від умов контракту, оплату в комбінованій формі. Не
дивлячись на багатий досвід роботи з давальницькою сировиною, в
багатьох галузях промисловості на практиці виникають численні
питання, пов’язані з економічним та правовим тлумаченням таких
господарських операцій.
Попри значну кількість переваг, існує ряд негативних моментів
застосування операцій з давальницькою сировиною. Істотною
проблемою у сфері використання давальницької сировини на території
України залишається визначення у підприємства-замовника продукту,
отриманого в результаті переробки давальницької сировини.
Наступним недоліком правового забезпечення операцій з
давальницькою сировиною є те, що ні в одному нормативноправовому акті не визначено, хто ж являється виробником кінцевої
(готової продукції) при її виготовленні з давальницької сировини.
Якщо розглядати давальницькі схеми між підприємствамирезидентами, то необхідно виділити, що окремого нормативноправового документа, що регулює ці операції, взагалі немає.
Отже, підсумовуючи вище викладені аргументи, можна зробити
висновок, що з метою удосконалення бухгалтерського обліку операцій
з давальницькою сировиною доцільно впровадити такі організаційноправові заходи:
1. Розробити нормативно-правовий акт, який би регулював
відносини щодо операцій з давальницькою сировиною між
підприємствами-резидентами.
2. Удосконалити понятійний апарат, що дає визначення таким
поняттям, як товар і готова продукція.
3. Внести зміни в Закон України "Про операції з давальницькою
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" від 15.09.95 р. №
327/95-ВР (зі змінами та доповненнями) для того, щоб національні
підприємства не втрачали значні суми прибутків.
Таким чином, подолання організаційних, економічних і
правових недоліків дасть змогу забезпечити розвиток цієї важливої
сфери в майбутньому. Тому, організаційно-правові аспекти операцій з
давальницькою сировиною потребують подальшого дослідження.
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РОЛЬ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Процес інтеграції України до євроспільноти є складним та
довгим, але вже сьогодні українські господарські суб’єкти працюють
за правилами, що диктує євроринок та сучасні економічні відносини.
Багато підприємств України, рухаючись вперед, ведуть паралельний
облік та складають звітність не лише за національними вимогами та
правилами, а й у відповідності до міжнародних стандартів.
Питаннями застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності займалися І.В. Жолнер Б. Валуєв, С. Голов, В. Сопко, В.М.
Костюченко. Д. Блей В. Рудницький, Ф. Бутинець та інших.
Міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від українського,
протягом багатьох років обслуговував іншу господарську систему, а
саме ринкову. Відомо, що в ринковій економіці діяльність підприємств
спрямована на отримання прибутку та збагачення власників
підприємств, тому і ведення бухгалтерського обліку здійснюється,
насамперед, в інтересах власників підприємств.
Основні передумови необхідності переходу на МСФЗ:
1. Розширення як вертикальних, так і горизонтальних
господарських зв’язків призвело до активізації самостійності суб’єктів
господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна
інформація, що повно та істинно відображає усі економічні процеси.
2. Активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на
кредитні кошти, для отримання яких банки вимагають від суб’єктів
господарювання надання фінансових документів, які б дали змогу
провести фінансовий аналіз підприємства швидко, якісно і доступно.
3. Простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості
підприємств, що займаються міжнародним бізнесом.
4. Вихід українських підприємств на міжнародні фінансові
ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів.
5. Потреба в значних іноземних інвестиціях, поступова
інтеграція в європейський економічний простір.
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Основні переваги при формуванні фінансової звітності, що
немає кордонів:
1. можливість одержати кредити у іноземному банку та
можливість одержання постачальників-іноземців;
2. можливість залучення закордонних клієнтів;
3. доступність до інформації та прозорість суб’єктів ринку;
4. вдосконалюється контроль з боку органів нагляду за
фінансовим станом і діяльністю організацій;
5. можливість порівнювати компанії одна з одною.
Основні переваги міжнародних стандартів обліку:
1. Чітко визначають майновий стан власників підприємства.
2. Облік здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації
господарських операцій, майна підприємства, він дозволяє
контролювати виконання підприємством зобов’язань, наявність і рух
майна, ефективного використання фінансових ресурсів.
3. Дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз
підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності.
4. Дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої
діяльності підприємства.
5. Фінансова звітність є доступною для широкого кола
користувачів.
Отже виділимо вагомі причини, що поступово штовхають до
переходу на єдині стандарти обліку. По-перше, для уникнення
облікового хаосу, коли одне підприємство формує звітність за деякими
національними та міжнародними вимогами, що в свою чергу може
збити з пантелику інвесторів, кредиторів та інших користувачів
інформації. По-друге, одразу виникнуть переваги для ринків капіталу,
що надасть можливість швидше реагувати на коливання чи зміни в
інформації. І, по-третє, це допомога бухгалтерам у формуванні
швидкої, правдивої, достовірної інформації.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ОБЛІКУ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА РІВЕНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В СВІТІ
В умовах глобалізації міжнародної господарської діяльності
формується об’єктивна необхідність розмовляти єдиною мовою
бізнесу, здатною точно виразити сутність економічних відносин.
Досвід показує, що сьогодні функції такої мови найбільш послідовно
виконують міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, які
забезпечують
гармонізацію,
стандартизацію,
уніфікацію
та
конвергенцію обліку в світі.
Саме для розробки таких стандартів у 1973 році було створено
Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО),
який у 2002 році перейменовано в Раду з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО).
Головною метою РМСБО є
розробка єдиної системи високоякісних, зрозумілих і глобальних
стандартів, забезпечення їх поширення, суворого дотримання та
конвергенції з національними стандартами обліку з метою сприяння
прийняттю обґрунтованих економічних рішень користувачами
фінансової звітності.
Реально оцінити розповсюдженість міжнародних стандартів
фінансової звітності у світі досить складно, адже доступна інформація
є досить суперечливою, а деяка взагалі відсутня. Найбільш
узагальненою є інформація, яка базується на офіційних звітах Ради з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та дослідженнях,
проведених компанією Deloitte Touche Tohmatsu – однієї з «Великої
четвірки» всесвітньо відомих аудиторських компаній.
Дослідження, результати якого наводяться компанією Deloitte
Touche Tohmatsu, базуються на інформації щодо 172 зі 193 країндержав світу. Отже, на сьогоднішній день МСФЗ дозволені або
обов'язкові для лістингових компаній у 120 країнах світу, а за 20032009 роки кількість таких країн зросла на 50. Стосовно нелістингових
компаній, Deloitte Touche Tohmatsu наводить такі дані: МСФЗ не
дозволяються у 39 країнах; дозволяються – 42; дозволяються для
деяких компаній – 26; обов'язкові для всіх – 25 країнах.
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Значну частку серед країн, які повністю перейшли на МСФЗ або
ж використовують їх в якості національних стандартів обліку і
звітності, займають країни, що розвиваються, країни третього світу та
постсоціалістичні країни (наприклад, Вірменія, Бахрейн, Коста-Ріка,
Гватемала, Ямайка, Кувейт, Киргизстан, Непал, Нікарагуа, Сербія,
Таджикистан тощо).
За останні роки суттєво збільшився перелік країн, які
прогнозують впровадити МСФЗ або адаптувати національні стандарти
до вимог МСФЗ: Бразилія (2010), Канада (2011), Китай (в процесі
адаптації), Індія (2011), Аргентина (2011), Корея (2011), Японія (2011),
Мексика (2012), США (2014) та інші. Важливим в даній ситуації є те,
що саме США та Японія, які мають суттєвий вплив на світовий
розвиток, погодилися з необхідністю та доцільністю поступового
зближення прийнятих у цих країнах стандартів з МСФЗ. Експерти
очікують, що до 2011 року вже 150 країн світу будуть
використовувати МСФЗ у якості власних національних стандартів
Суттєвий вплив на розповсюдження МСФЗ в світі мали кроки,
які були здійснені в цьому напрямку країнами-членами ЄС та
Європейського економічного простору (ЄЕП). Згідно з регламентом,
який був затверджений Європарламентом та Радою ЄС в 2002 році,
консолідована фінансова звітність лістингових компаній починаючи з
січня 2005 року повинна готуватися відповідно до МСФЗ. Країнамчленам ЄС надається право самостійно вирішувати питання щодо
обов'язкової вимоги, дозволу або заборони застосування МСФЗ при
складанні консолідованої звітності нелістингових компаній та річної
звітності лістингових/нелістингових компаній.
Проведене нами дослідження підтверджує, що процеси
глобалізації суттєво впливають на поширення міжнародних стандартів
фінансової звітності. Сьогодні можна говорити про те, що у світі
сформувалася глобальна система бухгалтерського обліку на основі
МСФЗ. Саме МСФЗ дозволяють покращити розвиток ринків капіталу,
забезпечити фінансову прозорість, порівнянність інформації, її
зрозумілість.

352Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

УДК 657
Мельник Ю.В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник к.е.н., доцент Нужна О.А.
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Розв’язання сучасних проблем розвитку України справедливо
пов’язують із становленням ринкових відносин. Саме ринок створює
найбільш сприятливі умови для суспільного прогресу й альтернативи
йому немає. Головним завданням економічної науки є пошук шляхів
прискореного переходу до ринку з мінімальними втратами та
конфліктами, створення організаційно-економічного механізму
перехідного періоду, який дасть змогу успішно вирішувати весь
комплекс проблем регульованого підприємництва, конкуренції,
ризику, ділової інтеграції тощо.
Умови ринкової економіки вимагають дотримання оптимізації
витрат (використання мінімальної їх кількості для випуску
максимально якісної продукції) при здійсненні діяльності суб’єктами
господарювання.
Наразі, надзвичайно велика кількість публікацій присвячена темі
витрат підприємства, досягнення їх раціоналізації. Під витратами
підприємства розуміють зменшення економічних вигод внаслідок
вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до
зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за
рахунок внесків власників).
Витрати поділяють на групи за двома основними
класифікаційними ознаками. Перший рівень класифікації передбачає
розподіл витрат за видами діяльності підприємства. За цією ознакою
прийнято розрізняти витрати на операційну, інвестиційну та фінансову
діяльність підприємства. Витрати операційної діяльності групуються
за економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату
праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні
витрати.
Ринкова трансформація економіки України вимагає докорінної
перебудови системи оцінки діяльності підприємства. Щоб керувати
складним процесом ефективного використання ресурсів, необхідно
мати, насамперед, добре структуровану, своєчасну, достовірну і
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всебічну інформацію як активний інструмент обґрунтування моделей
розвитку господарюючих систем.
Основним методом системного дослідження взаємозв’язку
витрат, обсягу діяльності та прибутку підприємства для визначення
впливу зміни величини витрат та оптимальної структури витрат є
аналіз «витрати - обсяг – прибуток» (Cost - Volume - Profit Analysis).
Він дає змогу відслідковувати залежність фінансових результатів від
витрат і обсягів виробництва (реалізації).
Основна мета цього методу аналізу - встановити, що відбудеться
з фінансовими результатами, якщо визначений рівень продуктивності
та обсягу виробництва й витрат буде змінюватись.
Необхідною умовою аналізу «витрати - обсяг діяльності прибуток» є поділ витрат підприємства на змінні й постійні.
До змінних слід включати ті витрати, які змінюються
пропорційно або майже пропорційно змінам обсягу діяльності
підприємства.
В свою чергу, постійні витрати не залежать від обсягів
діяльності і визначаються умовами організації виробництва та
загальною політикою підприємства. Тому їх загальна сума
залишається незмінною.
Проте на практиці значна кількість витрат підприємства за
своєю сутністю є змішаними, тобто такими, які містять і постійну, і
змінну складову. В межах аналізу «витрати - обсяг діяльності прибуток» зазначені складові мають бути відокремлені одна від одної
та включені до постійних або змінних витрат відповідно.
Отже, розглянута методика аналізу дає змогу на практиці
приймати ефективні управлінські рішення щодо розв’язання
найрізноманітніших фінансово-господарських ситуацій.
А постійний аналіз витрат та їх оптимізація на основі
взаємозв'язку «витрати - обсяг – прибуток» сприятиме покращенню
фінансових результатів підприємства, а також виступить запорукою
підвищення
конкурентоспроможності
підприємств-виробників
продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках,
забезпечить утримання позицій на конкурентному ринку.
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ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Затвердження
національного
Положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» є важливим етапом
реформування національної системи бухгалтерського обліку в напрямі
приведення її у відповідність до вимог ринкової економіки та
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. При впровадженні
П(С)БО 30 з’явилась низка невирішених методологічних і практичних
питань, пов’язаних з веденням обліку біологічних активів, зокрема, їх
оцінка.
З
розвитком
ринкових
відносин,
утворенням
і
функціонуванням
в
сільському
господарстві
різних
внутрішньогосподарських формувань, підприємств різних форм
власності, наявністю інфляційних процесів питання оцінки активів
стає ще більше актуальним.
Оцінка за справедливою вартістю передбачає визначення
виручки від реалізації не після продажу продукції, а після її
виробництва. В умовах сільськогосподарського виробництва наперед
спрогнозувати ринкову ціну продукції не можливо. Ціни на ринку
сільськогосподарської продукції досить нестійкі, протягом кількох
днів чи тижнів вони можуть неодноразово змінюватися під впливом
ринкових факторів – попиту та пропозиції.
Проміжок часу між закінченням виробництва та реалізацією
виробленої продукції може бути як коротким, так і досить затяжним.
Знову ж таки вирішальну роль тут відіграють попит і пропозиція.
Швидкі зміни цін і затяжний термін реалізації додають зайвої роботи у
постійному перерахунку вартості різних видів сільськогосподарської
продукції на кожну звітну дату. Якщо його не проводити, то від цього
бухгалтерський облік, фактично, не витримує одного з основних своїх
принципів – достовірності звітної інформації.
Виникають певні труднощі також з прогнозованим обсягом
реалізації продукції. Після збирання урожаю виробник має намір
продати певну його частину, про що він повинен подати інформацію у
певній документації.

355Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

Відповідно до прогнозованого обсягу реалізації і так званої
справедливої вартості, продавець визначає майбутню виручку та
фінансовий результат, що також відображає у проміжній
щоквартальній звітності. У разі виникнення ситуації, коли виробник
не зміг вчасно реалізувати запланований обсяг продукції, а у
документації по даній операції вже визначений фінансовий результат.
Виникає ситуація коли заплановане значення не співпадає з
фактичним.
У нормативно-правових документах визначено, що коли через
відсутність
ринку
на
відповідні
біологічні
активи
та
сільськогосподарську продукцію, стає не можливою їх оцінка за
справедливою вартістю, їх можна «тимчасово» оцінити за первісною
вартістю. Проте, як тільки інформація про ринкові ціни з’явиться,
потрібно проводити ще одну додаткову процедуру обліку – переоцінку
біологічних активів.
Вищезазначене свідчить про те, що застосування справедливої
вартості в сільському господарстві є недоречним. Для таких об’єктів
обліку як біологічні активи закони ринку є непередбачуваними і
обтяжливими, а, отже, неприйнятними, тому їх оцінка повинна
здійснюватися тільки за собівартістю виробництва (витратами на
біологічні перетворення), що є адекватним до природи їхнього
походження.
З двох запропонованих стандартом оцінок (первісної і
справедливої), перевагу слід надати, на наш погляд, первісній вартості,
тобто витратам на біологічне відтворення (собівартості виробництва).
Справедливу вартість сільськогосподарської продукції найчастіше не
можна визначити з достатньою мірою достовірності. Вважається, що
за рахунок біологічних перетворень оцінка біологічних активів за
справедливою вартістю буде значно відрізнятися від оцінки за
історичною собівартістю. Тому, доцільно замість використання
справедливої, при оцінці біологічних активів, застосовувати первісну
вартість.
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СУТНІСТЬ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇЇ РОЛЬ
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Під впливом часу, сил природи та в процесі експлуатації основні
засоби поступово зношуються. Вони втрачають свої первинні фізичні
якості, знижуються їх техніко-експлуатаційні можливості в результаті
чого основні засоби потребують відновлення. Необхідною умовою
відновлення засобів праці є їх відшкодування у вартісній формі, яке
здійснюється через амортизацію. А тому питання амортизації є
актуальним і таким, що відповідає вимогам сьогодення.
Аналіз літературних джерел свідчить про неоднозначність
підходу вчених щодо трактування терміну «амортизація».
Так А. В. Шегда та Т.О. Примак визначають амортизацію як
процес перенесення вартості основних фондів на вартість
новоствореної продукції з метою їх повного відновлення [1, c.172; 2,
с.27]. Додатково Т.О. Примак зазначає, що амортизація – це грошовий
вираз зносу основних фондів [2, c.27].
На думку І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан і Ю. В. Піча,
амортизація – це процес відшкодування зношення основних фондів [3,
c.83].
Більш широкий підхід до визначення даного терміну пропонує
А. М. Поддєрьогін, який розглядає амортизацію як процес
поступового перенесення вартості основних виробничих фондів з
урахуванням витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення
згідно з нормами амортизаційних відрахувань, установленими
законодавчими актами [4, c.320]. А Бутинець Ф.Ф. зазначає, що вона
(амортизація) відображає процес поступового списання вартості
об’єкта протягом часу його корисного функціонування та забезпечує
дотримання принципу нарахування та відповідності доходів і витрат
[5, c.81].
Не сприяє чіткій організації обліку основних засобів наявність
розбіжностей щодо трактування амортизації і у законодавчих
документах. Так, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7
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«Основні засоби», визначає амортизацію як системний розподіл
вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх
корисного використання (експлуатації) [6]. У іншому діючому
документі, а саме Законі України «Про оподаткування прибутку
підприємств» визначено, що під терміном «амортизація основних
фондів і нематеріальних активів» слід розуміти поступове віднесення
витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення,на зменшення
скоригованого прибутку платника податку у межах норм
амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею [7].
Отже, наявність різних підходів вчених до трактування
амортизації та невідповідність щодо визначення сутності даного
терміну у діючих законодавчих документах свідчить про те, що дане
питання є дискусійним, не до кінця вивченим і потребує додаткових
досліджень.
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИХОДУ
ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА ТА ОБЧИСЛЕННЯ ЇЇ
СОБІВАРТОСТІ
Основною метою обліку виробництва продукції свинарства є
своєчасне, повне, вірогідне відображення фактичного розміру і складу
витрат та контроль за використанням усіх видів виробничих ресурсів, а
також обсягу виробленої продукції у натуральних та грошових
вимірниках.
Об’єктами обліку виробничих витрат і виходу продукції
свинарства є технологічні групи тварин за їх видами. На кожну таку
групу тварин в досліджуваному господарстві ПСП «Калюжанське»
Кегічівського району Харківської області відкривають окремі
аналітичні рахунки, на яких відображують витрати на утримання
тварин і вихід продукції свинарства: «Свині на відгодівлі», «Маточне
поголів’я свиней» тощо.
Синтетичний облік витрат і виходу продукції свинарства ведуть
на рахунку 23 «Виробництво», до якого відкривають субрахунок
232 «Тваринництво».
Обчислення собівартості продукції є заключним етапом
бухгалтерського обліку процесу виробництва. Способи обчислення
собівартості продукції поєднуються з методами обліку витрат, чітко не
виокремлюються. Використовуючи різні способи, можна отримати
неоднакову величину собівартості певного виду продукції, хоча
загальна сума витрат при цьому залишається незмінною. Методи
калькулювання, які слід застосовувати в господарстві, потрібно
обов'язково відображувати в Наказі про облікову політику.
На сучасному етапі розвитку облікової системи все більшої
актуальності набуває питання перетворення обліку з системи
«постачання управлінською інформацією» в активного учасника
прийняття ефективних маркетингових рішень. В цьому контексті
можна виділити основні напрями удосконалення обліку.
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Першим і найбільш важливим є питання кадрового забезпечення
бухгалтерської служби та її постійного професійного зростання
шляхом підвищення кваліфікаційного рівня її працівників.
Важливим напрямком удосконалення організації управлінського
обліку є раціоналізація форм документів, документообігу й всієї
системи оформлення, реєстрації й обробки документів.
Ми вважаємо, що підприємствам необхідно користуватися
новими формами первинних документів, які були розроблені
безпосередньо кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту
Харківського
національного
аграрного
університету
ім. В.В. Докучаєва та затверджені Наказом Міністерства аграрної
політики України № 73від 21 лютого 2008 року; виробничих звітів,
журналів-ордерів, затвердженими Наказом від 4.06.2009 №390.
Не менш важливим є запровадження сучасних інформаційних
систем обліку та аналізу та поступова автоматизація всіх сфер
господарського процесу з метою підвищення оперативності
надходження інформації у розпорядження управлінської ланки
підприємства та здійснення операцій оперативного контролю та
аналізу.
Важливим заходом також являється створення нової та
оптимізація існуючої системи управління витратами, яка передбачає, в
першу чергу, розробку класифікації витрат, яка б відповідала
галузевим особливостям конкретного підприємства та давала змогу
планувати і контролювати витрачання ресурсів підприємства.
З метою удосконалення обліку витрат продукції свинарства для
більш зручної форми деталізації витрат, на нашу думку, можна робити
загальну деталізацію поруч із деталізацією за кожною статевовіковою
групою свиней. Найчастіше у ролі деталізуючого документа виступає
звичайна бухгалтерська довідка або бухгалтерський бланк довільної
форми, складений головним бухгалтером або бухгалтером з обліку
тваринництва самостійно.
Щоб уникати зловживань з боку працівників, необхідно на
підприємстві посилювати контроль за роботою працівників,
ефективністю використання виробничих ресурсів.
Отже, перед обліком витрат і калькуляцією собівартості
продукції свинарства стоїть завдання постійно шукати шляхи
удосконалення відображення як накопичувальних проміжних, так і
кінцевих результатів; удосконалення обліку має здійснюватись
комплексно, охоплюючи всі можливі напрями.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІК ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Трансакційні витрати – це витрати, пов'язані із здійсненням
трансакції (ринкової угоди), які виникають до, після чи в момент
здійснення угоди. Класифікація трансакційних витрат є основою для
розробки методології їх обліку. Розглянемо трансакційні витрати у тій
послідовності, в якій вони виникають.
1. Витрати на пошук інформації - це витрати часу і ресурсів,
необхідні для ведення пошуку, а також втрати, пов'язані з неповнотою
і недосконалістю отриманої інформації.
2. Витрати на ведення переговорів. Що більше учасників
операції і що складніший її предмет, то вищі ці витрати. Додатковим
їх джерелом є втрати через невдало укладені, погано оформлені і
ненадійно захищені угоди.
3. Витрати на вимірювання - витрати на відповідну
вимірювальну техніку, на проведення власне вимірювання, а також
застереження сторін від помилок і втрат при вимірюванні.
4. Витрати із специфікації і захисту прав власності - витрати на
утримання судів, арбітражу, державних органів, витрати часу і
ресурсів, необхідних для відновлення порушених прав, а також втрати
від поганої їх специфікації і ненадійного захисту.
5. Витрати з опортуністичної поведінки. Опортуністична
поведінка - це недобросовісна поведінка, що порушує умови угоди або
спрямована на отримання односторонніх вигод (випадки брехні,
байдикування на роботі, нехтування взятими на себе зобов'язаннями).
6. Витрати з "політизування" - витрати, що супроводжують
ухвалення рішень усередині організації.
7. Витрати на колективне ухвалення рішень. Ці витрати
характерні для організацій, які перебувають у спільній власності і в
управлінні якими використовуються принципи прямої або
представницької демократії, - законодавчі органи, клуби, кооперативи,
партнерства.
8. Витрати впливу - це втрата ефективності через викривлення
інформації агентами; час і зусилля, які витрачаються через спробу
вплинути з вигодою для себе на рішення, що приймаються іншими;
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витрати, необхідні для запобігання політизуванню внутрішнього
життя фірми і скорочення витрат впливу.
Для економіки, орієнтованої на знання, характерні такі види
трансакційних витрат: витрати із захисту інтелектуальної власності;
витрати, пов’язані із зміною інституційних відносин (інтеграція,
диверсифікація, аутсорсинг та ін.); витрати на подолання тиску
гіперконкуренції внаслідок дії чинників глобалізації; витрати з
мінімізації і хеджування ризиків. За джерелом виникнення

трансакційні витрати можуть бути зовнішніми і внутрішніми. За
способом вимірювання вони поділяються на ті, що мають
кількісний вимір і, відповідно, оплачуються зовнішнім
контрагентам (витрати, пов’язані із пошуком і придбанням
інформації, прав власності, витрати із захисту прав власності) і
ті, що не мають кількісного виміру (витрати опортуністичної
поведінки, погіршення ставлення клієнтів до фірми, падіння
попиту на продукцію фірми, недоброзичлива обстановка у
колективі). Опосередковано друга група витрат може бути
виражена у вигляді збитків, втрат, упущеної вигоди тощо.
Трансакційні
витрати
не
можуть
вважатися
чисто
бухгалтерськими, оскільки значна їх частина носить імовірний, або
очікуваний, характер. Проте вони такі ж реальні, як і ті витрати, які
підтверджуються бухгалтерськими документами.
Для накопичення та систематизації інформації про трансакційні
витрати доцільно відкрити окремий бухгалтерський рахунок
―Трансакційні витрати‖ та субрахунки до нього відповідно до
хронологічної послідовності трансакцій: 1.Пошук необхідної
інформації; 2. Організація і проведення переговорів; 3. Правове
обслуговування; 4. Процес обміну; 5. Контроль за виконанням
контрактів; 6. Втрати від опортуністичної поведінки контрагентів.
Аналітичний облік повинен відображати витрати на трансакції за
кожним контрагентом. Важливим моментом є більш точне обчислення
витрат на виробництво певного виду продукції.
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ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ
УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
Технологічний процес виготовлення продукції передбачає
наявність та використання значної кількості виробничих запасів. В
результаті питома вага матеріальних витрат у собівартості продукції
складає 80–90% [1, с.3].
Для управління руху і використання виробничих запасів
необхідна відповідна інформаційна база, яка формується, в основному,
за даними бухгалтерського обліку.
Проте облік не являється самостійною функцією управління.
Його роль і значення в повній мірі проявляється лише у тісному
взаємозв’язку з іншими функціями.
З цього приводу Гуцайлюк З.В. зазначає, що вони, в складі
функцій «Облік», «Аналіз» і «Контроль», створюють в комплексі
особливу інформаційно-управлінську систему, яка дозволяє
контролювати
техніко-економічні
параметри
інтенсифікації
промислового виробництва [2, с.50].
Так Лєвін В.С. розглядає внутрішньозаводський контроль як
спеціалізовану форму управління всередині підприємства [3, с.3].
Суйц В.П. акцентує увагу на об’єктах внутрішньовиробничого
контролю, зазначаючи, що він охоплює всі сфери виробничогосподарської діяльності колективу підприємства, всі фази
виробництва – постачання, виробництво, збут готової продукції і всі
види діяльності колективу, пов’язані з цим процесом [4, с.3].
Підкреслюючи контрольну функцію обліку Івашкевич В.Б.
зазначає, що було б спрощенням розглядати облік тільки як
постачальника інформації про засоби, процеси і результати
господарювання, або як суму технічних прийомів [5, с.27].
Стражев В.І. говорить про те, що виявляючи помилки в
плануванні, обліку, аналізі і регулюванні, контроль відіграє значну
роль в управлінні підприємством. В результаті, він виражає функції
обліку і аналізу [6, с.23].
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Отже, об’єктивність інформації про матеріальні витрати
залежить від двох основних параметрів – організації бухгалтерського
обліку за надходженням матеріалів і їх відпуском у виробництво та
внутрішньогосподарського контролю за ефективністю використання.
В системі управління виробничими запасами значну роль відіграє
внутрішньогосподарський контроль, чітка організація якого сприяє
ефективному використанню цінностей, забезпечує належний рівень їх
зберігання; контролює законність і доцільність здійснюваних
операцій.
Список використаних джерел:
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ І ШЛЯХИ ЙОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ
Організація єдиної системи державного і недержавного аудиту в
Україні як основних форм фінансового контролю є однією з
необхідних умов належного здійснення економічних перетворень,
реалізації податкової і фінансової політики держави в цілому. Поряд з
цим, проведений аналіз сучасного стану нормативно-правового
забезпечення здійснення державного та недержавного аудиту в
Україні свідчить про наявність ряду недоліків. Зокрема, недостатньо
розвинений термінологічний апарат, відсутній єдиний підхід до
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здійснення аудиту як контрольної функції, що здійснюється
аудиторськими підрозділами державних органів. Більше того,
недержавний аудит практично перестав виконувати основну мету
свого існування – здійснення фінансового контролю. Аудит є
стрижнем фінансового контролю і головним завданням його є
здійснення контролю, спрямованого на протидію правопорушенням
через виявлення недостовірних звітів, балансів, порушень фінансової
дисципліни, тобто на захист інтересів законослухняних і
дисциплінованих підприємців, держави України та її громадян.
Закономірним наслідком є відсутність єдиного підходу до
організації та нормативно-правового регулювання державної і
недержавної форми аудиторської діяльності в Україні. Це призвело до
конфлікту і протистояння органів державного і недержавного аудиту,
що суттєво знижує ефективне функціонування системи фінансового
контролю як цілісного механізму, спрямованого на ефективну
протидію адміністративним деліктам, очевидним і неочевидним
порушенням фінансової дисципліни (тіньовим проявам) у сфері
економічних відносин.
Основні напрями реалізації державної політики щодо розвитку
державного фінансового контролю наступні:
1) формування цілісної системи контролю, що забезпечить:
визначення усіх складових системи контролю з вичерпним переліком
центральних органів виконавчої влади, які уповноважені здійснювати
фінансовий контроль у визначеній сфері, об’єктів і видів фінансового
контролю; налагодження ефективного функціонування внутрішнього
фінансового контролю в системі міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади;
2) розвиток нормативно-правової бази діяльності суб’єктів
державного фінансового контролю, що забезпечить: перехід від
контролю, який здійснюється після завершення фінансовогосподарських операцій, до контролю, який передує прийняттю
управлінського рішення або здійснюється на стадії його виконання;
запровадження нових форм контролю; визначення чітких процедур
контролю, які забезпечать його безперервність та ефективність на усіх
стадіях бюджетного процесу, і запровадження механізму дієвого
впливу суб’єктів контролю на хід відшкодування незаконних і
нецільових витрат бюджетних коштів; підвищення професійного рівня
головних розпорядників бюджетних коштів; покладення функцій
контролю за ефективним використанням державного майна та
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управлінням державною часткою у статутних фондах акціонерних
товариств на спеціально уповноважений суб’єкт державного
фінансового контролю; покладення функцій контролю за ефективною
реалізацією економічних і соціальних проектів, що підтримуються
міжнародними
фінансовими
організаціями,
на
спеціально
уповноваженого суб’єкта державного фінансового контролю, який не
залежить від процесу реалізації цих проектів; посилення контролю за
діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів, у тому числі
за дотриманням емітентами та учасниками фондового ринку вимог
законодавства під час випуску та обігу облігацій місцевих позик;
3) удосконалення наукового, інформаційно-технічного та
кадрового забезпечення, що сприятиме: впровадженню в практичну
діяльність суб’єктів державного фінансового контролю передового
вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері фінансового контролю;
розробленню та реалізації сучасних інформаційно-технічних проектів,
організації на їх базі оперативного обміну інформацією між
суб’єктами державного фінансового контролю; задоволенню потреб
суб’єктів державного фінансового контролю та контрольно-ревізійних
підрозділів щодо підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ПОДАТКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В процесі бюджетування підприємства повинні прогнозувати
суми податкових платежів у планованому періоді. Без бюджету
податків неможливо скласти :бюджетний баланс, бюджет доходів і
витрат, бюджет руху грошових коштів. Формування бюджету податків
є досить трудомісткою процедурою і залежить від багатьох параметрів
операційних, інвестиційних та фінансових бюджетів, а також облікової
політики підприємства в сфері управлінського та податкового обліку.
В Україні дослідженнями різних аспектів бюджетування активно
займаються багато вчених, серед яких слід виділити роботи
Андрущенка В., Василика О, Пасічника Ю., Савчука В.П.,
Соколовської А., Федосова В., Хрумкого В. Є., Шеремет А. Д. тощо.
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Проте питання пов’язані з системою технології впровадження та
використання процесу бюджетування податків на підприємстві
вивчені недостатньо, тому існує потреба в подальшому досліджені в
данному напрямі.
Бюджетування - це технологія фінансового планування, обліку і
контролю доходів і витрат, одержуваних від бізнесу на всіх рівнях
управління, яка включає формування планів і бюджетів і дозволяє
аналізувати прогнозовані і отримані за їх допомогою фінансові
показники. Одним із завдань бюджетування є систематизація
розрахунку податкових платежів шляхом впровадження на
підприємстві системи бюджетування податків.
Бюджетування
податків являє собою систему заходів, спрямовану на визначення
планової суми податкових платежів, що підлягають сплаті
підприємством в майбутніх періодах. Бюджетування податків є
складовою частиною загального процесу бюджетування на
підприємстві, що підтверджується особливостями складання
податкових бюджетів.
Бюджет податків необхідно складати для подальшого
розрахунку фінансових показників компанії і визначення впливу на
них податкового тягаря, для формування платіжного календаря; для
оптимізації податків. Не обов'язково складати бюджет податків окремо
від усіх інших бюджетів і включати в нього прогнозні показники по
всіх податках відразу. На практиці підприємства часто планують
податки, що відносяться на витрати, у відповідних бюджетах витрат і
тільки непрямі податки (ПДВ, акцизи) відображають в окремому
бюджеті.
Процедуру формування бюджету податків можна розбити на
кілька етапів.
1 - формування бюджету податків, платник податків повинен
визначити у відповідності з якою системою або системами
оподаткування він повинен здійснювати платежі податків до бюджету;
2 - формування бюджету податків на наступний плановий
період;
3 - коригування бюджету податків.
Оскільки за багатьма податками звітним або податковим
періодом є місяць, то помісячний розрахунок планових податкових
платежів буде оптимальним варіантом.
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Отже, бюджетування податків - безперервний процес, який
складається з двох послідовних етапів: аналіз об'єктів оподаткування
та нарахування податків.
Впровадження бюджетування дозволяє: сформувати узгоджений
і систематизований бюджет на плановий період; визначити обсяг та
склад витрат на розрахунки з бюджетом, забезпечити покриття цих
витрат фінансовими ресурсами з різних джерел; отримати керівництву
підприємства своєчасну і точну інформацію про кількість витрат на
розрахунки з бюджетом; збільшити гнучкість і пристосованість до
можливих змін законодавства; вибрати оптимальні варіанти
оподаткування.
Список використаних джерел:
1. Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.
2. Кобенко А. Формування бюджету податків / Кобенко А. // Фінансовий
директор.-2004.- № 4.
3. Шейкин Г. Организация бюджетирования // Справочник экономиста. – 2005.
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ОСОБЛИВОСТІ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ FOREX
Міжнародна торгівля, що швидко розвивається, інвестиційна
діяльність, а з іншого боку існування національних грошей – основа
обміну валют. Кожна держава має свою грошову одиницю, за яку
купуються товари. Іноземні гроші прийнято називати валютою (foreign
currency). Для того, щоб мати можливість набувати товарів і послуг за
кордоном, необхідно мати відповідну іноземну валюту. Операцію,
коли за одиницю своїх грошей отримують скількись іноземних
одиниць, називають конверсією, обміном або покупкою валюти, а
сукупність економічних відносин, які виникають при використанні
національних грошових одиниць в міжнародних розрахунках, утворює
валютний ринок.
Валютним ринком є офіційний фінансовий центр, де
зосереджена купівля-продаж валют і цінних паперів у валюті на основі
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попиту і пропозиції на них. Валютний ринок забезпечує своєчасне
здійснення міжнародних розрахунків, страхування від валютних
ризиків, диверсифікацію валютних резервів, валютну інтервенцію,
отримання прибутку їх учасниками у вигляді різниці курсів валют.
Найбільшим ринком світу є ринок Forex, по об’єму він складає
до 90% всього світового ринку капіталів. Forex (від англ. FOReing
EXchange) – це міжнародний валютний ринок, який включає весь
спектр операцій щодо покупки-продажі іноземної валюти і наданні
позик на конкретних умовах (сума, обмінний курс, період).
Переваги ринку Forex:
 функціонує цілодобово FOREX. Ця можливість забезпечена
постійною присутністю на ринку фінансових институтів Азії, Європи і
Америки.
 Високі об'єми операцій, що досягають 1–3 трлн. доларів в день.
Величезні обороти означають можливість завжди знайти покупця або
продавця валюти, тобто ринок є високоліквідним.
 Ринок завжди знаходиться в русі, оскільки на ньому присутня
величезна кількість учасників, кожен з яких має свій інтерес.
 Торгові операції не мають єдиного центру - FOREX є
позабіржовим ринком, тобто фізично його основний центр визначити
неможливо. Операції здійснюються через глобальні інформаційні
системи, учасники здійснюють угоди за допомогою комп'ютера і телефону. Досить мати доступ до Інтернету - відповідно відкривається
і доступ до торгів
Основною проблемою торгівлі на Forex є байдужість людей до
досконалого вивчення того, чим їм доведеться займатись. Кожна
людина (новачок) що приходить на ринок вважає, що вона
найрозумніша, і що її чекає 100%-ий прибуток. Правда через деякий
час людина повністю втрачає реквізити свого рахунку і у відчаї
покидає займатись цією справою, вважаючи,що нічого не вийде. По
статистиці щороку 80% людей, що прийшли на ринок, покидає Forex,
фіксуючи втрати свого депозиту. Втрати
виникають завдяки
безграмотності і психологічного стану.
Більшість трейдерів вважає що половина успіху на ринку
залежить від психології. Адже щоб досягнути успіху потрібно бути
стійким до коливань ринку. У трейдера не повинен виникати страх,
який присутній у всіх новачків. Саме відчуття страху приводить
новачка до втрати депозиту, а стійкість професіонала - до
примноження свого капіталу.
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Торгівля на ринку Forex дійсно є досить не легкою. В своїй
роботі трейдер повинен спиратися на два напрямки аналітичної думки.
Перше – фундаментальний аналіз - це підхід до прогнозування
динаміки валютних курсів на основі економічних показників,
політичних подій, чуток та інформаційного настрою ринку. Другий
напрям - технічний аналіз - це підхід до прогнозування на основі
вивчення математичних і графічних закономірностей в русі ціни.
Таким чином, торгівля на ринку Forex має свої переваги і
недоліки, проте при детальному аналізі його особливостей і новачок
матиме можливість досягнути хороших результатів.
УДК 336.581:330.142.2
Мороз С.
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО
ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Діяльність фондів венчурного інвестування є порівняно новою
для українського інвестиційного бізнесу і стало можливим після
прийняття Закону України «Про інститути спільного інвестування
(ІСІ)» [1]. Але на шляху розвитку вітчизняної венчурної індустрії
потрібно ще вирішити низку проблем, що стоять на перешкоді і
уповільнюють даний процес.
Тому метою нашого дослідження є визначення особливостей
венчурного капіталу, встановлення причин повільного розвитку ринку
венчурного капіталу в Україні, визначення шляхів вирішення проблем
на основі вивчення зарубіжного досвіду.
Проблема функціонування та розвитку венчурного капіталу
досліджувалась у працях українських та зарубіжних науковців, серед
яких Бажал М., Гальчинський А., Грачов М., Круглікова А., Савлук
М., Романішин О., Гомперс П., Зідер Б., Лернер Дж., Мендель Л.,
Портер М.
Зарубіжний досвід вказує на те, що венчурні фонди досягають
високої дохідності із достатньою мінімізацією високих ризиків тільки
при застосуванні певної інвестиційної стратегії. Типова фінансова
стратегія – інвестування в компанії, які представляють
швидкозростаючі галузі та можуть зростати разом з ринком, і вийти із
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інвестиції до того, як потенціал росту ринку буде вичерпаний.
Типовим інструментом для венчурних інвестицій у США є
привілейовані конвертовані акції. В момент виходу з інвестиції ці акції
конвертуються в прості і продаються стратегічному інвестору або на
фондовому ринку. Ключовою особливістю таких акцій є переважні
права їх власників (венчурних капіталістів) – у випадку ліквідації
підприємства (провалу проекту) прості акціонери не можуть отримати
нічого поки підприємство не верне обсяг інвестицій власникам
привілейованих акцій. Для того, щоб ще знизити ризики, до
фінансування проекту як правило залучають декілька фондів. Спільне
інвестування декількох фондів має перевагу і тому, що до аналізу
перспективності проектів залучаються фінансові експерти з інших
фондів. Аналіз проекту проводиться досить ґрунтовно і тому лише в
середньому 1% бізнес-планів доходить до стадії фінансування [2].
Виходячи із аналізу законодавчої бази України та з досвіду
венчурної індустрії Заходу можна визначити основні умови, які
повинні бути виконані для того, щоб венчурні фонди виконували
важливу роль в інвестиційних процесах:
1. Доступ до джерел фінансування інвестицій. У США
половина вкладень у венчурні фонди забезпечується фінансами
пенсійних фондів. У ЄС велику роль відіграють банківські структури.
В Україні ринок інвестиційних інститутів не настільки розвинений,
щоб забезпечувати необхідне фінансування.
2. Створення умов для зменшення ризиків венчурних фондів.
Мова іде про перевірені Заходом конвертовані привілейовані акції. На
разі законами України передбачено, що частка привілейованих акцій
не повинна перевищувати 25% статутного капіталу, що може бути не
достатньо для фінансування венчурного проекту. До того ж права
участі в управлінні акціонерним товариством дані акції не дають.
Тому єдиним інструментом залишаються прості акції, що не дають
страховки на випадок провалу проекту.
3. Розвиток ринку акцій. Це в свою чергу потребує розвитку
інституційної бази – в першу чергу пенсійних та інвестиційних фондів.
За відсутності розвинутого фондового ринку єдиною можливістю
виходу із інвестиції для венчурного фонду є продаж акцій
стратегічному інвестору, що означає меншу конкуренцію серед
покупців, яка могла бути на фондовому ринку. Це веде до недооцінки
при продажі, а тому віддача від проекту буде на порядок меншою, що
зменшує рентабельність фондів.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА
ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В
ОБЛІКУ
В умовах формування ринкових економіки місце підприємства
визначається його інтелектуальним потенціалом та рівнем його
використання. Виникнення та функціонування інтелектуального
капіталу забезпечується завдяки перетворенню знань в продуктивну
силу. Він поєднує у собі науковий потенціал суб’єкта господарювання,
інтелектуальну працю та інтелектуальну власність, культуру
управління, організаційну структуру, кваліфікацію персоналу тощо.
У процесі становлення в Україні ринкових відносин проблема
розвитку інтелектуального капіталу набуває важливого значення.
Вітчизняні вчені почали працювати над цим питанням в 90-х роках
минулого століття. Проте, незважаючи на вагомі внески вчених та
практиків у розвиток теоретичних та методологічних
засад
інтелектуального капіталу, окремі аспекти досі залишаються
невирішеними.
Основними
проблемами
визначення
та
відображення
інтелектуального капіталу є:
 неоднозначність визначення «інтелектуальний капітал;
 невизначеність структури інтелектуального капіталу;
 відсутність рахунку, для відображення інтелектуального
капіталу в бухгалтерського обліку;
 недостатність методичних прийомів оцінки інтелектуального
капіталу в обліку;
 недостатній досвід у здійснені контролю об’єктів
інтелектуального капіталу;
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 недосконалість документального забезпечення відображення
інтелектуального капіталу в обліку;
 відсутність методичних рекомендацій з питань комп'ютеризації
обліку інтелектуального капіталу тощо.
В ході опрацювання літературних джерел, ми виявили, що на
сьогодні не існує єдиного визначення інтелектуального капіталу,
кожен автор по своєму трактує дане поняття. На нашу думку,
інтелектуальний капітал – це вид капіталу, який являється головним
ресурсом підприємства і розкриває його інтелектуальний потенціал.
Слід зауважити, що питання структури інтелектуального
капіталу є на сьогодні також дискусійним, і мало висвітленим в
економічній літературі. Ми вважаємо, що в структурі нематеріальних
активів можна виділити такі елементи інтелектуального капіталу, а
саме:
 ринковий;
 людський;
 технологічний.
Доцільно на законодавчому рівні закріпити інтелектуальний
капітал, як об’єкт обліку. Створити окремий рахунок на якому можна
було обліковувати даний капітал підприємства. Розробити методи
оцінки інтелектуального капіталу, які б дали змогу правильно
оцінювати даний об’єкт обліку та на практиці були зрозумілими для
працівників бухгалтерії.
Отже, дослідивши основні проблеми визначення та
відображення інтелектуального капіталу в бухгалтерському обліку, ми
дійшли висновку, що дане питання є недостатньо дослідженим
науковцями та практиками, що вказує на необхідність подальшого
розкриття та вивчення основних аспектів обліку інтелектуального
капіталу науковцями і практиками.
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АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
У наш час, на зорі третього тисячоліття, розвиток
інфраструктури, міжнародних торгівельних зв’язків та інформаційних
мереж тягне за собою створення і розвиток величезних
міжнаціональних компаній. Розмір обороту найбільших з них залишає
позаду навіть ВВП деяких країн. Нічого дивного немає у тому, що такі
компанії займають лідируючу позицію на національному або й на
міжнародному ринку, а деколи навіть залишаються єдиними на ринку,
викидаючи з нього конкурентів – стають монополістами. Слід
зауважити, що компанія не повинна бути величезною за розмірами
щоб стати монополією, отримати монопольну владу. Навіть невеликим
компаніям вдається стати монополіями на місцевому ринку.
У зв’язку із бурхливим процесом виникнення і розвитку
монополій і завзятим використанням ними монопольної влади
виникло антимонопольне законодавство. Якщо ще у XIX ст. Для
врегулювання монопольних випадків використовувались окремі норми
господарського права, або й окремі пункти у статтях про господарську
відповідальність, то наприкінці XIX ст., а саме у 1890 р. У США був
прийнятий перший антимонопольний закон – Закон Шермана. З цього
часу і почався розвиток антимонопольного законодавства у багатьох
країнах світу.
Зараз антимонопольне законодавство є актуальним, оскільки чи
не щодня порушуються справи про його недотримання, а деякі з них
набувають неабиякого розмаху. Для прикладу, справа про порушення
антимонопольного законодавства найбільшим у світі виробником
комп’ютерів IBM (International Business Machines) тягнулася 13 років, і
за цей час було списано 60 млн. Сторінок паперу. Слід зауважити, що
аналогічні справи порушуються проти більшості великих компаній (як
уже названа IBM, Microsoft та ін.).
Важко не помітити й місця, яке займає антимонопольне
законодавство у системі економічних наук. Глибокі економічні
дослідження й стали причиною його виникнення. Саме вони довели,
що монополія, частіше всього, шкідлива для суспільства, оскільки
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спричиняє збільшення суспільних витрат. Дослідження в галузі
мікроекономіки показали, що монополії, на противагу конкурентним
фірмам, мають значний вплив на ціну шляхом регулювання обсягу
випуску продукції, завдаки чому монополія може, без зайвих проблем,
встановлювати оптимальний рівень випуску (при акому граничний
дохід дорівнює граничним витратам), виштовхувати конкурентів з
ринку (наприклад, встановлюючи занижені ціни на свою продукцію).
Також визначені причини існування монополії, як економічні, так і
юридичні. На основі всіх цих економічних досліджень і створюється у
країнах світу антимонопольне законодавство, завданням якого є
обмежувати монополії, і, в той же час, не придушувати природні
монополії, при яких має місце економія від масштабу.
Антимонопольне законодавство тісно пов’язане з державним
регулюванням економіки, оскільки уповноважені державні органи
мають можливість безпосередньо впливати на процес утворення
монополій, обмежувати монопольну владу та її прояви, забороняти
діяльність монополій тощо.
Також антимонопольне законодавство тісно пов’язане із
законодавством взагалі і з господарським (торговельним) правом
зокрема. При створенні, зміні або доповненні антимонопольного
законодавства приймаються до уваги як норми різних галузей права
(наприклад конституційного), так і міжнародні договори і угоди, що
укладені країною.
Правове регулювання недопущення монополістичної діяльності
та забезпечення конкуренції у підприємництві України здійснюється
системою нормативно-правових актів.
Основні начала антимонопольного регулювання визначено у
Конституції України. Відповідно до ст.42 Конституції України не
допускаються зловживання монопольним становищем на ринку,
неправомірне обмеження або усунення конкуренції та недобросовісна
конкуренція. Конституційна заборона стосується діяльності,
спрямованої на недопущення, обмеження або усунення конкуренції,
незалежно від конкретних її видів і складів правопорушень. В Указі
Президента України ―Про основні напрями конкурентної політики на
1999-2000рр. і заходи щодо їх реалізації від 26.02.99р. №219/99 серед
основних напрямів конкурентної політики в 1999-2000рр. виділено
такі:
1.узгодження промислової і конкурентної політики;
2.удосконалення законодавства, зокрема антимонопольного;
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3.зниження або зняття бар'єрів вступу суб'єктів господарювання
на існуючі ринки і стимулювання
вступу нових суб'єктів
господарювання на монопольні ринки;
4.захист інтересів суб'єктів підприємницької діяльності і
споживачів від неправомірних обмежень конкуренції, подолання
негативного впливу ―тіньового‖ сектора економіки на конкуренцію;
5.удосконалення державного регулювання діяльності суб'єктів
природних монополій і посилення державного контролю за їхньою
діяльністю;
6.істотне обмеження практики об'єднання функцій органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з господарськими
функціями;
7.підвищення конкурентноздатності вітчизняних підприємств на
світових товарних ринках в умовах посилення конкуренції.
Значимість антимонопольного законодавства в Україні
визначається високим рівнем монополізації її економіки. Станом на
01.01.99р. в Україні зареєстровано 372 суб'єкти господарювання, що
займають монопольне становище на 579 загальнодержавних товарних
ринках. На 01.01.98р.було зареєстровано 372 монополісти, що
працювали на 572 товарних ринках. Найбільш монополізованими, крім
природних монополій, у 1998р. були галузі машинобудування і
металообробки, а також хімічна і нафтохімічна промисловість.
Відповідно до Указу Президента України від 19.08.97р. №853/97
―Про заходи щодо реалізації державної політики в сфері природних
монополій‖ здійснюється робота з реструктуризації, приватизації,
посилення державного контролю й у сферах природних монополій.
Існування антимонопольного законодавства є важливою та
вагомою частиною економіки для будь-якої країни. Антитрестовська
політика ідеально являє собою спроби захистити і посилити
конкуренцію шляхом створення перешкод для виникнення,
використання чи захисту монопольної влади.
Але, чи являє собою монопольна влада реальну проблему?
Наскільки великі ті витрати, які несе суспільство від монопольної
влади? Сума оцінок по всіх ринках звичайно дає величину витрат,
зв’язаних з існуванням монополій, в розмірі, що є меншим від 1%
ВНП. По-перше, чому такого типу оцінки настільки низькі? І по-друге,
чи означають ці оцінки, що монополія не являє собою серйозної
проблеми, і що немає потреби витрачати кошти на дотримання
антитрестівських законів і економічного регулювання?
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На перше питання відповісти легко. Відносно низькі оцінки
величини втрат від монополій відображають той факт, що лише
небагато фірм приводять у звітах про свою діяльність високі норми
віддачі. Оскільки у звітах фірм дані про граничні витрати є відсутніми,
оцінки соціальних втрат від монополій звичайно засновуються на
припущенні про те, що довгострокові граничні витрати є постійними і
співпадають з середніми витратами, а середні витрати розраховуються
на основі даних бухгалтерської звітності. За даного припущення
оцінки витрат від монополій будуть розраховуватися тільки по тих
фірмах, у яких ціна продукції перевищує величину середніх витрат
(включаючи можливість отримання нормальних прибутків).
Друге питання – про те, чи означають низькі оцінки цих витрат,
що проблема монополій надто незначна, щоб турбуватись про неї.
Стверджувальна відповідь є невірною з двох причин. Перша
заключається в тому, що витрати від монополій можуть бути низькими
в силу існування антитрестівських законів і економічного
регулювання, що перешкоджає отриманню і використанню фірмами
монопольної влади. Друга причина є в тому, що витрати пов’язані з
існуванням монополій не знаходять свого відображення у
розбіжностях звітних значень норм віддачі, а ці витрати можуть мати
суттєве значення.
По-перше, монополія може не прагнути мінімізувати свої
витрати так, як це роблять конкурентні фірми.
По-друге, фірми можуть нераціонально витрачати ресурси (з
точки зору суспільства, а не монополій) у спробі досягнення або
захисту уже досягнутого монопольного положення. Вони можуть
нести витрати, пов’язані з ведення судових справ, що пов’язані із
захистом патентів або захистом від конкурентів.
По-третє, дехто стверджує, що монополія створює додаткову
концентрацію політичної влади.
І нарешті, використання монопольної влади може приводити до
несправедливого перерозподілу прибутку.
Вирішальну роль у створенні на ринку сприятливого
конкурентного середовища грають антимонопольне законодавство і
діяльність антимонопольних органів, правильне поводження яких
сприяє стабілізації всієї економіки в цілому.
Антимонопольна служба України ще дуже молода, але вже
зроблені її перші кроки до нормалізації ситуації у країні. Їй ще
потрібно зробити багато рішучих дій, та ці дії повинні здійснюватися
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одночасно з удосконаленням антимонопольного законодавства
України. У даному напрямку потрібно звернути особливу увагу на
більш ніж віковий досвід антимонопольного законодавства США і на
антимонопольну практику інших розвинутих країн.
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Мушинська А.В., магістр групи ОА-06-М
Івано-Франківський національний технічний
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ У ФОНДАХ
ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА (ФФБ)
Дана тема є досить актуальною оскільки ринок нерухомості в
Україні – один із найприбутковіших в економіці. А тому інвестування
у новозбудоване житло, незважаючи на ризики є досить популярним.
У даній роботі було розглянуто наступне коло питань:
1. Причини виникнення ФФБ
2. Механізм їх функціонування
3. Особливості обліку операцій з фінансування будівництва з
використанням ФФБ
4. Поширення ФФБ та перспективи їх розвитку в Україні
ФФБ є досить популярним механізмом залучення інвестицій у
житлове будівництво, оскільки, внісши низку змін до законів «Про
інвестиційну діяльність» та «Про фінансово-кредитні механізми і
управління майном при будівництві житла та операціях з
нерухомістю», Верховна Рада України зобов’язала забудовників
відмовлятися від інвестиційних договорів на користь ФФБ чи
облігацій.
Фонд фінансування будівництва (ФФБ) – це грошові кошти,
отримані Банком вiд фізичних та юридичних осiб в довірче
управління, які будуть використані Банком в майбутньому на
фiнансування будівництва.
Для здійснення цього механізму був створений новий учасник
на ринку: Банк-Управитель такого фонду, який залучає кошти
фізичних та юридичних осiб, спрямовує їх на фiнансування
будівництва, здiйснює контроль за процесом будівництва та цільовим

378Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

використанням грошових коштiв, а також кредитує всiх учасників цієї
схеми пiд заставу житла, яке ще тільки будується.
Схема роботи через ФФБ (Рис. 1 – Механізм функціонування
ФФБ) покликана зробити будівництво житла відкритим та прозорим
для всiх учасників будівельного ринку і наведена нижче.

Рис 1. Механізм функціонування ФФБ
При веденні бухгалтерського обліку управителі ФФБ повинні
керуватися насамперед Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку. Крім того ДКРРФП затвердив Методичні рекомендації [1], що
визначають порядок ведення бухгалтерського обліку операцій
управління майном, отриманим в управління за договором з
юридичними та фізичними особами. Також наведено особливості
обліку майна, операційного управління ним в управителя, а також
формування резерву фінансування для здійснення ним своїх
безпосередніх функцій, що потребують більш глибокого вивчення.
Отже, будівництво житла шляхом створення фондів
фінансування будівництва є одним з найефективніших в Україні
способів інвестування будівництва та найбільш надійним для
інвесторів, який потребує подальшого вдосконалення, дослідження та
розвитку.
Список використаних джерел:
1. Методичні рекомендації - Методичні рекомендації з ведення управителями
бухгалтерського обліку грошових коштів і майна фонду фінансування будівництва
і/або фонду операцій з нерухомістю, затверджені розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. №533.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ТА
УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Складність перехідного періоду з планової до ринкової
економіки та проведена у зв’язку з цим активна робота по
реформуванню системи підготовки облікової та звітної інформації,
зумовили орієнтацію теоретиків та практиків бухгалтерського обліку
на облікові принципи, що відображені в міжнародних стандартах
фінансової звітності.
Вимоги МСФЗ передбачають застосування ймовірних та
експертних оцінок, визначення справедливої вартості активів і
зобов’язань, формування вартісних показників, підготовка прогнозної
інформації, що вимагає від бухгалтера виражати своє професійне
судження відносно оцінки майбутніх подій. У зв’язку з цим, перед
обліково-аналітичними службами постає ряд питань, вирішення яких
практично неможливе, а інколи економічно не вигідне в межах трьох
діючих підсистем обліку. Проблеми, що виникають при формуванні
фінансової звітності, можуть бути вирішені шляхом гармонізації
фінансового та управлінського обліку.
Значимість інформації, потенційно корисної для прийняття
управлінських рішень та контролю над їх виконанням в процесі
господарської діяльності, важко переоцінити. Інформація відображає
різні процеси та події як в середині підприємства, так і за його
межами. Таким чином, можна говорити про зовнішнє та внутрішнє
інформаційне середовище, необхідне для підтримки певних зусиль та
ресурсів, що є основним фактором при визначенні успіху
підприємства на ринку.
Принципові
відмінності,
що
зумовлені
специфікою
інформаційного середовища, в якому здійснюється підготовка
звітності, а також колом користувачів і нормативно-правовим
регулюванням, знаходять своє відображення в багаточисленних
відмінностях в методах отримання, змісті та формах представлення
показників звітності. Аналіз технічних підходів до обробки інформації
в бухгалтерському обліку та отриманні звітних даних, показав, що в
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науковій літературі розрізняють декілька методів отримання різних
видів звітності:
 повне виокремлення (виокремлений облік для кожної цілі,
який ведеться незалежними службами);
 часткове виокремлення (виокремлений облік для кожної цілі,
за умови єдиної первинної інформації);
 сегментарне виокремлення (використання в якості основи
одноцільової системи обліку, створення виокремлених регістрів для
виконання спеціальних задач при досягненні інших цілей);
 дублювання інформації (ведення однотипного обліку з
дублюванням характеристик об’єктів та їх диференціації для кожної
цілі);
 трансформація звітності (використання в якості основи
одноцільвої системи обліку (бухгалтерського), трансформація
звітності для інших цілей);
 єдина багатоцільова система (створення єдиної облікової
системи, що слугує одночасно декільком цілям з розгалуженням
інформації на виході).
При формуванні системи обліково-аналітичної інформації, на
нашу думку повинна зрости роль та межі використання
управлінського обліку та звітності. Це зумовлено багатоваріативністю
організації управлінського обліку, відсутністю нормативного
регулювання, можливістю застосування аналітичного інструментарію
та прогнозних оцінок для визначення показників, що необхідні
зацікавленим користувачам.
Система фінансового обліку, на основі якої формується зовнішня
звітність, не в змозі задовільняти потреби зацікавлених користувачів
при прийнятті управлінських рішень, тому слід використовувати
інформацію, що підготовлена в межах управлінського обліку.
Окреслена проблема потребує теоретичних та практичних досліджень
питань, що спрямовані на розвиток методики уравлінського обліку та
формування на його основі звітності, яка забезпечить гармонійний
перелив інформації з однієї підсистеми обліку в іншу.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ,
УТРИМУВАНИХ ДЛЯ ПРОДАЖУ
Важливою при прийнятті рішень, які пов'язані з діяльністю
підприємства, є інформація про наявність і стан оборотних і
необоротних засобів та джерел їх формування.
Поява та недостатнє нормативне регулювання обліку
необоротних активів, утримуваних для продажу, що є дещо новими
об'єктами призвели до суттєвих змін у документуванні, відображенні в
обліку та звітності операцій з ними. Неточність визначення та
класифікації таких активів підвищують складність у їх справедливому
визначенні. В результаті, виникає необхідність в остаточному
врегулюванні питання щодо обліку та відображення у звітності
необоротних активів, утримуваних для продажу [4, с. 26].
Проблемам розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку
необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу
присвячено ряд праць Ф.Ф. Бутинця, В. Пархоменка,
А.Л.
Герасименка, О. Габрук, Н. Кириленко, Т. Неженська та ін.
Ось уже минуло декілька років з того часу, як портфель
національних стандартів поповнився ще одним, дуже потрібним,
П(С)БО. Мова йде про П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для
продажу та припинена діяльність". Тим не менше, його зміст є
суперечливим і має вагомі неточності, які залишаються не вирішеними
і по сьогодні.
Необоротні активи - матеріальні та нематеріальні ресурси, які
належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк
корисної експлуатації яких становить більше одного року або
операційного циклу, якщо він більший ніж рік [5, с. 486].
Відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для
продажу та припинена діяльність" необоротний актив та група вибуття
визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо:
- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а
не від їх використання за призначенням;
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- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;
- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати
визнання їх такими, що утримуються для продажу;
- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу
для подібних активів;
- здійснення їх продажу має високу ймовірність,зокрема якщо
керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або
укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна
пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості [2,
с. 44].
Період завершення продажу може бути продовжено на строк
більше одного року в разі, якщо це обумовлено обставинами, які
перебувають поза контролем підприємства, яке продовжує виконувати
план продажу [3, с. 18].
П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність" передбачає виділення в окрему групу тих
довгострокових активів, балансову вартість яких буде відшкодовано,
як правило, виключно шляхом продажу. Інакше, необоротні активи не
будуть визнаватись як такими, що утримуються для продажу. Для
обліку таких об'єктів планом рахунків передбачено субрахунок 286
"Необоротні активи і групи вибуття, утримувані для продажу".
У п.6 П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу
та припинена діяльність" зазначено, що необоротні активи, група
вибуття, які визнані утримуваними для продажу, припиняють
визнаватися у складі необоротних активів [2, с. 45]. З даним
твердженням погодитись важко, адже фактично актив не втратив
свого характеру участі у фінансовій звітності. Тому відображення
даного активу у складі оборотних не викликає необхідності.
Вважаємо за доцільне, об'єкти групи вибуття обліковувати у
складі рахунку 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші
необоротні активи" на відповідному субрахунку. Для цього
субрахунок 184 "Інші необоротні активи" перейменувати у
"Необоротні активи та групи вибуття", а "Інші необоротні активи"
обліковувати на субрахунку 185.
Згідно внесених змін до П(C)БО 2 "Баланс" передбачено ведення
розділу IV активу Балансу підприємства "Необоротні активи та групи
вибуття" [1, с. 14]. Однак наведена інформація про останні у
вписуваному рядку 275 Баланс порушує принцип класифікації статей
активу в послідовності зростання їх ліквідності. Щоб не порушувати
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даного постулату, цілком доцільно було б вартість необоротних
активів, утримуваних для продажу, наводити між діючими розділами I
і II активу Балансу. Дану проблему можна вирішити шляхом
додаткового введення рядка 090 "Необоротні активи, утримувані для
продажу".
Підсумувавши вищесказане, пропонуємо необоротні активи та
групи вибуття, утримувані для продажу відображати в обліку на
окремому субрахунку 184 "Необоротні активи та групи вибуття" та у
090 рядку Балансу, що забезпечить користувачів різних рівнів
необхідною інформації про стан та Рух таких активів. Разом з тим,
сучасна практика вимагає уточнення теоретичних і методичних
аспектів обліку необоротних активів, утримуваних для продажу, що є
напрямками наступних досліджень.
Список використаних джерел:
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Назарчук С.В.
*Науковий керівник: Маркеєва Т.А.
КТБ ВНУ ім. Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ЗГІДНО НОРМ ПРОЕКТУ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Однією з найважливіших проблем національної економіки
України є завершення процесу кардинального реформування
податкової політики. Основне призначення Податкового кодексу
полягає у систематизації податкового законодавства, забезпеченні
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доступності змісту останнього для розуміння платника, посиленні
регулюючих механізмів оподаткування та послаблення податкового
тиску.
Актуальними є питання, які стосуються змін щодо ведення
обліку одного з основних податків – податку на прибуток
підприємства. З метою усунення економічно необґрунтованих
розбіжностей між нормами Закону України «Про оподаткування
прибутку підприємств» i Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку щодо визнання й оцінки доходів i витрат проект Податкового
кодексу передбачає здійснювати визнання доходів i витрат з метою
визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за методом
нарахувань та співставлень. Так, доходи та витрати враховуються при
обчисленні об'єкта оподаткування в момент їх виникнення незалежно
від дати надходження або сплати грошових коштів.
Водночас у проекті Податкового кодексу збережено норму
стосовно того, що датою отримання доходу в разі реалізації товарів
(виконаних робіт, наданих послуг) з оплатою за рахунок бюджетних
коштів є дата надходження таких коштів на поточний рахунок
платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будьякому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого
платника податку за його зобов'язаннями перед таким бюджетом.
Відповідно до прийнятих у нашій державі принципів
оподаткування, один і той же об’єкт повинен оподатковуватися
одноразово. Якщо ж запровадити норми, передбачені проектом
Кодексу (розділи 2–3), то це фактично означатиме стягнення з одного і
того ж об’єкта (дивідендів) двох прибуткових податків – 25 % податку
на прибуток підприємств і 15 % податку на доходи фізичних осіб.
Розглядається саме той випадок, коли капітал інвестований фізичною
особою і саме на її користь провадиться виплата дивідендів
підприємством. Це поставить у нерівні умови інвесторів-юридичних
осіб та інвесторів-фізичних осіб. Останнє означає порушення
принципів справедливості в оподаткуванні та матиме своїм наслідком
пригнічення інвестиційної активності заможного населення.
Слабкими та недосконалими, є запропоновані в проекті
Податкового кодексу механізми стимулювання малого бізнесу.
Зарубіжний досвід свідчить, що малий бізнес може бути значним
джерелом доходів бюджету, а також засобом вирішення ряду
соціальних проблем. Останнє доводить необхідність стимулювання
його розвитку в Україні. Найдієвішим механізмом щодо цього є
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встановлення пільгових ставок податку на прибуток.
Сьогодні багато уваги приділяється питанням наведення порядку
в оподаткуванні та попередження корупції в податкових органах.
Вирішення цих проблем можливе у випадку, коли прямі контакти
платників із представниками податкової служби зведені до мінімуму.
Це доведено італійською школою державних фінансів. З цією ж
метою, не потрібно ускладнювати механізм сплати авансових внесків
податку на прибуток додатковими інструкціями та звітними
документами. Проект Податкового кодексу передбачає, крім
декларацій про прибуток, ще й здавання платниками розрахунків
авансових внесків. Відповідна інформація для нарахувань є і в
платника, і в підрозділу податкової служби. Це зняло б необхідність
подання розрахунку та виключило б додатковий нормативний акт, що
регламентує його складання і порядок представлення.
Таким чином проаналізувавши проект кодексу можна зробити
висновок - разом з новими умовами виникли і нові суперечності. В
котрий раз закон спрямований на інтереси держави і деякою частиною
на потреби підприємств. Кожна недоробка проекту в майбутньому
негативно позначиться на господарській діяльності суб’єктів
господарювання.
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»,
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000р., № 353 – Режим
доступу http://zakon.rada.gov.ua/.
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Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
КОМБІКОРМІВ
Враховуючи особливості комбікормового виробництва і з метою
забезпечення раціональної організації обліку, визначення величини
витрат і здійснення контролю за їх формуванням, важливе значення
має калькулювання продукції комбікормів. Об’єктом калькулювання є
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витрати, пов’язані з виробництвом продукції. А отже, передумовою
калькулювання є облік виробничих витрат.
З метою більш достовірного визначення собівартості продукції,
яка залежить від специфіки діяльності підприємств і передусім від
технології виробництва використовують різні методи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції. Характерно, що для різних
цілей у системі управлінського обліку застосовуються різні методи
обліку витрат на виробництво.
Вибір конкретних методів калькулювання залежить від потреб
отримання необхідної інформації для прийняття оперативних,
тактичних і стратегічних рішень, обсягу та організації виробництва.
Під методом обліку розуміють сукупність способів і прийомів, за
допомогою яких у бухгалтерському обліку відображають витрати і
процес формування собівартості продукції. Методи калькулювання,
які слід застосовувати в господарстві, потрібно обов’язково
відображати в Наказі про облікову політику.
На більшості підприємств комбікормової промисловості
застосовуються нормативний або передільний метод.
Нормативний метод – метод виробничого обліку, який сприяє
впровадженню прогресивних норм витрат, дійового контролю за
рівнем витрат виробництва, що дає можливість використати дані
обліку для виявлення резервів зниження собівартості продукції та
оперативного виробництва. За цим методом усі поточні витрати
поділяються на витрати за нормами. Дані про отримані відхилення
дають можливість здійснювати бухгалтерський контроль та
управління за формуванням собівартості комбікормів, а також
калькулювати їх фактичну собівартість.
Застосування цього методу дає можливість оперативно
контролювати хід виробництва і своєчасно приймати правильні
управлінські рішення, при якому забезпечується роздільне
відображення в обліку витрат за встановленими нормами, відхилення
від них і облік зміни норм. Важливим елементом нормативного методу
є складена ще до початку звітного періоду нормативна калькуляція,
дані якої використовуються для прийняття рішень відносно планів
виробництва та реалізації продукції.
При передільному методі витрати на виробництво комбікормів
враховуються за видами виробництва і статтями витрат. Об’єктом
обліку є кожен рецепт комбікорму, премікси та кормосуміші. При
цьому витрати обліковують за кожним цехом або переділом.
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На сучасному етапі господарювання більшість підприємств
комбікормової промисловості для обліку витрат виробництва
використовують передільний метод із застосуванням елементів
нормативного обліку в частині витрачання сировини.
При передільному методі із застосуванням елементів
нормативного методу слід організувати систематичне виявлення
відхилень фактичних витрат від поточних норм, а також виявити зміну
цих норм. У первинній документації та в оперативній звітності
повинно відображуватися не лише фактичне витрачання сировини, а й
витрачання її за нормами (рецептурами). Недолік даного методу
полягає у неможливості в процесі виробництва проконтролювати
приховані втрати у виробництві від браку і розкрадання матеріальних
цінностей.
Вибір методу обліку витрат на виробництво і калькуляції
собівартості продукції
комбікормів повинен бути чітко
обґрунтованим, жоден із методів не можна запроваджувати механічно,
це має бути змістовний вибір з урахуванням специфіки та технології
виробництва кожного підприємства. Адже дані управлінського обліку
необхідні керівникам під час здійснення планування, контролю,
оцінки операцій виробничої діяльності для прийняття управлінських
рішень.

УДК [330.322.1:061.27+330.101](477)
Ніколаєва А.М.
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА В
УКРАЇНІ
Загальною тенденцією розвитку економіки України є зростаюча
роль фінансового посередництва, інституційна форма якого підвищує
соціально-економічне значення ринкового механізму. Інституційні
інвестори підвищують ефективність функціонування економічної
системи, забезпечують вирівнювання попиту і пропозиції на
інвестиційних ринках, сприяють встановленню рівноваги ринків на
мікро і макрорівні, впливають на стабілізацію і ефективність
функціонування сучасних економічних систем, сприяють ефективному
розподілу грошових ресурсів суспільства.
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Особливу актуальність має оцінка діяльності інституційних
інвесторів в сучасній Україні. Необхідно зробити попередні висновки,
оцінити потенціал ринку, розробити практичні рекомендації з
підвищення ефективності функціонування інституційних інвесторів в
країні.
Рівень розвитку фінансової інфраструктури пов’язаний з
нормами заощаджень, економічним зростанням в тій або іншій країні.
Дослідження макроекономічного положення фінансових посередників
дозволили виявити взаємозв’язок між ними, економічної ефективністю
і економічним зростанням. Зокрема показали, що як тільки для
організації взаємодії потрібні ресурси, автоматично виникають нові
обмеження і потрібний новий, альтернативний механізм перерозподілу
прав користування.
До інституційних інвесторів в світовій практиці відносять
фінансових посередників, активно залучених в інвестиційний процес,
який передбачає трансформацію заощаджень в інвестиції (інститути
спільного інвестування (корпоративні інвестиційні фонди), страхові
компанії, недержавні пенсійні фонди, взаємні фонди, ощадні
організації).
Слід зазначити, що небанківський фінансовий сектор у цілому
ще значно відстає від банківського як по загальному обсягу активів,
так і по темпах їх росту. Це є закономірним, оскільки банківський
сектор фінансового ринку набагато раніше небанківського був
забезпечений законодавчою, нормативною базою для своєї діяльності і
мав високий рівень регульованості; банки мають більшу
привабливість для інвесторів.
До початку світової фінансової кризи фінансовий сектор
України розвивався досить динамічно: впевнено зростали кількість
фінансових установ, вартість їх активів, попит на їх послуги з боку
споживачів. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг у
попередні роки набув позитивної динаміки росту, зокрема у зростанні
наданих послуг страховими компаніями, кредитними спілками, послуг
з недержавного пенсійного забезпечення та інш., тоді як наприкінці
2008 року розпочалося уповільнення темпів росту. Разом з тим, окремі
види послуг так і не набули системного характеру, та відповідно, мали
низькі обороти.
Основною причиною гальмування розвитку фінансового сектору
є низька капіталізація фінансових установ. Малопотужність
небанківських фінансових установ знижує їх конкурентоспроможність в
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умовах відкритої економіки, виступає серйозним бар’єром для
забезпечення реального сектору вітчизняної економіки довгостроковими
фінансовими ресурсами. Інвестиційні можливості фінансових установ
обмежуються
дефіцитом
привабливих
для довгострокового
розміщення коштів фінансових інструментів. Крім того, слід
відзначити недосконалість правових норм регулювання їх діяльності.
На нашу думку, підвищенню ефективності діяльності
інституційних
інвесторів
небанківського
типу
сприятиме:
забезпечення доступу небанківських фінансових установ до резервів,
розміщених у вигляді депозитів в установах банківської системи;
забезпечення гнучкості в розміщенні активів небанківських
фінансових установ з урахуванням їх безпечності та ліквідності;
створення ефективної системи податкового стимулювання інвесторів;
розширення мережі небанківських інституційних інвесторів та
усунення регіональних диспропорцій їх розвитку з врахуванням
особливостей економічного розвитку регіонів; розробка та прийняття
стратегічних документів, спрямованих на удосконалення державного
регулювання ринків фінансових послуг.

УДК 657
Нікульникова Т.Г., Дацко К.П.
Криворізький економічний інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ
ЗАБОРГОВАНІСТЮ
Умови, в яких функціонує економіка України, вимагають
перегляду системи управління підприємством, одним із центральних
елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання.
На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань
українського обліку є облік кредиторської заборгованості, що
пов’язано
з
існуванням
проблеми
неплатежів.
Суб’єкти
господарювання на перший план висувають вирішення власних
проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах
перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за
невиконання власних договірних зобов’язань дає їм змогу ухилятись
від взаєморозрахунків з партнерами.
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Проблему
управління
кредиторською
заборгованістю
досліджували ряд вітчизняних науковців, а саме Гладких Т.В.,
Лишиленко О.В., Чебанов Н.В., Пушкар М.С., Шелудько В.М.,
Крайник О. П., Матюшенко І. Ю., Кірейцев Г.Г.
Існують певні уявлення, що формують моделі, якими керуються
у прийнятті управлінських рішень. В свою чергу, модель є певним
зображенням визначеного реального предмета чи ситуації.
В моделі раціональної технології управління представлена
логіка реалізації раціональної технології прийняття рішень. Вона, в
свою чергу, складається з окремих функціональних етапів, які є
взаємопов’язаними в процесі визначення кінцевих результатів.
Першим етапом в управлінні є оцінка рівня кредиторської
заборгованості підприємства. Такий діагноз включає виявлення та
опис розмірів заборгованості підприємства перед іншими суб’єктами
господарювання та встановлення мети вирішення проблемної ситуації,
а саме визначення бажаного кінцевого рівня заборгованості
підприємства.
Наступним етапом є формулювання набору альтернативних
рішень управління кредиторською заборгованістю. В ідеалі бажано
виявити усі можливі дії, які могли б усунути причини невідповідності
й, тим самим, дати можливість організації досягти своїх цілей. Проте,
на практиці керівник рідко має в розпорядженні достатні знання або
час, щоб сформулювати й оцінити кожну альтернативу. Більше того,
розгляд дуже великої кількості альтернатив, навіть якщо всі вони
реалістичні, часто веде до плутанини. Тому, керівник, як правило,
обмежує число варіантів вибору для серйозного розгляду всього
декількома альтернативами, які представляються найбільш бажаними.
Наступним етапом є оцінка можливих альтернатив. При їхньому
виявленні необхідна певна попередня оцінка. При оцінці рішень
керівник визначає достоїнства й недоліки кожного з них і можливі
загальні наслідки. Ясно, що будь-яка альтернатива сполучена з
деякими негативними аспектами. Результат реалізації розроблених
альтернативи у загальному випадку – це багатомірне явище. Якщо в
процесі прийняття рішення не прийматимуться до уваги такі наслідки,
можна отримати результат, який повністю нейтралізує очікуваний
ефект.
Що стосується прийняття рішення, то на цьому етапі
здійснюється порівняння альтернатив за очікуваними ефектами їх
реалізації та вибір кращої альтернативи на закладі критеріїв,
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ідентифікованих на етапі оцінки рівня кредиторської заборгованості
підприємства.
Варто також зазначити, що після того, як рішення почало діяти,
обов’язковим є встановлення зворотного зв'язку. На цій фазі
відбувається вимір і оцінка наслідків рішення або зіставлення
фактичних результатів з тими, які керівник сподівався одержати.
Зворотний зв'язок, тобто надходження даних про те, що відбувалося до
й після реалізації рішення, дозволяє керівникові скорегувати його,
поки організації ще не нанесено значного збитку. Оцінка рішення
керівництвом виконується, насамперед, за допомогою функції
контролю.
Таким чином, процес моделювання раціональної технології в
управлінні кредиторської заборгованості дозволяє зробити суттєвий
крок в бік кількісних оцінок і аналізу результатів рішень, що
приймаються, та підняти його на якісно новий рівень.

УДК 658.14:338.434
Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ
ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПРОЦЕСІ ЙОГО
КАПІТАЛІЗАЦІЇ
Згідно законодавства України, капіталізація – це визначення
вартості об’єкта оцінки на підставі чистого операційного або рентного
доходу від його використання [3], або на підставі очікуваного доходу
від його використання [2].
Найбільш відпрацьованим є показник капіталізації, який
використовується в банківській системі (достатність капіталу для
здійснення активних операцій) та в корпоративному секторі (показник
поточної ринкової вартості цінних паперів емітента). Для інших
підприємств поняття капіталізації не визначено. Відсутня методика
розрахунку цього показника і, відповідно, не здійснюється моніторинг
і аналіз капіталізації підприємств, а також вплив інвестицій, залучених
підприємствами, на рівень їх капіталізації.
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Дослідження процесів капіталізації започаткували вітчизняні
економісти-дослідники В.Г. Андрійчук, М.В Зубець, М.А.Козоріз,
О.Я. Побурко, М.Й. Хорунжий, В. Юрчишин.
Складність, багатоплановість та недостатня дослідженість
процесів капіталізації зумовлює необхідність розробки нових
методичних підходів до їх оцінки. Запропонований методичний підхід
до оцінки капіталізації виробничих активів включає три основні етапи:
 перший – підготовчий етап;
 другий – аналітичний етап;
 третій – результуючий етап.
На першому етапі визначають завдання ініційованої оцінки,
методи та оцінюваний період часу.
Другий етап передбачає збір та аналітичну обробку необхідної
інформації. Інформаційною базою можуть бути фінансова звітність
підприємства за П(С)БО, а саме:
 форма №1 «Баланс»;
 форма №2 «Звіт про фінансові результати»;
 форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 форма №4 «Звіт про власний капітал»;
 форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності»;
 маркетингові дослідження;
 статистичні спостереження тощо.
Дана інформація повинна містити:
 загальну характеристику підприємства;
 фінансову інформацію за минулі роки;
 активи та зобов’язання підприємства;
 загальну характеристику галузей та економічні фактори, що
впливають на дане підприємство;
 стан ринку капіталів.
При оцінці капіталізації активів необхідно використовувати
ретроспективну облікову інформацію (бухгалтерську та фінансову).
Причому варто наголосити, що невідповідність моменту оцінки та
обліку призводить до різного роду неточностей, які породжують
проблему коригування фінансової звітності.
В процесі аналітичної обробки інформації виникає необхідність
попередньої оцінки фінансового стану підприємства. Оцінка
фінансового стану може базуватись на трьох підходах:
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 характерний для підприємств, які ведуть управління
грошовими потоками – передбачає диференційований облік всіх
боргових зобов’язань за термінами погашення та інтенсивність
майбутніх грошових надходжень і перевіряється їхня достатність на
певний момент часу;
 передбачає використання спеціального балансу ліквідності,
який дозволяє встановити фінансове положення підприємства:
перегруповуються всі статті балансу залежно від швидкості їх обігу,
співставлення активів з пасивами дозволяє виявити платіжний
профіцит чи дефіцит на певну дату;
 передбачає використання фінансових показників: ліквідності,
фінансової незалежності, стійкості, платоспроможності і т.д.
Точність оцінки безпосередньо залежить від уміння оцінити
ризики. Можливі два способи врахування ризиків:
 шляхом коригування майбутніх грошових потоків на премію
за ризик;
 шляхом збільшення ставки дисконтування при розрахунку
грошових потоків.
Важливими для оцінки капіталізації виробничих активів є вибір
показників, які використовуються для оцінки вартості. Показник
вартості підприємства є найважливішою комплексною фінансовою
оцінкою, яка адекватно відображає економічну ефективність
підприємства, його фінансову успішність та очікування щодо
майбутньої доцільності діяльності; має здатність реагувати на
зниження
рентабельності
випуску
продукції,
погіршення
платоспроможності, збільшення інвестиційного ризику, втрату
конкурентної сили тощо. Система показників, що характеризують
діяльність підприємств у рамках концепції управління вартістю,
постійно оновлюється у міру впровадження сучасних інформаційних
технологій показники стають більш об’єктивними і складнішими.
Зауважимо, що процес застосування сучасних методів оцінки на
вітчизняних
підприємствах
ускладнюється
особливостями
економічного розвитку та відмінностями облікових принципів
національних та міжнародних систем обліку.
Список використаних джерел:
1. Концептуальні основи оцінки рівня капіталізації регіону: Наукова доповідь
/ [Козоріз М.А., Люткевич О.М., Пушак Я.Я. та ін.]; Інститут регіональних досліджень
НАН України. – Львів, 2009. – 134 c.
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майна і майнових прав‖. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р.
№14.
3. Про оцінку земель. Закон України від 11 грудня 2003 р. №1378.
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ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
Ринкові
відносини
вимагають
перегляду
системи
бухгалтерського обліку. На сьогодні одним з найбільш складних і
суперечливих питань українського обліку є облік виробничих запасів.
Жодне підприємство — як у сфері матеріального виробництва,
так і у виробничій сфері — не може обійтися без запасів. Головною
передумовою успішного здійснення виробничого процесу як головної
ланки діяльності підприємства є наявність і раціональне використання
запасів. Варто зазначити, що процес обліку використання запасів є
трудомісткою ділянкою. Тому на багатьох підприємствах
спостерігаються певні недоліки, що призводить до великих втрат
запасів.
Все це доводить, що до цього часу залишилось багато важливих
питань, пов’язаних з розробкою науково-обґрунтованої системи обліку
використання запасів. Тому дослідники і обліковці постійно шукають
шляхи, щоб усунути недоліки обліку запасів.
Метою дослідження є розробка рекомендацій з удосконалення
бухгалтерського обліку операцій з оборотними активами з цілю
збільшення обсягів виробництва та зменшення собівартості продукції.
Однією з проблем, яка виникає на практиці є відсутність
рахунку, який би використовувався при списанні електроенергії, яка
виготовлена підприємством самостійно і відноситься до матеріалів, які
використовуються
в
процесі
виробництва.
На
практиці
використовують рахунок 233, який переважно називають «Допоміжні
підрозділи по наданню послуг» і пізніше він списується на 231 «
Виробництво».
Доцільніше, на нашу думку, було б ввести рахунок
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―Електроенергія». Проте, у зв’язку з тим, що в Плані рахунків відсутнє
місце для ведення нового рахунку. Так як електроенергія подібна за
природою до палива, то можливо перейменувати субрахунок 203
―Паливо‖ у 203 ―Паливо і електроенергія» і списувати сюди витрати на
її виробництво, які будуть відображатися кориспонденцією 203
«Паливо і електроенергія» - 232 «Виробництво». Тоді списання витрат
електроенергії на виробництво продукції в кінці звітного місяця
матиме вигляд: 231 «Виробництво» -203 «Паливо і електроенергія».
Отже, огляд даного питання показав, що облік запасів на
сьогодні все ще залишається недосконалим. Саме тому варто
проводити більш різноманітні аналітичні дослідження, звертаючи
особливу увагу на специфіку галузі, в якій працює підприємство.
Введення та застосування окремого рахунка дозволило б
підприємству підвищити контрольну функцію обліку та в деякі мірі
удосконалити процес управління оборотними активами. Адже
контроль за збереженням та раціональним використанням в процесі
виробництва запасів повинен бути одним із головних завдань
керівництва підприємства, щоб запобігати їх використанню не за
цільовим призначенням.
Однак облік і контроль операцій з запасами потребують
подальшого вивчення і вдосконалення..
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Розвиток економіки повинен забезпечувати розвиток суспільства
в цілому, сприяти підвищенню рівня соціальної захищеності
населення. У зв’язку з цим визнають необхідність проведення змін на
регуляторному рівні з метою наближення завдань бухгалтерського
обліку до суспільних інтересів.
Розвиток бухгалтерського обліку можна розглядати як його
зміну, удосконалення в порівнянні з існуючим станом.
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Потреба в удосконаленні існуючого стану будь-якого об'єкта
виникає у тому випадку, коли даний об'єкт перестає відповідати
вимогам його користувачів. Безпосередніми користувачами системи
бухгалтерського обліку, перш за все, є керівники та управлінці на всіх
рівнях управління підприємством.
Вітчизняна система бухгалтерського обліку з посиленням впливу
глобалізації поступово зникає і на її зміну приходить інша облікова
система, яка є новою і не відповідає інтересам і потребам управління.
В умовах глобалізації виникають і інші користувачі системи
бухгалтерського обліку - глобальні.
Аналізуючи погляди сучасних науковців з приводу впливу
глобалізації на розвиток бухгалтерського обліку можна відмітити
різновекторність поглядів. На думку одних науковців, реформування
бухгалтерського обліку та приведення його до вимог міжнародних
стандартів сприяє його розвитку, інших – ні.
Поділяючи точку зору останніх, потрібно зазначити, що
бухгалтерський облік починає змінюватися на користь глобальних
користувачів - світових організацій. При цьому потреби та вимоги до
бухгалтерського обліку безпосередніх користувачів - управлінців,
залишилися неврахованими, що знижує ефективність управління
підприємством.
«Розвиток бухгалтерського обліку як економічної науки в
контексті проблем створення його ефективної національної системи в
Україні передбачає [1, с. 197]:
1) обґрунтування практичної значимості змін його завдань і
формування нових завдань, пов'язаних із глобалізацією економіки,
2) розвиток теорії і практики організації бухгалтерського обліку,
більш посилену орієнтацію на удосконалення облікових процедур, на
використання
можливостей
автоматизованих
інноваційних
технологій».
Результати та наслідки впливу глобалізації економіки на
розвиток національного бухгалтерського обліку можна сформулювати
наступним чином.
По-перше, управління розвитком бухгалтерського обліку
перейде з національного рівня на міжнародний. Відповідно до
вищезазначеного твердження бухгалтерський облік буде змінюватися
відповідно до інтересів та потреб переважно глобальних користувачів,
зокрема, інвесторів.
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По-друге - складання фінансової звітності згідно вимог МСФЗ
означатиме зміну методології бухгалтерського обліку.
По-третє - необхідно згадати відомі залежності між розвитком
підприємства та ефективним управлінням, ефективним управлінням та
обліковою системою підприємства. Суть даної залежності полягає в
тому, що розвиток підприємства досягається завдяки ефективному
управлінню, яке, в свою чергу, залежить від того, на якому рівні
облікова система підприємства відповідає вимогам останнього.
Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що,
враховуючи неминучий вплив глобалізації на розвиток як економіки
країни, так і системи бухгалтерського обліку, яка існує в Україні,
зокрема, необхідно, перш за все, враховувати і захищати національні
потреби та інтереси, в іншому випадку розвиток національної системи
бухгалтерського обліку буде відбуватися в протилежному напрямі.
Список використаних джерел:
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3. Голов, С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи
розвитку: Монографія. [Текст] / С.Ф.Голов; Центр учбової літератури. – К.: Центр
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УДК 657
Орсагош О.В.
Мукачівський державний університет
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Одним із принципів Бюджетної системи України є принцип
цільового використання бюджетних коштів, в якому зазначається, що
бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені
бюджетними призначеннями [1].
Контроль – це перевірка тих або інших рішень з метою
встановлення їх законності.
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Звідси, контроль за цільовим використанням коштів бюджетних
установ – це перевірка правильності та законності використання
установою наданих бюджетних коштів.
Власником коштів державного та місцевих бюджетів є
суспільство, що через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування визначає, як саме повинно використовуватися
належне йому майно – кошти бюджетів.
З одного боку, суспільство має необмежені потреби в
соціальному захисті населення, наданні освіти, підготовці кадрів для
національної
економіки,
лікуванні
хворих,
проведенні
фундаментальних наукових досліджень, здійсненні правосуддя,
підтримці обороноздатності країни та багато чого іншого. З іншого
боку, виступає обмежений обсяг ресурсів (коштів). Потреби
суспільства завжди перевищували можливості їх задоволення. Для
вирішення цього питання здійснюється прийняття видаткової частини
бюджету, в якій буде зазначатись потреби суспільства, які будуть
фінансуватись і в якому обсязі в даному році.
Саме в цьому контексті стає зрозумілим значення поняття
«цільового використання бюджетних коштів».
Цільове використання бюджетних коштів – це своєрідний
інструмент, покликаний забезпечити виконання рішення (закону про
державний бюджет або рішення про місцевий бюджет) щодо
спрямування на задоволення конкретних суспільних потреб, що
мобілізуються державою чи територіальною громадою через бюджети
[4, с.19].
Нецільове використання грошових коштів призведе до не
задоволення цих суттєвих суспільних потреб.
Нецільове використання бюджетних коштів, має наслідком
зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму
коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, і притягнення
відповідних посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи
кримінальної відповідальності.
Факт нецільового використання бюджетних коштів встановлює
орган, уповноважений здійснити контроль за дотриманням
бюджетного законодавства, який фіксує його в акті (іншому
документі), складеному за результатами ревізії фінансовогосподарської діяльності підконтрольних суб’єктів.
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Контроль за витрачанням грошових коштів бюджетних установ
здійснює: Контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата, фінансові
управління і відділи.
Державна контрольно-ревізійна служба України та її органи
контролюють використання коштів бюджетів усіх рівнів, які входять
до складу бюджетної системи України, та коштів державних цільових
фондів. У частині контролю за використанням коштів Державного
бюджету завдання Державної контрольно-ревізійної служби
перетинаються із завданнями Рахункової палати України. При цьому
Рахункова палата веде парламентський контроль переважно на рівні
центральних органів управління державою, а Державна контрольноревізійна служба — починаючи з бюджетних установ у селах, аж до
міністерств і відомств [2].
Фінансові управління і відділи здійснюють контроль за цільовим
використанням коштів, виділених із місцевих бюджетів.
Отже, контроль за цільовим використанням коштів бюджетних
установ є необхідним для ефективного управління державними
коштами та задоволення ними суспільних потреб як в найбільшому
обсязі.
Список використаних джерел:
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Османова З.О., здобувач кафедри менеджменту
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
АДАПТИВНІСТЬ ТА АДАПТАЦІЯ: КРИТИКА ІСНУЮЧИХ
МЕТОДИК ОЦІНКИ
Сучасна ринкова ситуація має безліч особливостей, основні з
яких: відсутність чітко сформованої стратегії розвитку економіки
держави; нерозвиненість ринкових відношень; постійні зміни в
зовнішньому середовищі, в якому здійснюють свою діяльність
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підприємства, і, як наслідок, високий ступінь невизначеності цього
середовища.
В таких умовах суттєво ускладнюється процес здійснення
діяльності підприємств, і в той же час суттєво зростає роль і
значущість адаптивності і адаптації. Уміння швидко і ефективно
адаптуватися до постійних змін, що відбуваються в зовнішньому
середовищі,
стають
базою
забезпечення
і
підвищення
конкурентоспроможності діяльності підприємств.
В проаналізованих працях вітчизняних і зарубіжних авторів, які
займалися питаннями адаптивності і адаптації в управлінні діяльністю
підприємств, існує власний погляд на цю проблему. У кожного з них є
своє бачення щодо прояву адаптивності, як властивості й адаптації, як
процесу в діяльності підприємств.
Аналіз існуючих методик оцінки адаптивності доводить, що
існує велика кількість підходів до оцінки адаптивності діяльності
підприємства. Так, С. М. Казанцева пропонує оцінювати адаптивність
через коефіцієнт стратегічної орієнтованості системи. Т. Б. Школьна і
Л. Т. Печена розглядають адаптивність як складову економічної та
ринкової адаптивності. В. М. Ячменьова розглядає адаптивність
діяльності підприємства як характеристику, яка відображає здатність
протистояти дії зовнішнього середовища, що виражається в
збереженні значень істотних змінних, що описують стійкість
діяльності підприємства, в певних межах. Ю. А. Лущіков вважає, що
головним показником адаптованості підприємств є рентабельність
активів.
Результати оцінки адаптивності діяльності підприємств є
основою для подальших досліджень в області адаптації, оскільки ці
два показники безпосередньо між собою взаємопов’язані. Залежно від
того, які результати будуть отримані при оцінці адаптивності,
залежатиме яким буде процес адаптації діяльності підприємства.
Аналіз існуючих методик оцінки адаптації діяльності
підприємства показав різносторонність в поглядах вчених. Г. І.
Ханалієв вважає, що підприємство з вищим ступенем адаптації матиме
вищі і стабільніші темпи зростання прибутку. І. І. Білий пропонує
оцінювати адаптацію через стійкість системи. Це пояснюється тим, що
умови зовнішнього середовища, які постійно змінюються, носять
стійкий характер і мають здатність виводити систему зі стану
рівноваги, порушуючи тим самим її стійкість. А. Берлін і А. Арзямов
пропонують відображати рівень адаптації підприємства через
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зростання виробничо-економічного потенціалу, величина якого
зумовлює конкурентоспроможність. В якості головної мети адаптації
О.О. Ромохова, Є.В. Дем’янова визначають стійке функціонування
підприємства. Наявність і ступінь розвиненості адаптаційних
можливостей в системі управління діяльністю підприємства, на їх
погляд, є одним із чинників, який визначає забезпечення стійкого
функціонування підприємства. С. А. Кравченко рівень адаптації
пропонує визначати через інтегральний показник наступних
параметрів
адаптації:
фінансово-кредитних,
параметрів
конкурентоспроможності продукції та підприємства, економічного
стану, податкових, організаційно-виробничих та коопераційноінтеграційних параметрів.
Не дивлячись на наявність достатньої кількості підходів та
методик оцінки адаптивності та адаптації діяльності підприємства,
більшість з них мають ті чи інші недоліки. По-перше, вони є достатньо
складними в розрахунках, по-друге, вимагають технічної,
технологічної та організаційної забезпеченості, по-третє, і
найголовніше, розглянуті методики не є універсальними, кожна з них
може використовуватися для оцінки адаптивності або адаптації
конкретного об’єкту дослідження за конкретних умов.
Аналіз довів, що існує безліч недосліджених аспектів в області
адаптивності та адаптації діяльності підприємства, що визначає
перспективу подальших досліджень в окреслених питаннях.
УДК 657
Остапюк Ю. В., ст. гр. ОАС-31
Луцький національний технічний університет
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
ДЕЯКІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ «1С БУХГАЛТЕРІЇ»
Точність та оперативність надання інформації є вирішальними
факторами успішного розвитку окремого підприємства та економіки
країни вцілому. Вирішальне значення при вирішенні цього завдання
належить автоматизації обліку. Останнім часом на ринку програмних
засобів автоматизації обліку запропоновано десятки систем, які
забезпечують належне ведення обліку.
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Сучасне програмне забезпечення щодо автоматизації обліку
розвивається за двома окремими напрямками: програми електронних
таблиць або електронні бази даних (Excel, Access корпорації Microsoft,
SQL, Quattro Pro фірми Borland (Inprise), SuperCalc фірми Computer
Associates, Lotus корпорації Lotus Development Corp.) і безпосередньо
бухгалтерські програми («1С Бухгалтерія», «Сонет», «Акцент»,
«Парус»).
Найбільше поширення серед бухгалтерських програм отримала
"1С Бухгалтерія", яка має ряд переваг перед іншими подібними
програмними продуктами.
"1С Бухгалтерія" виступає комплексним програмним продуктом,
який має багато спеціалізованих галузевих версій. Програма має
гнучку конфігурацію та може бути налаштована відповідно до вимог
конкретного підприємства. Різні версії цієї програми можуть бути
використані для створення окремих функцій персонального
комп’ютера бухгалтера або для організації системи бухгалтерського
обліку на основі локальної комп'ютерної мережі підприємства з
можливістю оновлення встановленого програмного продукту через
Інтернет. Комплекс рішень "1С Бухгалтерія" передбачає ведення
бухгалтерського обліку від запису господарських операцій до
складання фінансової звітності.
Але програма "1С Бухгалтерія" має й свої недоліки, не останнім
з яких є її висока ціна. Крім того, робота з цією програмою потребує
спеціальних знань щодо інтерфейсу та особливостей конфігурації. "1С
Бухгалтерія", яка призначена для локальної комп'ютерної мережі,
також потребує спеціальної кваліфікації у галузі мережевого
адміністрування.
Взагалі можна стверджувати, що автоматизована система обліку
є доцільною при використанні її на підприємствах. Впровадження
автоматизації дозволяє істотно полегшити роботу обліковців,
зменшити трудомісткість облікових робіт, підвищити оперативність та
точність облікової інформації, зменшити кількість допущених
помилок, більше приділяти проведенню економічного і фінансового
аналізу роботи підприємства та пошуку резервів щодо підвищення
ефективності цієї роботи.
Отже, на основі дослідження ми дійшли висновку, що
автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві за допомогою
програми "1С Бухгалтерія" має беззаперечні переваги, але потребує
значних витрат часу (на опанування програми) та коштів. При цьому
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питання
автоматизації
бухгалтерського
обліку
залишається
актуальним та вимагає подальших наукових досліджень.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ІННОВАТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Визначення підходів до моніторингу інновативної наукової
тематики залежить від особливостей предмету інноваційних
досліджень. Інновації - зміни в процесі виробництва чи товарів послуг,
у соціально-економічних відносинах, науці, культурі, утворенні й
інших сферах діяльності, зв'язані з використанням інтелектуальних
ресурсів і спрямовані на модернізацію процесу виробництва, його
результатів чи економію витрат.
Це визначення включає три аспекти:
1. Зміст інновації - поліпшення, удосконалювання,
перетворення не тільки виробництва матеріальних благ на
підприємстві, але й у діяльності установ науки, культури, освіти,
охорони здоров'я, державного управління, фінансів, торгівлі і т.д.
2. Генезис (походження) інновацій - користування результатами
творчої інтелектуальної діяльності. При цьому маються на увазі не
тільки результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, виконуваних спеціалізованими інститутами, але і результати
процесів виробництва товарів і послуг, виконуваних різними
юридичними і фізичними особами.
3. Результат (ефект) інновацій може бути як економічним
(розширення ринку збуту, економія витрат), так і соціальним,
екологічним, інформаційним.
Класифікація інновацій - важливий елемент статистики
інновацій, заснованої на єдиних міжнародних підходах і стандартах,
впроваджених у 1989 році Організацією економічного співробітництва
і розвитку (ОЕСР). На сесії Комітету з науково-технічної політики
ОЕСР, що відбулася в 1991 році, був затверджений перший варіант
системи міжнародних стандартів по статистиці інновацій. Прийняті
стандарти ("Родина Фраскаті") являють собою комплекс рекомендацій,
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розроблених ведучими міжнародними організаціями, у тому числі
групою національних експертів по показниках науки і техніки ОЕСР,
статистичною службою Європейського співтовариства (ЄС) - Евростат
і іншими, по статистиці науки й інновацій, що забезпечують єдину
методологію їхнього системного опису в умовах ринкової економіки.
Кількісні описи в даній роботі базуються на Міжнародних
стандартах збору даних про інновації. Інновація при цьому
розглядається і як комплексний процес створення й освоєння випуску
нових товарів і послуг, виробництво і впровадження сучасних
технологій (способів з'єднання засобів і предметів праці),
прогресивних методів організації праці і виробництва (способів
з'єднання працівників із засобами виробництва), управління, і як
результат здійснення і реалізації цього процесу (тобто сам новий
продукт, нова технологія і т.д.), зрозуміло що й сам інтелектуальний
економіко-управлінський продукт є інновацією.
Разом з тим, складність самого поняття "інновація", діапазон її
впливу, різноманіття форм і сфер застосування дуже ускладнюють
класифікацію інновацій.
Оцінка інновативних характеристик наукових робіт являє собою
досить складне завдання, її пропонується проводити у два етапи: а)
діагностика або класифікація й б) властиво оцінювання. Іншими
словами, на першому етапі виконується завдання аналізу
(розпізнавання, опис, співвіднесення), на другому - синтезу (будується
комплексна оцінка роботи). На обох етапах бажано виконувати
ранжирування.
Класифікація або діагностика оцінюваної роботи проводиться по
цілому ряду її інформаційних характеристик. Іншими словами, ми
будуємо багатомірний опис даної наукової праці в згаданому просторі,
проводячи класифікацію даної роботи в декількох зрізах.
У першому з них виробляється визначення, - до якого напрямку
економіки належить дана робота.
Підставою для класифікації по другому зрізі опису є визначення
того або іншого рівня ієрархії - ставиться дана робота до
національного, регіонального, місцевого рівня або до рівня
підприємства.
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ВПЛИВ СУБ’ЄКТИВНИХ ФАКТОРІВ НА
СТАБІЛЬНОСТЬ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В процесі глобалізації економіки робота банківських систем
побудована на кількох фундаментальних засадах:
- наявність грошей, заощаджень;
- наявність банківських установ, які пропонують певний перелік
послуг;
- 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: А. Гальчинський, Б.С. Івасів, О.В. Дзюблюк,
А.М.Мороз, В.І. Стельмах, М.І. Савлук, А.А. Чухно, М.В. Пуховкіна та
інші [2].
Значна маса перелічених інститутів об`єктивно впливає на стан
банківської системи. Основним же суб`єктивним фактором виступає
поведінка людей, довіра. З одного боку люди, які є власниками
заощаджень, найчастіше бажають отримувати прибуток від своїх
коштів за рахунок відсоткових ставок, що встановлює банк.
Покладаючись на економічну стабільність в країні та непохитність
банківської системи, люди вкладають кошти на депозити з метою
отримання відсотків. При цьому увага приділяється: відсотковим
ставкам, репутації банківської установи, розгалуженості мережі банка,
якості обслуговування персоналу, очікуванням показників інфляції та
курсових коливань та ін. Саме врахування цих факторів здебільшого
схиляє того чи іншого клієнта до банківської установи.
Після потрапляння до банківської установи доля подальшого
співробітництва клієнта із банком опиняється в руках персоналу
установи. Саме тут приймається остаточне рішення про передачу
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депозитів до банку, після бесіди із персоналом банку, який
спираючись на свій досвід, знання схиляє клієнта на бік банку, розвіює
останні його сумніви. Кваліфіковані, чіткі відповіді, швидке та якісне
обслуговування, поважне відношення є вирішальними для клієнта
банку. Саме про значущість цих моментів вказують багатотисячні
відгуки клієнтів у всіляких фінансових та банківських форумах, на
Internet- сторінках банку [1].
Таким чином, в банківській діяльності слід приділяти достатньо
уваги кваліфікації персоналу банку при проведенні будь-яких заходів
щодо залучення клієнтів до банку. Навіть відсоткові ставки, розмір
яких іноді є і індикатором стабільності тієї чи іншої фінансової
установи, не в змозі так вплинути на клієнта, як вдалий контакт
клієнта зі співробітником банку з нагоди надання банківських послуг.
Такі аргументи як репутація банку, історія банку тощо стають
допоміжними в випадку коли у людини є сумніви.
В той час некоректна, невпевнена поведінка персоналу може
спантеличити людину, яка вирішила довірити власні кошти банку.
В сучасному суспільстві багато клієнтів дізнаються про
банківські установи через Internet, за допомогою інших інформаційних
джерел. Персонал банку має бути підготовлений до будь-яких питань
клієнта та мати доступ до усіх інформаційних ресурсів стосовно
банківської діяльності для повноцінного обслуговування клієнта.
Спілкування «зі слів», без посилання на джерела інформації, без
знання останніх новин та сучасного досвіду є незручним та
некоректним при роботі з грошима, які мають потрапити на зберігання
до банку.
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
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ
ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Глобалізація змінила життя та разом із позитивними моментами
створила проблеми, які вимагають вирішення, із необхідністю
збереження культури та традицій народу та індивідуальної
самобутності людей.
Поглиблене вивчення функцій бухгалтерського обліку та,
зокрема, його соціальної функції, дасть змогу ефективно
використовувати потенціал бухгалтерського обліку з метою
стимулювання фінансового капіталу підприємств до більшої
відповідальності перед суспільством. Бухгалтерський облік сприяє
досягненню цієї мети.
Бухгалтерський облік все частіше розглядається ширше, ніж
цього вимагає традиційний підхід. За словами проф. Н.М. Малюги,
―соціальний вплив і зовнішнє середовище суб’єктів господарювання
ігноруються у традиційному бухгалтерському обліку. Тому
еволюційне розширення відкритості облікових даних позитивно
вплине на розвиток бухгалтерського обліку й повернення суспільної
довіри до професії бухгалтера‖ [1, с. 5]. ааме. Я.В. Соколов та В.Я.
Соколов згадують про існування так званого ―соціального обліку‖, але
стверджують, що ―це не якийсь самостійний вид рахівництва, а,
скоріше, розширення меж традиційного бухгалтерського обліку‖ [3, с.
230].
Проф. М.С. Пушкар не виділяє окремого виду обліку, аа
наголошує на його соціальній спрямованості: ―Соціальна мета обліку
полягає в забезпеченні інформацією не лише для власної системи
управління, а в першу чергу, для заінтересованих сторонніх
споживачів. Тепер, в умовах переходу до ринкових відносин,
з’являється необхідність визначити той мінімальний обсяг інформації
про господарську і фінансову діяльність підприємства, який би
публікувався у формі звітів і використовувався різними категоріями
споживачів – акціонерами, інвесторами, банками, фінансовими
установами, податковою службою, постачальниками, профспілками,
кредиторами та іншими юридичними і фізичними особами‖ [2, с. 111].
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Необхідною умовою формування сучасного механізму
управління і підвищення його ефективності є розвиток концепції
соціальної відповідальності бізнесу, складовою якої є розроблення та
складання соціального звіту. Сучасні міжнародні стандарти
корпоративної соціальної відповідальності і соціальної звітності
передбачають принципи і процеси ефективної взаємодії компанії зі
своїми акціонерами.
Як зазначає проф. Н.М. Малюга, ―органи державної статистики
втратили вплив на побудову обліку, в результаті чого держава має
недостовірні макроекономічні дані, що не відповідають дійсності.
Розрахунок національного багатства держави не здійснюється, що
негативно впливає на розвиток суспільства‖ [1, с. 20]. А ааме
узагальнені за допомогою суспільного обліку дані використовуються в
економічній теорії та статистиці.
Отже, якість суспільного обліку залежить від відповідальності
суб’єкта господарювання за достовірність інформації, наданої в його
звітності, що в широкому розумінні здійснює вплив на суспільство.
.
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ЗОВНІШНІЙ БОРГ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
На сьогодні економіка України потребує здійснення ефективних
економічних реформ та стабільного економічного зростання.
Забезпечення реалізації відповідної економічної політики не можливо
без значних капіталовкладень, мобілізація яких здійснюється за
рахунок внутрішніх та зовнішніх запозичень. Залучення зовнішніх
державних позик, як правило, впливає на економічне зростання,
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економічну активність в країні, оскільки воно стимулює споживання
або інвестиції у виробництво. Але існує інший бік державних
запозичень, особливо зовнішніх. Майбутні виплати за зовнішніми
запозиченнями депресивно позначаються на економічному становищі
в країні, оскільки відбувається вивіз ресурсів з держави.
Станом на 30 вересня 2010 року державний та гарантований
державою борг України становив 404,3 млрд грн або 51,1 млрд дол.,
перевищивши показник на початок року на 11,3 млрд дол. Про це
повідомляє Міністерство фінансів України.
За даними Мінфіну, у тому числі: державний та гарантований
державою зовнішній борг становив 256,2 млрд. грн. (63,37% від
загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 32,3
млрд. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг 148,1 млрд.грн (36,63%) або 18,7 млрд. дол.
Державний борг України становив 306,9 млрд грн (75,9%) або
38,7 млрд дол. Державний зовнішній борг становив 172,7 млрдгрн
(42,7%) або 21,8 млрд дол. Державний внутрішній борг становив 134,2
млрдгрн (33,2%) або 16,9 млрд дол.
Гарантований державою борг становив 97,3 млрд грн (24,07%)
або 12,3 млрд дол., у тому числі: гарантований зовнішній борг - 83,4
млрд грн (20,6%) або 10,5 млрд дол.; гарантований внутрішній борг 13,8 млрд грн (3,43%) або 1,7 млрд дол.
Протягом січня-вересня 2010 року сума державного та
гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому
еквіваленті на 86,4 млрд грн (27,18%), в основному за рахунок
перевищення надходження коштів від випуску облігацій внутрішньої
державної позики над погашенням державного внутрішнього боргу, а
також унаслідок одержання першого траншу кредиту МВФ в обсязі
1,25 млрд СПЗ і випуску ОВДП 2010 року в обсязі 2 млрд дол.
Державний зовнішній борг збільшився на 36,8 млрд грн
(27,11%), державний внутрішній борг збільшився на 43,1 млрд грн
(47,38%). Гарантований державою борг збільшився на 6,4 млрд грн
(7,04%).
На основі досліджень сучасного стану та тенденцій боргової
політики України можна прийти до наступних висновків: внаслідок
проведення українським урядом політики, зорієнтованої на
неінфляційні механізми погашення дефіциту бюджету, загальна сума
державного боргу постійно зростає; особливістю державного боргу
України є значне переважання у його структурі зовнішньої складової;
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у результаті закінчення пільгових періодів за раніше отриманими
кредитами обсяги платежів за державним боргом зросли в абсолютній
величині; на позичковому ринку простежується тенденція до
збільшення строковості державних цінних паперів; середньозважена
дохідність ОВДП характеризується спадною динамікою, що у
підсумку сприяє зменшенню вартості державних запозичень.
Управлінням державним боргом на сучасному етапі
економічного розвитку України, на нашу думку, передбачає: надання
спеціальних повноважень органам державного управління щодо
погашення та обслуговування державного боргу; оптимізацію
структури державного боргу та його динаміки; визначення джерел
надходження позичкових коштів та кола позичальників; вибір видів
запозичення, визначення їх обсягів, періодичності здійснення емісії та
механізму реалізації; регулювання ринку державних цінних паперів;
випуск, обслуговування та погашення всіх видів боргових
інструментів Уряду; здійснення заходів із визначення кредитних
рейтингів України, інформаційного забезпечення, звітності та
контролю за борговими зобов»язаннями (з урахуванням міжнародної
практики та національних економічних особливостей).
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКУ З
ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ
САМОХІДНИХ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ
Податок з власників транспортних засобів є загальнодержавним
прямим податком, що стягується з юридичних та фізичних осіб.
Правові засади його справляння регулюються Законом України «Про
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
та механізмів».
Цим Законом встановлюється податок з власників деяких
наземних і водних транспортних засобів, самохідних машин і
механізмів як джерело фінансування будівництва, реконструкції,
ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування
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та проведення природоохоронних заходів на водоймищах.
Даний податок сплачує в наш час приблизно кожен другий
громадянин України. З кожним роком його ставка зростає. Платники
цього податку є підприємства, установи та організації, що є
юридичними особами, іноземні юридичні особи, а також громадяни
України, іноземні громадяни та особи без громадянства, що мають
зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні
транспортні засоби.
Транспортний податок сплачується до бюджету за місцем
реєстрації ТЗ. Сплата податку юридичними особами здійснюється
щоквартально рівними частинами - до 15-го числа місяця, що настає за
звітним кварталом. Так у 2010 році граничний строк сплати податку
припадає на такі дати: 14 квітня - за І квартал, 14 липня - за II квартал,
14 жовтня - за ІІІ квартал, 14 січня 2010 року - за IV квартал.
Серед вчених, які вивчали особливості транспортного податку
слід виділити таких, як: Кравець І., Ковенко М., Ланчак С.,
Хмелевський І., Рябокляч П. та інших дослідників. Однак, на
сьогоднішній день досить мало приділяється уваги такому питанню, як
сучасний стан та перспективи розвитку транспортного податку. Тому,
розглянемо проблеми та визначимо шляхи вдосконалення цього
податку.
Проблема теперішнього часу що стосується даного податку
полягає в тому, що у законодавстві єдиної класифікації транспортних
засобів немає. Є досить багато людей, які користуються не належними
їм пільгами, оформляючи на особу яка має пільги транспортний засіб,
при цьому вони не сплачують податки, а якщо машини імпортована з
інших країн, то не сплачують за розмитнення автомобіля. Внаслідок
цього були вжиті міри, які більш «жорстко» контролюють подання
документів про особу, що має певні пільги.
Ще однією із проблем є подання підприємствами уточнюючого
розрахунку, при цьому відбувається складний документооборот, що
спричиняє виникненню багатьох помилок, які стосуються
бухгалтерських записів, тому потрібно спростити документообіг, адже
це спростить бухгалтерські обрахунки і усуне багато недоліків, які
наявні у наш час.
Усі податки і збори, які стягуються з власників транспортних
засобів спрямовуються до місцевих бюджетів. Ці кошти призначені
для ремонту доріг та інших дорожніх потреб, але на даний час можна
побачити, що в Україні дороги перебувають не в найкращому стані, і
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потребують капітального ремонту.
Також значною проблемою є те, що ставки податку з власників
транспортних засобів є диференційовані і з кожним роком
збільшується. І взагалі ставки досить високі, тому не кожний власник
транспортного засобу може пристосуватися до змін, які відбуваються
з кожним роком.
Щодо автомобілів які були експортовані з інших країн в
Україну, і власник хоче їх зареєструвати в Україні, то сплачується
мито в розмірі 100% від вартості автомобіля. Ці суми є
диференційовані і залежать від таких чинників як рік випуску
автомобіля та об'єм двигуна. Якщо ж рік випуску автомобіля
перевищує встановлені норми, ставки значно підвищуються, що в
свою чергу є досить негативним чинником. Тому необхідно вносити
корективи у податковий кодекс та Закон України «Про податок на
транспортні засоби та інші машини та механізми».
Ці значні недоліки що стосуються податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
можливо усунути за таких умов:
- збільшення пільг для захищення малозабезпечених верств
населення;
- пояснення платникам податку нової тарифікації;
- запровадження посібника чи іншого документу, який би давав
змогу платникам самостійно визначати ставку податку;
- забезпечення контролю та збільшення грошових потоків, які б
були спрямовані на ремонт доріг чи інших дорожніх потреб.
На сьогоднішній день в Україні розробляється проект
Податкового кодексу. У цьому кодексі будуть внесені деякі зміни які
стосуються податку з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів. Ці зміни стосуються порядку щорічної
індексації ставок податку на транспортні засоби для компенсації
впливу інфляційних процесів на їх розмір, а також різновекторність
показника індексу споживчих цін (інфляція, дефляція), що може мати
місце у різні податкові періоди, це в свою чергу може призвести до
зростання ризиків як для платника податку (переплата), так і для
бюджетів (недоплата), а також ускладнення контролю за сплатою
податку.
Крім того, запропонований порядок оподаткування фактично
позбавить Верховну Раду України повноважень щодо встановлення
ставки оподаткування. Адже, індекс споживчих цін розраховується,

413Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

відповідно до законопроекту, центральним органом виконавчої влади
із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики і
саме цей індекс (який жодним органом більше не розглядається та не
затверджується) і становить основу для розрахунку ставки
оподаткування.
Тому, потрібно зробити корективи та вдосконалення
законодавчо-нормативної бази щодо даного податку, покращити
механізм адміністрування податку та впровадити єдині принципи, за
якими буде нараховуватися розмір даного податку для всіх категорій
платників.
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Формування облікової політики та визначення порядку
організації
бухгалтерського
обліку
є
обов’язковими
внутрішньогосподарськими процедурами, з яких починається облік.
Аспекти формування облікової політки досліджувались багатьма
вченими, зокрема Ф. Бутинцем, П. Житним, В. Сопком, П. Суком та
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іншими.
В обліковій політиці відображаються всі принципові питання
організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Тому до її
формування необхідно підходити дуже відповідально, оскільки від
прийнятих облікових оцінок залежить фінансовий результат
підприємства.
З методичного погляду формування облікової політики
здійснюєтьсь в кілька етапів:
1. Організаційний етап передбачає прийняття рішень власником
щодо складу суб’єктів управління та формування наказу про облікову
політику; визначення служб і посадових осіб, відповідальних за облік,
якісне і своєчасне складання та подання фінансової звітності;
встановлення відповідальності за порушення облікової політики
підприємства тощо.
2. Підготовчий етап включає аналіз засновницьких документів,
виділення центрів фінансової відповідальності; визначення об’єктів
обліку, вивчення та оцінка бухгалтерського обліку їх стану;
встановлення предмету облікової політики для конкретних умов
підприємства.
3. Визначення зовнішніх умов, які впливають на розробку
облікової політики, полягає у зміні норм чинного законодавства з
господарських відносин та бухгалтерського обліку, тенденціях
розвитку економіки.
4. Формування чинників внутрішнього середовища, які
визначають облікову політику – стратегія фінансово-господарського
розвитку; виробничий потенціал та рівень його використання,
інвестиційна політика тощо.
5. Вибір елементів облікової політики за об’єктами,
визначеними на попередніх етапах. Передбачає визначення критеріїв,
якісних і кількісних показників, аналіз та оцінка впливу зовнішніх та
внутрішніх чинників на об’єкти обліку; відбір потенційно придатних
для застосування на підприємстві методів ведення бухгалтерського
обліку; вибір форми ведення обліку; прийняття робочого Плану
рахунків.
6. Інформаційне забезпечення процесу формування облікової
політики включає розробку первинних облікових документів,
необхідних для нагромадження та узагальнення інформації за
центрами прийняття рішень; визначення порядку комп’ютеризованого
ведення обліку; визначення правил документообігу, зберігання
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документів і облікових регістрів.
7. Заключний етап. Оформляється та затверджується
розпорядчий документ про облікову політику, визначається процедура
складання та подання фінансової звітності, впроваджується облікова
політика та контроль за її дотриманням.
Отже, визначені етапи можуть бути використані управлінським
персоналом підприємства при розробці наказу про облікову політику.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСОВОГО
ЛІЗИНГУ У ЛІЗИНГОДАВЦЯ
В ринкових умовах ведення бізнесу підвищується важливість
аналітичної складової господарської діяльності, в тому числі і
операцій фінансового лізингу.
У науковій літературі питаннями економічного аналізу операцій
фінансового лізингу у лізингодавця присвячено роботи таких
науковців як: В.А. Горемикіна, В.І. Міщенко, О.Г. Луб’янського, Н.Г.
Слав’янска, Л.Н. Прилуцкого, В.Д. Газмана та інші. Не применшуючи
значення отриманих результатів, слід зазначити, що підходи до
проведення економічного аналізу операцій фінансового лізингу
досліджено не достатньо, а існуючі підходи не відповідають принципу
комплексності.
З метою проведення комплексного економічного аналізу
операцій фінансового лізингу у лізингодавця ми пропонуємо
використовувати два види аналізу: попередній та підсумковий.
За допомогою попереднього аналізу оцінюється фінансовий стан
потенційного лізингоодержувача. Така оцінка може виконуватися на
основі публічної фінансової звітності з використанням комплексу
показників платоспроможності, ліквідності та рентабельності.
За допомогою підсумкового аналізу проводиться оцінка
економічної ефективності операцій фінансового лізингу. Такий аналіз
доцільно
проводити за
наступною
методикою.
Спочатку
досліджуються та аналізуються у динаміці загальні показники
операцій фінансового лізингу, а саме: кількість та вартість укладених
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договорів фінансового лізингу за звітний період, кількість
лізингоодержувачів з якими було укладено договори фінансового
лізингу, кількість придбаної та переданої техніки за звітний період,
кількість та вартість достроково повернутого майна тощо. Потім
проводиться аналіз повноти виконання операцій фінансового лізингу
та аналіз показників доходності.
Для визначення вартісного впливу факторів на обсяг
фінансового лізингу доцільно проводити факторний аналіз на основі
змішаної моделі обсягу фінансового лізингу:
Vфл = С/вм + ЗзСфл + Кв + Ів,
де, Vфл – обсяг фінансового лізингу у лізингодавця, грн.;
С/вм – відшкодування вартості лізингового майна, грн.;
Зз – залишок заборгованості зобов’язань, грн.;
Сфл – ставка відсотка за користування лізинговим майном;
Кв – компенсація відсотків за кредитом, грн.;
Ів – інші витрати, грн.
Отже, за допомого попереднього та підсумкового аналізу
лізингодавець зможе комплексно здійснити економічний аналіз
операцій фінансового лізингу.
Попередній аналіз проводиться з метою оцінки сплати
лізингових платежів потенційним лізингоодержувачем, а під час
здійснення підсумкового аналізу – ефективність лізингових операцій.
Ефективність лізингових операцій досліджується за допомогою
розрахунку комплексу показників: загальних, повноти виконання
операцій фінансового лізингу та доходності. Заключним етапом оцінки
ефективності лізингових операцій є вартісна оцінка впливу факторів
на обсяг фінансового лізингу.
Список використаних джерел:
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
Актуальність теми полягає насамперед в тому, що сьогоднішній
світ –– це світ сучасних комп’ютерних технологій і Інтернету, знання
яких необхідні спеціалісту нашої галузі для зручності і покращення
ефективності роботи.
Електронні гроші – це малодосліджений об’єкт, проте їх уже
тривалий час використовують у системі розрахунків за товари і
послуги в глобальній мережі Інтернет, тобто вони стають основним
платіжним засобом, важливим інструментом функціонування
інфраструктури електронного бізнесу.
Таким чином, інтересам центрального банку і держави вцілому
відповідає створення в Україні правової основи для гарантування того,
щоб емітенти електронних грошей були надійними, а системи
розрахунків електронними грошима – безпечними та ефективними.
Важливо також, щоб законодавство гарантувало рівні умови для
провайдерів різних видів електронних грошей і детальне пояснення
щодо відображення операцій в бухгалтерському та податковому
обліку з використанням електронних грошей.
Проблема дослідження постає насамперед в тому, що Україна в
своєму розвитку електронної комерції значно відстає від інших країн
світу. Незважаючи на появу систем електронних грошей в Україні, у
вітчизняній науковій літературі, на практиці та в законодавстві
України відсутній єдиний обґрунтований підхід до цих понять.
Метою проведеного дослідження є аналіз сучасного стану
систем електронних грошей в Україні, як нового платіжного засобу
для здійснення платежів.
Мій вклад в роботу полягає в наступному :
1. Здійснено аналіз основних платіжних інтернет-систем
Україні з точки зору економічного їх розвитку.
2. Запропоновано пропозиції щодо вдосконалення податкової
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системи, стосовно обігу електронних грошей в Україні.
3. Відображена порівняльна характеристика бухгалтерських
записів при здійснення операцій купівлі-продажу підприємством через
розрахункові рахунки і систему Webmoney, «Інтернет-банкінг».
4. Досліджено основні проблеми розвитку віртуальних грошей
в Україні і запропоновано шляхи їх вирішення.
5. Проаналізовано можливі перспективи розвитку електронної
комерції в Україні, в порівнянні з їх сучасним станом в інших країнах.
6. Проаналізовано законодавче забезпечення обігу віртуальних
грошей та їх податковий облік, міжнародний досвід впровадження і
використання електронних грошей, а також запропоновано свої
заходи, щодо перспектив розвитку електронних грошей в Україні.
7. Здійснено детальне відображення бухгалтерських записів з
використанням інтернет-системи Webmoney і «Інтернет-банкінг».
Список використаних джерел:

1. ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
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ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК
Єдиний соціальний внесок – це єдиний платіж до Пенсійного
фонду, який міститиме в собі декілька внесків на соціальне та пенсійне
страхування.
Документ «Єдиний соціальний внесок», який набирає чинності у
2011 році, має як позитивні, так і негативні сторони. Цей документ
пропонує запровадити в Україні єдину систему збору страхових
внесків, їх обліку та контролю за повнотою і своєчасністю сплати, а
також єдину інформаційну систему платників страхових внесків та
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застрахованих осіб. Законопроект передбачає об'єднання функцій зі
збору страхових внесків і контролю за їх сплатою одним органом Пенсійним фондом.
Актуальність даної теми полягає у тому, що цей єдиний
соціальний внесок дає змогу об’єднати усі фонди в єдиний та
полегшує роботу бухгалтерам.
Позитивною стороною покладених обов'язків на Пенсійний
фонд є:
- він буде вести державний реєстр соціального страхування
(реєстр страховиків і реєстр застрахованих осіб), що дозволить
забезпечити більш повний доступ до інформації для застрахованих
осіб щодо отриманих ними страхових прав;
- спрощення взаємодії платників з фондами соціального
страхування, тобто скоротиться час на подання звітності у чотири
різних фонда (потрібно було в усіх чотирьох фондах стати на облік;
зробити відрахування до цих фондів; заповнити звітність по кожному
фонду та звітувати в кожен окремо; слідкувати за термінами подання
звітності в чотирьох фондах);
- за рахунок спрощення зменшаться витрати роботодавців на
ведення (адміністрування) єдиного соціального внеску;
Очікується скорочення кількості чиновників, що призведе до
зменшення витрат бюджетних коштів.
На перший погляд усе просто і десь полегшує роботу для
бухгалтерів, але якщо подивитися з іншої сторони, то можна
визначити і негативні сторони. А саме, полегшиться контроль над
роботодавцями, а це може призвести до можливості ухиляння від
деяких фондів сумлінних платників. А коли платіж буде єдиним,
ухилятись від перерахування коштів у фонд буде неможливо, буде
одна загальна сума до сплати. Тому, очікується покращення платіжної
дисципліни.
Як очікується в 2011 році буде нова соціальна звітність і
повністю персоніфікованою (і напевно, автоматизованою). До
наступного року залишилось мало часу, щоб персоніфікувати
звітність. Якщо Пенсійний фонд не встигне запровадити єдину
персоніфіковану звітність по соцвнеску, то матимемо тимчасово
декілька інших щомісячних персоніфікованих звітів. Тобто,
бухгалтери зобов’язані будуть подавати до Пенсійного фонду
персоніфіковані відомості про застрахованих осіб за період після
подання останнього звіту щодо персоніфікованого обліку, в порядку,
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встановленому Пенсійним фондом за погодженням з центральним
органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
Щодо розміру єдиного внеску згідно запропонованого закону, то
відомо, що єдиний соціальний внесок буде вираховуватися із зарплати
самого найманого працівника у розмірі приблизно 3,6% (з них
поступає до Пенсійного - 2%, 1,6% - до інших соціальних фондів) та
нараховуватись на фонд оплати праці, які проводить і оплачує
роботодавець (розмір внеску буде коливатись в залежності від
професійного ризику за основним видом економічної діяльності, і
визначатись так званими класами ризику, яких 67. Сума відрахувань
найменшого класу складе 36,67%, останній, найбільший – 49,7%).
Отже, під час розгляду та опрацювання даного питання було
виявлено, що єдиний соціальний внесок має велику кількість
позитивних рис на відміну від негативних, що в майбутньому призведе
до скорочення часу бухгалтерів на подачу звітності на кожного
працівника, а також те, що нарахована загальна сума відрахувань буде
надходити
єдиною
сумою
до
Пенсійного
фонду,
яка
розподілятиметься Держказначейством самостійно на чотири фонди.

УДК 336.233.2
Пижик О.Є., старший викладач
Інститут ділового адміністрування
ЄДИНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ВНЕСОК - НОВИЙ РІВЕНЬ
СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
З нового року значно спроститься система адміністрування
внесків до пенсійного фонду та фондів соціального страхування.
Замість чотирьох платежів до Пенсійного фонду, Фонду соціального
страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування
від нещасного випадку прийде один – єдиний соціальний внесок.
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування - консолідований страховий внесок, збір якого
здійснюється до системи загальнообов'язкового державного
соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній
основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених
законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на
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отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування".
Тобто З 01.01.2011 року вступає в силу Закон України ―Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування‖ №2464-VI, 08.07.2010
Законопроект передбачає об'єднання в одному органі Пенсійному
фонді
України,
подібних
для
усіх
фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування функції. А
саме: взяття на облік платників, формування та ведення Державного
реєстру соціального страхування, забезпечення єдиної звітності,
здійснення контролю за повнотою та своєчасністю справляння
єдиного соціального внеску.
Для роботодавців ставки єдиного соціального внеску
встановлюються відповідно до класів професійного ризику
виробництва, до яких віднесено платників єдиного внеску, з
урахуванням видів їх економічної діяльності. Класів професійного
ризику виробництва наведено аж 67 та відповідна ставка внеску
становить від 36,76% для першого класу до 49,7% для 67 класу
професійного ризику виробництва. Слід звернути увагу, що для
цивільно-правових договорів передбачена єдина ставка соціального
внеску – 34,7%. Для працівників які працюють на підприємствах, у
фізичних осіб – підприємцях або у фізичних осіб, що забезпечують
себе роботою самостійно на умовах трудового договору
встановлюється ставка єдиного соціального внеску 3,6%. Фізичні
особи, що виконують роботи за цивільно-правовими договорами
сплачуватимуть єдиний соціальний внесок за ставкою 2,6%. Державні
службовці сплачуватимуть внесок за ставкою 6,1%. Для підприємців
на загальній системі оподаткування та спрощенців встановлена
однакова ставка внеску, що дорівнює 34,7% бази оподаткування.
Єдиний соціальний внесок повинен бути сплачений не пізніше
20 числа місяця наступного за звітним. Роботодавці повинні
сплачувати єдиний внесок під час кожної виплати заробітної плати.
Сплата єдиного внеску відбувається шляхом перерахування коштів на
відповідний банківський рахунок.
Тобто, прийняття закону дозволить створити умови для
запобігання дублювання страховими фондами функцій, пов'язаних із
формуванням страхових засобів, зокрема: скорочення обсягу роботи,
пов'язаної із реєстрацією страхувальників; формуванням і веденням
інформаційної системи зведених даних про застрахованих осіб,
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забезпечення звітності, здійсненням контролю за повнотою і
своєчасністю стягнення внесків; зменшення кількості перевірок сплати
внесків у цільові страхові фонди; скорочення адміністративних витрат
фондів на виконання цих функцій; забезпечення більш широкого
охоплення системою суб'єктів соціального страхування; збільшення
доходів страхових фондів і більш ефективного використання засобів
соціального страхування; можливе виведення із тіні більшої частини
заробітної плати; можливе зниження тиску на фонд заробітної плати;
спрощення системи звітності (звітність в один орган, а не в чотири).
Запровадження єдиного соціального внеску замість діючих
сьогодні виплат до чотирьох фондів загальнообов’язкового
соціального страхування – ще один крок до реформування
податкового законодавства України.
УДК 657
Пилиповець К.С., ст. гр.ОА-21
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н.. доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В
ПРОМИСЛОВОСТІ
Проблеми обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції досліджувалися багатьма вченими в своїх працях: І.
Басманова, П. Безруких, М. Білухи, Ф. Бутинця, С. Голова.
Першим нормативним документом після здобуття незалежності
України було затверджене Кабінетом Міністрів України Типове
положення по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості
продукції (робіт,послуг) у промисловості від 26 квітня 1996 р. № 473
[1].
Пункт 189 цього Типового положення встановлював: «Залежно
від виду продукції, її складності, типу й характеру організації
виробництва на промислових підприємствах застосовуються такі
основні методи обліку й калькулювання фактичної собівартості
продукції: нормативний, по передільний, позамовний»[1, c. 88].
Нормативний метод – це основний метод виробничого обліку
.Пунктом 191 Типового положення було розширено сферу
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застосування нормативного обліку: «Нормативний метод обліку
застосовують на підприємствах оборотних галузей промисловості,
коли здійснюється масове й серійне виробництво різноманітної та
складної продукції з великою кількістю деталей і вузлів»[1, c. 88-89].
Відповідно до пункту 179 Типового положення: «Нормативна
калькуляція розробляється на всі вироби, які випускаються
підприємством, за даними конструкторсько-технологічної та іншої
документації на основі діючих на початок звітного періоду норм і є
основою для планування собівартості продукції, обліку виробничих
витрат, здійснення оперативного контролю за витратами виробництва
й виконанням планових завдань по зниженню собівартості»[1, c. 85]
Державним комітетом промислової політики України наказом
від 27 лютого 2001 р. затверджено Методичні рекомендації з
формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості [5,
с. 39], де визначено, що «залежно від вибору об’єкта обліку
виробничих витрат всі існуючі системи можна підрозділити на основні
методи: позамовний і попередільний Однією
з
проблем
калькулювання є економічно обґрунтований розподіл витрат звітного
періоду між готовою продукцією і незавершеним виробництвом, між
окремими виробами і видами робіт [3, c.539]
Отже, облік виробничих витрат залежить від вибору об’єктів
обліку, які визначені цілями управління. Номенклатура об’єктів обліку
витрат може включати: види продукції, місця виникнення витрат, види
витрат.
Відокремлення об’єктів обліку витрат та калькулювання, вибір
методів обліку витрат і калькулювання, калькуляційних одиниць
згідно з чинним законодавством є компетенцією підприємств, що
потребує допомоги з цих питань з боку державних , галузевих органів
та наукових установ.
Розрахунок собівартості виду продукції й окремої його одиниці –
основна і кінцева мета виробничого обліку. Облік виробничих витрат
дасть змогу удосконалити управління і контроль за витрачанням
сировини і матеріалів на виробництво продукції, вчасно усувати
відхилення від норм, що виникають, та з більшою вірогідністю
калькулювати собівартість продукції і визначити її рентабельність.
Список використаних джерел:
1. Типове положення по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості
продукції (робіт, послуг) у промисловості, затв. постановою Кабінету Міністрів
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ПОБУДОВА АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В основі організації аналітичного обліку – виділення центрів
відповідальності, тобто певної ділянки господарської діяльності, що, з
точки зору керівництва підприємства та його провідних спеціалістів,
має першочергове значення і суттєво впливає на результати
господарської діяльності.
Центр відповідальності – це сегмент діяльності підприємства, в
якому встановлено персональну відповідальність керівника за
показники діяльності, котрі він має контролювати.
Відомо чотири можливих центри відповідальності, базованих на
характері та ступені відповідальності за прийняття рішень, доручених
управлінцям. Це – центри затрат, доходу, прибутку та інвестицій.
Центр затрат – це місце розташування виробництва або послуги,
функції, діяльності чи обладнання, затрати на які можуть бути
встановлені.
Центр затрат – це «частина підприємства», витрати стосовно
якої можуть бути визначені, а потім віднесені на одиницю витрат. Така
частина може бути представлена як відділом у цілому, так і його
підрозділом. У центрі затрат відповідальність управлінця обмежена
контролем за затратами. Звіт про діяльність відображає затрати, що
контролюють, пов’язані з роботою підрозділу за певний період часу.
Затрати, за які управлінець несе пряму відповідальність, фіксують у
звіті про діяльність даного підрозділу. Персонал, який здійснює
керівництво центром затрат, оцінює здібності такого центру виконати
окреслені завдання при прийнятних (допустимих) затратах. Для того,
щоб визначити, яку суму затрат вважають прийнятною, зазвичай
звертають увагу на затрати минулого періоду. Прийнятний рівень
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затрат можна визначити, оцінивши, якими мають бути затрати, щоб
виконати завдання. Подібний підхід – найлогічніший. Так, для
бухгалтерської фірми центрами затрат можуть бути відділи аудиту,
оподаткування, бухгалтерського обліку, адміністрація, офіси,
розміщені у різних географічних регіонах. Визначення затрат стосовно
кожного центру важливо для: розрахунку відношення затрат на
одиницю роботи; планування майбутніх затрат; контролю затрат,
тобто порівняння фактичних затрат із запланованими.
Структурні підрозділи організації, діяльність яких пов’язана
насамперед із продажем продукції, можна розглядати як центри
доходу. У цьому випадку діяльність оцінюють із точки зору
отримуваних доходів і прямих затрат. Як правило, доходи і витрати
порівнюють із раніше визначеними або такими, що вже були,
значеннями доходу і затрат.
Центр прибутку – це центр затрат, на який можна віднести
прибуток. Центр контролю у цьому випадку зміщають із детального
аналізу доходів і витрат до оцінки прибутку. Всі центри прибутку
можуть бути також центрами затрат, але не всі центри затрат можуть
бути центрами прибутку. Паралельно до центрів прибутку можна
виділяти
центри
рентабельності.
Центри
рентабельності
використовують для децентралiзацiї відповідальності за прибуток, є
різновидом центрів відповідальності на виробництвах, які випускають
однорідну продукцію. Основне у виділенні центрів рентабельності –
визначення прибутку (зіставлення доходів i затрат), що отримав
кожний центр відповідальності, та зіставлення його із затратами.
Центр інвестицій – це напрямок господарської діяльності
підприємства, де менеджери, як правило, відповідальні за доход від
продажів і за затрати, а також за прийняття інвестиційних рішень.
Облік відповідальності здійснюють через звіти, в яких
менеджерів центрів відповідальності інформують про відхилення від
кошторисів на тих ділянках, за які вони відповідають. Інколи тут же
дають пропозиції щодо вжиття коригуючих дій.
Оскільки припускають, що контрольна звітність призначена для
відстеження процесу виконання планових завдань, звітні форми
доцільно складати з такою періодичністю, яка дала б змогу
використовувати їх з максимальною ефективністю, як правило, кілька
разів протягом бюджетного періоду, наприклад, щомісячно.
Особливу увагу приділяють змісту контрольних звітів, зокрема
ступеню деталізації даних. У загальному випадку чим нижчий рівень
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керівників у службовій ієрархії, тим детальнішими мають бути
складені для них звіти, тоді їх реакція буде дієвішою. І навпаки, чим
вище рівень відповідальності менеджера, тим стислішою й
узагальненішою має бути інформація.
Як уже було зазначено, основу обліку відповідальності
становить принцип контрольованості, що означає введення у сферу
відповідальності менеджера конкретного центру відповідальності
тільки тих ділянок діяльності, на які він може реально вплинути. Цей
принцип
може
бути
забезпечений
усуненням
зі
звіту
неконтрольованих статей і уточнення сфери, за яку відповідає
менеджер, або обчислення впливу неконтрольованих ділянок, щоб у
звітах показати різницю між контрольованими й неконтрольованими
статтями.
На практиці застосування принципу контрольованості
застосовувати важко, оскільки багато сфер діяльності не можуть бути
чітко поділені на контрольовані та неконтрольовані. Вони є, як
правило, частково контрольованими.
В ідеалі контрольні звіти, що подають керівникам підзвітні
центри відповідальності, мають містити тільки ті показники, які прямо
і повністю підконтрольні центру відповідальності. Але на практиці у
звітах про виконання бюджету завжди є статті, на які відповідальні
особи не можуть впливати настільки, щоб ними управляти, або
управління якими розподілено (тобто є подвійна відповідальність
різних осіб), або ж управління якими протягом короткотермінового
періоду взагалі сумнівне.
Таким чином, визначати рівень деталізації у звітах для
менеджерів різних рівнів слід з урахуванням конкретних умов, проте
принципи, що становлять основу всіх форм контрольної звітності
організації, мають бути однаковими для всіх:
 звіти, які подають «наверх», слід формувати як комбінацію
звітів, підготовлених для менеджерів нижчих рівнів;
 у звітах має бути інформація про заплановані (бюджетні) й
фактичні показники, а також відхилення від гнучкого бюджету зі
зазначенням сприятливих та несприятливих (або позитивних і
негативних);
 статті, що повністю підконтрольні менеджерам на даному
рівні управління, слід наводити окремо від тих, які піддаються
контролю лише частково (або їх узагалі не можна контролювати).
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Формат звітів і особливо їх зміст залежать від особливостей
центру відповідальності та показників їх оцінювання.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК
МЕХАНІЗМУ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНОГО МЕХАНІЗМУ
Керівнику
українського
підприємства
сьогодні
часто
приходиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що
змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансовогосподарської діяльності. Ця діяльність відбита у великій кількості
документів, що містять різнорідну інформацію. На цьому етапі
удосконаленню і поліпшенню якості економічної інформації сприяє
використання засобів інформаційних технологій та комп’ютерної
техніки для обліку, аналізу господарської діяльності та планування
виробництва.
Питання
автоматизації
обліково-аналітичного
процесу
досліджували А.Береза, Ф.Бутинець, О.Дубій, С.Івахненков,
В.
Завгородній, Л. Терещенко, І.Матвієнко та інших вітчизняні та
зарубіжні вчені.
Такий всезростаючий попит на інформацію, в умовах ринкових
відносин, призвів до того, що сучасна технологія оброблення
інформації орієнтована на застосування самого найширшого спектра
технічних засобів і, насамперед, електронних обчислювальних машин
і засобів комунікації.
Під інформаційними технологіями при вдосконаленні роботи
обліково-аналітичного механізму розуміють сукупність методів і
способів пошуку, збирання, накопичення, зберігання й оброблення
інформації на основі застосування комп’ютерної техніки.
Технічні засоби автоматизації обліково-аналітичного процесу
дають змогу мінімізувати окремі операції та створити систему
комплексної автоматизації процесів реалізації всіх функцій системи.
Згідно практики, якщо не брати до уваги навмисні протиправні дії, то
практично всі помилки бухгалтерського обліку і аналітичної
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діяльності на підприємстві відбуваються або через недбайливість
(наприклад, арифметичні помилки), або через незнання особливостей
ведення бухгалтерського обліку в Україні. Такі помилки практично
неминучі при ручному ведені обліку чи при використанні застарілих
або нелегальних версій програмних продуктів.
Відповідно якісна комп’ютерна система, поза залежності від її
масштабу, програмно-апаратної платформи та вартості, може
здійснити безліч процедур обробки та аналізу, що у
неавтоматизованих
системах
виконують
різні
фахівці.
У
функціональному аспекті інформаційні системи обліково-аналітичного
механізму здатні якнайменше безпомилково робити арифметичні
розрахунки; забезпечувати підготовку, заповнення, перевірку і
роздруківку первинних і звітних документів довільної форми;
здійснювати безпомилкове перенесення даних з однієї друкованої
форми в іншу; робити нагромадження підсумків і обчислення
відсотків довільного ступеня складності; забезпечувати звертання до
даних звітів за минулі періоди (вести архів) і т.д.
Комп’ютерні системи дають у руки адміністрації широкий набір
аналітичних засобів, що дозволяють оцінювати і контролювати
діяльність фірми. А наявність додаткового інструментарію забезпечує
більш ефективне керування фінансового-господарською діяльністю
підприємства.
Проте існують і проблеми щодо використання технічних засобів,
які зумовлені такими чинниками:
 апарат управління недостатньо використовує організаційну
техніку, що призводить до надмірної кількості управлінських
працівників;
 придбання невиправдано потужної техніки спричиняє
значне збільшення умовно-постійних витрат;
 недостатня кваліфікація персоналу або відсутність
комплексного підходу унеможливлюють ефективне використання
придбаних технічних засобів на повну потужність та за своїм
призначенням.
Отже, необхідним є створення такої моделі автоматизації
обліково-аналітичних робіт, яка б, з одного боку, зменшила витрати
часу обліковців та аналітиків на здійснення рутинних операцій, а з
іншого – відповідала вимогам економічної доцільності, тобто
оптимізувала співвідношення ―результати/витрати‖.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАГНЕННЯ УКРАЇНИ
В українському та європейському суспільному середовищі
даного часу
набуває поширення думка про взаємопов’язаність
європейського і євроатлантичного векторів сучасної зовнішньої
політики України. Однак, щоб дана ідея набрала практичного виміру
потрібно чітко сформулювати мету та визначити практичні кроки у
напрямку європейської інтеграції нашої держави.
29 вересня 2010 року в Брюсселі заступник Міністра
закордонних справ України П.А.Клімкін взяв участь у засіданні
Комітету у закордонних справах Європейського Парламенту на тему
відносин „України та ЄС‖, в ході якого відзначив підтримку
європейських устремлінь України з боку ЄП та закликав і надалі
підтримувати європейську інтеграцію України[1].
Заступник
Міністра окреслив депутатам ЄП ключові пріоритети України у
відносинах з ЄС, зокрема, завершення переговорів щодо Угоди про
асоціацію, включно із зоною вільної торгівлі, діалог щодо безвізового
режиму між сторонами, виконання Порядку денного асоціації УкраїнаЄС та енергетичний діалог. Під час засідання депутати
Європарламенту
висловлювали
сподівання
на
зміцнення
демократичного розвитку України у відповідності до європейських
стандартів та норм, що сприятиме наближенню держави до ЄС.
З метою прискорення європейських прагнень України було засновано
Комітету з питань співробітництва Україна-ЄС, засідання якого
відбуваються раз на рік[2]. Співголовою з українського боку є Міністр
економіки України. Комітет опрацьовує практичні питання, які
стосуються виконання визначених Радою з питань співробітництва
пріоритетних завдань, а також забезпечує підготовку засідань Ради на
найвищому рівні. На сьогодні у рамках Комітету з питань
співробітництва між Україною та ЄС діють 7 підкомітетів (рис1.).
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Підкомітети
з питань торгівлі та інвестицій
(проблематика СОТ, торгівельні та інвестиційні питання, державні закупівлі,
торгівля послугами, зона вільної торгівлі, технічні бар’єри у торгівлі, сприяння
торгівлі, демпінг та захисні заходи, сільське та рибне господарство, санітарія та
фітосанітарія, відповідні тех.аспекти, інтелектуальна власність, заснування
компаній

з економічних та соціальних питань, фінансів та статистики
(макроекономічні проблеми, соціальна політика та зайнятість, податки та
державні фінанси, у т.ч. фінансовий контроль та аудит, структурні реформи,
фінансові послуги та фінансові ринки, статистика, стале зростання, надання
технічної допомоги)
з питань політики у сфері підприємств, конкуренції, регуляторного
співробітництва
(регуляторна співпраця щодо пром. товарів, діалог щодо пром. політики, малі
підприємства, конкуренція, космос, захист прав споживачів, адоптація
законодавства, корпоративне право, інтелектуальна власність та державні
закупівлі
з питань енергетики, транспорту, ядерної безпеки, охорони довкілля
(інтеграція енергоринків, енергетична інфраструктура, енергоефективність,
виробництво електроенергії, ядерна безпека, транспорт, Галілео, морська
безпека, охорона довкілля)

з митного та транскордонного співробітництва
з питань юстиції, свободи та безпеки
(боротьба із організованою та міжнародною злочинністю, транскордонне
співробітництво у сфері юстиції, безпеки та свободи, прикордонне управління,
міграція та притулок, боротьба із відмиванням брудних грошей та торгівлею
наркоритками, запобігання незаконній діяльності, судова реформа, верховенство
права, якісне управління)
з питань науки та технологій, досліджень та розробок, освіти, культури,
громадського здоров’я, інформаційного суспільства та медіа
(космос,
загальні питання супутникової навігації,
освіта,
культура,
інформаційне суспільство та технології лібералізація електронних комунікацій,
регуляторна база,
он-лайнові послуги,
громадське здоров’я.

Рисунок 1. Структура Комітету з питань співробітництва
Україна-ЄС
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24 червня 2010 р. Міністр закордонних справ України К.
Грищенко підписав Угоду про зону вільної торгівлі з Європейською
асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ), що об’єднує Ісландію,
Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. На думку міністра, підписана
Угода про зону вільної торгівлі з ЄАВТ є одним із найголовніших
здобутків членства України у СОТ і співпадає з євроінтеграційними
прагненнями України[3].
Отже, кроки України в напрямку європейської інтеграції
отримують позитивні відгуки з боку ЄС. Якщо подальша співпраця
розвиватиметься це сприятиме формуванню сталого економічного
розвитку усієї Європи.
Список використаних джерел:
1. Представництво України при Європейському союзі. Новини посольства
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
http://www.ukraineeu.mfa.gov.ua/eu/ua/news/detail/45885
2. Національний інститут проблем міжнародної безпеки [Електронний
ресурс].– Режим доступу http://www.niisp.org.ua/articles/22/
3. Україна підписала угоду про зону вільної торгівлі з ЄАВТ). [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/301208
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ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах розвитку ринкової економіки в Україні підвищення
ефективності діяльності підприємства залежить від прийняття
оперативних та обґрунтованих рішень щодо напрямів здійснення
витрат виробництва, у системі управління яким важливе місце займає
організація обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
(робіт, послуг), що забезпечують проведення постійного контролю за
ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.
Для нормального функціонування будь-якої структури в
сучасних умовах господарювання необхідно, щоб її учасники,
приймаючи рішення, мали правдиву й об'єктивну інформацію про його
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майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи, а також про
систему їх формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів та
конкурентів. Таку інформацію повинна надавати сучасна система
організації обліку витрат й активно сприяти: успішному забезпеченню
реального використання ринкових інструментів і ґрунтуватися на
ефективній системі управління витратами на різних стадіях
виробничого циклу; застосуванню ефективних методів оптимізації
витрат; оперативному відображенню економічної інформації;
впровадженню нової техніки і прогресивних технологій.
Актуальність
організації
обліку
витрат
підприємства
зумовлюється також зростанням ролі обліку витрат в системі
ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в
умовах формування та розвитку ринкових відносин, об'єктивною
потребою
розширення
методичного
забезпечення
процесів
планування, обліку, аналізу, контролю та здійснення аудиту витрат,
яке гарантувало б одержання оперативної та достовірної інформації
необхідного рівня аналітичного узагальнення для прийняття
управлінських рішень, спрямованих на пошуки та реалізацію резервів
скорочення витрат.
Погляди на сутність витрат як економічної категорії історично
змінюються під впливом суспільно-економічних умов. На основі
огляду нормативно-правової бази і наукових підходів до визначення
витрат зроблено висновок, що це поняття може розглядатися як з
точки зору бухгалтерського обліку, так і економіки. Зі сторони
бухгалтерського обліку витрати – це вартісний вираз використаних
у процесі діяльності підприємства (установи, організації)
матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів; з
економічної точки зору витрати – це всі види виплат
постачальникам за сировину та матеріальні ресурси.
На
відміну від міжнародних стандартів в П(С)БО 16
«Витрати» не розглядається така категорія як збитки. Визначення
постійних і змінних загальновиробничих витрат у П(С)БО 16
«Витрати» і в МСБО відмінностей немає, але МСБО поділ цих
витрат здійснюється з метою оцінки запасів, а у П(С)БО 16
«Витрати» - для визначення виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг).
Дослідження порядку формування, відображення витрат,
виявлення особливостей організації їх обліку дозволяє сформувати
незалежну думку щодо теоретичного висвітлення інформації про
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проведення калькулювання собівартості
та послідовності
включення витрат за статтями калькуляції до собівартості. Для
зарубіжного обліку характерним є те, що класифікаційні ознаки і,
відповідно, всі види витрат не є чітко визначеними для
підприємств. Позитивним в цьому є те, що кожне підприємство у
визначенні класифікаційних ознак має повну самостійність і
використовує таку систему класифікації витрат, яка для нього є
найзручнішою. До недоліків слід віднести те, що така самостійність
у виборі ознак класифікації витрат створює плутанину в науковій
економічній літературі, так як дослідники інколи використовують
одне й те ж поняття для характеристики різних за економічним
характером витрат.
Питання управління витратами та визначення місця і ролі
даного процесу в діяльності підприємства полягає в тому, що:
управління витратами має носити не фрагментарний, а комплексний
системний характер, забезпечувати оптимізацію ціноутворення,
мінімізацію витрат шляхом порівняння фактичних витрат з
плановими, прогнозування рівня витрат при виборі та прийнятті
управлінських рішень; пошук резервів зниження витрат на всіх
етапах діяльності підприємства.
УДК 336
Покидюк Ю.М., ст. гр. ФН-51
*Науковий керівник: Ніколаєва А.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК: ПЕРЕВАГИ І
НЕДОЛІКИ
Широке впровадження у банківську діяльність сучасних
технологій безготівкових розрахунків - пластикових платіжних карток,
вже стало частиною нашого повсякденного життя. Сьогодні в усіх
містах України використовуються пластикові картки для оплати
телефонних розмов, проведення безготівкових розрахунків за
заробітною платою, з контрагентами. За кордоном найбільш поширене
їх застосування, як електронного гаманця для придбання товарів,
міжнародних карток для туристів з автоматичним конвертуванням
валюти, перепусток в будівлі, карток доступу до комп’ютера тощо
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Проте, у зв’язку з досить недавнім їх впровадженням в
економіку нашої держави, даний вид розрахунків має як переваги, так
і ряд недоліків. Зокрема, як показує практика аналізу фінансових
операцій за рахунками платіжних карток, в останній час ці платіжні
інструменти можуть використовуватися для відмивання коштів, а
саме: з метою конвертації безготівкових коштів у готівку; ухилення
від оподаткування; дачі хабара тощо [2].
Проаналізувавши наукові праці вітчизняних вчених, можна
дійти висновку про те, що більшість авторів наводять лише загальний
порядок організації розрахунків за допомогою платіжних карток.
Проте, незважаючи на досить вагомий внесок науковців у розвиток
даного питання, окремі аспекти здійснення розрахунків з
використанням даного виду платіжних інструментів залишаються
мало дослідженими.
Метою дослідження є виділення науково обґрунтованих переваг
та недоліків використання банківських платіжних карток у фінансовій
системі України.
Однією з основних переваг використання платіжних карток є
зменшення кількості операцій підприємства з готівковими грошовими
коштами в касі. Крім того, втрата пластикової картки, за правильних
дій її власника, ще не означає втрату грошових коштів. До позитивних
сторін використання платіжних карток можна також віднести таке:
- картковий рахунок може бути відкритий у гривнях, доларах та
іншій валюті або ж у двох різних валютах водночас, що дає економію
за рахунок зменшення витрат на конвертацію валют [1];
- за допомогою картки тримач має можливість купувати
(отримувати послуги) в багатьох закладах торгівлі й побутового
обслуговування;
- за допомогою картки тримач має можливість отримувати
готівку в багатьох банкоматах і банках майже в будь-якому куточку
світу. Нема потреби постійно тримати при собі велику кількість
грошової готівки;
- перевезення грошових коштів, що на банківських платіжних
картках (далі – БПК) через кордон здійснюється без зайвих митних
процедур, при цьому сума грошових коштів на картрахунку
необмежена;
- щомісяця банк, у якому у власника БПК відкритий
картрахунок, здійснює нарахування відсотків на залишок грошових
коштів на картрахунку;
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- незалежність від режиму роботи обслуговуючого банку, тобто
можливість здійснювати операції цілодобово;
- власникам БПК у певних торгових підприємствах і сервісних
центрах надаються знижки і пільгові тарифи при купівлі;
- нелімітовані безготівкові розрахунки протягом дня з одним або
кількома продавцями;
- можливість придбання товару в мережі Internet та багато
іншого.
Одним з недоліків є те, що використання БПК на території
України можливе ще не повсюдно, оскільки ринок цих послуг у нас ще
на стадії розвитку. Це, у свою чергу, призводить до того, що цим
видом платіжних інструментів можуть користуватися підприємства й
фізичні особи у великих населених пунктах. Ще один недолік - те, що
певні типи карток можуть обслуговуватися лише в певних банкоматах.
Наклейки з емблемами БПК на банкоматах вказують перелік карток,
які вони обслуговують. До недоліків БПК також можна віднести:
- вплив на них природних чинників (перепад температури,
волога, прямі сонячні промені, механічні навантаження);
- можливі зломи комп’ютерних мереж банку хакерами,
перехоплення даних про БПК і його власників при розрахунках через
мережу Internet;
- банкрутство банку, що призводить до замороження (повної або
часткової втрати) грошових коштів на картрахунку до її
відшкодування та ін.
Отже, дослідивши переваги та недоліки проведення
розрахункових операцій за допомогою платіжних карток, зроблено
висновок, що даний напрямок дослідження є актуальним та має
перспективи подальшого розвитку. Адже деякі недоліки нормативноправової бази, досить низький рівень автоматизації, а також
недостатня
підготовка
спеціалістів
знижують
ефективність
використання цього виду платіжних інструментів. Тобто, сучасні
умови потребують більш ґрунтовного вивчення та удосконалення
теорії і практики використання БПК.
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ПЕРЕВАГИ ТА ПРОБЛЕМИ ВСТУПУ ДО НАТО ДЛЯ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Тема європейської та євроатлантичної інтеграції України є
актуальною. З огляду на це, нагального наукового осмислення
потребує інтеграційна тематика на сторінках сучасної української
наукової літератури та преси.
Вступ до НАТО є імпульсом іноземним інвесторам для приходу
в Україну. Після вступу до НАТО відбудеться різке збільшення
іноземних інвестицій в Україну, оскільки безпека пов’язана з
економікою. Таким чином, позитивний ефект від вступу до НАТО для
економіки України значно перевищує можливі економічні проблеми.
Вступ до НАТО пов’язаний з поліпшенням клімату для
підприємницької діяльності в Україні, зокрема покращиться
міжнародний інвестиційний імідж України. Вступивши до НАТО,
Україна в очах міжнародних інвесторів втрачає статус ―пострадянської
країни‖ з усім набором стереотипних для інвесторів штампів —
корупцією, злочинністю тощо. Західні інвестори вважають, що
членство в західних інституціях, зокрема НАТО і ЄС, сприяє
стандартизації економічних правил.
Членство в НАТО різко покращить перспективи вступу України
до ЄС, залучення до гігантського європейського ринку та приєднання
до відповідних програм розвитку.
НАТО дає змогу заощаджувати на обороні і в такий спосіб
використовувати наявні в державі кошти продуктивніше – для
розвитку вітчизняної економіки. Адже спільна оборона створює
сприятливе середовище безпеки на кордонах з країнами-союзниками,
що дає змогу заощаджувати кошти на відмові від принципу ―кругової

437Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

оборони‖. НАТО дозволяє гарантувати надійну безпеку за невеликі
кошти, за які Україна ніколи б не мала такого рівня безпеки, як за умов
членства в НАТО.
У своїх дослідженнях українські дослідники намагаються
науково обґрунтувати, представити, проаналізувати, передбачити
інтеграцію України у ЄС або Росію, спираючись лише на геополітичні
та геоекономічні чинники. Тому на сьогодні в сучасній українській
економічній науці нема цілісного та ґрунтовного дослідження,
присвяченого євроатлантичній інтеграційній проблематиці.
Міжнародна інтеграція – це об’єктивне, складне й суперечливе
явище, що розвивається у протистоянні з дезінтеграційними
тенденціями у світовій системі. Українські засоби масової інформації,
політичні та економічні чинники складають структуру інтеграційного
процесу України до Європи.
На офіційній інтернет-сторінці ―Україна-НАТО‖ розміщено
результати соціологічних досліджень, що виявили такі характерні для
України міфи про НАТО: НАТО – агресивний блок; членство в НАТО
зовсім не обов’язкове для країни; вступ у НАТО вимагатиме від
України чималих додаткових витрат бюджетних коштів; вступ
України до НАТО зіпсує відносини з Росією; для України членства в
ЄС досить і в НАТО не потрібно вступати; у сучасному світі немає
об’єктивної конечної потреби існування НАТО; членство в НАТО
відверне від України іноземних інвесторів; зі вступом до НАТО
Україна втратить суверенітет; Україна буде зобов’язана брати участь у
всіх військових операціях НАТО .
Досвід входження пострадянських країн до ЄС показує, що
інтеграція не є одновекторним процесом. Не тільки Україна має
прагнути пристосуватися до ЄС і торувати шлях входження до нього, а
й об’єднана Європа має знати і сприймати Україну у сенсі
європейської її сутності.
Отже, на полі науковому перспективним виглядає дослідження
подальших
наслідків
змін
у
зовнішньополітичному
та
внутрішньодержавному контексті при появі можливості вступу
України до НАТО.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
В умовах постійного розвитку та вдосконалення обліку в Україні
актуальним є дослідження такого виду активів як інвестиційна
нерухомість. Це питання є відносно новим і вимагає проведення
досліджень з метою усунення суперечливих моментів на практиці.
Донедавна питання обліку нерухомості розглядалися в контексті
загального обліку основних засобів, а зараз – почали активно
досліджуватись вченими, а саме Н. Біловою [1], О. Грабчуком [2],
Р. Грачовою [3], І. Лісною [4], І. Чалим [5], Р. Чернецькою [6].
З 1 січня 2008 р. набрало чинності нове Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість" (П(С)БО 32),
який затверджений наказом Мінфіну України від 02.07.2007 р. [7]. Цей
стандарт регулює відображення інвестиційної нерухомості в
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
У п. 4 П(С)БО 32 визначено, що "інвестиційна нерухомість – це
власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки,
будівлі, споруди, які розташовані на землі і які утримуються з метою
отримання орендних платежів та збільшення власного капіталу, а не
для виробництва та постачання товарів, надання послуг або в
адміністративних цілях" [7].
Відповідно до п. 18 П(С)БО 32 оцінка інвестиційної нерухомості
може бути відображена в балансі за справедливою вартістю, за
первісною вартістю; за первісною, зменшеною на суму нарахованої
амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод
від її відновлення [7], тобто підприємство має право самостійно
вибирати метод оцінки об’єктів інвестиційної нерухомості.
Згідно з П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість повинна
оцінюватися за справедливою вартістю. Це передбачає такі підходи:
– по-перше, у разі відсутності інформації про ринкові ціни
справедлива вартість інвестиційної нерухомості визначається за
теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від
активу, обчисленого відповідно до П(С)БО 28 "Зменшення корисності
активів";
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– по-друге, за відсутності активного ринку щодо інвестиційної
нерухомості справедлива вартість може визначатись:
1) за останньою ринковою ціною операції з такими активами (за
умови відсутності суттєвих змін у технологічному, ринковому,
економічному або правовому середовищі, в якому діє підприємство);
2) за поточними ринковими цінами на нерухомість, що може
перебувати в різному стані, місцевості, орендних та інших
контрактних умовах, скоригованих з урахуванням індивідуальних
характеристик, особливостей тощо інвестиційної нерухомості;
3) за додатковими показниками, які характеризують рівень цін
на інвестиційну нерухомість.
– по-третє, за наявності активного ринку оцінка інвестиційної
нерухомості за справедливою вартістю ґрунтується на цінах активного
ринку в тій самій місцевості в подібному стані за подібних умов
договорів оренди або інших контрактів на дату балансу та не враховує
майбутніх витрат на поліпшення нерухомості та відповідні майбутні
вигоди у зв’язку з майбутніми витратами.
Варто відзначити, що при застосуванні методу оцінки
інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю балансова
вартість об’єктів, які оцінюються за справедливою вартістю, не
підлягає амортизації.
Якщо підприємство обирає модель оцінки за залишковою
вартістю, то порядок обліку такої нерухомості, по суті, абсолютно не
відрізняється від порядку, передбаченого П(С)БО 7. Відмінність
становлять лише певні моменти: первісна вартість відображається за
дебетом субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість", а накопичений
знос – за кредитом субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості".
Знос продовжує нараховуватися на відміну від ситуації, коли
інвестиційна нерухомість оцінена за справедливою (а не за
залишковою) вартістю.
Отже, проблемними в обліку інвестиційної нерухомості є
питання оцінки нерухомості, вони є досить суперечливими і
вимагають доопрацювання з боку законодавців.
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ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В ПРОЦЕСІ
ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Бухгалтерська звітність — це система узагальнення показників,
що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за
попередній
період
(місяць,
квартал,
рік).
Ця
звітність
використовується
власниками,
інвесторами
для
прийняття
управлінських та інвестиційних рішень завдяки наявній системі вимог,
виконання яких гарантує якість інформації. До таких вимог можна
віднести:
• звітність повинна гарантувати реальність і достовірність даних,
що забезпечується документальним обґрунтуванням усіх записів,
здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей
балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними
періодами;
• періодичність складання звітності забезпечує своєчасність
формування даних для оперативного управління господарською
діяльністю організацій і підприємств та ін.
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За видами звітність організацій і підприємств поділяють на
бухгалтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську),
статистичну та податкову.
Міністерством фінансів України встановлено вимоги до
фінансової звітності - це надання повної, правдивої та неупередженої
інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємства. Вимоги до статистичної звітності
встановлюються Державним комітетом статистики, податкової –
Державною податковою адміністрацією, тобто вони спрямовані в
першу чергу на задоволення інтересів цих державних органів, в
значній мірі ігноруючи потреби підприємства. До решти видів
звітності кожне підприємство встановлює свої правила, форми,
обмеження, що робить її закритою для зовнішніх користувачів.
Тому можна стверджувати, що тільки управлінська звітність дає
інформацію для прийняття управлінських рішень внутрішніх
користувачів, а фінансова - є джерелом інформації про результати
господарсько-фінансової діяльності підприємства для подальшого її
планування в умовах ринкових відносин.

УДК 657.1:657.62:052.232.6
Пономаренко О.Г., к.е.н.
Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ
ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Мінімальна потреба власника фермерського господарства у
облікових даних обмежується необхідністю визначення виробничих
витрат, валового доходу для встановлення рівня прибутковості
господарювання та складання звітності. Проте, якісна організація
обліку сприяє ефективному плануванню діяльності підприємства,
виявленню внутрішньогосподарських резервів, посилює функцію
контролю наявних ресурсів.
Міжнародні стандарти фінансової звітності не обмежують
фермерські господарства у виборі форми обліку, проте орієнтують на
об’єктивне відображення їх діяльності. Відповідно до цього
організація обліку вимагає чіткого розмежування видів діяльності
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таких господарств та розподілу витрат на фермерські та
позафермерські, що є проявом фіскальної політики і надає обліку чітко
вираженого податкового характеру.
Вітчизняний
досвід
ведення
обліку у фермерських
господарствах часто ґрунтується на різному тлумаченні власниками
вимог чинної нормативно-правової бази. Тому, з метою якісної
організації обліку у фермерських господарствах необхідно
розмежувати поняття існуючих його форм, а також критеріїв вибору
оптимальної форми обліку для окремо взятої господарської одиниці.
Аналіз публікацій, присвячених даному питанню, виявив
неоднозначний підхід щодо сукупності критеріїв, за якими слід
обирати ту чи іншу форму обліку для фермерського господарства.
Деякі автори пропонують використовувати розширений перелік ознак
(площа ріллі, вартість валової продукції, кількість працюючих,
вартість технічних засобів, затрати на виробництво), інші –
орієнтуються виключно на законодавчо регламентований вимір
(середньоспискова чисельність працюючих, обсяг виручки від
реалізації за господарський рік).
Відмінності форм бухгалтерського обліку визначаються
використанням неоднакових систем облікових регістрів, їх
внутрішньою будовою, взаємозв’язком, послідовністю і способом
здійснення облікових записів. За цими ознаками для фермерських
господарств слід розрізняти 4 основні форми ведення обліку: 1)
проста, 2) спрощена, 3) за спрощеним Планом рахунків; 4) за повним
Планом рахунків.
Відповідно до Господарського Кодексу України (ст. 63 в
редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» №
523-VI від 18.09.2008 р.) розрізнять малі, середні та великі
підприємства. Головним критерієм при цьому визнається кількість
працюючих та обсяг валового доходу від реалізації продукції за рік.
Фермерські господарства, що мають статус великих і середніх
підприємств, зобов’язані вести облік за Планом рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затвердженим Наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.
Отже, форма бухгалтерського обліку фермерського господарства
визначає перелік використовуваних регістрів та спосіб відображення
господарських операцій у них. Дискусійним при цьому залишається
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питання щодо правомірності застосування великими фермерськими
господарствами простої чи спрощеної форм обліку, оскільки для них
не існує окремого Плану рахунків та інструкції щодо його
застосування.
Динамічні
зміни
законодавчо-нормативного
характеру,
неоднозначне їх тлумачення, зумовлюють дію довільного принципу
при виборі форми облікового відображення фактів діяльності
фермерського господарства, відсутність чітко визначеної облікової
політики.
Тому важливим напрямом удосконалення обліку діяльності
фермерських господарств є уточнення процедурного підходу до
розрахунку показника обсягу валового доходу від реалізації продукції
(з урахуванням його зміни у динаміці років та прогнозованої величини
на перспективу). Це, в свою чергу. вимагає якісної організації обліку
для здійснення моніторингу стану суб’єкта на основі інформації, що
відображує реальний зміст економічних подій.

УДК 657.1
Попітіч Т. В.
Львівська комерційна академія
"КОМП’ЮТЕРНА" ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ
Метою "комп’ютерної" інвентаризації є визначення фактичної
наявності товарів у магазині та, якщо вони будуть виявлені,
коректування відхилень фактичних даних від облікових.
Таку інвентаризацію проводять за допомогою сканера штрих
кодів. Інвентаризація побудована на тому, що весь товар вже є
маркованим та має штрих коди. Можна проводити інвентаризацію як
всього товару – суцільну, так і за обраними групами товарів –
часткову.
При проведенні інвентаризації звичайним сканером, який
підключений до комп’ютера, товар необхідно підносити до цього
комп’ютера для сканування. Для великих торговельних площ та
великогабаритних товарів можна використовувати радіо сканери та
термінали збору даних, які дозволяють проводити облік без
під’єднання до комп’ютера. Найбільш зручні у використанні
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термінали збору даних, тому що вони є автономними пристроями.
Комп’ютерну програму інсталюють на такий пристрій та
завантажують до нього базу даних товарів. У результаті термінал може
сканувати та розпізнавати товар, який є в основній базі даних,
показувати найменування товару та його ціну.
Усі результати термінал зберігає у своїй внутрішній пам’яті, а
при підключенні до основного комп’ютера, скидає їх у відомість
інвентаризації. Інвентаризацію можна проводити і вручну, звичайним
підрахунком товарів, але при цьому втрачають якість роботи, тому що
однакові за зовнішнім виглядом товари можуть мати різні штрих коди.
Тому гарних результатів можна досягти тільки при сканування
кожного товару. Виключення складають товари, ідентичність котрих
не викликає сумнівів. В такому випадку можна просканувати одну
одиницю товару, а потім перерахувати та ввести загальну кількість
цього товару.
В результаті проведення інвентаризації мають бути заповнені
дані таблиці товару, який перевіряють. До початку інвентаризації в
колонці "Фактично в наявності" цієї таблиці зазначена нульова
кількість кожного товару. Після перевірки в цій колонці з’являється
відповідний показник. Програма порівнює ці показники з обліковими
даними та визначає відхилення, яке виявлено під час інвентаризації
(надлишок або нестачу). На підставі цієї інформації програма друкує
відомість надлишків та відомість нестач товарів з розрахунком
відповідних сум. Коли всі відхилення перевірені та задокументовані,
відомість можна закривати.
Процес закриття передбачає виконання коректування у системі
комп’ютерного обліку. На товар, за яким виявлена нестача, формують
документ на його списання, а на товар, за яким виявлений надлишок,
створюють прибуткову накладну. В результаті таких дій дані
комп’ютерного обліку приводять у відповідність до результатів
інвентаризації.
Кількісна комп’ютерна інвентаризація – це достатньо дієвий
засіб контролю, особливо якщо її проводять регулярно за окремими
товарними групами (перманентно). Інвентаризація завжди визначає
помилки продавців, які мислять категоріями сумового обліку:
"головне, щоб ціна співпала". Для комп’ютерного обліку такий
критерій не підходить, тому що, в кращому випадку, призведе до
пересортиці. Тому, треба вимагати точного обліку товару під час
продажу та поверненні – за штрих кодами на кожному товарі.
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"Комп’ютерна" інвентаризація розв’язує одразу кілька
проблемних питань, а саме: дотримання об’єктивності, точності
результатів, терміну проведення, зменшення обсягу затрат праці.
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ЗМІНА КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ
Обліково-аналітичне забезпечення як один з найважливіших
процесів менеджменту відіграє важливу роль у функціонуванні
системи управління персоналом на підприємстві. Його 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 науково-обґрунтованих управлінських
рішень.
За останні два-три десятиліття відношення менеджменту до
персоналу корінним чином змінилося. Відбулася зміна підходів до
ролі людини у процесі виробництва: перехід від технократичної до
гуманістичної системи управління основним стратегічним ресурсом
підприємства – людським.
В зв’язку з цим передумовою створення ефективної системи
обліково-аналітичного забезпечення є чітке розуміння концептуальних
підходів до інформаційних потреб менеджменту персоналу в
облікових та аналітичних даних.
Аналіз значного кола літературних джерел показав, що до
теперішнього часу склалася система стійких уявлень про
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концептуальний характер вивчення, розуміння та подання
теоретичних аспектів персонал-менеджменту в цілому. Схожих
позицій з цього питання дотримуються багато науковців. У
відповідності зі сформованими таким чином уявленнями в теорії та
практиці управління працівниками організації можна виділити 4
послідовні етапи і, відповідно, 4 найбільш характерні концепції:
 концепція використання трудових ресурсів (концепція
управління кадрами);
 концепція управління персоналом;
 концепція управління людськими ресурсами;
 концепція управління людиною (концепція соціального
управління).
Дані концепції сформувались на базі 3 основних підходів:
економічного, органічного і гуманістичного.
Зміна концептуальних підходів призвела до розвитку наступних
тенденцій у системі управління персоналом, що потребують зміни
підходів до інформаційного забезпечення:
 необхідність забезпечення збалансованості системи управління
персоналом зі стратегічними цілями та завданнями підприємства;
 визначення ефективності здійснення витрат на персонал на всіх
стадіях трудового циклу працівників, а не лише витрат на оплату
праці;
 перехід від підвищення кваліфікації працівників до розвитку
трудового потенціалу підприємства;
 зміна принципів і систем мотивації: зміна принципу оплати за
посаду, за явку на роботу на принцип оплати за результат, за
конкретний внесок в досягнення цілей організації.
Відтак основою концепції управління персоналом підприємства
в сучасних умовах є зростаюча роль особистості працівника, знання
його мотиваційних настанов, уміння їх формувати і спрямовувати у
відповідності до завдань, що стоять перед організацією. Передумовою
ефективного управління персоналом є формування системи
взаємопов’язаних організаційно-економічних і соціальних заходів
щодо створення умов для нормального функціонування, розвитку та
ефективного використання трудового потенціалу на рівні організації.
При цьому особливого значення набуває наявність ефективного
інформаційного забезпечення обліковими та аналітичними даними, що
враховують нові концептуальні підходи до формування системи
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управління персоналом.
Саме тому подальші наукові дослідження повинні бути
спрямовані на: виокремлення нових об’єктів обліку та аналізу, що
характеризують кількісні та якісні аспекти персоналу підприємства;
перегляд традиційних принципів і методів оцінки з метою
відображення окремих об’єктів обліку персоналу; застосування
системи фінансових і нефінансових показників для характеристики
облікової інформації у звітності, пов’язаної з використанням
персоналу підприємства.
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ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОПЕРАТИВНОГО
КОНТРОЛЮ
Ще з давніх часів відомо: «Хто володіє інформацією, той володіє
Світом»! В сучасних умовах, в період швидкого розвитку
глобалізаційних процесів й одночасного поширення кризових явищ,
наявність та можливість швидкого отримання інформації стало
запорукою ефективного функціонування кожного підприємства. Саме
це сьогодні призвело до формування основного завдання управління –
мінімізацію витрат на пошук та раціональне використання певних
даних, відомостей та показників. Тому вважаємо, за доцільне
окреслити сутність, зміст та особливості таких витрат як об’єкта
оперативного контролю.
В умовах невизначеності оцінка вигід від інформації у
співвідношенні до витрат на її отримання займає вирішальну роль при
здійсненні оперативного контрою. Витрати на одержання, обробку,
передачу та економічне використання інформації називаються
сьогодні трансакційними, але вони відомі ще з часів зародження і
розвитку облікових наук. Так, К. Ерроу під трансакційними витратами
розуміє як правило (хоч і не завжди) витрати експлуатації економічної
системи [1, с 66]. Дж. Джоунс і С Хілл визначають трансакційні
витрати як витрати на переговори, моніторинг і виконання угод, які
дозволяють сторонам дійти згоди [5, с 160]. У. Ніколсон, автор одного
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з найвідоміших підручників з мікроекономіки, розглядає експліцитні
трансакційні витрати у формі плати за послуги посередників та
імпліцитні трансакційні витрати у формі витрат пошуку і збору
інформації. Алчіан у своїй роботі пише, що трансакційні витрати
виникають, оскільки існують проблеми спілкування, обробки
інформації, дотримання умов договору, нечіткі визначення прав тощо.
Існує й розуміння трансакційних витрат як психологічних витрат
прийняття рішень та укладання самої угоди. Трансакційні витрати так
чи інакше пов'язані з витратами отримання інформації про обмін [6, с
15]. Дослідження трансакційних витрат здійснювалося достатньої
кількістю вчених, хоча з різних точок зору і з врахуванням потреб
конкретних соціальних класів. Як зауважує Г.Г. Кірейцев в ході
інтернаціоналізації економіки контрактні відносини, схеми і форми
розрахунків, методи страхового захисту, процедури нарахування і
стягнення податків суттєво ускладнюються, відбувається постійне і в
багатьох випадках невиправдане зростання витрат на пошук
інформації, на узгодження економічної доцільності (трансакційних
витрат) [2, с 5]. Виходячи з такого, вважаємо, що оперативний
контроль, як інструмент своєчасного управлінського реагування,
впливає на оптимізацію, та бере участь у пошуку резервів зниження
трансакційних витрат в розрізі формування, передачі та обробки
інформації для прийняття рішень.
Дохід від використання інформації повинен перевищувати
витрати на її збирання та опрацювання і як наслідок результативність
прийнятих рішень має якісно перевищувати витрати на його
створення. Згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності:
«витрати необов’язково несуть ті, хто отримує вигоди» [4, с 5]. Саме в
цьому складність визначення ефективності інформації, оскільки
витрати завжди несе її виробник (постачальник), а вигоди отримує
виробник (постачальник) та споживач (користувач). М.Ф. Кропивко
стверджує, що ефективності можна досягти за умови, якщо частота
використання показника в імовірній системі буде більшою, ніж
частота його збору. Проте в межах однієї господарської одиниці цього
досягти дуже важко, адже частота використання інформації
обмежується потребами управління у виробленні певного рішення [3,
с. 28]. Тобто, важливо, щоб інформація могла бути використаною для
прийняття не одного, а сукупності споріднених чи різних рішень. Крім
того, необхідно здійснювати оцінку вартості інформації. ЇЇ ціна
(дороговизна) залежить від доступності чи обмеженості певним колам
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користувачів. Звичайно, інформація, що є відкритою, оприлюднюється
через фінансову звітність, засоби масової інформації чи іншим шляхом
є відносно дешевою. Разом з тим, інформація, що відома одному або
групі, пов’язаних спільними ідеями чи обов’язками, користувачів
вважається недоступною або мало поширеною і тому дорогою.
Виходячи з такого, інформація оперативного контролю повинна
бути затратно – прибутковою, тобто вигоди на її використання
повинні перевищувати витрати на її отримання. Крім того, для
підвищення результативності оперативного контролю з врахуванням
вартості інформації необхідно враховувати як позитивні, так і
негативні тенденції господарського процесу. Це дасть можливість
уточнити стратегію розвитку підприємства вцілому та його
структурних компонентів зокрема.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОПТОВОЇ І РОЗДРІБНОЇ
ТОРГІВЛІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Оптова і роздрібна торгівля товарами народного споживання,
продуктами харчування пов’язана із повсякденним життям людей і
задоволенням їхніх потреб у товарах та послугах. За підсумками
роботи цієї сфери діяльності можна зробити висновок про
ефективність роботи уряду, про успіх соціальних і економічних
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реформ. У торгівлі виявляються інтереси суспільства, інтереси кожної
сім'ї, кожної конкретної людини.
Виходячи з викладеного надзвичайно актуальним є проведення
аналізу тенденцій розвитку цієї сфери діяльності в сучасних умовах на
прикладі окремого регіону, зокрема, Волинської області.
Торгівля, як і інші галузі економіки, переживає соціальноекономічну кризу починаючи з 1990 р. Проте, починаючи з 2008 р.
намітилася позитивна динаміка в розвитку торгівлі. Роздрібний
товарооборот підприємств (юридичних осіб) у Волинській області у
2009р. в 6 разів перевищив показник 2000 р. Загальновідомо, що
роздрібний товарооборот є основним індикатором життєвого рівня
населення України. Спостерігається тенденція до його збільшення.
Так, у 2009 р. абсолютний приріст роздрібного товарообороту склав
3315 млн. грн. порівняно з 2000р., а відносно 2005р. – 2056 млн. грн.
Аналіз розвитку торговельної мережі за 1995-2009 рр. показав
спільні тенденції з показником роздрібного товарообороту.
Збільшується кількість підприємств (юридичних осіб), основним
видом діяльності яких є роздрібна торгівля пальним і автомобілями, а
саме з 15 одиниць у 2000р. до 22 у 2009 р.
Виходячи з аналізу мережі роздрібної торгівлі України, можна
зробити висновок про зниження рівня забезпеченості населення
об’єктами торгівлі та торговельними площами, що належать
підприємствам (юридичним особам). Якщо в 2000 р. на 10000 осіб
припадало 23 об’єкти торгівлі або 1393 кв. м торгової площі, то у 2009
р. ці показники складали 15 об’єкт і 1363 кв. м торгової площі
відповідно.
Особливо слід звернути увагу на значне зниження кількості
об’єктів роздрібної торгівлі у сільській місцевості з 1425 магазинів і
кіосків у 1995 р. до 557 у 2009 р. Загальна кількість об’єктів
роздрібної торгівлі у сільській місцевості зменшилася у 2,5 рази.
Суттєві зміни відбулися й в спеціалізації торговельної мережі
роздрібної торгівлі Волинської області. По-перше, загальна кількість
магазинів (крім торгівлі автомобілями, мотоциклами та пальним) в
2009 р. порівняно з 2000 р. зменшилась на 46,5% або на 174 одиниць.
При цьому, на 48,1% зменшилась кількість продовольчих магазинів,
що становить 88 одиниць, а кількість непродовольчих магазинів
зменшилася на 45,4 %, що становить 83 одиниці.
Аналізуючи структуру продовольчих товарів оптової торгівлі у
Волинській області у 2009 р. за основними групами товарів, можна
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зробити висновок, що найбільше було спожито тютюнових виробів –
33,8%, друге місце займає молоко та молокопродукти – 21,6%, третє –
інші продовольчі товари – 20,6%. Таку структуру оптової торгівлі
можна пояснити аграрною спрямованістю Волинської області. Якщо ж
порівнювати продовольчі і непродовольчі товари, то непродовольчі
займають значно більшу частку у споживанні. Так, у 2009 р. обсяг
продовольчих товарів від загального товарообороту склав 18,7%, а
непродовольчих – 81,3%.
На Волині спостерігається тенденція до зменшення кількості
ринків разом із збільшенням у них торгових місць. Обсяг продажу
споживчих товарів через мережу організованих ринків складав у 2008
році 30,1 % від загального обсягу продажу споживчих товарів, а
оборот неформальних ринків займав відповідно лише 6,2%.
Таким чином, сфера оптової і роздрібної торгівлі у Волинській
області розвивається під впливом різних макроекономічних та
мікроекономічних факторів, що мають позитивний та негативних
вплив. Основне завдання регіональних органів влади полягає у
прийнятті обґрунтованих управлінських рішень, які стимулюватимуть
подальший прискорений розвиток даної сфери діяльності.

УДК 657.447
Пташник А.М.
Київський національний торговельно-економічний університет
СУЧАСНИЙ СТАН СФЕРИ ТОВАРНОГО ОБІГУ
Протягом кількох останніх років торговельна сфера не тільки в
Україні, але і в цілому світі загалом перебуває у турбулентному
періоді. Структурні зміни в торгівлі зумовлюються як особливостями
власного розвитку, так і загальносвітовими, національними і
регіональними тенденціями. Ці зміни, що призвели до
фундаментальних перетворень усіх аспектів життя, відкривають перед
торговельною сферою нові, інноваційні перспективи та можливості,
зумовлені сучасними реаліями світової економічної кризи.
Світова фінансова криза не могла не зачепити Україну, яка
інтегрована у світову економіку. Незважаючи на заяви багатьох
експертів, що світова фінансова криза не вплинула на економіку нашої
державі, насправді криза призвела до відчутних наслідків. По-перше,
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українські банки зіштовхнулися із кризою ліквідності через
обмеження доступу до закордонних кредитів, які кілька останніх років
були основним джерелом збільшення обсягів кредитування. По-друге,
криза в житловому будівництві, викликана значним скороченням
іпотечного кредитування банками та побоюванням щодо повторення
американської іпотечної кризи в Україні. По-третє, через досить
значний рівень інтегрованості економіки України в загальносвітову
економіку, зростання рівня світової інфляції суттєво вплинули на ріст
інфляції в Україні. І по-четверте, ріст цін на енергоносії надзвичайно
серйозно впливає на всю економіку України, і зокрема на сферу
товарного обігу, оскільки автоматично призводить до зростання цін на
більшість товарів та послуг, вироблених в Україні.
У сфері торгових правовідносин на сьогодні відсутній базовий
законодавчий акт, який би регулював сферу товарного обігу. Наявні
лише окремі нормативно-правові акти, в яких розглядаються особливі
питання регулювання торговельної діяльності: Господарський кодекс
України, Цивільний кодекс України, закони України "Про захист прав
споживачів", "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності", "Про патентування деяких видів підприємницької
діяльності", Порядок провадження торговельної діяльності та правила
торговельного обслуговування населення, затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 тощо. Ці законодавчі
акти не забезпечують належного системного рівня правового
регулювання внутрішньої торгівлі.
Сфера товарного обігу є
невід’ємною складовою економічної системи будь-якої країни. Її
соціально-економічне призначення полягає в поєднанні виробництва і
споживання з метою як найповнішого задоволення зростаючих
економічних потреб споживачів, які визначають характер руху
товарів, його якісний та кількісний склад.
В трансформаційних економіках за умов постійно наростаючих
процесів глобалізації та міжнародної інтеграції, сфера товарного обігу
відіграє роль фактора, що забезпечує перехід економічної системи на
виграшні позиції, які полягають у використанні переваг вітчизняної
системи товарного обігу, інтенсифікації та розширенні меж
зовнішньоторговельної діяльності, інтеграції у світове господарство.
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Мукачівський державний університет
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ У
ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ
Фінансування органів і установ, які забезпечують національну
оборону, проводиться на підставі кошторисів доходів та видатків.
Зведені кошториси розглядаються в Міністерстві фінансів України та
включаються до проекту Державного бюджету України.
Військові частини в особі їхніх командирів, яких уповноважено
на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань
та здійснення видатків з бюджету, є розпорядниками бюджетних
коштів. Залежно від типу діяльності в бюджетному процесі, ступеня
підпорядкованості та обсягу наданих прав розпорядників коштів
державного бюджету поділяються на головних розпорядників
бюджетних коштів і розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
Фінансування видатків на оборону, передбачених Державним
бюджетом України, здійснюється через Державне казначейство
України. Для цього розпорядником бюджетних коштів у органі
Державного казначейства відкриваються особові та реєстраційні
рахунки.
При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через
територіальні органи Державного казначейства всі поточні рахунки
бюджетних установ в уповноважених банках закриваються і в свою
чергу їм в органах Державного казначейства відкриваються
реєстраційні рахунки, кількість яких у конкретного розпорядника
коштів залежить від ступеня деталізації контролю за використанням
бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.
Фінансування провадиться відповідно до кошторисів видатків на
рік з їх поквартальною розбивкою та бюджетним розписом і твердим
додержанням бюджетної класифікації.
Кошториси видатків на утримання військових частин у зв’язку з
їх специфікою відрізняються від кошторисів видатків бюджетних
установ і включають видатки на: придбання зброї, військової техніки,
паливно-мастильних матеріалів, продуктів, твердого та м’якого
інвентарю й інших матеріальних цінностей та послуг; фінансування
капітального будівництва. Фінансування установ без затвердженого в
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установленому порядку кошторису забороняється.
При необхідності провадиться збільшення видатків по окремих
статтях за рахунок зменшення в наступному кварталі, наприклад із
третього кварталу на другий.
У межах одного кварталу розпорядження чи рішення не
приймається. Для збільшення видатків за рахунок наступного кварталу
необхідний нормативний документ по вищих органах управління чи
розпорядження з обов’язковим повідомленням Міністерства фінансів
України. Якщо ж мається економія по видатках, то вона наприкінці
кварталу не закривається і переходить у фінансування наступного
кварталу.
Збереження і розвиток установ оборонної сфери вимагають
підвищення віддачі фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що
використовуються в цих установах, більш тісного зв'язку виділених з
бюджету коштів з результатами їх використання.
Основними проблемами останніх років є несвоєчасне прийняття
бюджетів, їх недостатня обґрунтованість, невиконання доходної та
зменшення видаткової частини бюджетів, що зумовлювало прийняття
рішень про скорочення витрачання коштів на соціально-економічні
програми після ухвалення відповідних законів тощо.
Зазначені проблеми негативно впливають на діяльність
військових частин в цілому, в тому числі і митних органів, адже
державний бюджет фактично забезпечує життєдіяльність країни,
розвиток економіки, функціонування всіх ланок державних процесів.
Головними напрямками роботи по удосконаленні фінансування

військових частин є :
- упорядкування і раціоналізація мережі підвідомчих установ;
- суттєве скорочення кількості головних розпорядників коштів
державного бюджету та переведення на казначейське обслуговування
практично всіх операцій державного бюджету.
- потрібно провести стандартизацію системи державного
фінансового контролю відповідно до міжнародних стандартів обліку
та звітності.
- запровадження технології електронного нагляду та контролю,
переходу до автоматизованої системи бухгалтерського обліку.
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Хмельницький університет управління та права
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Процеси, які відбуваються у зовнішньому середовищі
функціонування, надання вищим навчальним закладам (ВНЗ) певної
автономії у сфері внутрішнього управління, зумовили потребу в
розробці й запровадженні якісно нових механізмів управління,
спрямованих на забезпечення сталого економічного розвитку.
Важливу роль в здійсненні управління ВНЗ виконує
управлінський облік, який, за визначенням Ф.Ф. Бутинця,
спрямований на визначення та вивчення факторів, обставин та умов,
що впливають на господарську діяльність підприємства [1, с. 13].
Серед основних завдань, які покликаний вирішувати управлінський
облік, слід виділити наступні:
- облік та аналіз внутрішньої та зовнішньої інформації;
- надання необхідної інформації внутрішнім користувачам для
прийняття управлінських рішень;
- оптимальне використання засобів автоматизованої обробки
інформації;
- забезпечення економного, раціонального та ефективного
використання ресурсів;
- складання прогнозу фінансового стану підприємства, фірми на
перспективу, фінансова оцінка альтернативних варіантів їх розвитку та
ін. [4, с. 11].
Отже, управлінський облік передбачає формування ефективної
інформаційної системи, що дає можливість обґрунтувати управлінські
рішення як у коротко-, так і довгостроковій перспективі на всіх рівнях
управління вищим навчальним закладом. На підставі даної інформації
формується стратегія управління фінансово-господарською діяльністю
ВНЗ. Схематично даний процес можна представити на рис.1.
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Рис. 1. Взаємозв'язок управлінського обліку та стратегічного
управління ВНЗ.
Інформаційна система повинна забезпечувати всі рівні
управління ВНЗ достовірною, своєчасною, повною і доречною [2, с.
429], об’єктивною, оперативною, спрямованою на певного споживача,
ідентичною (у випадку її надходження з різних джерел) [3, с. 29]
інформацією, яка б забезпечувала економію часу для споживачів
інформації та сприяла прийняттю найбільш оптимального варіанту
управлінського рішення в процесі формування та реалізації стратегії
навчального закладу.
Управлінський облік надає інформацію про сучасний стан, зміни
та тенденції розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища ВНЗ.
На підставі таких даних здійснюється стратегічний аналіз діяльності,
який є невід’ємним елементом процесу стратегічного управління
навчальним закладом. Інформація про внутрішнє середовище
навчального закладу має містити дані про фінансовий стан, кадрове,
матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, організаційну
структуру та ін. Зовнішнє середовище аналізується в розрізі впливу
економічних, політико-правових, соціально-культурних факторів,
ринкового та конкурентного середовища. Факторний аналіз впливу на
внутрішнє та зовнішнє середовище дозволяє виявити сильні та слабкі
сторони діяльності, його можливості та загрози.
Отже, на нашу думку, управлінський облік у вищому
навчальному закладі – це складова його інформаційної системи, яка
формує відповідну інформацію, що має на меті прийняття найбільш
оптимального варіанту управлінського рішення в процесі формування
та реалізації стратегії навчального закладу.
Список використаних джерел:
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і
розвитку ринкових відносин в постсоціалістичних країнах значною
мірою базується на перебудові і вдосконаленні форм і методів
бухгалтерського обліку та контролю , одним з яких і є інвентаризація.
Це перевірка і документальне підтвердження наявності , стану і оцінки
активів, власного капіталу та зобов’язань підприємства для
забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та
фінансової звітності , контролю за збереження майна.
Дослідженням цього методу бухгалтерського обліку займаються
як зарубіжні так і вітчизняні науковці. Найбільш вагомий внесок у
розвиток теорії інвентаризації : В.Д.Андреєв, С.В. Барабаш, В.В.
Чудовець, М.Т. Білуха, М.Р. Метьюс, М.Х.Б. Перера.
Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно
до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів,
документів і розрахунків від 11.08.94 № 69.
При проведенні інвентаризації НМА необхідно перевірити:
1) документальне оформлення нематеріальних активів;
2) наявність документів, які підтверджують права власності на
нематеріальні активи або права на їх використання;
3) термін володіння правами та інші документально
підтверджені умови закріплення прав власності чи прав використання
даних об’єктів;
4) порядок оформлення режиму службової та комерційної
таємниці щодо нематеріальних активів групи „ноу-хау‖;
У ході проведення інвентаризації
нематеріальних активів
складається інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної
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власності у складі нематеріальних активів (типова форма №НА-4) в
одному примірнику, окремо за кожним місцезнаходженням об’єктів
права інтелектуальної власності та за кожною особою відповідальною
за використання об’єктів права власності. При його складанні особа
відповідальна за використання об’єктів права власності дає розписку
про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові
документи передані бухгалтерській службі і всі об'єкти права
інтелектуальної власності, одержані для використання і зберігання,
оприбутковані, а ті об'єкти, що вибули (ліквідовані), списані.
Кожен нематеріальний актив має свої особливості. Основною
проблемою є відсутність типових форм документів, які б стосувались
суто торгового знаку чи марки, а не до всіх об’єктів інтелектуальної
власності. Законодавство також залишає за підприємницькими
структурами право на самостійну розробку необхідних документів, але
це знову ж таки зумовлює певні перешкоди,зокрема при порівнянні
документів різних підприємств.
На основі проведених досліджень ми встановили, що
інвентаризація нематеріальних активів має досить важливе значення
для ведення обліку, проте існують
проблеми, які потребують
вирішення, адже постійне удосконалення процесу дасть змогу
зробити інвентаризацію ефективнішою.
Список використаних джерел:
1. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків,
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 .08. 94 р. № 69
2. М.Я. Дем’яненко, В.В. Чудовець. Інвентаризація в системі бухгалтерського
обліку / М.Я. Дем’яненко, В.В. Чудовець.-К.:ННЦ,2008.-288с.
3. Пантелійчук Л. Декілька слів про НМА та права інтелектуальної власності //
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МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УМОВ І
ОХОРОНИ ПРАЦІ
Визначення економічної ефективності заходів щодо охорони
праці є одним з актуальних питань на рівні як держави, так і окремого
підприємства, компанії.
Останніми роками питання, пов’язані з економічною
ефективністю заходів щодо охорони праці, широко обговорювались.
Дискусія розгорталася на рівні як Європейського Союзу і країн, що
входять до нього, так і окремих компаній.. В м. Гаазі (Нідерланди)
пройшла перша Європейська конференція з питань економічної
ефективності заходів щодо охорони праці , яка визначила існування
низки методичних підходів до економічної оцінки заходів щодо
охорони праці. Найважливішими з них є аналіз витрат і доходів (АВД),
аналіз ефективності витрат (АЕВ) та методи розрахунку сукупних
витрат, пов’язаних з виробничим травматизмом і захворюваністю.
На нашу думку, фактично
аналіз витрат і доходів є
інструментом, що виявляє економічні наслідки і може бути
використаний при вдосконаленні внутрішньофірмової системи
прийняття рішень. За традицією АВД досить успішно пристосовується
до виробничих витрат і робіт, у яких розподіл вартості на витрати та
доходи є чітким. При розподілі ж грошової вартості, що відноситься
до безпеки і гігієни праці, виникають проблеми, особливо в частині
доході.
В аналізі ефективності витрат (АЕВ) розраховується баланс між
результатами заходів та грошовими витратами. На нашу думку, АЕВ
застосовується особливо успішно при зіставленні кількох варіантів
рішення однієї і тієї самої задачі.
Аналіз витрат через захворюваність (АВЗ) — це метод
розрахунку витрат, що можуть бути пов’язані з виробничим
травматизмом та захворюваністю працівників.
Отже, АВЗ виявляє масштаб проблеми в кількісному вираженні,
тоді як АВД і АЕВ призначені для вибору оптимального рішення. Він
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пристосовується як до фінансових, так і до соціально-економічних
витрат залежно від адресата, для якого проводиться розрахунок.
Для оцінки результатів проведення заходів щодо поліпшення
умов та охорони праці в Україні запропоновані чотири групи
показників:
1.зміна стану умов і охорони праці;
2. соціальні;
3. соціально-економічні;
4. економічні.
На нашу думку, зміна стану умов і охорони праці
характеризується підвищенням рівня безпеки праці, поліпшенням
санітарно-гігієнічних, психофізіологічних, естетичних показників.
Підвищення рівня безпеки праці супроводжується збільшенням
кількості машин і механізмів, виробничих будівель, приведених у
відповідність до вимог стандартів безпеки праці та інших нормативних
актів.
Зміни стану виробничого середовища за факторами оцінюються
різницею абсолютних величин до і після впровадження заходів, а
також порівнянням відносних показників, що характеризують ступінь
відповідності тих чи інших факторів гранично допустимим
концентраціям, гранично допустимим рівням або заданим рівням.
Комплексна оцінка зміни стану умов праці здійснюється за
показниками приросту кількості робочих місць, на яких умови праці
приведені у відповідність до нормативних вимог.
Соціальні результати заходів щодо поліпшення умов та охорони
праці визначаються наступними показниками:
- збільшенням кількості робочих місць, які відповідають
нормативним вимогам (як у комплексі, так і за окремими факторами),
й скороченням чисельності працюючих у незадовільних умовах праці;
- зниженням рівня виробничого травматизму;
- зменшенням кількості випадків професійної захворюваності,
пов’язаною з незадовільними умовами праці;
- скороченням кількості випадків інвалідності внаслідок
травматизму чи професійної захворюваності;
- зменшенням плинності кадрів через незадовільні умови праці.
Ми також вважаємо, що для оцінки соціальних результатів
можуть використовуватися також інші показники - ступені
задоволення працею та її престижності тощо. Показники соціальної і
соціально-економічної ефективності розраховуються як відношення
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величини соціальних або соціально-економічних результатів до
витрат, необхідних для їх здійснення.
Отже, економічні результати заходів щодо поліпшення умов та
охорони праці виражаються у вигляді економії за рахунок, зменшення
збитків унаслідок аварій, нещасних випадків і професійних
захворювань як в економіці в цілому, так і на кожному підприємстві.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ У
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ ПІДПРИЄМСТВ
Загальновідомо, що фінансова звітність покликана задовольняти
інформаційні потреби суб’єктів господарювання у процесі прийняття
економічних рішень. Однак не завжди інформація, що подається у
фінансових звітах, є достовірною та їй можуть бути притаманні такі
внутрішні обмеження як: фінансова звітність відображає минулі події,
а не майбутні; активи в основному несуть історичну, а не справедливу
ринкову вартість; інформація невідкоригована на індекс інфляції;
звітність носить періодичний характер і складається по закінченні
звітного періоду.
Тому, для подолання вищезазначених обмежень в ході аудиту
показників фінансової звітності необхідно використовувати
інформацію з різних джерел. Фінансова звітність, яка базується на
ретроспективній інформації, може допомогти аудитору спрогнозувати
майбутній чистий прибуток і грошові потоки. Це можна зробити з
допомогою визначення справедливої ринкової вартості активів
відображених у звітності. Далі необхідно дослідити галузь, в якій
працює підприємство, і стратегії, що використовуються ним для
успіху.
Крім того, на інформацію, що подається у фінансових звітах,
впливає упереджене ставлення керівництва. Воно відображається у
широті рішень керівництва, яке може застосовувати різні облікові
методи. Менеджмент має право вибору з великої різноманітності
методів, оцінок і припущень при підготовці фінансової звітності, але в
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межах передбачених ПСБО. Використовуючи свою свободу дій,
керівництво може впливати на управлінські рішення у власних
інтересах, які співпадають або не співпадають з інтересами власників
підприємства. Ця свобода дій утруднює можливість з’ясувати
сторонньому користувачу реальний фінансовий стан і фінансові
результати підприємства. Тому завдання аудитора полягає в тому, щоб
оцінити суму і напрям упередженості керівництва і потім відповідно
відкоригувати фінансову звітність. Це, як правило, можна зробити за
допомогою уважного читання облікової політики, приміток до
фінансової звітності, аналітичним оглядом, спробою зрозуміти будьякі складності з якими зустрівся менеджмент і, відповідно, стимули,
які можуть викликати упередженість фінансової звітності.
При читанні звітності слід спробувати ідентифікувати, яку
стратегію звітування використовують менеджери підприємства.
Стратегія звітування-це політика, яка використовується керівництвом
підприємства для досягнення своїх специфічних цілей за допомогою
вибору облікових методів. В управлінській практиці розрізняють
чотири загальновизнані стратегії звітування:
1. Завищення фінансових результатів і показників фінансового
стану (дана стратегія практикується молодими і швидкозростаючими
компаніями для приваблювання необхідного капіталу; вона також
використовується у ситуаціях, коли компанія має фінансові труднощі
(за допомогою прискореного визнання доходів чи відстроченого
визнання витрат)).
2. Створення прихованих резервів(використовується з метою
―згладжування‖ звітних прибутків від одного періоду до наступного
шляхом суб’єктивного визнання облікових витрат у періоди з високим
доходом, тим самим занижуючи прибуток у поточний період, із
невизнанням даних витрат у наступних періодах, коли звітні доходи
можуть бути нижчими).
3. ―Прийняття ванни‖(полягає у визнанні надлишкових витрат в
одному періоді. Керівництво може застосувати цю стратегію в тому
році, коли воно звітує про збитки. У такі роки менеджмент інколи
вибирає консервативні облікові методи оцінки, нарахування
амортизації, створення резервів та забезпечень, що в свою чергу
збільшує витрати звітного періоду. Визнання додаткових витрат у
збитковий рік допомагає збільшити суму прибутку у наступних
звітних періодах, коли ці витрати уже непотрібно визнавати, що
дозволяє компанії створити видимість швидкого відновлення).
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4. Позабалансове фінансування (використовується для створення
видимості, що підприємство менш залежне від боргів, аніж це є
насправді. Менеджери, знаючи механізм фінансових операцій,
обирають такі облікові методи, які не відображають зобов’язання на
дату складання балансу. Ця стратегія часто практикується, оскільки
керівництво переконане, що вона знижує вартість залучення капіталу
та робить легшим його зростання у майбутньому).
Після того, як вдалося визначити стратегію звітування
підприємства можна відкоригувати грошові суми у фінансовій
звітності для зменшення упередженості, і тим самим покращити її
якість. Відкоригована фінансова звітність може служити джерелом для
подальших аналітичних досліджень.
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СУТНІСТЬ ДОКУМЕНТУВАННЯ ЯК НЕОБХІДНОГО
ЕЛЕМЕНТУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Будь-яка господарська операція, яка відбувається на
підприємстві, повинна знайти відображення у бухгалтерському
документі. В результаті, документ є основним носієм інформації, який
забезпечує суцільне і безперервне відображення фактів фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Документування є одним з основних елементів методу
бухгалтерського обліку. Від якості заповнення первинних документів
залежить достовірність і точність даних бухгалтерського обліку.
Необхідність процесу документування визначено у Законі
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
де первинний документ трактується як документ, який містить
відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення [1].
Що ж являє собою бухгалтерський документ? Для з’ясування
суті даного питання проведемо аналіз літературних джерел.
В.Г. Швець трактує документ як письмове свідчення, яке містить
відомості про господарську операцію [2, с.76]. Аналогічно визначає
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сутність досліджуваного об’єкту Н.М. Ткаченко, доповнюючи при
цьому, що документ надає юридичної сили даним бухгалтерського [3,
c.86].
На думку Й.Я. Даньків документи є основними носіями
первинної облікової інформації. За допомогою них відбувається
суцільне та безперервне відображення фактів фінансово-господарської
діяльності [4, c.163].
«Без документа немає обліку», - зазначають М.В. Кужельний та
В.Г. Лінник. Правильно оформлений документ засвідчує відповідні
права та обов’язки фізичних та юридичних осіб [5, с.163].
А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко та Н.М. Грабова
трактують бухгалтерський документ як письмове свідоцтво певної
форми і змісту, що фіксує і підтверджує факт здійснення
господарської операції або надає письмове розпорядження на право її
здійснення [6, c.81; 7, c.149].
Зарубіжний вчений П.Отле визначає документ як будь-яке
джерело інформації, передання людської думки, знань незалежно від
того, чи втілене воно в матеріально фіксованій формі або є
провідником (передавачем) інформації в часі.
На міжнародному рівні загальним визнано визначення
документа як записаної інформації, яка може бути використана як
одиниця в документаційному процесі.
Отже, документування є важливим елементом методу
бухгалтерського обліку так як забезпечує:
1. повне і своєчасне відображення господарських операцій для
належної організації обліку;
2. контроль за законністю та доцільністю проведення операцій.
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З
метою
приведення
нормативно-правових
актів
з
бухгалтерського обліку та фінансової звітності у відповідність з
Міжнародними стандартами фінансової звітності було внесено низку
змін до чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану
рахунків бухгалтерського обліку й інших нормативних документів.
Основні нововведення призвели до виникнення нових проблемних
питань, зокрема з обліку реалізації основних засобів, які зумовлені
несумісністю вимог застосування певних бухгалтерських рахунків при
відображенні операцій вибуття необоротних активів і порядку
формування інформації для її розкриття у фінансовій звітності.
Отже, нашою метою є висвітлення методичних аспектів обліку
необоротних активів, утримуваних для продажу, в умовах
національної облікової практики.
П(с)БО 27 « Необоротні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність» передбачає виділення в окрему кваліфікаційну
групу тих довгострокових активів, балансову вартість яких буде
відшкодовано, як правило, шляхом продажу (а не шляхом подальшої
експлуатації). Чинним Планом рахунків для обліку цих об’єктів
призначено субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття,
утримувані для продажу» до рахунку 28 «Товари». На нашу думку, є
суперечливим віднесення непоточних активів, утримуваних для
продажу, до товарних запасів. В Інструкції про застосування Плану
рахунків зазначено, що на рахунку 28 «Товари» здійснюють облік
руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з
метою продажу. Таке визначення не можна застосовувати до операцій
перекваліфікації основних засобів із одного виду в інший. Адже
придбання засобів праці здійснювалось з метою подальшого
використання, а не продажу, і на момент прийняття рішення про
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реалізацію цей актив уже був на підприємстві, він не є
новопридбаним.
Тому вважаємо нераціональною вимогу вести облік
досліджуваних об’єктів на будь-якому рахунку класу 2, який
призначений для обліку оборотних активів. Основні засоби чи інші
непоточні активи, які підприємство очікує продати протягом 12
календарних місяців або в яких закінчується дванадцятимісячний
термін корисного використання, за економічною сутністю мають
довгостроковий характер. Вони залишаються засобами праці (не
предметами праці) незалежно від того, коли буде списано на витрати
їхню вартість: чи в результаті продажу до наступної дати балансу, чи
шляхом використання впродовж кількох років.
Проте ведення обліку необоротних активів, що не заплановано
вибули з активного використання у звітному періоді, на рахунку 10
«Основні засоби» до моменту реалізації буде суперечити П(с)БО 7
«Основні засоби», з якого вилучено вимогу списання з балансу
об’єкта основних засобів у разі його вибуття внаслідок продажу. Тобто
об’єкти, що утримуються для використання (дія П(с)БО 7 ), продажу
підлягати не можуть. Реалізувати можна тільки ті об’єкти, що
утримуються для продажу (дія П(с)БО 27 ). Отже, вимога
перекласифікації у необоротні активи, утримувані для продажу, є
очевидно.
Ми пропонуємо облік необоротних активів, щодо яких змінено
правила відшкодування їхньої вартості, вести із застосуванням
рахунку класу 1, а саме на субрахунку 185 «Необоротні активи та
групи вибуття, утримувані для продажу» це відповідає МСФЗ 5: «…
не міняти класифікацію тих активів, які в МСБО 1 «Подання
фінансових звітів» визнаються як непоточні, на поточні лише через те,
що управлінський персонал вирішив їх продати…»
Оскільки для користувачів фінансової звітності доречною є
інформація про довгострокові активи, які очікується реалізувати
впродовж дванадцяти місяців, справедливою є вимога відображувати
їхню вартість окремо від інших оборотних і необоротних активів.
Зміни до П(с)БО 2 «Баланс» передбачено введення розділу IV активу
Балансу підприємства «Необоротні активи та групи вибуття». Додамо,
що наведена інформація про активи, здійснення продажу яких має
високу ймовірність, у вписуваному рядку 275 Балансу порушує
принцип класифікації статей активу в послідовності зростання їх
ліквідності. На нашу думку, доцільно було б вартість непоточних
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активів, утримуваних для продажу, наводити між діючими розділами І
і ІІ активу Балансу. Такий порядок подання статей збереже характер
зміни ліквідності.
Розділ IV П(с)БО 27 передбачено окреме розкриття інформації
про необоротні активи, придатні до продажу, не тільки у Балансі, а й у
Звіті про фінансові результати. При цьому окремо від інших видів
діяльності підприємства, які воно здійснює, наводиться результат від
продажу непоточних активів, тобто сукупний прибуток або збиток, а
не окремо доходи і собівартість реалізованого необоротного об’єкта.
Тому, пропонуємо інформацію про результати реалізації
необоротних активів подавати у вписуваному рядку 178 «Результат
продажу активів, утримуваних для продажу» Звіту про фінансові
результати.
Отже, дослідивши особливості вимог П(с)БО 27 «Необоротні
активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» та
порівнявши їх із вимогами МСФЗ 5 «Необоротні активи, утримувані
для продажу, та припинена діяльність», можна стверджувати, що
надання інформації про активи і групи вибуття активів та зобов’язань,
які підлягають ліквідації, є корисним для користувачів фінансових
звітів. Ця інформація допоможе користувачам оцінити розподіл за
часом, розміри та мінливість майбутніх потоків грошових коштів.
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ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Політико-географічне положення області є периферійним в
Україні, але характеризується центральністю в Європі. Волинь
розташована в центральній частині світового поясу найвищого
політичного і соціально-економічного розвитку. ЇЇ центральне
положення в європейській геополітичній системі є вигідним для
налагодження економічних і культурних стосунків з країнами Європи.
Позитивною стороною є сусідство з Польщею, і Білоруссю, з якими
Україна підтримує дружні стосунки і область має протяжні зони
контакту. Внаслідок цього Волинь має багато варіантів розвитку
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зовнішньо-політичних,
культурних
та
зовнішньо-економічних
відносин і контактів, можливість виходу в європейські країни.
Але на жаль, торговельні відносини волинської області не
завжди були у належному стані. Лише з 2002-2003 років відносини
почали налагоджуватися. Сучасний розвиток економіки області
характеризується тим, що на Волині отримали розвиток більшість
галузей матеріального виробництва і невиробничої сфери. За
окремими видами продукції область вносить деякий внесок у
загальнодержавне виробництво. Взагалі, Волинська область
спеціалізується на лісовій і деревообробній, легкій, харчовій
промисловості, машинобудуванні, на виробництві цукрових буряків,
зернових культур, картоплі, м’ясо-молочному тваринництві.
В області набули подальшого розвитку позитивні зрушення у
вдосконаленні структури промислового виробництва, розвитку
соціально-орієнтованих галузей, які спеціалізуються на випуску
товарів народного споживання.
На 7,6 % зросли обсяги виробництва у харчовій та переробній
промисловості, на 2,7 %– у легкій промисловості.
Внаслідок цього виробництво товарів народного споживання в
цілому по області збільшилось на 7,2 %.
Зараз
відбувається ефективне нарощування виробництва
продукції сільського господарства, харчової та переробної
промисловості, створення ефективного конкурентного середовища,
розвиток інфраструктури аграрного ринку.
На мою думку це
відбувається завдяки впровадженню у виробництво нової техніки та
розвитку економіки в цілому.
У червні цього року вдалось стабілізувати виробництво у
харчовій та переробній промисловості області. Разом з тим
продовжується спад у м’ясопереробній галузі. Виробництво ковбасних
виробів, м’яса та субпродуктів І категорії зменшилось на 20,5 %.
Не дивлячись на деякі проблеми, підприємства області активно
розширюють ринок збуту, налагоджують контакти з іншими
партнерами в Україні та за її межами, беруть участь у різноманітних
виставкових заходах. На міжнародній виставці-ярмарку промислових
технологій, що відбулась 14-17 травня 2003 року в Національному
комплексі ―Експоцентр України‖ представили свою продукцію 35
підприємств, організацій і фірм різних форм власності, у тому числі
―Ковельські ковбаси‖, ―Торчинпродукт‖, ―Комо‖, ―Йоданка
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Павлівська‖, ―Руна‖, ―Роси‖, ―Курка-Чеботурка‖, ―Боніта‖, ―ТрояндаВолинь‖, ―Луцьккондитер‖.
Підприємства ЗАТ ―Ковельські ковбаси‖ і АТ ―Волиньхолдінг‖
стали переможцями Національного конкурсу ―Золоті торгові марки
України‖ у номінаціях ―Якість третього тисячоліття‖ і ―Виробництво
високоякісної продукції лише з натуральної сировини‖.
Як вже було зазначено вище, в промисловості області набули
розвитку такі галузі як машинобудування, легка, харчова, лісова і
деревообробна та промисловість будівельних матеріалів.
Підприємства машинобудування зосереджені в таких центрах як
Луцьк – ЛуАЗ, Луцький підшипниковий завод, електроапаратний
завод АТ „Енко‖, завод „Іскра‖; Любомль – завод „Світязь‖; Рожище –
„Рожищеферммаш‖; Ковель – „Ковельсільмаш‖.
Підприємства харчової промисловості сконцентровані в таких
містах як Луцьк, Ковель, Нововолинськ, Володимир-Волинський та
Торчин. Зокрема саме в них розміщені такі фірми і підприємства як
―Ковельські ковбаси‖, ―Торчинпродукт‖, ―Комо‖, ―Йоданка
Павлівська‖, ―Руна‖, ―Роси‖, ―Курка-Чеботурка‖, ―Боніта‖, ―ТрояндаВолинь‖, ―Луцьккондитер‖. Провідними галузями є цукрова, м’ясна,
плодоконсервна, маслосироробна та молочна. Найбільші підприємства
м’ясної промисловості – Луцький, Нововолинський і Ковельський
м’ясокомбінати, цукрової – Володимир-Волинський, Іваничівський,
Гнідавський (в Луцьку), Горохівський в Мар’янівці.
Сфера торгівлі і громадського харчування Волині знаходиться в
тяжкому стані навіть після реформування. Зменшилися мережі
торговельних закладів, погіршилося обслуговування населення. Не
зважаючи на те, що торгові точки і заклади громадського харчування
оснащені сучасними засобами, касовими апаратами, іншими
обладнанням, вартість наданих послуг різко зменшилась.
Низька купівельна спроможність жителів Волинської області
призвела до занепаду торгівлі в цьому регіоні, хоча останнім часом
торгівля знов починає набирати обортів.
Радує те, що волинська область налагодила зовнішньоекономічні
зв`язки із 77 країнами світу. Найбільшим торговим партнером Волині
є Російська Федерація. Значні експортні поставки здійснено також в
Німеччину (19,1 млн.дол.США, або 14%), Угорщину (12,1
млн.дол.США, або 9%) та Польщу (11,7 млн.дол.США, або 8%)..
Капіталовкладення
протягом
цього
періоду
здійснені
з
Великобританії, Німеччини, Польщі, Нідерландів, Данії, Швейцарії,
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Литви та США. Для порівняння – за три квартали минулого року цей
показник становив 2,7 млн.дол.США.
Звичайно, ці відносини можуть бути покращені якщо Україна
буде брати участь у міжнародних зустрічах, конференціях, форумах,
виставках та ярмарках. Отже Україна має великий торгівельний
потенціал на світовому ринкую Але його потрібно розвивати. На мою
думку, у цьому повинна бути зацікавлена держава, а не тільки самі
підприємці.
УДК 658.5.012.7
Рудик І.В., ст. гр. УІДм-51
Луцький національний технічний університет
КОНТРОЛІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ
ПРОБЛЕМ
У сучасних умовах господарювання особливого значення
набуває ефективне використання облікової інформації для детального
аналізу в прийнятті правильних і своєчасних управлінських рішень,
які дають змогу оперативно вживати дієвих заходів щодо забезпечення
конкурентоспроможності ринкових структур господарювання на
поточний момент і довгострокову перспективу.
Саме тому однією з найважливіших функцій системи
бухгалтерського обліку, що містить фінансову та управлінську
підсистеми,
є
інформаційна
як
засіб
забезпечення
внутрішньогосподарської (управлінської) системи необхідною
обліковою інформацією.
Одним із новітніх напрямків інформаційно-економічного
розвитку суб'єкта господарювання є контролінг.
Зміст контролінгу, як науки, пов'язаний із управлінням і
регулюванням господарської та фінансової діяльності, для чого використовується система отримання та обробки інформації про технікоекономічні показники роботи підприємства.
Контролінг варто розглядати як систему інформації, що сприяє
забезпеченню тривалого існування підприємства і націлена на
майбутнє.
Контролінг виконує функцію внутрішнього контролю на
підприємстві, визначає економічність роботи його окремих структу-
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рних підрозділів. Контролінг здійснює сервісне обслуговування
апарату управління; забезпечує інформацією, необхідною для прийняття рішень.
Найважливіша роль у контролінгу належить інформаційному
забезпеченню, при цьому використовується зовнішнє та внутрішнє
середовище по відношенню до підприємства. До зовнішнього
відносять правові та нормативні акти, статистичні макроекономічні
показники та тенденції, маркетингові дослідження та аналіз ринків
збуту, виконаний сторонніми організаціями, фінансову звітність
конкурентів, продавців та постачальників. Внутрішні джерела
інформації включають фінансову звітність підприємства, плани та
бюджети, тощо. Інформаційна база контролінгу має відповідати таким
вимогам як аналітичність, об'єктивність, вірогідність, єдність,
оперативність та раціональність.
Роль фінансової звітності визначається її особливим місцем в
системі контролінгу підприємства.
Фінансова звітність та бухгалтерський облік виступають
основними інформаційними джерелами системи контролінгу і
водночас є складовими інших взаємопов'язуючих елементів. Вони
служать як передумова економічного та фінансового аналізу та
контролю.
Основним фактором, який сьогодні визначає успіх підприємства
на ринку є створення стійких конкурентних переваг, що показує
наявність
на
підприємстві
системи
забезпечення
конкурентноздатності. Формування такої системи є однією з функцій
контролінгу. Оперативний контролінг забезпечить координацію
діяльності оперативного маркетингу, інноваційного менеджменту для
створення, збереження і розвитку конкурентних переваг підприємства.
Створення таких конкурентних переваг оперативними заходами
можливе лише на короткостроковий час, тому формування нових
довгострокових конкурентних переваг необхідно досягати за
допомогою стратегічного контролінгу. Впровадження системи
оперативного контролінгу можна розглядати як основну ланку в
системі інтеграції управлінських рішень і аналітичної системи
промислового підприємства.
Отже, під контролінгом варто розуміти концепцію ефективного
управління фірмою і забезпечення її довготермінового існування в
якій фінансовій звітності належить особлива роль в забезпеченні
безперебійного та ефективного функціонування підприємства.
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УДК 657
Русин О.В.
Мукачівський державний університет
СУЧАСНИЙ СТАН УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В умовах сучасних ринкових відносин, що зумовлює
необхідність реформування бухгалтерського обліку загалом, великого
значення набуває впровадження системи управлінського обліку для
підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення
його стабільного фінансового становища.
Слід зазначити, що незважаючи на всі переваги використання
системи управлінського обліку, що неодноразово висвітлювались як
вітчизняними, так і закордонними вченими, на вітчизняних
підприємствах управлінський облік практично не впроваджується. Це
зумовлюється рядом проблем, що існують на сучасному етапі.
Впровадження
управлінського
обліку
ставить
перед
керівництвом підприємства вирішення ряду завдань: чи необхідно
створювати спеціалізований підрозділ – управлінську бухгалтерію;
якою буде схема збирання, обробки і аналізу інформації для
управлінського персоналу; чи взагалі доцільним є впровадження
управлінського обліку на підприємстві.
Значний вплив на вирішення даних завдань мають організаційні
особливості конкретного підприємства, характерні риси окремої
галузі, розміри підприємства, потреби щодо забезпечення інформацією
всіх рівнів управління та методики збору й опрацювання даних.
Слід відмітити, що найбільші складності пов’язані з
особливостями галузевої приналежності підприємства. Тут важливо
врахувати методичні підходи, які б дали змогу побудувати облік
витрат та систему бюджетування відповідно до технології, узгодити з
функціями витрат, а також запропонувати такі методи, які б
допомогли створити належну систему контролю витрат.
Зазначимо, що не менш важливе значення при впровадженні
управлінського обліку відіграє податкова політика, що в свою чергу
змушує підприємства завищувати рівень витрат задля зменшення
оподатковуваного прибутку.
Таким чином, бачимо, що постає гостра необхідність перегляду
податкового законодавства, що наразі є причиною владних суперечок.
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Негативним фактором, що висвітлює сучасний стан
управлінського обліку на підприємствах України є також те, що на
даному етапі однією з перспектив його розвитку розглядається
впровадження стратегічного управлінського обліку. Враховуючи те,
що в Європі та інших закордонних країнах стратегічний управлінський
облік виник ще у 80-х роках минулого століття, можемо зробити
висновок, що ситуація на вітчизняних підприємствах вимагає
докорінної перебудови і удосконалення обліку.
В світлі нашого бачення стратегічний аспект управлінського
обліку - це одне з найважливіших джерел інформації для прийняття
рішень в епоху інформаційних технологій, оскільки сучасний
бухгалтерський облік, що має ретроспективний характер, далеко не
завжди може надавати своєчасну та актуальну інформацію для
системи управління. Проте, слід зазначити також, що на даному етапі
розвитку економіки практичне запровадження стратегічного
управлінського обліку є майже неможливим, оскільки це під силу
лише добре організованим підприємствам.
Стримуючим
фактором
унеможливлення
реалізації
стратегічного управлінського обліку, є розмежування різноманітних
служб підприємства, які працюють незалежно один від одного і мають
вузьку спеціалізацію.
Водночас єдиною і основною метою діяльності всіх структурних
підрозділів у кризовий період повинно бути забезпечення виживання
підприємства і розробка
стратегічних цілей з врахуванням
особливостей даної економічної ситуації.
Отже, проаналізувавши сучасний стан управлінського обліку на
вітчизняних підприємствах, зазначимо, що ситуація, яка склалася
потребує значних зусиль з боку держави для популяризації системи
управлінського обліку, а також розуміння керівництвом підприємств
всіх переваг впровадження управлінського обліку, що в свою чергу,
дає змогу спрямувати діяльність кожного окремого підприємства на
досягнення власних стратегічних цілей та підвищення рівня
економічного розвитку країни загалом.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРОСЕРВІСУ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Нині, коли Україна активно інтегрується у світове господарство,
неможливо досягти успіху в сільському господарстві без розвинутої
технічної бази, спроможної забезпечити відповідний технологічний
рівень виробництва та зростання конкуренто-спроможності його
продукції.
Початок реформування народного господарства, ознаменувався
непродуманою лібералізацією ціновою політикою держави, яка
викликала
наростання
диспаритету
цін
при
обміні
сільськогосподарської і промислової продукції, який супроводжувався
гіперінфляцією, незбалансованістю державного бюджету, платіжною
кризою, різким зниженням платоспроможності сільськогосподарських
товаровиробників, що спричинило катастрофічне зниження обсягів
придбання ними технічних засобів.
До числа основних факторів, що зумовили відзначені негативні
процеси, можна віднести:
- низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію
поряд з монопольно високими цінами на засоби виробництва
(диспаритет цін); - високі відсоткові ставки за кредити; - високі
податки; - неконтрольований імпорт продовольства; - низька оплата
праці, і як наслідок, низька технологічна дисципліна, низькі
результати роботи.
Щоб підвищити ефективність аграрної праці необхідно довести
технічну оснащеність сільськогосподарських підприємств до
нормативного рівня, впровадити комплексне постачання господарств,
підприємств, агрофірм і об’єднань матеріально-технічними засобами
та енергоресурсами відповідно до науково обгрунтованих показників
потреби під кількість запланованої продукції і обсягів впровадження
індустріальних технологій, що сприятиме зменшенню трудових затрат
у 1,5-2 рази.
І надалі зростатимуть диспропорції в технічному оснащенні,
оскільки заводи сільськогосподарського машинобудування в Україні
випускають лише 27% найменувань потрібних машин. Крім того, їх
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технічний рівень залишається низьким. На ремонт і технічне
обслуговування щорічно витрачається 70% коштів, що направляються
на придбання нової техніки, або 25% балансової вартості машин (у
Франції - 10%, США - лише 7%).
За цих умов як у сфері техніко-технічного сервісу, так і у сфері
безпосереднього машиновикористання почався вимушений пошук
нових ефективних організаційно-економічних форм виробничої
діяльності. На базі державної, приватної і колективної власності
почали створюватися прокатні пункти, збирально-транспортні загони,
машинно-технологічні станції. У їх формуванні беруть участь
інженерно-технічні служби сільськогосподарських підприємств,
сервісних
та
інших
структур,
заводів
тракторного
і
сільськогосподарського машинобудування комерційні підприємства.
Напрям
їх
виробничої
діяльності
–
забезпечення
сільськогосподарських товаровиробників матеріально-технічними
ресурсами, виконання найважливіших сільськогосподарських робіт та
надання інших послуг.
Значним резервом зменшення витрат на експлуатацію техніки, а
отже зниження собівартості продукції, є структурна перебудова
сільськогосподарського виробництва, а саме: впровадження сучасних
технологій виробництва продукції рослинництва; зменшення частки
посіву культур, вирощування яких підвищує потребу в техніці;
оптимізація складу і структури машинно-тракторного парку
відповідно до нових технологій; застосування перспективних
тракторів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин;
підвищення кваліфікації механізаторських кадрів.
УДК 316.34:316.3
Савчук О.М.
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Проблема нерівності у володінні матеріальними ресурсами є
однією з основних у числі чинників соціальної стратифікації, що
можуть призвести до дестабілізації суспільного життя населення.
Існуюча в сучасній Україні різка диференціація доходів набула
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характеру поляризації. Це, в свою чергу, призводить до таких
негативних наслідків як падіння рівня та якості життя населення,
посилення соціальної напруги в суспільстві, соціальних конфліктів.
Директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН
України Е. Лібанова зазначає, що економічне зростання останніх років
призвело до посилення майнової нерівності серед населення, в країні
не знижуються показники бідності, натомість багаті стають ще
багатшими [1]. Ця інформація вимагає звернути увагу на економічні
чинники, що дестабілізують стратифікаційні процеси, головним серед
яких є доходи населення.
За даними Державного комітету статистики України
середньостатистичний житель України отримує 3 тисячі 506,5 гривні,
киянин більше 8 тисяч гривень. Як і раніше, найнижчі доходи у
жителів західних регіонів. Менше всього доходу в середньому
отримали жителі Тернопільської області – по 2219,3 гривні. Низькі
доходи також у жителів Закарпатської і Чернівецької областей – по
2232,9 грн і 2258,3 грн відповідно. Середній дохід жителів Волинської
області склав 2522,4 грн, Івано-Франківської – 2660,6 грн, Львівської –
3031,9 грн, Рівненської – 2705,6 грн, Хмельницької – 2710,2 грн.
Середній дохід в Київській обл. – 3574,5 грн, Сумській – 3019,3 грн,
Чернігівській – 2825 грн, Житомирській – 2769,3 грн. Серед південних
регіонів найнижчий рівень доходу в Херсонській області – 2380,3
гривні. У Миколаївській і Одеській областях рівень доходу склав
3077,3 грн і 3174,3 грн відповідно, в АР Крим – 2885,1 грн. Високий
рівень доходу фіксується в промислових регіонах. Так, в
Дніпропетровській області він склав 3979,2 грн, в Донецькій – 4229,1
грн, Запорізькій — 3811,4 грн, Луганській — 3570,3 грн, Харківській
— 3496,1 грн.
Серед центральних областей найнижчий рівень доходу у жителів
Вінницької області – 2681,9 гривень. У Кіровоградській області –
2698,4 грн, Полтавській – 3324,9 грн, Черкаській – 2967,5 грн. У Києві
і Севастополі середній дохід – 8230,8 грн і 3300,9 грн відповідно.
Також варто відзначити, що у всіх регіонах України показник доходів
в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року зріс в середньому від
0,6 % у Чернігівській області до 9,5% у Вінницькій області [2].
У Волинській області рівень диференціації доходів незначний,
це пов’язано із невисоким рівнем доходів по області загалом, хоча
наша країна характеризується дуже високим рівнем диференціації
доходів. Щодо регіональних особливостей оплати праці Волинської
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області, то найвищі рівні номінальної заробітної плати спостерігаємо
у м. Луцьку, м. Ковелі, м. Нововолинську та в Любомльському районі,
найнижчий – у Ковельському, Ратнівському та Турійському районах.
Таким чином, головною умовою для подолання диференціації
у доходах є реформування системи соціального захисту, направлене на
посилення її адресності і пов'язане з регулюванням величини
гарантованого мінімального доходу. Як свідчить світова практика,
ефективними заходами реформаторської політики в даному напрямі
може стати розвиток нових соціальних технологій, які торкаються
підтримки малозабезпечених сімей, надання безкоштовних послуг
охорони здоров'я і освіти, а також послуг соціальної реабілітації.
Необхідний комплексний підхід, орієнтований як на бідні, так і на
відносно забезпечені верстви суспільства. Зусилля держави з
підвищення рівня життя всіх верств населення незалежно від їхнього
матеріального становища мають спиратися на забезпечення стійкого
економічного зростання, всебічний розвиток і максимально повне
використання трудового потенціалу країни, поліпшення ситуації на
ринку праці.
Список використаних джерел:
1. Оцінка і прогнози // Економіст – № 12 – 2003. с. – 18.
2. http://ua-reporter.com/content/94545
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Трансакційні витрати як індикатор розвитку чи недосконалості
ринкової економіки є центром дискусій серед науковців економічного
спрямування. За висловлюванням окремих з них, зазначений термін є
новим і мало вивченим. Проте, опис трансакцій в економічних працях
кінця ХІХ століття свідчить про актуальність проблеми того часу.
Поза увагою залишився обліковий вимір трансакційних витрат,
їх фактичне відображення, методика контролю та аналізу з метою
управління ними і впливі на ризикові ситуації.
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У роботі Б.Коллінза та Ф.Фабоцці [1] визначено склад
трансакційних витрат, зокрема, в частині постійних витрат: комісійні,
податки, винагороди за трансфер, в частитні змінних: витрати
виконання, пов’язані з впливом на ціни і витрати вибору часу
проведення операції на ринку; альтернативні витрати, які
визначаються як різниця між очікуваними результатами, реальними
результатами, витратами виконання і постійними витратами.
Витрати, які пов’язані з впливом на ціни, відображають рух цін
на актив, який є результатом торгів плюс спред між ціною попиту та
пропозиції для гравців на ринку. Витрати вибору часу проведення
операції на ринку – відображають рух цін під час трансакції, тобто між
її початком та завершенням, пов’язаний з трансакціями інших
учасників ринку.
Дж.Стіглер вказує на те, що визначними для ринкових
трансакцій є витрати на отримання інформації, тобто витрати пошуку
контрагентів та вимірювання корисних параметрів товару [2]. Для
ринків одиничних товарів важливим фактором, який визначає
трансакційні витрати є: концентрація у часі та просторі продавців та
покупців, тобто локалізація трансакцій з метою спрощення
ідентифікації контрагентів, реклама, наявність гарантії на товар, тощо.
Х.Демсец в своїй статті "На шляху до теорії прав власності"
зазначає, що величина трансакційних витрат "може бути високою
порівняно з вигодами через "природні" труднощі здійснення
трансакцій або через причини правового характеру". Цей розподіл
факторів, які визначають трансакційні витрати, на фактори
"природного" та штучного характеру виглядає досить важливим.
Можна передбачити, що при вирішені проблем координації
господарських відносин та управління трансакційними витратами
шляхом створення інституцій у першому випадку переважатимуть
мотиви координації та доступності інформації, а у другому – мотиви
розподілу доходу та обмеження трансакцій.
М.Дженсен та В.Меклінг вказують на те, що важливим
фактором, який впливає на величину трансакційних витрат певного
виду контрактних відносин є відповідність контракту існуючим
зовнішнім правилам гри [3]. Якщо даний вид контракту визнається
незаконним, це суттєво збільшує трансакційні витрати його
використання.
Фактори, які впливають на величину трансакційних витрат на
ринках суттєво різняться в залежності від особливостей
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інституційного середовища. Ринкові трансакції можна розділити на
такі, що відбуваються на стандартизованих ринках в рамках не
персоніфікованого обміну, та на такі, де бракує стандартизації, що
потребують відповідності контрагентів.
Список використаних джерел:
1. Collins B., Fabozzi F. A methodology for measuring transaction costs // Financial
Analysts Journal. – 1991. – Vol.47. – pp. 27-36.
2. Stigler G. The Economics of Information // The Journal of Political Economy. –
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3. Jensen M.C., Meckling W.H. Rights and Production Functions an Application to
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ВІТЧИЗНЯНИЙ АУДИТ В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Аудит в Україні є порівняно новим видом діяльності і тому,
процес його розвитку супроводжується виникненням проблемних
питань, що обумовлені впливом цілого ряду чинників і обставин:
недосконалість вітчизняного законодавства з аудиту, незначний
практичний досвід, відсутність методики з проведення та
документування процесу аудиту, що набуває особливої актуальності в
умовах фінансово-економічної кризи.
Фінансова криза значною мірою послабила аудиторську
професію в Україні. Сьогодні невеликі аудиторські фірми, ресурси
яких значно скоротились, і відповідно можливість інвестувати також
зменшилась, з неймовірними труднощами витримують фінансове
навантаження і не розвиваються. Дещо впали ставки на аудиторські
послуги, що негативно позначається на здатності професії
підтримувати необхідний рівень якості. У багатьох компаній не
вистачає коштів для навчання своїх фахівців, для забезпечення якості
їх роботи, для відповідного контролю за якістю.
Аудиторські фірми не вдаються до створення нових видів
послуг, а зосереджуються більше на «цементуванні» відносин з
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існуючими клієнтами. Серед основних негативних тенденцій:
скорочення портфеля обслуговування клієнтів, зниження цін на
послуги і демпінг на ринку, зниження толерантності збоку клієнтів до
негативних висновків аудиту та активізація міграції від однієї
аудиторської компанії до іншої з більш низькими цінами, низька
диференціація клієнтів аудиторських компаній серед брендів, слабке
розуміння сенсу в чому полягає якісна робота аудитора. З огляду на
це, прогнозується скорочення кількості малих аудиторських компаній і
приватних аудиторів особливо з урахуванням змін у податковій
системі, які прийдуть з прийняттям нового податкового кодексу.
Утім, світова фінансово-економічна криза кинула тінь на
систему аудиту, що склалася у світі. Досить зазначити, що причиною
кризи став провал ринкового нагляду в деяких розвинених країнах.
Отже, аудиторам належить переглянути свої ролі і бути готовими до
необхідних змін, щоб вибратися з кризи. В Україні, відомій у світі
високим рівнем корупції, позиція аудитора «моя хата з краю» є
неприйнятною. А ті, хто її дотримуються, несуть відповідальність за
кризу. Ключами до подолання проблем в аудиторському середовищі є
публічність і прозорість. І починати треба з публікації не лише звітів
підприємств, але й висновків аудиторів.
Якість бухгалтерського обліку та аудиту є ключовими
складовими прозорості та конкурентоспроможності. Відвертість та
прозорість – це перший крок до підвищення конкурентоспроможності.
Наївно вважати, що ринок в Україні підвищить попит на якісний аудит
та якісну звітність, адже сам ринок приховує інформацію з метою
взяти участь в перерозподілі державних або приватних ресурсів в
умовах кризи.
Оскільки, ключовим фактором є прозорість та достовірність
фінансової звітності, тому доцільно Україні прийняти Міжнародні
стандарти фінансової звітності як такі, без доповнень чи скорочень. І
це не лише буде великим кроком на шляху до розвитку аудиторської і
бухгалтерської професії. Головне, що цей крок допоможе
українському бізнесу забезпечити прозорість та інтеграцію у
міжнародний бізнес, полегшивши доступ до міжнародного капіталу.
Це наблизить Україну до стандартів прозорості, зрозумілості, яких
дотримуються в усьому світі.
Отже, постає необхідність обґрунтування підходу, який би
дозволяв розглядати аудит як цілісну систему з розвинутими
інфраструктурою та забезпеченням, оцінювати її ефективність,
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характер та ступінь впливу на суспільно-господарські процеси. Аудит
відіграє важливу роль у відродженні України після фінансової кризи,
забезпечуючи достовірне розкриття інформації для бізнесу.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Волинська область займає вигідне прикордонне положення, що
сприяє розвиткові культурних та економічних зв'язків із зарубіжними
країнами, зокрема з Польщею, з якою він межує. В період існування
СРСР (в умовах закритих кордонів) ця перевага географічного
положення району не могла бути реалізована, оскільки прикордонні
райони практично не мали шансів на інтенсивний розвиток порівняно
з центральними. З відкриттям кордонів положення змінилось, і для
регіону з'явились перспективи розвитку.
Визначальним фактором для формування спеціалізації регіону є
наявність досить великих запасів лісових і земельних ресурсів, на
відміну від мінеральних, які незначні.
Проблеми економічного району пов'язані з низькою
розвиненістю господарського комплексу, недостатньою транспортною
мережею, радіаційним забрудненням території. Після вибуху на ЧАЕС
вітер ніс радіаційні елементи саме на захід, на Волинську, Рівненську,
Луцьку області. Але, не дивлячись на маленьку щільність населення і
низький рівень урбанізації в районі прослідковується високий
природний приріст населення. За показником проросту - зменшення
населення Волинська область займає 4 місце, ввійшовши в список тих
областей де зменшення населення менше ніж в цілому по країні.
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Промисловість Волинського регіону зосереджена в лісових і
деревообробних галузях. Підприємства по переробці дерева
виробляють: будівну фанеру, меблі, паркети тощо. Район має дуже
багаті запаси лісових і земельних ресурсів, що і призвело до
виникнення в регіоні великої кількості деревообробних підприємств.
Також в регіоні зосереджені машинобудівні і металообробні
підприємства, що виробляють с/г машини, автомобілі, будівельні
інструменти, обладнання для тваринництва тощо. Мають місце в
промисловості регіону підприємства, зосереджені на фарфорофаянсовій будівельній, хімічній галузях. Хімічна галузь виробляє
азотні добрива, .товари побічної хімії, і пластмасові вироби. Дуже
розвинута харчова галузь Волинської області. Особливо цукрова,
спиртова, плодоовочева, і маслоробна, сироварна, борошномельна та
м'ясна галузі.
На основі дослідження показників діяльності промисловості
регіону можна сформулювати основні соціально-економічні проблеми
області:
1) Передбачення додаткових коштів на продовження
реконструкції автодороги Київ-Ковель-Ягодин. Через територію
області проходить автомобільна дорога державного значення КиївКовель-Ягодин протяжністю 155,7 км, з яких 68,7 км співпадає з
міжнародним транспортним коридором Балтійське море - Чорне море.
2) Поліпшення інформаційного забезпечення учасників
транспортного руху на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин. На автодорозі
Київ-Ковель-Ягодин, за виключенням ділянки, що проходить
територією області, встановлено недостатню кількість інформаційнодорожніх знаків, що інформують про віддалі до кінцевих населених
пунктів дороги, зокрема. - до Луцька, Ковеля, Ягодина.
3) Будівництво газопроводів - відводів до м. Любомля та смт.
Маневичі. Рівень газифікації сільської місцевості природним газом в
області складає 21 відсоток. Не газифіковано Маневицький,
Любомльський та Шацький райони. Підведення природного газу до м.
Любомля в кінцевому результаті дозволить вирішити проблему
газифікації 68 сільських населених пунктів району.
4) Збільшення пропускної спроможності міжнародного
автомобільного пункту пропуску на українсько-польському кордоні
шляхом реконструкції пункту пропуску "Устилуг-Зосін", під'їзних
шляхів та спорудження нового мосту через річку Західний Буг що
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дозволить збільшити його пропускну спроможність за рахунок
пропуску вантажних транспортних засобів .
5) Подолання занепаду сільськогосподарського виробництва
через кризу в АПК, брак кадрів і слабкість сільськогосподарських
підприємств.
Волинська область є регресивним слаборозвинутим в
економічному плані регіоном, що тягне за собою низку складних
соціальних проблем. Отже, економіка області вимагає посиленої уваги
з боку органів державної влади щодо залучення інвестицій,
підвищення сприятливості інвестиційного клімату та дій, спрямованих
на розвиток привабливих галузей промисловості області.
УДК 657
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ЗВІТНОСТІ
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Перехід економіки України, на рівень ринкових відносин,
зумовлює необхідність розвитку комерційних банків.
Комерційних банк, як основна кредитно-фінансова установа
країни, повинна надавати достовірну інформацію про свою діяльність
у вигляді звітів.
Відповідно, дана інформація підтверджується аудитом.
Спираючись на те, що необхідність аудиторських послуг фінансової
звітності комерційного банку пов’язана з її публікацією та враховуючи
той факт, що звітність відображає основні показники діяльності
грошово-кредитної установи, то вона повинна бути перевірена на
предмет достовірності та наявності аудиторського висновку. Такий
порядок, передбачений у Законі України «Про аудиторську
діяльність» [1].
Так як, аудиторський висновок служить основою довіри до
фінансової звітності, для користувача це не може служити достатньою
підставою для складення ним оцінки економічної стабільності
підприємства в найближчому майбутньому або ефективності роботи
його керівництва [2].
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Аудитор, як гарант достовірної інформації повинен здійснювати
аудиторські послуги з певною долею професійного скептицизму,
враховуючи, що завжди можуть існувати обставини, котрі призводять
до перекручень фінансової звітності по окремих важливих показниках.
У відповідності з національними нормативами аудит передбачає
забезпечення обґрунтованої, але не абсолютної гарантії того, що
звітність, яка офіційно оприлюднюється, в цілому не містить у собі
істотних перекручень [3].
На нашу думку, доцільно буде запропонувати таку методику
проведення аудиту звітності комерційного банку:
 На самому початку аудиту фінансової звітності комерційного
банку встановлюється відповідність її чинним законодавчим та іншим
нормативно-правовим актам.
 Під час аналізу показників фінансової звітності з метою
встановлення її реальності й достовірності аудитори покликані
виявляти нереальну дебіторську заборгованість.
 Аудит
встановлює,
також,
несвоєчасно
погашену
кредиторську заборгованість (кредити і позики, не погашені в строк;
кредити не сплачені в строк; поточні зобов'язання за розрахунками з
бюджетом, з оплати праці тощо).
 Аудитор перевіряє правильність і своєчасність складання
Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух коштів, Звіту
про власний капітал. Однак потрібно врахувати відповідність даних
аналітичного обліку оборотам і залишкам із рахунків синтетичного
обліку у головній книзі, оборотній відомості за синтетичними
рахунками.
Варто зазначити, що дана методика визначає основні питання
проведення аудиту звітності комерційного банку, що дозволить
аудитору гнучке маневрування даними та прийняття оптимального
рішення стосовно подальшої роботи комерційного банку.
З врахуванням вище зазначеного, можна відмітити що, аудит
фінансової звітності комерційного банку є надійною гарантією
достовірності результатів фінансово-господарської діяльності для її
оцінки за звітний період та розробки заходів щодо її подальшого
удосконалення. Але проблема звітності аудиту комерційних банків є
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недокінця вивченою, тому дане питання потребує подальшого
дослідження.
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ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ В АУДИТІ
У процесі формування ринкових відносин в економіці України
виникло багато проблем, які, незважаючи на отримані результати, не
можна вважати розв’язаними. Одна з таких проблем - це організація на
належному рівні процесу планування аудиторської перевірки суб’єктів
господарювання, що є гарантією якісного надання аудиторських
послуг.
Значний внесок у розвиток теорії аудиту, зокрема, принципів
планування, зробили українські та зарубіжні вчені й практики:
Р.Адамс, Р.Монтгомері, В.Д.Андрєєв, М.Т.Білуха, С.М.Бичкова,
Ф.Ф.Бутинець, Є.М.Гутцайт, Р. Додж, П.І.Камишанов, О.А.Петрик,
В.І.Подольський,
О.Ю.Редько,
В.С.Рудницький,
Я.В.Соколов,
В.П.Суйц, Б.Ф.Усач, А.Д.Шеремет.
Принцип (від латинського principium - початок, основа)- це
вихідне положення якої-небудь теорії, учення, науки [1, С.174]. В
аудиті за допомогою системи принципів встановлюються базові
поняття, правила, визначається логіка аудиторських процедур.
В.П.Суйц пропонує визначити принцип аудиту як "…основні початки,
на яких здійснюється аудиторська діяльність" [2, С. 193].
Більшістю авторами, в працях присвячених плануванню аудиту,
виділяються наступні принципи:
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 комплексність - забезпечення взаємозв'язаності і узгодженості
всіх етапів планування - від попереднього планування до складання
загального плану і програми аудиту;
 безперервності - встановлення зв'язаних завдань групі
аудиторів і ув'язку етапів планування по термінах і по суміжних
господарюючих суб'єктах (структурним підрозділам, виділеним на
окремий баланс, філіям, представництвам). При плануванні аудиту на
тривалий період (в разі аудиторського супроводу економічного
суб'єкта протягом року) необхідно своєчасно коригувати плани і
програми проведення аудиту з урахуванням змін і результатів
проміжних аудиторських перевірок [3, С. 67];
 оптимальності - забезпечення варіантності планування в
процесі планування аудиторської організації для можливості вибору
оптимального варіанту загального плану і програми аудиту на підставі
критеріїв, визначених самою аудиторською організацією.
Ми пропонуємо доповнити принципи планування аудиту такими
принципами як:
 принцип науковості – це означає, що планування має
здійснюватися на науковій основі, тобто на достовірній інформації і
наукових методах;
 принцип провідних ланок та пріоритетність їх реалізації – це
означає, що завжди необхідно обирати провідні ланки, які мають
суттєвий вплив на показники фінансової звітності;
 принцип взаємної ув’язки і координації – це означає, що
планування має охоплювати всі аспекти діяльності досліджувального
підприємства з метою забезпечення збалансованості в роботі.
Таким чином, під принципами планування аудиту слід розуміти
основні теоретичні положення, якими слід керуватися в процесі
планування аудиту на досліджувальному підприємстві.
Дотримання вищезазначених принципів дозволяє забезпечити
ефективність і якість аудиторської перевірки.
Список використаних джерел:
1. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.; 2-ге вид.-К.: Знання-Прес, 2004.-223с.
2. Шеремет, А.Д. Аудит [Текст] / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – 5-е изд., перераб.
и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. — 448 с.
3. Пилипенко І.І. Стандарти аудиту та етики : [навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл.] / І.І.Пилипенко, О.Ю.Редько. – К. : ДП Інформаційно-аналітичне агентство,
2007.– 277 с.
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ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
АУДИТ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ І ОПТИМІЗАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
На даному етапі розвитку економічних взаємин в нашій країні
істотною є проблема, що стосується зв'язку аудиту і оцінки
ефективності господарської діяльності. Аудиторська діяльність
визначається зараз більшістю фахівців як підприємницька діяльність
по проведенню власне аудиту і наданню послуг, супутніх аудиту.
Метою аудиту є висловлення думки про достовірність фінансової
звітності осіб що перевіряються. Під достовірністю розуміється міра
точності даних фінансової звітності, яка дозволяє користувачеві цієї
звітності на підставі її даних сформувати правильні висновки про
результати господарської діяльності, фінансове і майнове положення
аудійованих осіб і приймати обґрунтовані рішення, що базуються на
цих висновках.
Сучасне положення в економіці ставить проблему введення до
сутності аудиту не лише визначення достовірності складання
фінансової звітності, але і оцінки ефективності господарської
діяльності аудійованих осіб, здатності їх продовжувати подальшу
діяльність принаймні протягом наступного за звітним роком.
Прийнято вважати, що фінансова звітність, підтверджена
аудитором, правильно відображає господарську діяльність, її
результати, хоча це не завжди так.
На це безпосередньо впливає обмеженість бухгалтерського
обліку, а, отже, і звітності, що не дозволяє точно відображувати
результати
господарської
діяльності.
Це
проявляється
в
ретроспективності бухгалтерської звітності, яку користувачі можуть
побачити у кращому разі через 90 днів після звітної дати; у
індивідуальній обліковій політиці, яка дозволяє або прикрасити
фінансові результати і фінансове положення, або, навпаки, при
необхідності занизити ці результати і фінансове положення загалом; у
порушенні нормативних актів і часто в протиріччях в них, тощо.
У цій ситуації одним з ефективних заходів, окрім власне
проведення аудиторських робіт, є наступна спільна робота аудитора і

488Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

менеджменту компанії з метою забезпечення належного формування і
впровадження надійної системи внутрішнього контролю бізнеспроцесів, яка надасть достатню упевненість в досягненні стратегічних
цілей компанії і її власників.
За результатами здійснення відповідних контрольних дій
аудитор формує звіт про перевірку ефективності внутрішнього
контролю по конкретній такій перевірці із зазначенням виконаних
процедур, їх достатності, своєчасності і ефективності, який доводиться
до тих же осіб, кому було раніше представлено основний
аудиторський висновок.
Інший напрям спільної роботи аудитора з менеджментом
компанії пов'язаний з наданням консалтингової підтримки
менеджменту. Відповідальним за формування надійної системи
внутрішнього контролю і підтримку її функціонування згідно з
діючими принципами корпоративного управління виступає вище
керівництво компанії. Проте, як свідчить практика, менеджменту
компаній зазвичай необхідні додаткові спеціальні знання і допомога в
таких областях управління, як внутрішній контроль і управління
ризиками. У зв'язку з цим аудитор може залучатись як консультант з
питань тестування процедур внутрішнього контролю, що вводяться,
оцінки дизайну контролю, перевірки виконання процедур
внутрішнього контролю, а також забезпечення методологічної
підтримки при організації процесів внутрішнього контролю і
управління ризиками.
Список використаних джерел:
1. Аудит: Застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці
України. Навч. посіб. – К.: ―Статус‖, 2005. – 172 с.
2. Аудит: Практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельний, Е. Петрик и
др.; Под ред. А. Кузьмінського. – К.: Учетинформ, 1996. – 283 с.
3. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: Пер. с англ. –
М. : Финансы и статистика, ЮНИТИ, 2002. – 240 с.
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ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ ВИТРАТ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сучасне машинобудівне підприємство cамо по собі
характеризується структурно-організаційною системою зі складними
економічними, соціальними та організаційними зв’язками. Зважаючи
на внутрішню багаторівневу організаційно-управлінську структуру та
ускладнений формат ринкової економіки його діяльність
супроводжується виникненням різновекторних витрат. Передумовою
забезпечення раціональних умов функціонування машинобудівного
підприємства виступає діагностика витрат, оскільки понесені витрати
впливають не тільки на операційні результати діяльності, а й
визначально стосуються формування стратегічних можливостей його
функціонування.
В економічній літературі для проведення діагностики витрат
пропоновано чисельне використання різноформатних агрегованих
показників. Зокрема, для машинобудівних підприємств, враховуючи
суттєву за своїм технологічним процесом витратоємність при
виготовленні продукції, пропонуються адекватні й характерні для
таких
цілей
показники:
матеріаломісткість,
трудомісткість,
енергомісткість, фондомісткість та інші. Складність агрегації
величини таких показників пов’язана з існуванням казуального зв’язку
між ними, який не завжди об’єктивізує результати аналізу,
моніторингу чи діагностики. Зниження різних показників
витратомісткості залежать від використовуваної чи зміненої технології
виробництва, вартості матеріалів, тривалості виробничих процесів.
Застосування показників витратомісткості пропонується при
проведенні діагностики витрат за елементами, за статтями калькуляції,
за видами діяльності. Проведення діагностики витрат за статтями
калькуляції дозволяє визначити ті статті витрат, які при ефективному
управлінні можуть знизити мінімально допустиму суму витрат при
збереженні конкурентноздатної ціни на машинобудівну продукцію. На
такій основі можна також встановити діапазон зміни величини будьякої із статей калькуляції, при якому витрати на виготовлення
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продукції окупляться. При проведенні діагностики витрат в розрізі
калькуляційних статей доцільно враховувати вартість виготовлення
продукції за основними процесами з деталізацією за виробами.
При визначенні беззбитковості виробництва наводяться
аргументи на користь встановлення загальної величини витрат, за якої
виробництво беззбиткове. Зважаючи на нестабільність економічної
ситуації, низьку конкурентоспроможність продукції вітчизняних
машинобудівних підприємств та купівельну спроможність покупців,
крім основної продукції вони виготовляють інші види продукції. Тому,
для кожного виду продукції досягнення беззбиткового виробництва
буде мати своє відмінне значення; визначення точки беззбитковості в
цілому по заводу розраховують базуючись на інтегральному
показнику, враховуючи вагомість кожного виду продукції в її
досягненні.
Найбільш поширеною є організація проведення діагностики
витрат за елементами, що пов’язано з їх регламентованою
необхідністю відображення у Звіті про фінансові результати.
Економічні відділи машинобудівних підприємств для отримання
аналітичної інформації, оцінюючи витрати в розрізі пропонованих
елементів, здійснюють їх деталізацію.
В переважній більшості вчені пропонують проводити
діагностику невиробничих витрат, які порівняно більш керовані.
Вплив на виробничі витрати можна реалізувати змінивши технологію
виготовлення продукції чи використовуючи ресурси меншої вартості.
Зниження адміністративних витрат та витрат на збут здійснюється
встановленням обмежень щодо їх здіснення.
Викладене дає змогу зробити висновок, що на вибір показників
діагностики витрат машинобудівного вливають такі фактори: цілі
проведення діагностики витрат; скорочення непродуктивних,
виробничих, невиробничих витрат тощо; висока витратомісткість
продукції; широкий асортимент позамовної продукції; можлива чи
вимушена зміна технологічного процесу або його складових;
встановлення конкурентноспроможної ціни продукції; значна
кількість видів діяльності; наявність різноформатних методик
діагностики витрат та інші.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «ЦЕНТР
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ»
Перша спроба створення прототипу системи обліку за центрами
відповідальності датується кінцем XVI ст., коли італійський купець
Анжело ді Пієтро, розвиваючи ідеї виробничого обліку, вимагав, щоб
на всіх виробничих ділянках відповідальні особи обов’язково вели
спеціальні прибутково-видаткові книги, які по закінченню місяця
повинні були передаватися в бухгалтерію.
В середині XIX ст. німецький вчений Ріхард Фішер розділяє
поняття ―місця виникнення витрат‖ і ―центри відповідальності‖. Перші
відносяться до непрямих витрат, інші їх ліквідують, перші ідуть від
об’єкта – виробу, інші – від суб’єкта – людини. Термін ―місця
виникнення витрат‖ часто зустрічався в німецькій літературі, але він
не був конкретизований. До нього включали і виробничі приміщення, і
функціональні обов’язки, і групи певних виробів, і замовлення, і
навіть все підприємство як єдине місце витрат. Все це мало
відношення до калькуляції і зовсім не пов’язувалось з особою,
відповідальною за роботу. Згідно Фішера ―місця виникнення витрат –
це накладні витрати, утворені у певному місці чи для певної цілі‖.
В кінці XIX ст., розвиваючи ідеї обліку за центрами
відповідальності, російські вчені Е. Мудров і П. Рейнбот висувають
пропозицію, згідно якої аналітичні рахунки необхідно відкривати не
на всі види продукції, що вироблялись, а на ділянки (цехи, майстерні),
те, що зараз називається центрами відповідальності. До прямих витрат
вони відносили матеріали, заробітну плату, амортизацію. Інші витрати
розглядались як загальні і один раз в рік (в кінці) розподілялись
пропорційно сумі оборотних засобів, що закріплені за даним
підрозділом. Результати показували по рахунку Товари (готова
продукція). До речі готова продукція обліковувалась лише в
натуральному (кількісному) виразі. В кінці року виконувалась
калькуляція шляхом ділення прямих і частини накладних витрат, що
відносяться до даної майстерні, на об’єм готової продукції, і таким
чином визначалась собівартість, яку записували в книги складського
обліку готової продукції.
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На початку ХХ ст. значний внесок у вдосконалення даної
системи обліку вніс німецький вчений П. Рібель. Він висловив думку,
що непрямі витрати взагалі не треба розподіляти, бо всі результати
господарської діяльності (витрати і доходи) повинні враховуватись
там, де вони виникли.
В середині ХХ ст. у Франції увагу на центри відповідальності
звернув Жорж Перрен, який розв’язував проблему переходу обліку від
реальних вартостей до планових. Він рахував, що аналіз діяльності і
рентабельності треба проводити за центрами відповідальності
(діяльності). Кожний центр визначений специфікою господарської
діяльності, людськими і матеріальними ресурсами, нормами
виробітку, відповідальністю; основна проблема полягає в знаходження
міри накладних витрат, що відносяться до кожного центру.
Концепція центрів та обліку відповідальності вперше була
сформульована Джоном А. Хігінсом. На початку 50-х років ХХ вона
отримала широке застосування в США, а з часом і в інших країнах.
В США визначення центру відповідальності дав Роберт Антоні,
який далі в 70-80-х роках ХХ ст. створив сучасну форму
управлінського обліку. Він висловлював думку, що центри
відповідальності є розділом управлінського обліку, який виконує
функцію оперативного контролю і оцінки результатів діяльності.
Згідно Антоні ―центр відповідальності – це організаційна одиниця, яка
несе певну відповідальність і має свого керівника‖. Він висловлював
думку, що за центрами відповідальності може проводитись
калькуляція для контролю технологічних процесів і діяльності осіб, які
в них зайняті. Такий підхід привів до виникнення одного з методів
обліку витрат і калькулювання готової продукції: ресібл-центри –
центри відповідальності.
В Радянському Союзі в 70-х роках питаннями створення центрів
відповідальності на підприємствах займався І.Б. Івашкевич. За
Івашкевичем ―центр відповідальності – це область діяльності
керівника, який має права і обов’язки певного рівня управління‖. В
розпорядження цього керівника виділяють матеріальні, трудові і
грошові ресурси, за ефективність використання яких він несе
відповідальність.
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Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗГІДНО П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»
Новий підхід до концептуальних основ обліку, контролю і
звітності сільськогосподарських підприємств, в тому числі і доходів
внесено
П(С)БО
30
«Біологічні
активи».
Внаслідок
сільськогосподарської діяльності підприємство отримує доходи
(витрати) від первісного визнання біологічних активів і с.-г. продукції,
одержаних протягом звітного року. Такі доходи (витрати)
визначаються як різниця між вартістю біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, оцінених за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та витратами,
пов’язаними з біологічними перетвореннями, що були понесені для
отримання біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
Витрати, пов’язані з біологічними перетвореннями біологічних
активів, визначаються витратами основної діяльності. Облік витрат
ведеться за окремими об’єктами обліку витрат (окремі види
біологічних активів та/або їх група) відповідно до П(С)БО 16
«Витрати».
Фінансовий результат від основної сільськогосподарської
діяльності складається з: фінансового результату від первісного
визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних
активів; фінансового результату від реалізації запасів –
сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких
здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних
витрат на місці продажу; фінансового результату від зміни
справедливої вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка
яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат
на місці продажу.
Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської
продукції,
одержаних
внаслідок
сільськогосподарської
діяльності
протягом
звітного
року,
визначаються як різниця між вартістю одержаних біологічних активів і
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сільськогосподарської продукції та витратами, пов’язаними з
біологічними перетвореннями, які обліковуються на рахунку 23
«Виробництво». Ці доходи (витрати) включаються до складу інших
операційних доходів (витрат), тобто рахунки 71 «Інший операційний
дохід» і 94 «Інші витрати операційної діяльності»[3].
Доходи від реалізації запасів – сільськогосподарської продукції та
біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу,
визначаються відповідно до П(С)БО 15 «Дохід». При цьому
собівартість реалізованих біологічних активів і сільськогосподарської
продукції дорівнює вартості, за якою вони відображаються в обліку на
дату реалізації.
Збільшення (зменшення) на дату балансу балансової вартості
біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю за
вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу відображається у
складі інших операційних доходів (інших операційних витрат).
П(С)БО30 передбачає розкриття інформації про біологічні активи у
Примітках до річної фінансової звітності (ф.№5)[3].
Дослідження нових методологічних підходів до обліку
сільськогосподарської діяльності при застосуванні П(С)БО 30
показує, що змінюється склад об’єктів бухгалтерського обліку у
вигляді біологічних активів, їх оцінка та визначення результатів
діяльності підприємства. В зв’язку з цим потребує перегляду цілий ряд
регістрів бухгалтерського обліку. П(С)БО 30 вносить принципово
новий підхід до концептуальних основ обліку, контролю і звітності
сільськогосподарських підприємств.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ
В процесі здійснення своєї виробничої діяльності будь-яке
підприємство використовує запаси, оскільки вони займають особливе
місце у складі майна та домінуючі позиції в структурі витрат
підприємства у результаті здійснення процесу виробництва. Оцінка
запасів при їх вибутті здійснюється за допомогою методу
ідентифікованої собівартості, методу середньозваженої собівартості,
методу ФІФО, методу нормативних затрат та методу ціни продажу.
Метод
ідентифікованої
собівартості
–
застосовується
підприємствами з невеликою кількістю номенклатурних одиниць та
передбачає облік кожної окремої одиниці за їх фактичною вартістю,
яка в ринкових умовах постійно змінюється [1]. Підприємства, які
застосовують даний метод мають перевагу в тому, що вони можуть
впливати на свій прибуток шляхом реалізації більш дорогих або
найбільш дешевих одиниць запасів.
Метод середньозваженої собівартості – оцінка проводиться щодо
кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку запасів на
початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів
на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у
звітному місяці запасів. Перевагою даного методу є те, що він
забезпечує найбільш рівну величину прибутку та зазнає меншого
впливу коливання купівельних цін, але недолік полягає в тому, що цей
метод потребує здійснення більш складних розрахунків. Тому, при
його застосуванні необхідно бути особливо уважним [2].
Метод ФІФО – особливістю даного методу є те, що він базується
на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у
якій вони надходили на підприємство, тобто ті з них, які першими
відпускаються у виробництво оцінюються за собівартістю перших за
часом надходження запасів. При застосуванні цього методу в умовах
інфляції вартість кінцевих запасів буде дорівнювати ринковій вартості
[3]. Переваги та недоліки: цей метод досить простий у застосуванні,
обмежує можливість маніпулювати прибутком, а також є найбільш
придатним для складання Балансу, найдостовірніше відображає
вартість активів підприємства; недолік полягає в необґрунтованому
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заниженню собівартості, що призводить до завищення доходу та
податкових платежів.
Метод нормативних затрат – полягає у використанні норм витрат
на одиницю продукції. Для того, щоб забезпечити максимальне
наближення нормативних витрат до фактичних, норми витрат ціни
треба регулярно перевіряти та переглядати. Недолік полягає в тому,
що за даним методом можливе виникнення відхилення, що
спричинене зміною вартості сировини, матеріалів.
Метод ціни продажу – оцінка розраховується на основі
застосування підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотка
торговельної націнки товарів.[5]. Даний метод є доцільним оскільки в
роздрібній торгівлі товари реалізуються регулярно, але в невеликих
кількостях та за різним найменуванням.
Таким чином, підприємство самостійно обирає за яким методом
буде здійснюватися оцінка запасів при їх відпуску у виробництво,
відповідно це має бути зазначено в обліковій політиці. Виходячи з
наведених даних, на нашу думку, найбільш точним та ефективним у
застосуванні є метод ідентифікованої собівартості, оскільки
підприємство одержує точну інформацію про той чи інший вид запасу,
який відпускається у виробництво і тим самим не завищує собівартість
продукції, відповідно не завищуючи свої доходи.
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В Україні прийнято цілу низку законодавчих актів, що
регулюють іноземні інвестиції. Серед них – закони «Про
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зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність»,
«Про підприємництво», «Про оподаткування прибутку підприємств»,
«Про державну програму заохочення іноземних інвестицій», «Про
загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних)
економічних зон», «Про режим іноземного інвестування».
Законодавче регулювання іноземних інвестицій у національну
економіку здійснюється кількома законами України, ухваленими
протягом 1991 - 1996 років Верховною Радою, і декретом Кабінету
Міністрів
України.
Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» 1991 р.
передбачає, що:
а) інвестиції, прибутки, законні права та інтереси іноземних
інвесторів захищаються законами України;
б) держава не може реквізувати іноземні інвестиції за винятком
випадків стихійного лиха;
в) іноземним інвесторам гарантується можливість переказу за
кордон їхніх прибутків та інших сум, отриманих на законних
підставах.
Національний режим інвестиційної та іншої господарської
діяльності щодо іноземних інвестицій встановлено Законом України
«Про іноземні інвестиції» (1992 р.). Цим законом передбачено, що: 1)
іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації; 2) іноземні
інвестори мають гарантії на 10 років на випадок змін законодавства
України про іноземні інвестиції; 3) встановлюється низка податкових
пільг для підприємств з іноземними інвестиціями.
Декретом Кабінету Міністрів України «Про режим іноземного
інвестування» (1993 р.) іноземним інвесторам після сплати податків,
зборів та інших обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і
без затримки переказ за кордон їхніх доходів (прибутків) та інших
коштів у іноземній валюті, одержаних на законних підставах. У разі
встановлення законодавчими актами України нових видів податків
функціонуючі підприємства з іноземними інвестиціями звільняються
від них на 5 років. Відносна величина іноземних інвестицій, що
залучаються, має становити не менше 20% статутного капіталу
підприємства.
Закон України «Про Державну програму заохочення іноземних
інвестицій в Україні» (1994 р.) визначає: пріоритетні сфери для іноземного інвестування; вимоги до інвесторів, які претендують на
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одержання додаткових пільг; пільги, що надаються інвестиційним
проектам у пріоритетних сферах.
До пріоритетних сфер для іноземного інвестування в Україні
віднесено: агропромисловий, лісопромисловий, паливно-енергетичний
і металургійний комплекси; машинобудування; медичну, легку,
хімічну й нафтохімічну промисловість; зв'язок; транспортну й
соціальну інфраструктури.
Вимоги до іноземних інвесторів полягають у такому:
а) іноземні інвестиції мають сприяти створенню нових робочих
місць;
б) вони мають бути спрямовані на впровадження сучасних або
перспективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій;
в) вони мають орієнтуватися на найбільш раціональне використання сировинної бази України і сприяти зниженню енергоспоживання
на одиницю продукції;
г) продукція, виготовлена із залученням іноземних інвестицій,
має бути конкурентоспроможною на міжнародних ринках.
Іноземним інвестиційним проектам у пріоритетних сферах надаються певні пільги. Основними з них є: застосування норм
прискореної амортизації; збільшення періоду звільнення від податку
на прибуток і додану вартість; повернення 50% експортного мита на
товари виробничого призначення і 100% на деталі, вузли та агрегати,
імпортовані за кооперацією; надання кредиту на пільгових умовах;
страхування інвестиційних ризиків.
Законом України «Про режим іноземного інвестування» (1996 р.)
чітко визначено різновиди іноземних інвестицій і форми їхнього
здійснення в Україні, виписано державні гарантії захисту іноземних
інвестицій (ті самі, що й у раніше ухвалених законодавчих актах
України). Крім того, у законі зазначено, що іноземними інвесторами в
Україні можуть бути:
1) юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших
країн;
2) фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця
проживання в Україні;
3) іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові
організації;
4) інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності.
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Підприємствами з іноземними інвестиціями вважаються такі,
іноземні інвестиції в статутному фонді яких становлять не менше 10%.
Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до
статутного фонду вітчизняного підприємства (крім товарів для
реалізації або власного споживання), звільняється від обкладання
митом.
Для всіх іноземних інвесторів на території України встановлюється національний режим інвестиційної та іншої господарської
діяльності.
Цілеспрямовані та вміло використані іноземні інвестиції здебільшого є високоефективними як для самого іноземного інвестора, так і
для підприємства країни — одержувача інвестицій. За умови
політичної стабільності та сприятливого економічно-інвестиційного
клімату іноземний інвестор завжди матиме зиск від вкладення власного капіталу в те чи те місцеве підприємство.
Ефективність іноземних інвестицій характеризується передовсім
через розмір дивідендів або дохідність (прибуток на одиницю) від
вкладених фінансових коштів і через термін окупності (повернення)
останніх. В Україні, наприклад, названі показники реально мають
достатньо високі значення і цим самим підтверджують ефективність
іноземних інвестицій.
Важливо зазначити, що іноземні інвестиції, залучені вітчизняними підприємствами, активно сприяють освоєнню останніми нових
видів продукції, істотному збільшенню її виробництва, вирішенню
проблеми неплатежів тощо.
УДК 657
Сіжук Л.В., ст. гр. ЕП-31
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОСНОВА
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
В сучасних умовах управлінський облік є важливою умовою
ефективної діяльності підприємства.
Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту
незаперечну істину, що ефективність будь-якої господарської
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діяльності залежить від багатьох факторів, і до найважливіших
показників належить здатність керівництва правильно організувати
контрольні та управлінські функції.
Ефективна організація управлінського обліку — актуальна
проблема кожного підприємства незалежно від його масштабів та
специфіки. Адже повнота і своєчасність інформації про поточний стан,
вчасно прийняті управлінські рішення сприяють оперативному
маневруванню ресурсами, успішному подоланню ускладнень, які
можуть виникати в процесі роботи та оперативно реагувати на
потреби споживачів.
Необхідно відзначити, що вивченням порядку та основам
організації управлінського обліку займалися такі вчені як Бутинець
Ф.Ф., Голов С.Ф., Лень В.С., Білуха М.Т., Атамас П.Й.,Сук Л.К.
Для прийняття правильних і своєчасних управлінських рішень
необхідна оперативніша й детальніша, ніж стандартні дані фінансової
й статистичної звітності, інформація. Саме такі дані систематизуються
в процесі управлінського обліку.
Отже, організація управлінського обліку суттєво позначається на
ефективності управління загалом. Причому як на стадії планування,
визначення загальної мети і конкретних завдань розвитку, так і в
процесі порівняння фактичних та планових показників розвитку. Слід
зауважити, що ефективно регулювати господарський процес на основі
даних управлінського обліку можна лише в тому разі, якщо відповідна
інформація надається своєчасно. Тому першою і визначальною
особливістю управлінського обліку є оперативність необхідної для
аналізу інформації.
Друга особливість полягас у його системності. Важливо, щоб
деталізований облік господарських операцій провадився не лише по
підприємству в цілому, а й за його підрозділами.
Третя особливість управлінського обліку пов’язана з
організацією звітності, яка не регламентується централізовано, а
визначається підприємством самостійно – шляхом розробки та
застосування відповідних внутрішніх положень, що обумовлюють
склад і терміни подання звітів, заходи щодо забезпечення їх повноти,
своєчасності й конфіденційності тощо.
Одна з головних вимог до управлінської звітності — її
оперативність. Тому, на нашу думку, вона повинна мати риси експресдіагностики, бути вираженням миттєвого погляду на стан діяльності,
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який, однак, надає можливість проводити предметний аналіз,
необхідний для визначення тактики управління.
Для управлінського обліку в структурі бухгалтерії доцільно
виділити посаду бухгалтера-аналітика, який буде брати участь у
складанні та узгодженні бюджетів, розробці стандартів витрат,
надавати інформацію про минулі події та складати розрахунки щодо
можливих майбутніх дій. Функції можуть здійснюватися досвідченим
бухгалтером, який, досягнувши певного досвіду , може пояснити все з
точки зору працівників управління.
Організація управлінського обліку – це важлива складова для
ефективного управління, основною перевагою якої є можливість
оперативного формування системи управлінських звітів за вимогами
моделі управління, прийнятої на конкретному підприємстві.
Таким чином, управлінський облік ведеться виключно для
задоволення внутрішніх інформаційних потреб. Дані управлінського
обліку використовуються на всіх рівнях управління. Він є
інформаційною основою прийняття управлінських рішень всередині
установи як оперативного так і перспективного характеру. Тобто
управлінський облік, на відміну від фінансового 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.
УДК 657.37.002.72
Слепченко О.Л., студентка ОКР «Магістр», спец. «Облік і аудит»
*Науковий керівник к.е.н., професор Фесенко Д.М.
Полтавська державна аграрна академія
ПРОБЛЕМИ СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Фінансова звітність є базою для проведення аналізу діяльності
підприємства. Залежно від точності інформації, яка наведена у
звітності керівництво може розробляти майбутню стратегію діяльності
фірми, адже завдяки своєчасності та достовірності даних фінансової
звітності можна прийняти правильне рішення.
Звичайно, складання фінансової звітності дає ряд переваг, адже
саме на її базі можна зробити детальний аналіз діяльності та
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фінансової стабільності підприємства, але поряд з рядом позитивних
характеристик хотілось б звернути увагу і на проблеми та недоліки, які
виникають при її складанні.
Перш за все, звернемо увагу на нестабільність національної
грошової одиниці, постійно ростуча інфляція дещо спотворює
показники звітності, тому при розробці стратегії розвитку
підприємства, треба враховувати, що при грошовому визнанні активів
має вагу і індекс інфляції; оцінку необоротних і оборотних активів
потрібно здійснювати за цінами їх придбання, яка не завжди
відповідає ринковій ціні.
Серед недоліків вагоме місце посідає і «нереальне»
відображення інформації. Часто фінансова звітність показує ту
інформацію, яка є вигідною для власника. Особливо це стосується тих
власників, у яких значна частина економічного потенціалу їх
підприємств знаходиться в тіні.
Щодо методів, за допомогою яких, здійснюється перекручення
та приховування достовірної облікової інформації, то їх існує два:
фальсифікація та вуалювання. Фальсифікація – це свідоме підроблення
даних бухгалтерського обліку, а вуалювання – перекручення даних за
допомогою обраної облікової політики. Як бачимо, керівник
підприємства та обліковий персонал мають способи для приховування
та спотворення фінансової інформації.
Також в поле зору потрапляють питання пов’язані із складанням
та поданням фінансової звітності, адже неузгодженість та
суперечливість нормативних актів викликають ряд проблем з їх
тлумаченням та застосуванням на практиці. Ще однією проблемою є
те, що підприємства самостійно обирають облікову політику,
виходячи з якої вони по-різному трактують правила для складання та
подання звітності, що знову ж таки призводить до приховань та
маніпуляцій обліковими даними.
Оскільки Україна намагається вийти на новий рівень розвитку
економіки та ведення бізнесу, який наблизить нашу країну до Європи,
то потрібно перш за все впровадити міжнародні стандарти ведення
обліку, які б забезпечили прозорість і достовірність фінансової
інформації. Міжнародні стандарти забезпечують відкритість та
доступність інформації для всіх користувачів, що надасть можливість
надходження іноземних інвестицій в економіку країни.
Зважаючи на те, що звітність є дієвим засобом управління і
контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що ставляться до
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обліку. Вона має достовірно відображати ресурси підприємства, їх
використання і фінансові результати діяльності. Показники звітності
повинні бути об’єктивними, обгрунтованими. Дані, що наводяться у
звітності, мають бути підтверджені відповідними документами.
Своєчасність складання і подання звітності – невід’ємна умова її
корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє значення, якщо
вона надана користувачам несвоєчасно. Тому, звітність повинна
складатися і подаватися відповідним органам в строки, передбачені
законодавством, які забезпечують ефективне її використання для
управління.
УДК. 657
Сливка Я.В.
Житомирський державний технологічний університет
ВІДОБРАЖЕННЯ ЗНИЖКИ ТА УЦІНКИ НА РАХУНКАХ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ
В умовах конкурентної боротьби підприємства використовують
цінові та нецінові методи. Прикладом першого випадку виступає
зниження ціни реалізації одиниці продукції або замовлення.
Проблемним залишається розмежування методів зниження ціни:
надання знижки або проведення уцінки.
Актуальність питання зумовлена особливостями оподаткування
операцій з надання знижки та проведення уцінки, що може призвести
до отримання підприємством штрафних санкцій.
Питання надання знижки та проведення уцінки розглядали у
своїх дослідженнях Ф.Ф.Бутинець, Н.М.Грабова, Р.Грачова,
І.В.Жиглей, І.В.Замула, В.Завгородній, Н.М.Малюга, А.О.Семенець,
І.Хмелевський та інші.
Питання надання уцінки регулюється чинним законодавствам,
натомість надання знижки залишається невизначеним. Головна
відмінність між зниженням ціни в якості надання знижки та уцінки
виступає причина надання та методика розрахунку.
Розглянемо основні спільні та відмінні риси надання знижки та
проведення уцінки (див табл.1).
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Таблиця 1.
Порівняльна характеристика знижки, знижки в комісійній торгівлі та
уцінки
Ознаки
Збільшується
обсяг
реалізованої продукції
Зменшення витрат від
зберігання продукції
Умови
отримання
визначені договором
Втрата частини вартості
товарів
Можливість
застосування
при
наданні послуг
Період надання
Зниження прибутку

Документ, що визначає
строки проведення
Надання залежать від
Мета
Обґрунтування
Обсяг продукції

Ціна
товару,
включається до
оподаткування

3

що
бази

Знижка
+

Уцінка
+

+

+

+

-

-

+

+

-

Постійно або на період
проведення акції
Знижується від реалізації
одиниці продукції та
збільшується сукупний
прибуток
Наказ керівника „Про
надання знижки‖,
облікова політика договір
купівлі-продажу
Виконання умов покупцем
Стимулювання збуту

Одноразово

Фінансові розрахунки на
основі досліджень
еластичності попиту
Залежно від умов надання
знижки: вся продукції
даного виду або
обмежена кількість
З урахуванням знижки

Знижується

Наказ керівника „Про
проведення уцінки‖
Керівника
Вибір альтернативних
витрат3
Розмір втрати товарів
вартості
Визначений обсяг
продукції
Без врахування
уцінки, однак розмір
уцінки включається
до валових витрат

підприємство обирає між витратами на подальше зберігання товару,
переробку чи реалізацію нижче собівартості
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Документ –підстава для
надання

Наказ керівника, облікова
політика, Положення про
надання знижки, договір
купівлі-продажу

Акт
інвентаризаційної
комісії, наказ
керівника

Дані таблиці свідчать, що спільне досліджуваних понять полягає
лише у зовнішніх наслідках: зниження ціни реалізації та збільшення
обсягів реалізованої продукції. Причини, мета, умови проведення,
розрахунки та обґрунтування – відмінні. Однак, має місце поєднання
знижки та уцінки, коли одне видають за інше. При цьому відмінні
розміри втрати вартості і попиту. При визначенні бази оподаткування,
уцінка є втратами підприємства та включається до валових витрат,
знижка – ні, оскільки для оподаткування використовують „звичайну
ціну‖, якій відповідає ціна після вирахування знижки. Таким чином,
при проведенні розпродажу ключовим виступає наявність чи
відсутність акту ревізійної комісії, що засвідчує знецінення товарів. В
першому випадку розпродаж слід класифікувати як уцінку, в другому
– знижку.
Отже, знижка направлена на стимулювання попиту та
розглядається як встановлення нової ціни товару, уцінка виступає
витратами підприємства водночас покликана зменшити альтернативні
витрати підприємства.
УДК 657.631:338.432 (075.8)
Сметанко О.В., к.е.н., доцент кафедри «Облік і аудит»
Кримський економічний інститут ДВНЗ «Київський національний
економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Сімферополь
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СЛУЖБИ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
УКРАЇНИ
Особливості планування роботи служби внутрішнього аудиту в
акціонерних товариствах України розкриваються на наступних етапах:
1. На етапі стратегічного планування діяльності СВА
складається стратегічний план, в якому визначаються: основні сфери
діяльності і напрями роботи СВА; напрями щодо розробки
внутрішньофірмових стандартів внутрішнього аудиту; нормування
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праці внутрішніх аудиторів; критерії оцінки якості роботи внутрішніх
аудиторів; витрати на: утримання СВА; підвищення кваліфікації
внутрішніх
аудиторів;
інформаційно-технологічний
супровід
аудиторських програм; технічне забезпечення; форми і порядок
складання звітності та її затвердження; вимоги до кваліфікації і
професійного рівня внутрішніх аудиторів; методика проведення
однотипних операцій та ін.
2. На етапі загального (попереднього) планування розробляється
річний план проведення внутрішніх аудиторських перевірок, в якому
описується передбачуваний обсяг та особливості проведення
перевірки виходячи із специфіки роботи акціонерного товариства (АТ)
та його філій.
У річному плані внутрішнього аудиту передбачається: відбір
найбільш актуальних завдань для відділу внутрішнього аудиту;
чисельність та кваліфікаційні вимоги до працівників СВА; графік
виконання окремих завдань з урахуванням виконання двох напрямів
діяльності - оцінки систем внутрішнього контролю і консультування
суб'єктів контролю; розподіл повноважень між СВА і посадовими
особами; затвердження форми і порядку підготовки звіту про
виконання річного плану та розроблених рекомендацій за
результатами його виконання та ін.
Річний план проведення внутрішнього аудиту розробляється
керівником СВА і повинен враховувати: фінансовий стан АТ і його
структурних підрозділів; особливості управління організацією і
загальний рівень компетенції керівництва; організаційні і методичні
особливості системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю
в організації; вплив облікової політики підприємства на організацію і
методику ведення бухгалтерського обліку; дотримання принципів
бухгалтерського обліку; обставини, які вимагають особливої уваги.
3. На етапі детального планування розробляється і
документується програма внутрішнього аудиту, яка спрямована на
визначення характеру, послідовності, періоду застосування і обсягу
запланованих аудиторських процедур, необхідних для здійснення
загального (попереднього) плану проведення перевірки.
Загальний план перевірки складається після завершення етапу
попереднього планування.
Структура загального плану перевірки регламентована
міжнародними стандартами внутрішнього аудиту, та може
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змінюватися і доповнюватися залежно від масштабів і специфіки
роботи об'єкту внутрішнього аудиту [1].
Загальний план проведення перевірки повинен включати
наступні розділи: номер за порядком; заплановані напрями перевірок
(по розділах обліку); період проведення перевірки; фактично
витрачений час (загальні трудовитрати внутрішнього аудитора);
виконавець (П.І.Б., посада); примітка для відміток про виконання
позицій плану.
При плануванні внутрішнього аудиту і складанні програми
перевірки необхідно: вирішити, які документи мають бути
підготовлені для перевірки; визначити порядок тестування системи
внутрішнього контролю з метою встановлення обсягу вибірки;
виділити основні напрями, які повинні піддатися суцільній або
вибірковій перевірці.
Список використаних джерел:
1. Подольский В.И. Международные и внутрифирменные стандарты аудиторской
деятельности: учеб. пособие / Подольский В.И., Савина А.А., Сотникова Л.В.; под ред.
проф. В.И. Подольского . – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 320 с.
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Соложук А.Б., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Приступа К.П., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
У багатьох країн нематеріальні активи є важливою складовою
частиною потенціалу підприємства, що здатна забезпечувати
економічну користь протягом відносно тривалого періоду. Для нашої
держави це нова категорія активів, яка є досить мало вивченою,
недостатньо впроваджуваною в виробничий процес і не до кінця
розробленою. Це пов’язано з тим, що багато господарюючих суб’єктів
неспроможні оцінити значення нематеріальних активів, адже їх
використання
сприяє
підвищенню
конкурентоспроможності
підприємства.
Дане питання досліджували у своїх працях І.І.Криштопа, Р.Е.
Грачева, В.Ф. Палій, Н.М. Проскуріна, Л.З. Шнейдман, Д.Д Сушко,
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І.М. Лепетан, О.Р. Охрамович , Ю. Кловська , Г. Нашкерська, Є.С.
Хендріксен.
Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальним вважають
немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути
ідентифікований. Основною класифікацією нематеріальних активів є
класифікація згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій. Відповідно до якої дані активи поділяються на: 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 [1].
Більшість дослідників вважають, що розробка нової класифікації
є необхідною. На сьогодні класифікація нематеріальних активів яка
наведена у Плані рахунків бухгалтерського обліку, не відповідає
проблемам сучасності. Ця класифікація не повністю розкриває всі
об’єкти нематеріальних активів, а також не враховує інноваційне
спрямування розвитку економіки. Нова класифікація повинна містити
більш докладну характеристику об’єктів і крім того не повинна бути
занадто деталізованою.
З цієї точки зору, нематеріальні активи можна поділити на:
121. «Патенти, авторські права»;
122. «Права користування природними ресурсами»;
123. «Право користування економічними, організаційними
вигодами»;
124. «Право на користування майном»;
125. «Ліцензійні угоди»;
126. «Торгові марки»;
127. «Ноу-хау»;
128. «Інші нематеріальні активи».
Даний поділ буде більш простіший для розмежування об’єктів,
сприятиме підвищенню продуктивності управлінських рішень та
оперативності їх прийняття. Разом з тим, проблеми теорії і практики
нематеріальних активів є актуальними і потребують паралельного
вивчення.
Список використаних джерел:
1.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
активи», затверджений Наказом Міністерства фінансів України №242 від
18.10.1999 р.
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ОБГРУНТУВАННЯ ПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ МЕТОДУ
БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Бюджетування, як ефективний інструмент планування, довів
свою життєздатність в країнах з розвиненою ринковою економікою та
покликаний зайняти місце системи планування українських
підприємств.
Необхідність
наукового
розроблення
методів
бюджетного планування з урахуванням специфіки вітчизняної
економіки свідчить про актуальність даної теми та її прикладне
значення для забезпечення ефективної діяльності суб’єктів
господарювання.
Незважаючи на значні досягнення в теорії та практиці
бюджетування існують розбіжності щодо тлумачення цієї категорії,
недостатньо виокремлено його місце в управлінні підприємством,
вимагають подальшого розроблення положення щодо вибору та
застосування методів бюджетного планування, послідовності
розроблення бюджетів, їх контролювання та регулювання тощо.
Бюджетування – достатньо гнучка та адекватна сучасним
умовам господарювання технологія, яка може бути настроєна під
умови конкретної галузі народного господарства, під умови роботи
конкретного підприємства. Вибір правильного методу розроблення
бюджетів є досить важливим, оскільки від цього залежатиме
ефективність системи бюджетування.
Визначення характеристик функціонування підприємства, що
зумовлюють вибір конкретних методів бюджетування дозволяють
розробити комплексну класифікацію методів бюджетного планування
(за порядком розроблення бюджетів, рівнем пристосування
бюджетного планування до змін середовища функціонування
організацій, рівнем централізації, вхідною базою, вибором об’єктів
бюджетного планування, способом розрахунку планових бюджетних
показників).
Застосувавши систему бюджетування, підприємство отримує
можливість: складати реальні прогнози фінансово-господарської
діяльності; вчасно виявляти найбільш «вузькі» місця в управлінні;
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швидко підраховувати економічні наслідки при можливих відхиленнях
від наміченого плану і вчасно прийняти ефективне рішення;
скоординувати роботу структурних підрозділів і служб на досягнення
поставленої мети; підвищити якість управління підприємства за
рахунок оперативного відстеження відхилень факту від плану і
своєчасно приймати рішення.
Методи бюджетного планування класифікують за такими
ознаками: порядком розроблення бюджетів (метод синхронного і
послідовного бюджетного планування); вибором об’єктів бюджетного
планування (метод поопераційного, за центрами відповідальності, за
видами бізнесу, проектно- та програмно-цільовий, змішаний); рівнем
пристосування бюджетного планування до змін середовища
функціонування
підприємств
(метод
стабільного,
гнучкого,
неперервного бюджетного планування); рівнем централізації (метод
централізований «згори вниз», децентралізований «знизу вгору», або
метод бюджетних замовлень та комбінований); вихідною базою
(метод бюджетного планування: «від нуля», від досягнутого
(нарощування, пріоритетності, факторний, індексний); способом
розрахунку планових бюджетних показників (метод нормативний,
екстраполяційний, оптимізаційно-варіантний, бюджетної еластичності
та економіко-математичне моделювання).
В основі розроблення усіх бюджетів лежить балансовий метод,
який допомагає узгодити потреби і ресурси залежно від виду балансу.
Зміст такого методу полягає в тому, що балансуються не тільки
підсумкові показники надходжень і видатків, а й для кожної статті
витрат визначаються джерела покриття.
Вибір методу бюджетного планування залежить від
характеристик функціонування організації, а саме: розмірів та
життєвого циклу, стабільності середовища функціонування, рівня
розвитку бюджетної системи на підприємстві, особливостей
внутрішньо-організаційної побудови, централізації управління,
наявності розробленої системи норм та нормативів, диверсифікації
діяльності, кваліфікації працівників, задіяних у процесі бюджетування,
рівня застосування сучасних інформаційних технологій та
програмного забезпечення.
Отже, методи бюджетного планування повинні змінюватись в
залежності від динамічного розвитку підприємства та його бюджетної
системи. Подальші дослідження цієї проблеми можуть стосуватися
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методів бюджетного планування для забезпечення оптимальної
структури бюджетування.
УДК 657
Соповська І.В., ст.гр.ОА-06-М
*Науковий керівник: Перевозова І.В., к.е.н., доцент
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
ПОМИЛКИ І ШАХРАЙСТВО ПОВ’ЯЗАНЕ З НАРАХУВАННЯМ
І СПЛАТОЮ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Актуальність даної теми полягає у тому, що даний податок
відіграє значну роль у дохідній частині Державного бюджету, а
ухилення від його сплати зростає, тим самим спричинюючи негативне
коливання у цій частині. Також, складається цікава тенденція до
створення фіктивних підприємств, що дають можливості для
здійснення ПДВ-афер. Пріоритетним кроком є також дослідження
проекту Податкового Кодексу України.
У даній роботі розглядається наступне коло питань:
 Особливості ПДВ
 Ухилення від сплати податків та механізм їх уникнення
 Конкретні схеми ухилення
 Фіктивність підприємства
ПДВ — це непрямий податок на споживання, який вилучає до
бюджету частину доданої вартості, створеної на всіх стадіях
виробництва та обігу.
Специфіка нарахування та сплати ПДВ полягає в його
нарахуванні на кожному етапі руху товарів від виробника до
споживача – при цьому з оподаткованого обороту виключаються
податки, сплачені на попередніх етапах, в результаті чого об’єктом
оподаткування виступає вартість, створена на конкретному ступені
руху товарів.
Дедалі більшого значення в українському економічному
просторі набуває проблема ухилення та уникнення від сплати
податків.
Уникнення від сплати податків - діяльність господарюючих
суб'єктів, направлену на мінімізацію податкових зобов'язань всіма
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допустимими законом способами (з використанням податкових
лазівок).
Ухилення від сплати податків - це протиправні дії по
зменшенню податкових зобов'язань, наслідками яких, у випадку їх
виявлення може бути відповідальність за порушення податкового
законодавства (приховування податкової бази або надання в податкові
органи за відомо хибної інформації).
Економічна ситуація в країні дає всі підстави для розвитку
бізнесу, але на жаль, цим не користуються платники податків, а багато
з них вдаються до масштабної оптимізації та ухилення від сплати
податків, навіть шляхом шахрайських дій.
Для врегулювання цих проблем і стабільності законодавчих
норм прийняття Податкового кодексу є нагальним.
З
метою
послаблення
податкового
тиску проектом
передбачається поетапне зниження ставки ПДВ до 17%.
Пріоритетну норму передбачає розділ п’ятий «Податок на
додану вартість» проекту Податкового кодексу, а саме: подання
платниками податку на додану вартість разом із податковою звітністю
за відповідний звітний період реєстрів отриманих і виданих
податкових накладних з метою автоматизованої звірки податкових
накладних у продавця і покупця.
Наявність в органах
податкової служби автоматизованої
системи електронних реєстрів податкових накладних надасть
можливість зменшити час проведення зустрічних перевірок,
автоматичне відпрацювання податкових ризиків за рахунок
автоматизації перевірок: кількість зустрічних перевірок і втручання
податкових органів у діяльність платників.
Мій вклад в роботу полягає в наступному:
 здійснено аналіз одного із найважливіших податків – податку
на додану вартість;
 досліджено проблему ПДВ ухилень та зокрема конкретних
схем ухилення;
 запропонована створення окремого фонду відшкодування
податку на додану вартість;
 розглянуто можливі варіанти заміни податку на додану
вартість та проект вдосконалення механізму справляння ПДВ;
 проаналізовано роботу, яка проводиться по декриміналізації
ПДВ.
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Ковельський промислово-економічний коледж Луцького
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СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ НАЛЕЖНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
Виробничий процес промислових підприємств є неможливим без
використання основних засобів. Вони переносять свою вартість на
вартість новоствореної продукції частинами, у вигляді амортизаційних
відрахувань.
Тому, для належної організації обліку необхідно правильно і
точно визначити їх сутність.
Головним документом, який визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби є
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(с)БО) 7 «Основні
засоби», в якому зазначено, що 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 і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він більший за рік) [1].
Аналогічно трактують основні засоби Лишиленко О.В. [2, с.150],
Сопко В. [3, с.306], Садовська І.Б. [4, с.249].
У іншому діючому законодавчому документі, а саме Законі
України «Про оподаткування прибутку підприємств» застосовується
термін «основні фонди». під яким розуміються матеріальні цінності,
що призначаються платником податку для використання у
господарській діяльності протягом періоду який перевищує 365
календарних днів з дати введення їх в експлуатацію, та вартість яких
перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним
та моральним зносом [5].
По різному трактують суть основних засобів і вітчизняні вчені.
Так, Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. визначають основні засоби як
засоби праці, які беруть участь у виробничому процесі багаторазово,
зберігаючи при цьому свою натуральну форму, поступово зношуються
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і частинами переносять свою вартість на виготовлену продукцію або
виконану роботу [6, с.86].
Сопко В. основні засоби розглядає як засоби праці, що
експлуатуються довше ніж один рік і мають вартість понад
встановлений ліміт; виняток становить лабораторне обладнання, для
якого ліміт значно вищий; повністю і багаторазово беруть участь у
процесі виробництва; переносять свою вартість на готову продукцію
частинами, у міру зносу.[7, с.294].
Герасимович А.М., Малюга Н.М., Барановська Т.В. та Бутинець
Ф.Ф. під основними засобами розуміють активи, призначені для
використання протягом періоду більше одного року (або операційного
циклу, якщо він перевищує один рік), тобто вони обслуговують
декілька циклів виробництва, не змінюючи при цьому своєї
натуральної форми, а також під впливом яких предмети праці
змінюють свої фізико-хімічні властивості та перетворюються на
готову продукцію [8, с.48].
Отже, основними критеріями віднесення активів до складу
основних засобів є: термін їх використання, поступове перенесення
вартості на вартість новоствореної продукції, широке коло
використання (надання послуг, використання у виробництво, здавання
в оренду тощо).
Список використаних джерел:
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (П(с)БО) 7 «Основні засоби».
2. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во
«Центр учбової літератури», 2003. – 624с.
3. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. –
К.: КНЕУ, 2000. – 578с.
4. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – Луцьк: Навчальновидавничий відділ ЛНТУ, 2009.-632с.
5. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств».
6. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік. Навчальний
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 528с.
7. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. –
К.: КНЕУ, 2000. – 578с.
8. Герасимович А.М., Малюга Н.М., Барановська Т.В. Бухгалтерський
фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих
навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 7-ме вид., доп. І перероб. –
Житомир: ПП «Рута», 2006. – 832с.
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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ
(НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНІ)
Фінансовий потенціал підприємств регіону формується із
наявних фінансових ресурсів та їх резервів, котрі можуть виявитись за
певних умов задля забезпечення потреб регіону. Фінансові ресурси
підприємств забезпечують процес виробництва та відтворення
конкретного підприємства, а також розвиток і утримання виробничої
та соціальної інфраструктури регіону, формування фінансового
потенціалу регіону за рахунок створення ВВП відповідної території й
перерозподілу ресурсів між іншими секторами регіональної
економіки. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання є сумою
коштів, що спрямована в основні та оборотні засоби підприємства, і
прибутку.
Основною складовою внутрішніх фінансових ресурсів
підприємств є оборотні кошти, які мають істотні обсяги та досить
стабільні темпи зростання. Однак, переважна частина оборотних
коштів перебуває у непрацюючому стані: дебіторська і кредиторська
заборгованість, тобто кошти у розрахунках перевищують обсяги ВВП.
На перший погляд, це начебто істотний резерв підвищення
фінансового потенціалу, однак реально ці ресурси можна вважати
втраченими.
Обсяги амортизаційного фонду і прибутку є досить незначними.
Особливо негативною є тенденція зниження у порівняльних цінах
обсягів прибутку, зважаючи на те, що саме прибуток є головним
джерелом нарощування фінансових ресурсів підприємств. У цілому ж
обсяги внутрішніх працюючих ресурсів є катастрофічно малими для
економіки такої країни, як наша. Підприємства не мають достатніх
коштів не тільки для розвитку, а й для забезпечення поточної
діяльності. Найкритичнішим за останні десять років для формування
фінансових ресурсів Волинської області за рахунок коштів
підприємств були 2000, 2003, 2008 і 2009 роки. Так, у 2000 році збитки
підприємств до оподаткування склали 16,6 млн. грн., а саме збитки
отримали промисловість, оптова та роздрібна торгівля, торгівля

516Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

транспортними засобами, послуги з ремонту, транспорт, колективні,
громадські та особисті послуги. Внаслідок подолання негативних
тенденцій в оптовій та роздрібній торгівлі, торгівлі транспортними
засобами, послугах з ремонту, вдалось у 2002 році покращити
фінансові результати в цілому за регіоном та отримати прибуток в
розмірі 2975,4 тис. грн., в той же час було отримано збитки практично
в усіх інших галузях економіки. В 2003 році збитки становили 92,9
млн. грн., отримані в оптовій та роздрібній торгівлі, торгівлі
транспортними засобами, послугах з ремонту, готельному та
ресторанному бізнесі, транспорті, від операції з нерухомістю, здавання
під найм та послуг юридичним особам. На протязі 2004-2005 років
фінансовий результат області збільшився у 1,82 рази з 192,2 до 349,6
млн. грн., за рахунок прибутковості сільського господарства,
промисловості, будівництва та торгівлі, однак інші види діяльності
виявились збитковими. У 2000 році частки прибуткових і збиткових
підприємств Волинської області становили відповідно 56,9% і 43,1%.
До 2007 року часка збиткових підприємств зменшилась до 30,7%.
Однак, у 2008 році частка збиткових підприємств становила 37,8%, а у
2009 році – досягла найвищого значення за період 2000-2009 років –
48,8%, тобто майже половина підприємств регіону була збитковими. У
2000-2009 роках найбільш збитковими були підприємства м. Луцька,
м. Нововолинськ та Іваничівського району, а на першому плані за
фінансовим результатом підприємств були м. Володимир-Волинський,
Локачинський та Маневицький райони.
Таким чином, в умовах обмеженості фінансових ресурсів, їх
спрямування в один із видів економічної діяльності, автоматично
зменшує показники в іншій, тому варто обирати пріоритетні галузі
економіки для вкладання коштів, якими для Волинської області,
насамперед, є сільське господарство, харчова та переробна
промисловості. Крім того, необхідно закріпити позитивні тенденції в
результатах діяльності підприємств Волинської області, і тим самих
нарощувати фінансовий потенціал підприємств регіону.
1.

Список використаних джерел:
[Електронний ресурс] – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.
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Столяр Л.Г.
Чернівецький торговельно-економічний інститут
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ ЛАКОФАРБОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Одним з актуальних питань обліку витрат виробництва,
калькулювання собівартості продукції підприємств лакофарбової
промисловості є облік і розподіл непрямих витрат.
В свою чергу для обґрунтування визначення собівартості
продукції важливе значення має поділ витрат на прямі та непрямі. Від
правильності відображення витрат в обліку та розподілу їх між
калькуляційними
об’єктами
залежить
точність
визначення
собівартості продукції.
Прямі – це витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до
певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом. Непрямі
витрати – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до
певного об’єкта витрат економічно можливим шляхом. Непрямі
витрати утворюють комплексні статті калькуляції, які відрізняються за
їх функціональною роллю у виробничому процесі. Віднесення витрат
до прямих або непрямих залежить від того, що є об’єктом витрат.
До непрямих витрат відносяться витрати, пов’язані з
виробництвом кількох видів продукції (загальновиробничі), що
включаються до виробничої собівартості за допомогою спеціальних
методів. В свою чергу, до непрямих витрат –
відносять
адміністративні витрати, витрати на збут та інших операційних
витрати.
Карпова
Т.П.
до
непрямих
витрат
відносить
загальновиробничі витрати, витрати на утримання та експлуатацію
обладнання, витрати управління. Яругова А. визначала непрямі
витрати, як витрати на задоволення технологічних потреб
підприємства, витрати на управління виробництвом. Нападовська Л.В.
розглядає непрямі витрати з точки зору поділу їх на виробничі непрямі
витрати – загальновиробничі витрати та невиробничі непрямі витрати
– адміністративні витрати та витрати збуту та інші операційні.
Непрямі витрати відповідно до п.4. П(С)БО 16 «Витрати» - це
комплексні витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до
конкретного об’єкта економічно доцільним шляхом. До них відносять
– загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, витрати на
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збут, інші операційні витрати.
Під загальновиробничими витратами розуміють витрати по
обслуговуванню основного та допоміжного виробництва, управління
виробництвом. На підприємствах лакофарбової промисловості сума
загальновиробничих витрат в виробничій собівартості продукції
досить велика і складає 15-19% від собівартості продукції, що і
визначає актуальність їх дослідження.
Розглядаючи склад загальновиробничих витрат Методичних
рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості № 373 можна зробити висновок, що, по-перше, склад
загальновиробничих витрат Методичних рекомендацій та П(С)БО 16
не відповідають один одному; по-друге в Методичних рекомендація
загальновиробничі витрати поділені на дві статті: - витрати на
утримання та експлуатацію устаткування та загальновиробничі
витрати;
Перед бухгалтерами виробничих підприємств постає питання –
вести облік загальновиробничих витрат згідно П(С)БО 16 чи окремо в
накопичувальних відомостях вести облік витрат для визначення
виробничої
собівартості
згідно
Методичних
рекомендацій.
Розглядаючи склад собівартості продукції, яку визначали
підприємства до 2001р. згідно Типового положення з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості № 473
від 26.04.1996р., то до її складу відповідно п.24 входили витрати на
утримання та експлуатацію устаткування та загальновиробничі
витрати. Необхідно відмітити, що при розробці Методичних
рекомендацій № 47 в 2001р. та № 373 в 2007р. ці статті перенеслися з
Типового положення, що не відповідає вимогам національних
положень (стандартів) з обліку.
Ми пропонуємо підприємствам лакофарбової промисловості в
складі виробничої собівартості не виділяти в окрему статтю «Витрати
на утримання та експлуатацію устаткування», а згрупувати всі ці
витрати в єдину статтю «Загальновиробничі витрати».
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Вінницький національний аграрний університет
ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. В Україні надзвичайно важливим
залишається питання формування земельних відносин адекватних
ринковому механізму господарювання.
Подальший розвиток
земельних
відносин
має
здійснюватися
з
урахуванням
загальноекономічної реформи у рамках руху економіки держави по
шляху становлення ринкової економіки. У цьому напрямку особливо
гострим і складним є процес становлення ринку земель
сільськогосподарського призначення, а дослідження і обґрунтування
цих питань є актуальними.
Аналіз останніх досліджень. Земельні відносини, як складова
виробничих відносин, завжди були в полі зору науковців, спеціалістів і
практиків. Серед українських вчених, що займалися дослідженням
питань земельних відносин, можна виділити праці В.Я. Амбросова, П.І.
Гайдуцького, А.С.Даниленка, Д.С. Добряка, В.М.Другака, П.Т.
Саблука, В.М. Трегобчука, А.М. Третяка, А.Г. Тихонова, М.М.
Федорова, В.В. Юрчишина та ін. Водночас, окремі питання
регулювання земельних відносин у сільському господарстві у напрямі
формування ринку землі залишаються актуальними і потребують
подальшого дослідження.
Виклад
основного
матеріалу.
Ринок
земель
сільськогосподарського призначення представляє собою систему
економічних відносин, що
виникають у ході операцій із
сільськогосподарськими землями, пов’язаних з їх купівлею-продажем,
заставою, обміном, даруванням, передачею в оренду тощо, під час
яких формується попит, пропозиція та ціна на земельні ділянки.
Специфікою ринку земель у сільському господарстві є те, що об’єктом
економічного
обігу
виступають
земельні
ділянки
сільськогосподарського призначення і водночас при цьому виникають
та реалізуються відносини, пов’язані із здійсненням конкретної
господарської діяльності. Втім, в основі функціонування ринку землі,
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а особливо сільськогосподарського призначення має бути не тільки
повне право власності, але й максимальна свобода діяльності всіх його
суб’єктів .
Основними проблеми формування повноцінного ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні є незавершеність
приватизації земель сільськогосподарського призначення, оскільки
незавершеною є персоніфікація земельних ділянок; недосконалість
орендних земельних відносин, низька величина орендної плати та
короткостроковість термінів оренди; не визначеність залишається ролі
держави як суб’єкта державних відносин. Ці та інші проблеми
зумовлені недосконалістю земельного законодавства в країні та
відсутністю ринкової інфраструктури.
Формування ринку земель сільськогосподарського призначення
передбачає визначення ринкової вартості земельних ділянок на основі
збалансованого попиту і пропозиції; забезпечення учасників ринкових
операцій
із
земельними
ділянками
сільськогосподарського
призначення необхідною інформацією про наявний попит і
пропозицію на землю, про ціни на земельні ділянки, їх розташування,
стимулювання до раціонального використання землі.
Висновки. Запровадження ринку земель сільськогосподарського
призначення в Україні можливе за умови формування адекватної
законодавчо нормативної бази функціонування ринку землі в
повному обсязі. Формування ринку земель сільськогосподарського
передбачає визначення вартості землі як специфічного товарукапіталу; формування місткості ринку (платоспроможного попиту);
здатності цін на землю динамічно змінюватися під впливом попиту і
пропозиції; наявності значної кількості власників землі; створення
інфраструктури
ринку
земель;
формування
конкурентного
середовища. Функціонування ринку земель в Україні повинно
спрямовуватись на раціональне використання землі та підвищення
ефективності сільськогосподарського виробництва.
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА
Успіх в будь-якій галузі виробничої діяльності залежить від
рівня кваліфікації кадрів, створення умов для ефективної,
високопродуктивної праці. У забезпеченні працівників зацікавлена
насамперед держава, оскільки від визначення нею напрямків
здійснення кадрової політики великою мірою залежить рівень життя
народу, його добробуту.
У сучасній економічній літературі увага аналізу проблем
формування, розвитку і використання кадрового потенціалу
приділяється такими фахівцями, як Бандур С.І., Богиня Д.П.,
Грішнова О.А., Гурне В., Дмитренко Г.А., Дорогунцов, Саэнко М.,
Колот А.М., Щокін Г.В. та інші.
Сучасна система підготовки висококваліфікованих кадрів
потребує вдосконалення, адже змінюються форми власності та засоби
виробництва, дедалі зростає кількість приватних підприємств,
збільшується частка їхньої продукції у внутрішньому валовому
продукті, а це вимагає реформування системи освіти і спеціальної
підготовки кадрів для розвитку народного господарства.
Кадрова політика має орієнтуватися на безперервний процес
навчання і підвищення кваліфікації кадрів: на самому підприємстві, в
галузі, за допомогою системи професійних курсів та навчальних
закладів, — а також гармонійно поєднувати і взаємодоповнювати
державну і приватну системи підготовки та підвищення кваліфікації
кадрів[3].
Сьогодні дуже важливо терміново розробити глобальну
програму працевлаштування висококваліфікованих спеціалістів усіх
рангів у всіх галузях народного господарства. Залучення наявних
спеціалістів до суспільно корисної праці вирішить кілька проблем. По
перше, збережуться висококваліфіковані кадри, які швидко можуть
відродити економіку України і підняти її на відповідний рівень. Подруге, не потрібно буде витрачати великі кошти на їх підготовку, що в
свою чергу дасть можливість направляти ці кошти на розвиток
виробництва і прискорити його економічний розвиток. По-третє, таке
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ефективне використання наявних професійних кадрів дасть змогу
розширити розвиток галузей виробництва, створити додаткові робочі
місця, різко зменшити безробіття, реалізувати положення Конституції
України про те, що кожна працездатна людина має право на працю.
Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) має
бути спрямована на ринкові умови господарювання. Головна її мета
полягає в забезпеченні нині і в майбутньому кожного робочого місця,
кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і
належної кваліфікації.
Досягнення мети кадрової політики суб'єктом господарювання
має передбачати виконання таких основних функцій:
 розробка і корекція стратегії формування та використання
трудового потенціалу відповідно до змін в умовах господарювання;
 набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір,
професійна орієнтація, наймання, адаптація);
 підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності
(виробничо-технічне учнівство, загальна професійна підготовка,
підвищення кваліфікації, просування на службі);
 оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу
конкретним потребам виробництва чи іншої сфери діяльності, аналіз
ділових якостей працівників, висунення на певну посаду, службове
переміщення);
 мотивація дотримання належного режиму трудової
діяльності та високої продуктивності праці;
 забезпечення
соціальної
захищеності
персоналу
підприємства (фірми, корпорації)[1].
Отже, сьогодні держава повинна орієнтуватися, як на набутий
власний досвід, так і на практичний досвід країн з розвиненою
ринковою економікою, поєднання і творче осмислення яких сприятиме
створенню нової системи підготовки спеціалістів, усіх рівнів. Ця
система має охоплювати всі сфери і галузі народного господарства
щодо формування відповідних кадрів, включаючи школи,
профтехучилища, ліцеї, коледжі, вищі навчальні заклади.
Список використаних джерел:
1. Богиня Д.П., Грішкова О.А. Основи економіки праці: Навч.посібник.-К.:
Знання-прес, 2000.- 313с.
2. Бортник К.В. Підвищення кваліфікації кадрів - складова формування
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УДК 338.240
Сулима О.Й.
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ
ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ЗАГРОЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність
підприємства
здійснюється
при
постійній
присутності загроз, які виникають у зовнішньому середовищі. Значний
вплив цих загроз на діяльність зумовлений тісним взаємозв’язком
підприємства, як відкритої системи, з зовнішнім середовищем. Це, у
свою чергу, вимагає врахування негативних змін у зовнішньому
середовищі, які генерують виникнення загроз діяльності промислових
підприємств. У такий спосіб прослідковується чіткий ланцюжок:
діяльність – невизначеність – загроза. Саме чинники невизначеності
визначають загрози діяльності підприємства, збільшують видаткові
статті, обумовлюють недоотримання доходу. Існуючі математичні
моделі оцінки, як правило, використовують ті чи інші набори
припущень, що практично витісняє чинник невизначеності з
розрахунків. З практичної точки зору все набагато складніше і саме
тому багато хто з керівників віддає перевагу експертним, інтуїтивним
методам діагностики загроз. Реальною альтернативою на сьогодні є
діагностика загроз діяльності підприємства на основі fuzzy logic.
Математична теорія нечітких множин (fuzzy sets) і нечітка логіка
(fuzzy logic) є узагальненнями класичної теорії множин і класичної
формальної логіки. Дані поняття були вперше запропоновані
американським ученим Лотфі Заде (Lotfi Zadeh) у 1965 р. Основною
причиною появи нової теорії стала наявність нечітких і наближених
міркувань при описі людиною процесів, систем, об'єктів. Нечітка логіка
дозволяє описувати нечіткі поняття і знання, оперувати цими знаннями і
робити нечіткі висновки. Нечіткі описи – це математичний апарат,
який найкраще відповідає особливостям людського мислення,
заснованого на якісних категоріях. Використання прийомів
лінгвістичної класифікації і зведення результатів класифікації за
окремими чинниками до єдиного показника дозволяє досліднику
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робити загальний висновок про систему в цілому на основі ряду
спостережень окремих приватних показників.
Необхідно зауважити, що методологія нечіткого моделювання
не замінює і не виключає методологію системного моделювання, а
конкретизує останню стосовно процесу побудови і використання
нечітких моделей складних систем. Процес нечіткого моделювання
представляє подібну послідовність взаємозв'язаних етапів, як і процес
системного моделювання. При цьому кожен з етапів виконується з
метою побудови і використання нечіткої моделі системи для
вирішення початкової проблеми. Нечітка модель системи-оригіналу
або нечітка система насамперед характеризується невизначеністю
типу нечіткості межі системи, а також, можливо, окремих її станів,
вхідних і вихідних дій. Базовою методологією побудови нечітких
моделей є власне теорія нечітких множин і нечітка логіка, які, у свою
чергу, є узагальненням класичної теорії множин і класичної
формальної логіки.
Значний теоретичний потенціал застосування нечіткого підходу
до діагностики загроз діяльності підприємства визначається наступними
обставинами. По-перше, в умовах динамічного та невизначеного
зовнішнього середовища застосування класичних методів моделювання
дії загроз діяльності підприємства вже не здатне забезпечити
адекватний результат через необхідність використання як великої
кількості точних даних, так і процедур обробки інформації, що
вимагають значних тимчасових витрат. У той же час нечіткий підхід не
вимагає обов'язкового аналітичного опису показників загроз діяльності
підприємства, – необхідним є лише наявність суб'єктивних думок
експерта. По-друге, ще одна не менш значуща перевага нечіткого
моделювання полягає в простоті його освоєння й використання. Зараз на
ринку інформаційних продуктів представлено широкий спектр
програмних засобів, що дозволяють розробляти й використовувати
подібні моделі, а також конвертувати їх у коди нечітких
мікропроцесорів. Отже, у сфері економічного моделювання з'явився
новий потужний інструментарій, що дозволяє підприємствам адекватно
реагувати на зміни зовнішнього середовища.
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УДК 330. 341 (477)
Сучкова Н.В., здобувач
Полтавська державна аграрна академія
ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ
Формування і розвиток ринкової економіки в Україні зумовлює
необхідність встановлення більш тісних взаємовигідних зв’язків з
іншими державами, активного включення у процеси міжнародної
економічної інтеграції і глобалізації. Проблема економічного розвитку
у глобальному середовищі є визначальною в стратегії будь-якої країни
[1].
Процес глобалізації залишається одним з найактуальніших
проблем, оскільки характеризує стан і розвиток сучасної економічної
системи.
Проблематиці глобалізації приділяється значна увага. Вивчення
різних сторін прояву явища глобалізації присвячено праці провідних
дослідників як в Україні, так і за її межами. Глибокі дослідження
економічної та фінансової глобалізації здійснюють в Україні: О.
Білоус, В. Міщенко, В. Захожай, Л.В. Стукало, Є. Савельєв, В. Гейц.
Серед відомих іноземних науковців питання глобалізації висвітлено в
працях: Дж. Маршала, Ж. Гера, В. Шенкель, Дж. Гелбрейт.
Метою дослідження є вивчення впливу процесу глобалізації на
стан національної економіки України та її переваг, визначення
основних напрямів стратегії розвитку економіки.
Процес глобалізації є складним, багатовимірним і не
однозначним явищем, тому з приводу його сутності існують багато
чисельні розбіжності. Вчені погоджуються з думкою, що глобалізація
– це не лише новий кількісний вимір міри інтенсивності взаємозв’язків
окремих країн і їх економік, а нова якість таких зв’язків, коли
формується фактично новий, глобальний рівень економічної
глобалізації [2].
Науковці стверджують, що Україна не має відповідної
підготовки до поглибленої глобальної інтеграції і конкуренції. Тому,
пріоритетним завданням для країни має стати наближення вітчизняної
економіки до рівня провідних країн світу шляхом активізації
інноваційного процесу, підвищення стимулів праці, покращення
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інвестиційного клімату, адаптації законодавства до сучасних умов
господарювання, всебічної підтримки підприємств та організацій.
Процес глобалізації можна розглядати з різних аспектів, які
повною мірою мають позитивний вплив на розвиток національної та
світової економіки.
До позитивних аспектів глобалізації можна віднести:
- стимулювання розвитку виробничих сил і технологій,
зокрема інформаційних;
- можливість країн з економікою, що розвивається отримувати
прямі інвестиції, які сприяють створенню робочих місць і підвищенню
доходів населення;
- розвиток торгівлі і збільшення іноземних інвестицій, які
підвищують соціальну мобільність і укріплюють середній клас;
- надання взаємодопомоги під час надзвичайних ситуацій,
природних катаклізмів і антропогенних катастроф;
- прагнення країн з перехідною економікою що розвиваються
до розвитку в умовах жорсткої світової конкуренції.
Україна останніми роками поглиблює відносини з
Європейським союзом з метою отримання можливості захисту
власних інтересів та підприємств відповідно до міжнародних форм та
процедур, що мінімально залежить від коливання політичних відносин
з тією чи іншою країною.
Отже, позитивними сторонами глобалізації є: можливість
активної участі в обговоренні режимів регулювання міжнародних
економічних
відносин,
скорочення
витрат
на
здійснення
зовнішньоекономічних операцій, що є особливо актуальним, оскільки
загальне підвищення цінової конкурентоспроможності українських
виробників є першочерговим завданням сьогодення.
Список використаних джерел:
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УДК 657
Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ РІЗНИХ
КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЇ
Аналіз фінансових результатів діяльності дозволяє визначити
найбільш раціональні шляхи використання ресурсів і сформулювати
оптимальну структуру засобів підприємства. Крім того, такий аналіз
може виступати як інструмент прогнозування окремих показників
діяльності підприємства. Підприємець зацікавлений у тому, щоб
отримати максимум прибутку, який необхідно обґрунтувати
аналітичними розрахунками.
Усі види показників прибутку аналізуються в першу чергу
підприємством, а також іншими зацікавленими користувачами згідно
їх інтересів. Особливо це важливо в умовах ринкової економіки, адже
результати проведеного аналізу сприяють найбільш обґрунтованому
виборі об’єктів можливих інвестицій. Насамперед, управлінський
персонал для аналізу діяльності та вивчення ефективності прийнятих
рішень використовує показники економічного, маржинального
прибутку, прибутку за видами діяльності, а також за періодами, які
аналізуються. Для цього у розпорядженні аналітика є широкий обсяг
інформації (внутрішня, бухгалтерська звітність, фінансовий план
тощо).
Засновники та акціонери аналізують структуру та динаміку
чистого прибутку з метою визначення можливості отримання
дивідендів, мінімізації власного фінансового ризику. Такі зовнішні
суб’єкти аналізу як, наприклад, податкові органи вивчають елементи
прибутку, який підлягає оподаткуванню з метою перевірки
правильності розрахунків і сплати податків. Вони використовують
дані фінансової і податкової звітності.
Звітні джерела інформації використовуються для проведення
ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться на
підставі даних бухгалтерського обліку. Прогнозний аналіз фінансових
результатів здійснюється на основі показників бізнес-плану
підприємства (фінансового плану), внутрішньої управлінської
звітності, матеріали маркетингових досліджень тощо.
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Мета внутрішнього аналізу прибутку – прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, спрямованих на систематичне збільшення
прибутку підприємства. Внутрішній аналіз дає можливість
розрахувати вплив більшої кількості факторів, що зумовлено обсягом
використання інформації, її деталізацією У рамках внутрішнього
фінансового аналізу, за умови наявності необхідних аналітичних
даних бухгалтерського обліку, загальна величина валового прибутку
(збитку) підприємства розглядається як сума прибутків (збитків) від
реалізації за окремими видами продукції.
УДК 657
Тангел Н.В.
Мукачівський державний університет
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Тенденція
до
виявлення
фінансових
результатів
в
бухгалтерському обліку бере свій початок з італійської факторної
бухгалтерії. З ХІV ст. бухгалтерський облік почали розглядати як
інструмент для визначення результатів діяльності підприємства.
В більшості країн Західної Європи протягом XV – XVIII ст.
облік результатів діяльності здійснювався на рахунку Власника
(Капіталу), а з часом почав використовуватись спеціальний рахунок
Збитків і прибутків. Проте німецький вчений Швайкер пропонував
тільки результати, пов’язані з господарською діяльністю, проводити
через рахунок Капіталу, а його колега Гаммерсфельд –
використовувати з цією метою рахунок Щастя і нещастя. Представник
французької бухгалтерської школи Баррем для обліку фінансових
результатів пропонував використовувати один з трьох рахунків:
Збитки або прибутки, Капітал або Заключний баланс. Представник
французької школи Леоте сформулював принцип перманентності
щодо формування фінансового результату, суть якого полягає в тому,
що прибуток може бути визначений тільки тоді, коли „предмет
реалізований‖. Проте проти перманентності визначення фінансвого
результату виступав його співвітчизник В Балахшар, висловивши
думку про те, що в межах рахівництва можна визначити тільки
приблизний результат.
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В системі бухгалтерського обліку в дореволюційний період в
Російській імперії на етапі поширення подвійного запису фінансовий
результат визначався в розрізі рахунку „Товари‖, а з часом – в межах
рахунку „Бариші та наклад‖, який закривався рахунком „Капітал‖.
Російський вчений К.І. Арнольд результативні рахунки відносив до
категорії безособистих, а Е.А. Мудров – до складу допоміжних.
Відомий російський вчений М.І. Туган-Барановський підкреслював
різницю між прибутком підприємства і прибутком власника.
Відповідно його точки зору вищезазначена різниця, яка включається
до складу коштів, повинна бути показана в активі балансу.
Представники облікових шкіл США та англомовних країн
притримувались одностайної думки, що для обліку фінансового
результату слід використовувати рахунок Збитків і прибутків. Проте
представники окремих шкіл вищезазначених країн мали суб’єктивну
точку зору щодо природи і ролі рахунку Збитків і прибутків. Так,
персоналісти вважали, що цей рахунок, який відноситься до категорії
збірно–розподільчих, є тільки субрахунком рахунку „Капітал‖, не
маючи рис самостійності. В той же час, інституалісти визначали
рахунок Збитків і прибутків як центральний, а не „філіал‖ рахунку
Капіталу.
В процесі формування єдиного соціалістичного обліку рахунок
Прибутків і збитків відносився до категорії результативних, і до
збірно–розподільчих (до реформації), і в якості регулюючого до
статутного фонду – капіталу (додатковий в разі кредитового сальдо,
контрпасивний – в разі дебетового сальдо).
На етапі розвинутого соціалізму фінансовий результат від
реалізації товарної продукції визначався на рахунку Реалізація.
Щомісячно кредитове сальдо (прибуток) цього рахунку переносився
на кредит рахунку Прибутків і збитків, а дебетове (збитки) – на дебет
вищезазначеного рахунку. В аналітичному обліку фінансові
результати відображались за видами реалізації і в розрізі, необхідному
для дотримання затвердженого порядку розподілу прибутку.
В межах діючого в даний період часу Плану рахунків
фінансовий результат визначається в розрізі рахунку 79 „Фінансовий
результат‖, який щомісячно закривається, а дебетове чи кредитове
сальдо переноситься в дебет або кредит рахунку 44 „Нерозподілений
прибуток (непокриті збитки)‖ відповідно. В розрізі вищезазначеного
синтетичного рахунку передбачено використання трьох аналітичних
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рахунків: 441 „Прибуток нерозподілений‖, 442 „Непокриті збитки‖ та
443 „Прибуток, використаний у звітному періоді‖.
Проведений екскурс в історію бухгалтерської думки показує, що
протягом століть вчені намагались визначити роль та значення
фінансових результатів, і, відповідно, їх відображення в
бухгалтерському обліку.
УДК 657
Теремок І.І., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ОПЛАТИ ПРАЦІ
В умовах ринкової економіки заробітна плата виступає як
основний чинник розвитку трудового потенціалу та є важливою і
невід'ємною складовою бухгалтерського обліку на підприємстві. Саме
вона відображає кількість і якість праці, її результати, рівень
використання
виробничо-економічного
потенціалу,
ріст
продуктивності праці і підвищення ефективності виробництва.
На сьогоднішній день складність розрахунків з працівниками та
правильне відображення їх в обліку, а також проведення утримань та
нарахувань є одними із суттєвих проблем теорії і практики заробітної
плати, тому вимагає нагально вивчення і з’ясування.
Значний внесок у вивчення теорії, методології обліку
розрахунків з оплати праці зробили такі відомі вітчизняні науковці, як
П.Й. Атамас, М.Т. Білуха, Ю.А. Верига, С.Ф. Голов, Г.М. Давидов,
В.П. Завгородній, А.В. Калина, М.В. Кужельний, Ю.А. Кузьмінський,
О.А. Петрик, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко, Ю.С. та ін.
Із зарубіжних учених М. Армстронга, А.А. Бачуріна, К. Друрі,
Т.П. Карпову, Г.В. Савицьку, В.В. Скобару, В.П. Суйца,
О.Д. Шеремета. Однак, сучасні умови господарювання вимагають
перегляду існуючих стандартів та методик облік заробітної плати.
Оплата праці – найсуперечливіша категорія в системі умов
праці, оскільки саме в ній відбиваються різнобічні інтереси сторін
суспільно-трудових відносин, усі їхні досягнення й прорахунки. Це
один із найважливіших показників, що характеризує рівень
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економічного та соціального стану суспільства і залежить передусім
від продуктивності праці.
Основними проблемами в обліку заробітної плати є насамперед
неповне чи некоректне розуміння як працівниками, так і обліковцями
визначення «виплати працівникам». Ситуація пояснюється тим, що
вітчизняне нормативно-правове забезпечення, а саме Положення
(стандарти) бухгалтерського обліку не розкривають їх зміст. Його
відсутність призводить до неправильного відображення в обліку
окремих компенсацій та доплат працівникам.
Іншою проблемою, що суттєво спотворює інформаційне
забезпечення обліку розрахунків по страхуванню, є відсутність у
національному Плані рахунків аналітичного рахунку чи субрахунку по
відображенню витрат і відповідно розрахунків з Фондом соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на
виробництві.
Таким чином, для вирішення вищенаведених питань, ми
пропонуємо:
1) Для вдосконалення П(С)БО 26 «Виплати працівникам»,
доцільним було б, подати визначення поняття «виплати працівникам»
- це всі форми компенсації, що їх надає підприємство в обмін на
послуги, надані працівниками. Дане визначення подано в МСФЗ 19,
що повністю висвітлює і дає розуміння даного терміну.
2) в Плані рахунків передбачити наступні субрахунки:
825 «Витрати на відрахування по загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на
виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності»;
656 «Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасного
випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності».
Отже, в ринкових умовах розвитку для справедливого
відображення розрахунків по заробітній планів та соціальним
страхування доцільно періодично переглядати існуючі методики та
стандарти обліку заробітної плати з метою вдосконалення
нормативно-правового забезпечення.
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ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРЯМИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАТРАТ
ВИНОРОБСТВА
Важливим моментом побудови обліку прямих матеріальних
затрат на виробництво є визначення їх сутності. Це зумовлено тим, що
основною особливістю підприємств виноробної галузі є складність
технологічного процесу.
Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» витрати
виробництва – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття
активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення
власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу між власниками). В свою чергу витрати це обсяг спожитих виробничих факторів (матеріальних, фінансових,
трудових ресурсів) у грошовому вираженні, необхідних для здійснення
підприємством господарської діяльності.
За способами перенесення вартості на собівартість виноробної
продукції витрати поділяються на прямі і непрямі.
Перша група - затрати, які виникають в момент їх первинного
запуску (використання) у виробництво. Данні витрати відносяться до
конкретного виду вина чи виноматеріалу.
Друга група – це витрати які належать до кількох (багатьох)
видів продукції, і їх потрібно розподіляти між об’єктами обліку
пропорційно обраній базі (пряма заробітна плата робітників тощо).
Ключовою статтею у калькуляціі первинного виноробства є
матеріальні затрати. Матеріальні витрати - це зменшення економічних
вигод у вигляді вибуття матеріальних ресурсів. Під матеріальними
ресурсами розуміється сукупність елементів виробництва, переважно
предметів праці, котрі одержує підприємство для виробничого
споживання та використання у невиробничій сфері.
Сукупність матеріальних затрат, які безпосередньо пов'язані з
виробництвом виноробної продукції та обумовлені технологією і
організацією виробництва, складають показник прямих матеріальних
затрат.
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Згідно П(С)БО 16 «Витрати» до складу прямих матеріальних
затрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що
утворюють
основу
вироблюваної
продукції,
купівельних
напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших
матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного
об’єкту затрат.
Виноробні підприємства можуть розглядатись як суб'єкти
підприємницької діяльності, які мобілізують витрати на придбання
ресурсів виробництва, виробляють з їх допомогою виноробну
продукцію і реалізують її. При цьому важливо, щоб загальний розмір
доходів від реалізації перевищував сукупні затрати на виробництво
(рис.1).
Витрати на придбання ресурсів

Затрати, пов’язані з використанням
ресурсів у виробництві

Доходи від реалізації ресурсів

Фінансовий результат
Рис.1. Місце затрат у господарської діяльності підприємств
Таким чином, прямі матеріальні затрати виноробства - це
зменшення економічних вигід у вигляді вибуття матеріальних ресурсів
на виробництво певного виду продукції. В основі сутності прямих
матеріальних затрат полягає своєчасність, повнота і достовірність їх
відображення, правильність калькулювання фактичної собівартості
виноробної продукції, чіткий контроль за ощадливим і раціональним
використанням матеріальних ресурсів.
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імені адмірала Макарова
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТРАДИЦІЙНОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ
ПІДСИСТЕМИ «БЮДЖЕТУВАННЯ»
«Статистика свідчить про те, що більшість невдач у бізнесі (від
втрати частки ринку до банкрутства) викликана тим, що важливі
стратегічні рішення приймаються або в умовах нестачі інформації або
на основі помилкових чи застарілих даних» [2, с.22].
В кінцевому рахунку ми приходимо до висновку, що розуміння
цих факторів, необхідне для правильного керівництва роботою
підприємства, неможливе без наявності різноманітної інформації,
серед якої провідне місце займають дані фінансового планування. З
цим погоджується Лариса Гнилицька, вказуючи на те, що «…
впровадження бюджетування у вітчизняну практику, … відкриє нові
перспективи щодо застосування новітніх методик управління
окремими структурними ланками та підприємством у цілому» [1, С.
12]. Традиційна ж система бюджетування, як вважають провідні
фахівці з питань економіки, має низку недоліків.
Так, Хруцкий В.Е. та Гамаюнов В.В. певні, що «сьогодні
бюджетування … застосовується на наших підприємствах в
найкращому випадку для того, щоб контролювати окремі показники,
наприклад розміри дебіторської … і кредиторської … заборгованості
…, або для того, щоб встановити рівні витрат в окремих структурних
підрозділах. Але ніяк не для того, щоб управляти активами компанії,
добиватися зростання капіталізації або надійно визначати
інвестиційну привабливість окремих напрямів господарської
діяльності. Іншими словами, призначення бюджетування в наших
компаніях невиправдано звужується» [3, с.10].
Означені недоліки бюджетного забезпечення породжують
ускладнення в отриманні відповідної інформації для прийняття
управлінських рішень і, як наслідок, з`являються грубі помилки і
похибки в управлінні інноваційною діяльністю підприємства.
Тому, на наш погляд, у цей час виникла гостра потреба у
створенні адекватного вимогам ринка бюджетного забезпечення
інноваційного розвитку підприємств. Це пояснюється тим, що
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відповідно розроблена підсистема бюджетування інноваційної
діяльності підприємств:
по-перше, буде надавати відповідну інформацію для вирішення
основних управлінських завдань інноваційного розвитку та допоможе
виявити, які товари, збутові території, розподільчі канали, розміри
замовлень, підрозділи, відділи та службовці перш за все вимагають до
себе уваги;
по-друге, призведе до виникнення реального економічного
ефекту від її впровадження, виходячи з того, що корисність від
використання інформації буде більшою за витрати на її отримання.
Ось чому розробка теоретичних і практичних питань організації
та методології підсистеми бюджетування стратегічно-орієнтованого
типу й використання її в управлінні стають особливо актуальними.
А тож певні, що використання даних бюджетування в управлінні
інноваційним розвитком, безсумнівно, збільшиться, тому що вони
забезпечують розуміння науково-технічних процесів ціною невеликих
витрат для суб`єкта підприємницької діяльності. Тобто, питання про
необхідність створення адекватного вимогам ринка бюджетного
забезпечення інноваційного розвитку уявляється нам теоретично
обґрунтованим.
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Кожне підприємство, незалежно від розміру та характеру
діяльності, здійснює комплекс оперативних та стратегічних завдань.
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При цьому, дуже важливим є наявність правдивої інформації про
існуючі запаси та можливості їх використання у виробничому процесі.
Відповідно, завдяки даній інформації можна окреслити плани
розподілу наявних виробничих запасів за об’єктами робіт.
Внутрішній процес розподілу даних ресурсів є відповідальною
частиною фінансового управління підприємства в цілому. Зокрема, до
основних завдань організації обліку запасів на підприємствах
автодорожньої галузі слід віднести:
 визначення необхідної потреби у запасах;
 правильний розподіл витрат пов’язаних із постачанням та
збереженням запасів;
 розрахунок фактичної собівартості використаних за місяць
матеріалів та їх залишку;
 повне і своєчасне відображення в обліку операцій із запасами
щодо їх оприбуткування, переміщення та вибуття;
 контроль за дотриманням нормативів в процесі обліку з
метою своєчасного виявлення надлишків та зайвих (непотрібних)
запасів;
 контроль за використанням запасів на виробничі потреби;
 проведення систематичних перевірок за відображенням в
обліку руху та збереження запасів.
Для дотримання вищезазначених завдань автодорожніми
підприємствами важливим є правильна побудова та ведення обліку
виробничих запасів із дотриманням наступних умов:
 підбір кваліфікованих матеріально-відповідальних осіб, які
обізнані з правилами ведення складського обліку запасів, а також
документального оформлення операцій за рухом запасів і їх
відображення в складському обліку;
 своєчасне
оформлення
договору
про
матеріальну
відповідальність з особами, яким довіряється робота з матеріальними
цінностями;
 наявність спеціально обладнаних складів, а при відкритому
зберіганні запасів – площадок;
 забезпечення складів необхідною ваговими приладами;
 введення чіткої пропускної системи, а також організація
охоронної й пожежної систем за місцями зберігання запасів;
 визначений перелік посадових осіб, які мають право підпису
документів на отримання і відпуск запасів;
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 оперативне виявлення нестач і втрат виробничих запасів з
метою своєчасного пред’явлення претензій до винних осіб та повного
їх відшкодування;
 розробка та введення централізованого постачання запасів на
об’єкти будівництва з метою запобігання проміжного складування.
Підприємства автодорожньої галузі у господарській діяльності
використовують тисячі найменувань запасів, які можна розподілити на
типи-сорти-розміри. Це в свою чергу свідчить, що важливим елементом
ефективної організації обліку виробничих запасів є первинна
документація та раціонально побудована система документообігу.
Своєчасне оформлення матеріально-відповідальними особами первинної
документації щодо руху запасів гарантуватиме їх збереженість, а також
забезпечить відсутність надлишків запасів понад потребу. Як відомо,
саме надлишки запасів призводять до зниження рентабельності,
«замороження» оборотних засобів, скорочення матеріального фонду
стимулювання, втрати окремими запасами своїх фізичних властивостей.
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ПІДПРИЄМСТВ
Недостатнє усвідомлення ролі операційних витрат при
формуванні собівартості продукції на практиці призводить до
непродуманих управлінських рішень, що негативно впливає на
фінансові
результати
діяльності
вітчизняних
промислових
підприємств.
Практика показала, що здійснення непродуманих заходів щодо
зменшення витрат виробництва не призводить до бажаного
результату. В умовах ринку потрібно впроваджувати нетрадиційні
системи одержання інформації про витрати, застосовувати нові
підходи до калькулювання собівартості, підрахунку фінансових
результатів, методів аналізу витрат і прийняття на цій основі
раціональних управлінських рішень, адекватних цій економічній
ситуації.
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П(С)БО 16 «Витрати» трактує поняття витрати як зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або
розподілу власниками) [2].
В економічній літературі витрати підприємства можна
класифікувати за різними ознаками, такими як: по відношенню до
виробничого процесу, по відношенню до обсягів виробництва, за
єдністю складу, за способом віднесення на собівартість окремих видів
продукції, за доцільністю, за видами витрат. Суттєвою ознакою
класифікації витрат є вид діяльності від якої отримано дохід, при
цьому, всі витрати розподіляють на дві групи: витрати, які виникають
в процесі звичайної діяльності та витрати, які виникають у процесі
надзвичайної діяльності. В свою чергу, в складі витрат, що виникають
в процесі звичайної діяльності можна виділити витрати операційної
діяльності та витрати іншої діяльності.
Витрати основної операційної діяльності – витрати, пов’язані з
виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є
головною метою створення підприємства і забезпечує основну частину
його доходів. Іншими словами можна сказати, що операційні витрати є
основним видом витрат промислового підприємства, безпосередньо
пов’язаних із здійсненням діяльності з виробництва продукції [3, c.
477].
Ми вважаємо, що витрати операційної діяльності підприємства
доцільно групувати за наступними ознаками: за центрами
відповідальності; за єдністю складу витрат; за способами перенесення
вартості на продукцію; за ступенем впливу обсягу виробництва на
рівень витрат; за календарними періодами; за доцільністю здійснення;
стосовно собівартості; за видами продукції, робіт, послуг; за видами
витрат.
Запропонована система групування витрат дозволить одержати
оперативну інформацію для різних цілей управління, при чому на
основі облікових регістрів і Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій.
Необхідно відзначити, що досить актуальним питанням обліку
витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції
виступає облік і розподіл загальновиробничих витрат. Звичайно, усім
відомим є той факт, що загальновиробничі витрати поділяються на
змінні та постійні з відособленим їх розподілом і включенням до
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собівартості
продукції
[4,
c. 64].
Так,
сума
постійних
загальновиробничих витрат поділяється на розподілені та
нерозподілені. Як правило, для обліку загальновиробничих витрат
використовується рахунок 91 «Загальновиробничі витрати», по дебету
якого відображається сума визнаних витрат, а по кредиту - списання їх
на рахунки 23 «Виробництво» та 90 «Собівартість реалізації» [6,
c. 571].
Ми ж вважаємо, що здійснювати такий громісткий комплекс
обчислень є недоцільно, оскільки одержана в результаті цього
величина нерозподілених витрат не має ніякого обліково-аналітичного
та контрольного значення, адже її одержують не прямим, а
розрахунковим шляхом із врахуванням даних попередніх періодів.
Тому, ми пропонуємо усю суму загальновиробничих витрат (змінних
та
постійних),
яка
відображається
по
дебету
рахунка
91 «Загальновиробничі витрати» по закінченні звітного періоду
повною сумою списувати на витрати виробництва та включати до
собівартості виготовленої продукції пропорційно до прийнятої на
підприємстві бази розподілу [5, c. 213].
Можна з упевненістю стверджувати, що система обліку
операційних витрат є необхідною та важливою частиною
функціонування вітчизняних промислових підприємств. І саме від
розуміння важливості цього процесу залежить життєдіяльність
конкретних суб’єктів господарювання.
Дослідженні основні питання стосовно формування та обліку
витрат операційної діяльності є досить вирішальними і багато в чому
їх вирішення вплине на зміцнення економічного стану промислового
підприємства.
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НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дані бухгалтерського обліку не можуть бути основою при
прийнятті управлінських рішень і тому потребують їх аналітичної
обробки. Для цього необхідна інтеграція обліку й економічного
аналізу в єдину інформаційну систему – управлінський облік, яка є
процесом об’єднання обліку й економічного аналізу з метою
забезпечення всіх рівнів управління найбільш якісною інформацією
оберненого зв’язку, необхідною для прийняття оптимальних
управлінських рішень.
Основними вимогами до аналізу в управлінському обліку є:
1) аналіз не повинен бути громіздким і охоплювати основні
показники;
2) має виконуватися з мінімальною трудомісткістю;
3) повинен виконуватися систематично;
4) результати повинні подаватись своєчасно;
5)
максимально
повинні
бути
використані
засоби
обчислювальної техніки;
6) дані оперативного аналізу за змінами і днями в сумі повинні
бути близькі до даних систематичного обліку за місяць.
Джерелами інформації для аналітичної роботи є первинні і
зведені документи обліку, планові, фактичні і нормативні дані,
калькуляції, книги обліку, звіти структурних підрозділів, внутрішні
розрахунки підприємства, фінансова, управлінська, статистична та
податкова звітності тощо.
Управлінський облік характеризує внутрішні сторони суб’єктів
господарювання, від яких залежать прибутки, зокрема ціну та якість
продукції, кількість, вартість і ефективність використання різних видів
ресурсів, витрати, доходи та фінансові результати, умови виробництва
і реалізації, центри відповідальності. В цілому саме внутрішній аналіз
перебуває у більш тісному взаємозв’язку з цілями планування й
управління підприємством та орієнтований на них. В управлінському
обліку аналіз характеризується комплексністю щодо його проведення,
що передбачає врахування не лише економічних факторів, а й
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технічних, соціальних технологічних та інших.
Залежно від мети управління визначаються напрями аналізу
доходів, витрат і фінансових результатів, при формуванні яких
враховані відповідні напрями їх класифікації для прийняття
управлінських рішень:
- для оцінки запасів і фінансових результатів;
- для планування;
- для контролю і регулювання.
Процес організації аналітичної роботи включає:
- визначення методики аналізу;
- вибір об’єктів, прийомів і відповідальних за виконання;
- збір і оцінка інформації; обробка інформації та розрахунок
показників, побудова аналітичних таблиць і графіків;
- вибір форм звітності;
- формулювання висновків та пропозицій для планування,
контролю відхилень і прийняття управлінських рішень.
Елементи організації аналітичної роботи та методика розрахунку
показників аналізу повинні наводитися у відповідному для того
документі
(рекомендаціях,
порядок
розрахунку тощо)
та
внутрішньому документі підприємства – Положенні про організацію
аналітичної роботи, яке дозволить відобразити особливості аналізу
витрат кожного господарського суб’єкта, забезпечить належне
проведення аналітичної роботи та доведення її результатів
відповідним користувачам. У додатках до Положення подається
перелік аналітичних показників, які необхідно розраховувати за
місяць, квартал і рік.
Результати аналізу доцільно представляти у визначеній
підприємством звітності, наприклад у внутрішньому звіті ―Розрахунок
аналітичних показників за центрами відповідальності та видами
продукції‖, форма якого визначається підприємством. Звіт узагальнює
показники аналізу, служить основою для прийняття управлінських
рішень та формування загальної картини про виробничо-господарську
діяльність підприємства.
Організація
аналітичної
роботи
на
підприємстві
не
регламентується нормативно-законодавчими актами, проте, на рівні
підприємства необхідно контролювати періодичність та достовірність
її проведення. Для цього в практичній діяльності підприємств
необхідно використовувати внутрішній плановий документ ―Планграфік проведення аналітичної роботи‖, який буде встановлювати
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періодичність та виконавців за кожним напрямом аналізу. Такий план
необхідно складати на поточний рік за галузями виробництва,
продукції, робіт та послуг.
При організації аналітичної роботи важливо розрізняти
інформацію первинну (наявну) і одержану в результаті аналітичних
розрахунків (вихідну), оскільки зміни в початкових даних впливають
на відхилення у наступних. Це дасть можливість правильно вибрати
прийоми аналізу і визначити доцільність використання тієї чи іншої
його методики та програми, адже при вивченні аналітичної інформації
формується відповідний матеріал, який можна використати при
вдосконаленні структури, змісту та руху документів.
Тому саме формування й оцінка наявних інформаційних потоків
виступає одним із важливих етапів організації аналітичної роботи,
який визначає правильність його видів, достовірність розрахунків,
форму звітності і відповідно обґрунтованість прийняття управлінських
рішень.
УДК 657
Трофимчук О.С., ст. гр. ОА-21
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ І
КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Собівартість продукції є одним із найважливіших показників
діяльності підприємства, який впливає на рентабельність і
самоокупність підприємства. Крім того, собівартість продукції
визначає ступінь досягнення стратегії зниження витрат у зміцненні
конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз зарубіжної літератури показує, що саме особливості
технології галузей промисловості, які визначають організацію
виробничих витрат, покладені в основу формування поняття "методи
калькулювання витрат", яке включає в себе розподіл і калькулювання
витрат. При цьому спостерігається розширення діапазону методів
калькулювання, які застосовуються.
В зарубіжних та вітчизняних підручниках виділяють такі методи
калькулювання витрат виробництва:
1. Калькулювання з неповним розподілом витрат (дирекг-
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костинг)
2. Калькулювання з повним розподілом витрат: позамовний та
попроцесний метод калькулювання, калькулювання комплексних
виробництв, калькулювання за нормативними витратами (стандарткост), калькулювання за видами діяльності (АБС-метод),
функціональне калькулювання собівартості, система калькулювання
кайзен-костинг, особливості калькулювання «чітко в строк»[1].
Дослідження наукових праць [1-4] показало, що основними
проблемами, які стоять перед сучасними підприємствами в процесі
обчислення собівартості, виходячи з великого різноманіття способів
розрахунку є:
- необхідність здійснювати калькулювання собівартості
продукції по повних витратах і визначати фактичну собівартість
одиниці продукції за всією номенклатурою виробів, що випускаються,
й аналізувати фактичну собівартість виробів порівняно з плановою або
нормативною собівартістю, а також з відпускними цінами з метою
економічної безпеки. Для прийняття управлінських рішень паралельно
можуть використовуватись інші методи;
- формування управлінського обліку на підприємствах без
централізованого контролю;
- втрата аналітичного обліку витрат по переділах і процесах. На
багатьох підприємствах вже не узагальнюються витрати за етапами
виробництва, а списуються в загальну суму;
- залишилися поза увагою методика фінансового
й
управлінського обліку допоміжного виробництва та розподіл його
витрат.
Вирішення окреслених проблем на українських підприємствах з
використанням власного досвіду та практики інших країн забезпечить
контроль за собівартістю продукції, прийняття ефективних
управлінських рішень, що в свою чергу вплине на цінову політику.
Список використаних джерел:
1. Краєва Я. В. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання
собівартості продукції / / Держава та регіони. - 2007. – №5. – С.168-171.
2. Белоусова І., Чумаченко М. Проблеми обліку виробничих витрат і
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УДК 658.012.32
Ужва А.М., к.е.н, доцент кафедри економічного аналізу і аудиту
Миколаївський державний аграрний університет
ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ
ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні умови господарювання висувають перед менеджментом
потребу в забезпеченні його оперативною і достовірною інформацією
щодо діяльності підприємства. Досить вдало реалізацію інформаційної
функції здійснює служба контролінгу. Перед службою контролінгу на
підприємстві стоїть задача забезпечення оперативного збору і аналізу
інформації по витратах підприємства в цілях управління. Керівники
підприємств, начальники відділів одержують інформацію, щоб у разі
відхилень, що намітилися у діяльності господарства, встигнути вжити
відповідні заходи і скоригувати роботу. Традиційно таку інформацію у
вигляді фактичного кошторису витрат по підприємству надає
бухгалтерія. Отже, система контролінгу сьогодні вимагає звітних
даних, які формуються в значній частині, в бухгалтерії підприємства.
Тому, служба контролінгу повинна узгодити з бухгалтерією процес
ведення даних про витрати по цехам, щоб служба контролінгу
вибирала інформацію з бази даних і обробляла її за своїми
контролінговими правилами, тобто одержувала зведені аналітичні
форми. В результаті обробки контролінгові дані виходять не зовсім
точними з бухгалтерської точки зору, проте ця точність достатня для
прийняття управлінських рішень. Саме ці достовірні на 95 % дані
потрібні керівнику сьогодні. Служба контролінгу не робить проводок,
вона не перераховує обороти і не міняє сальдо по рахунках – це
прерогатива бухгалтерії, а вона аналізує дані і групує їх за певними
ознаками: змінні і постійні; такі, що відносяться до даного центру
витрат і що не відносяться. Тому, робота служби контролінгу не
заважає бухгалтерії і дозволяє їм працювати в єдиній команді, як це
має бути на прогресивному підприємстві. Важливим з погляду
контролінгу є виявлення попиту на інформацію. Потреба в інформації
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виявляється через процеси планування і контролю та відповідні їм
рішення.
Існує безліч проблем щодо надання інформації, яка
використовується. Так, кількісна проблема полягає у визначенні
раціонального обсягу інформації, необхідної для стратегічного
контролінгу. Проблема якості зумовлена необхідністю достатнього
обґрунтування інформаційних характеристик тих чи інших показників.
Надзвичайної актуальності набуває зараз проблема часу отримання
необхідної інформації. Швидкий розвиток світової науки і практики
веде до значного скорочення актуалізаційних циклів. Проблема
комунікації стосується питання напряму передачі інформації, оскільки
вона виникає часто не там, де вона потрібна. Комунікація є суттєвим
компонентом системи управління і при не продуманій моделі подання
інформації вона може виявитись непотрібною навіть у тому випадку,
коли в ній є певна цінність.
Комунікації тісно пов’язані з
інформаційним блоком між членами колективу, керівниками та
підлеглими, тому проектування комунікаційного процесу починається
після того, як буде сформовано організаційну структуру та визначено
функціональні обов’язки всіх членів управлінської команди, описано
яку інформацію в які строки слід подавати кожному з управлінців. Без
узгодження інтересів в цьому процесі неможливо досягти мети
підприємства та координувати дії колективу. Суть вартісної проблеми
якраз і полягає у необхідності пошуку резервів зниження вартості
інформаційного забезпечення. Головний напрямок її реалізації –
оптимізація інформаційного попиту в системі контролінгу. З цією
метою необхідно заздалегідь визначитись у необхідності конкретної
інформації, яка стосується виробничих питань, ринкових партнерів,
можливих конкурентів, зовнішнього середовища. У господарській та
фінансовій діяльності підприємства проходять постійні зміни, тому
система контролінгу, а також його інформаційне забезпечення
вимагають постійного удосконалення відповідно до цих змін.
Список використаних джерел:
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Цент учбової літератури, 2008. – 552 с.
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УДК 658.532
Українець І.М.
*Науковий. керівник: Полянська О.А., доцент
Львівська комерційна академія
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТЛУМАЧЕННЯ СУТІ ДИРЕКТКОСТИНГУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ
У вітчизняній науці по сьогоднішній день серед науковців
існують різноманітні точки зору щодо тлумачення суті поняття
«директ-костинг», що, на наш погляд, виступає стримуючим фактором
у концептуальному розвитку цієї відносно нової для українських
підприємств системи управлінського обліку.
Теоретичні основи директ-костингу описуються у наукових
працях таких вітчизняних та російських вчених як Ніколаева С.А.,
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Нападовська Л.В., Стуков С.А., та ін.
Серед зарубіжних вчених можна виділити Д. Харріса, Д. Бьорнера, В.
Кільгера, Х.-Г. Плаута, П. Рібеля, К. Меллєровіча, Г. Лассманна та
інших вчених.
Проведені дослідження вітчизняної та зарубіжної літератури
дозволяють виділити два основні напрямки тлумачення даного
поняття.
Перший напрямок характеризується вузькою інтерпретацією
директ-костингу, зокрема останній розглядається як один із методів
обліку затрат та калькулювання собівартості продукції. Вважаємо, що
замість традиційного терміну «метод обліку затрат та калькулювання
собівартості» щодо директ-костингу доцільно використовувати нові
для вітчизняної облікової науки терміни «калькуляційна система» та
«система обліку затрат». Слід зауважити, що більшість вітчизняних
вчених вживають «традиційну» та «нову» термінологію в
синонімічному змісті.
Відомий російський науковець в галузі управлінського обліку
М.А. Вахрушіна під методом обліку затрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції розуміє сукупність прийомів
документування і відображення виробничих затрат, які забезпечують
визначення фактичної собівартості продукції, а також віднесення
затрат на одиницю продукції. [2, с.109]. З вище наведеного визначення
зрозуміло, що
термін «метод обліку затрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції» розглядається як цілісне і
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нерозривне поняття.
У вітчизняній науці заслуговує на увагу визначення методів
обліку затрат та калькулювання, яке дає в своїй монографії Л.В.
Нападовська: «Методи обліку затрат на виробництво - це сукупність
способів та прийомів, в процесі яких здійснюється групування і
розподіл виробничих затрат за об’єктами калькулювання (носіями
затрат) для обчислення собівартості окремих видів та одиниць
продукції» [4, с.132]. Л.В. Нападовська теж розглядає поняття методу
обліку затрат та калькулювання собівартості як цілісне і нерозривне,
виділяючи директ-костинг з поміж інших методів за критерієм
повноти включення затрат до собівартості продукції.
Іншої точки зору дотримується професор Ф.Ф. Бутинець. Хоча
він і розглядає облік витрат та калькулювання як єдиний процес [1,
с.194], але виокремлює поняття методів обліку витрат та методів
калькулювання, використовуючи для кожного з них окремо різні
класифікаційні ознаки.
Проблема визначення сутності директ-костингу у вітчизняному
обліку ускладнюється відсутністю єдиної точки зору щодо сутності
самого поняття методів обліку затрат та калькулювання собівартості
продукції. Тому частина авторів відносить директ-костинг до методів
обліку та калькулювання собівартості, а інша – виключно до методів
калькулювання.
Проведений критичний аналіз зарубіжної та вітчизняної
літератури дозволяє сформулювати поняття «директ-костинг» як
систему управлінського обліку, яка як у систематичному так і в
проблемному обліку характеризується розмежуванням затрат на
постійну та змінну складові. Тому, система директ-костингу може
включати не тільки облікову функцію, але і функцію бюджетування
затрат, їх контролю та аналізу, а також функцію підтримки прийняття
управлінських рішень. Роль директ-костингу в системі управління –
слугувати генератором інформації для всіх фаз управлінського циклу.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ:
ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
На сьогодні постійно точаться дискусії щодо застосування
поняття ―податковий облік‖. Одні вчені вважають бухгалтерський
облік розрахунків за податками окремим видом бухгалтерського
обліку і називають його ―податковим обліком‖, інші – навпаки,
критикують такий підхід.
Існує точка зору, що виділення податкового обліку в окрему
систему пов’язано із метою користування звітністю: якщо
бухгалтерський облік задовольняє інтереси контролюючих органів, то
такий облік слід вважати ―податковим‖. Натомість, якщо звернутися
до основ бухгалтерського обліку, то під бухгалтерським обліком в
загальному розуміють систему збору, нагромадження, реєстрації та
узагальнення інформації про господарські операції з метою
трансформації її у форми звітності для задоволення потреб внутрішніх
та
зовнішніх
користувачів.
Тобто,
основне
призначення
бухгалтерського обліку – надання достовірної, неупередженої, повної
інформації у необхідних розрізах користувачам для прийняття
рішення. У свою чергу, до зовнішніх користувачів бухгалтерської
інформації належать податкові органи. Таким чином, мета
користування будь якою звітністю – отримання достовірної,
неупередженої, повної інформації у необхідних розрізах для
прийняття рішень. Тому виділення окремо системи ―податкового
обліку‖, виходячи з мети користування звітністю, є некоректним.
Натомість
проф. Ф.Ф. Бутинець
заперечує
існування
податкового обліку як окремого виду бухгалтерського обліку,
зауважуючи, що ―поділ бухгалтерського обліку на підсистеми є досить
умовним, оскільки фінансовий, управлінський та ―податковий‖ облік в
переважній більшості випадків ведуться на підприємствах єдиним
структурним підрозділом – бухгалтерією, а також використовуються
дані одних і тих же первинних документів. Тому, бухгалтерський
облік необхідно розглядати як єдину інформаційну систему, що
використовується для реалізації всіх функцій і завдань управління‖ [2,
с. 4].
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Таку думку поділяє О.В. Адамик, яка наводить критику щодо
виділення податкового обліку в окрему систему [1, с. 6-7]. Відповідно,
бухгалтерський облік податкових розрахунків не має достатнього
інструментарію для виділення його в окремий вид бухгалтерського
обліку. Усі дані, необхідні для складання податкової звітності,
відображаються в системі бухгалтерського обліку. Для складання
податкової звітності використовуються дані облікової інформації за
податковими розрахунками для формування податкової звітності.
Звідси випливає висновок, що податковий облік не є окремою
системою накопичення, групування та перетворення даних з метою
задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів, а тому
вживання терміну ―податковий облік‖ суперечить загальним основам
бухгалтерського обліку.
Якщо звернутися до міжнародного досвіду, то у західних
країнах
бухгалтерський
облік
поділяють
на
фінансовий
бухгалтерський облік та управлінський бухгалтерський облік, а
податковий облік як такий не розглядається
Отже, застосування терміну ―податковий облік‖ суперечить
загальним основам бухгалтерського обліку, а тому його застосування є
некоректним та ненауковим на противагу ―бухгалтерський облік
розрахунків за податками‖ або аналогічне йому ―бухгалтерський облік
податкових розрахунків‖ та ―бухгалтерський облік оподаткування‖.
Використання
запропонованих
понять
дозволить
уникнути
суперечностей в правильності застосування облікової термінології.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Трудові міграційні поїздки з Волинської області до інших
регіонів стали об'єктивною реальністю і, без сумніву, масовим
явищем.
Значна частина трудових мігрантів з сільської місцевості, саме
вони виїжджають у міста та більш розвинені населені пункти у зв’язку
з неможливістю працювати за місцем проживання. Сільське населення
працює в інших регіонах області та країни тому, що розвали колгоспів
та радгоспів змусили селян мігрувати у пошуку хоча б мінімальних
заробітків для утримання себе та своєї родини.
Найбільш привабливим регіоном для трудових мігрантів є
регіони з масовим виробництвом, де зосередженні великі заводи,
фабрики, також популярними у мігрантів є торгові осередки; велика
частина населення області, не повертається з обраного місця роботи та
життя, такі результати видно зі статистичних даних, які свідчать, що
значна частина наших земляків залишаються в інших регіонах.
Підвищений ступінь участі сільського та міського населення нашої
області у трудових поїздках (регіональних) притаманний областям,
центри яких є крупними містами і де спостерігається високий рівень
урбанізації (Львівська, Київська, Донецька, Харківська, Луганська,
Дніпропетровська, Одеська).
Регіональні статистичні дослідження, проведені серед заробітчан
Волинської області зафіксували виразне домінування так званої
«чоловічої» міграції. Згідно з отриманими даними, більша частина
трудових мігрантів були чоловіками. Однак інші регіональні
дослідження, проведені пізніше, виявили, що загальна картина є більш
складною. Наприклад, серед трудових мігрантів області найбільші
статеві диспропорції були серед мігрантів до Італії (25 % від загальної
кількості мігрантів – 7,6% склали чоловіки та 17,4% жінок).
Таким чином, трудова міграція, що розпочиналася переважно як
«чоловіча», поступово втратила цю ознаку.
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Менш відчутні зміни участі у трудових міграціях
спостерігаються за різними віковими групами. На початку 2006 року
середній вік трудових мігрантів складав 36-37 років, однак надалі він
поступово знижувався. Статистичні дані показують, що середній вік
мігрантів у 2009 році у сільській місцевості – 33,4 роки, у містах – 36
років.
Суттєві відмінності є у визначенні освітнього рівня
«середньостатистичного» трудового мігранта з Волині. Опитування
Центру «Жіночі перспективи» зафіксувало, що 37,3% серед
волинських заробітчанок мали вищу освіту, 37,07% – середню
спеціальну, 23,73% – середню і 1,07% – незакінчену вищу. Однак ці
пропорції не є типовими, відсоток осіб з вищою освітою серед інших
категорій трудових мігрантів є нижчим.
Щодо напрямків зовнішньої трудової міграції населення
Волинської області, то згідно статистичних даних, на долю РФ,
Польщі та Чехії припадає 85 % від тих працівників, що мали досвід
роботи за кордоном. Окрім територіальної близькості, винятковій
«притягальній силі» згаданих країн для українських мігрантів сприяла
відсутність з ними візового режиму.
Проте з часом географія поїздок та «рейтинг привабливості
країн» зазнали змін. Різні соціологічні опитування свідчать про
суттєве зменшення привабливості ринку праці Російської Федерації –
у цій країні хотіли б працевлаштуватися лише 14 % трудових
мігрантів. Певною мірою велике значення мало посилення контролю
за іноземцями, що перебувають у РФ (особливо у містах, де є
найбільший «чорний ринок» праці для заробітчан).
Натомість «Шенгенський візовий бар’єр» на практиці не став
перепоною для просування волинян на ринки праці країн
Європейського Союзу. Особливо привабливими для мігрантів
виявилися країни Південної Європи, насамперед – Італія та
Португалія. Подібним чином, запровадження візового режиму з
Чехією, Словаччиною, Польщею та Угорщиною хоча й вплинуло на
трудову міграцію до цих країн, однак не призвело до обвального
зменшення присутності трудових мігрантів на їх ринках праці.
Таким чином, результати аналізу соціологічних та статистичних
досліджень дають підстави стверджувати, що найбільш динамічно
відбувалося активне просування волинян на ринки праці таких країн
ЄС, як Португалія, Іспанія, Італія, Греція.
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На цьому тлі відбулося поступове зменшення кількості
заробітчан у РФ, а також послаблювалася «притягальна
привабливість» ринків праці країн – західних сусідів України
(насамперед – Чехії та Польщі).
Якщо ще у 2005 року більшість трудових мігрантів, виїжджаючи
на заробітки, намагалися зберегти за собою робоче місце в Україні –
найчастіше вони перебували у тривалій неоплачуваній відпустці, то
зараз можна константувати, що вже сформувався цілий прошарок
людей, для яких заробітки за кордоном є основною професією і вони
не бажають зберігати формальну зайнятість в Україні.
На різних етапах трудової міграції жителів Волині до неї
долучалися різні групи населення, а, отже, у певні проміжки часу це
була переважно «чоловіча», в інші – майже суто «жіноча» міграція,
спочатку міграція з великих міст, пізніше – з сільської місцевості
тощо. Але, можна зробити висновок, що: волинська трудова міграція
не є «молодіжною», тобто на заробітки виїжджають переважно особи
середнього віку, з досить значним досвідом роботи в Україні; трудова
міграція з Волині є, насамперед, відтоком «робочих рук», в усі періоди
у цьому процесі компонент «витоку мізків» не був скільки-небудь
суттєвим.
УДК 657
Фостолович В.А.
Вінницький національний аграрний університет
ЕКОЛОГО-ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ АПК
В умовах сучасного господарювання за ринкової економіки
важливим є питання економічного благополуччя за результатами
діяльності. При виході підприємств на міжнародні ринки постає
необхідність дотримання вимог міжнародних регулюючих організацій.
Однією з таких вимог є показники екологічної безпеки. Перед
власником бізнесу крім питання економічної безпеки, важливою
постає проблема екологічної оцінки виробництва та зниження впливу
за результатами діяльності на стан навколишнього природного
середовища.
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У вирішенні такого питання на рівні підприємства важливим є
проведення оцінки економічної ефективності та екологічної безпеки
технологічних процесів виробництва. Найбільш ефективним методом
у вирішенні питань такого спрямування є впровадження екологоінноваційних технологій.
Великими
забруднювачами
навколишнього
природного
середовища є промислові підприємства. Вони найбільше потребують
впровадження екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій,
впровадження яких дає можливість конкурувати на світовому ринку.
За результатами проведених нами досліджень відмічено, що у
загальній структурі підприємств різних галузей питома вага
промислових підприємств, які впроваджували інновації є найбільшою
і становить 8,2-14,8% по роках останнього десятиліття. Дану ситуацію
спровокували зміни умов функціонування підприємств на світовому
ринку продукції, робіт та послуг.
Сучасні умови ринкових відносин вимагають від виробника
продукції високої якості, низької вартості та достатнього рівня
економічної вигоди від її виробництва та використання для виробника,
що дуже важко поєднати у одному процесі. Тому, перед виробниками
продукції, робіт та послуг стоїть важливе завдання розробки та
впровадження
у
виробничий
процес
маловідходних,
ресурсозберігаючих технологій із достатнім рівнем економічної
ефективності та прибутковості для виробника. Прослідкувавши у
динаміці по роках кількість впровадження інноваційних розробок
такого виду слід відмітити постійно зростаючий інтерес до них як
виробників, так і споживачів.
У динаміці по роках досліджень нами відмічено стійку
тенденцію до щорічного збільшення кількості впроваджених нових
технологічних процесів на підприємствах (у тому числі і
маловідходних та ресурсозберігаючих технологій). У 2000 році їх
кількість становила 430, тоді як у 2009 році – збільшилась майже
вдвічі - до 753 процесів на рік.
Розробка та впровадження інноваційних моделей потребує
значних затрат фінансових ресурсів. Фінансування інноваційної
діяльності підприємств може здійснюватись за рахунок:
- власних коштів;
- коштів державного бюджету;
- вкладень іноземних інвесторів;
- інших джерел фінансових ресурсів.
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На вітчизняних підприємствах тягар фінансових витрат на
розробку та впровадження інноваційних проектів в основному лягає на
плечі самого підприємства, та фінансується за власні кошти. Дані
проведеного нами аналізу інноваційного процесу в Україні свідчать
про те, що у середньому по роках (2000-2009 рр.) у структурі джерел
фінансування інноваційної діяльності підприємств найбільшу частку
займають власні кошти (75,4%). Невелику частку у загальній структурі
джерел фінансування інноваційної діяльності займають кошти
іноземних інвесторів - 5,5% та кошти державного бюджету – 1,7%.
Інші джерела фінансування становлять 17,4%.
Кожна держава дбає про своє економічне благополуччя.
Україною обрано еколого-економічний напрямок розвитку як
стратегічний. Тому, важливим є розробка та планування діяльності
вітчизняного виробництва таким чином, щоб спонукати та фінансово
зацікавлювати підприємства до впровадження екологічних інновацій.
УДК 657
Харченко К.В, Підвальна О.Г.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ
Стан національної економіки, її трансформаційний характер
вимагають особливого підходу до виявлення та використання факторів
економічного розвитку, одним з найважливіших серед яких є системне
управління господарською діяльністю підприємства. Його метою є
швидка адаптація підприємств до ринкових умов господарювання,
зростання результативних показників їх діяльності і на цій основі —
підвищення
рівня
зайнятості
та
забезпеченнядстабільностіьукраїнськогожсуспільства.зНеобхідність
підвищення ефективності системи управління господарською
діяльністю підприємства викликана низкою проблем, серед яких:
техніко-технологічне відставання виробництва, відсутність власних
обігових коштів, низька конкурентоспроможність продукції.
Вирішення цих проблем пов'язане, насамперед, із формуванням нових
механізмів і методів управління, які відповідали б внутрішньому стану
підприємств і умовам ринку[3].й
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Проблемам управління присвячені праці теоретичного та
прикладного
характеру
(досліджується
загальноуправлінська
філософська проблематика, організаційні, правові, соціальні,
економічні, технологічні та психологічні аспекти управління).
1111Управління підприємствами були і є об'єктом дослідження
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: Р. Акоффа , А.С.
Большакова , Р.Л Дафта , П. Долі , П. Друкера , Й.С. Завадського, Ф.В.
Зінов'єва , В.І. Кнорінга , Р. Коха , А.І. Кредісова , М. Мескона , Дж.
Обер-Кріє , Ф.У. Тейлора, А. Файоля, Р.А. Фатхудінова , Р.Х. Холла.
Теорія управління має свій, тільки їй властивий предмет
досліджень — вона вивчає закономірності організації управлінського
процесу і відносини між людьми, які виникають під час цього процесу;
визначає методологічні прийоми, що відповідають специфіці об'єкту
досліджень, розробляє систему і методику активної дії на об'єкт
управління і визначає способи передбачення та прогнозування
процесів, які вивчаються. Реєстрація та систематизація явищ, розкриття закономірностей і визначення причинних зв'язків між ними для
розробки практичних висновків і рекомендацій - основне завдання
будь-якої науки, в тому числі й науки управління[1].
Об'єктом управління є організація. Організація – це об'єднання
індивідів у єдине ціле для сумісної дії. Основним суб'єктом управління
є менеджер. Керівник підприємства (менеджер) — це особа, яка
наділена повноваженнями ухвалювати рішення: що робити, як робити
з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх чинників, які
впливають на ефективність виробничо-господарської діяльності.
Чинники зовнішньою і внутрішньої дії можуть спричинити як
позитивний, так і негативний, деструктивний вплив. Нові умови
господарювання характеризуються зростаючою дією чинників
зовнішнього середовища, які в даний час безпосередньо визначають
характер змін, що відбуваються, усередині підприємства, вносять
істотні корективи в діяльність керівника[2].
Політика держави визначає характер внутрішнього середовища
підприємства й особливості діяльності керівника. Зміни, які
відбуваються в економічній політиці держави, впливають на умови
господарювання. Проте активізація діяльності держави не означає
реального, ефективного та стимулюючого регулювання умов
господарської діяльності. Зовнішнє середовище, яке безпосередньо
впливає на діяльність керівника й очолюваного ним підприємства,
представлене системою контролю та методами реалізації державної
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політики[3]. 1111
Отже, теорія управління вивчає закономірності організації
управлінського процесу і стосунки між людьми, які виникають під час
цього процесу. Є чотири найважливіші підходи управління:
традиційний, процесний, системний, ситуаційний. Об’єктом
управління є організація, а суб’єктом - менеджер (керівник
підприємства). Управління – це інтегрований процес планування,
організації, мотивації та контролю, який застосовує сукупність
методів, засобів і форм господарювання та передбачає підвищення
ефективності роботи підприємств (організації).
Список використаних джерел:
1. Лепьохін
О.В.,
Концепція
ефективного
менеджменту
конкурентоспроможності підприємств // Інвестиції: практика та досвід . 2009, №3.с.37-39
2. Мойса М.Я. Організаційно – економічні чинники підвищення ефективності
аграрних підприємств // Економіка АПК.- 2010, №1.- с.86-93
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управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки 2008., №8(86). –
С. 138-147.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Управлінський облік в тій чи іншій мірі присутній у кожному
вузі, є багаторічний чітко налагоджений механізм і позитивний досвід
планово-економічної та облікової роботи. Тим не менш, нові вимоги
до системи управління вузом актуалізують і нові підходи, прийоми та
методи, що розвивають діючі або замінюють їх.
Отже, організація управлінського обліку в сучасному вузі не
означає «постановку з нуля», а передбачає реорганізацію системи
управління вузом із відповідним інформаційним забезпеченням, що
неможливо з багатьох аспектів реалізувати в рамках чинної облікової
системи.
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Для проведення цієї реорганізації максимально ефективно,
необхідно проаналізувати облікову систему вузу в її існуючому
вигляді. Аналізу, насамперед, повинна бути піддана облікова політика
з позицій сильних і слабких сторін для отримання інформації з метою
прийняття управлінських рішень.
Далі необхідно проаналізувати існуючу систему фінансового і
оперативного обліку. У процесі аналізу розглядаються такі питання:
- сформована практика складання та оцінки управлінських
звітів;
- структура і методи роботи планово-фінансових служб, їх роль і
місце в системі управління вузом;
- система бюджетування;
- стратегія розвитку вузу, очікувані напрямки інвестицій,
тактичні підходи до вирішення стратегічних завдань.
Такий масштабний аналіз дозволить сформувати організаційнометодологічну модель управлінського обліку у ВНЗ. Формування
організаційно-методологічної моделі пов'язане з виконанням
наступних заходів:
- перехід до децентралізованої системи управління вузом і
виділення центрів відповідальності;
- формування системи показників для управління центрами
відповідальності вузу;
- розробка базових форм управлінської звітності;
- розробка процедур управлінського контролю центрів відповідальності;
- визначення порядку взаємодії всіх центрів відповідальності в
рамках системи управлінського обліку;
- розробка «облікової політики» управлінського обліку.
У загальному вигляді модель повинна включати три складові:
методичну, організаційну і технічну, що сфокусується в сукупності
елементів облікової політики для цілей управлінського обліку.
Створення дієвої інформаційної системи, що дозволяє
ефективно управляти вузом в новому економічному середовищі процес тривалий, багатоетапний, витратний. Тому, вузу належить
вирішити багато проблем і подолати управлінські стереотипи, щоб
здійснити подальші кроки з розвитку управлінського обліку, які
пов'язані з рішеннями наступних завдань:
- визначення першочергових завдань управлінського обліку,
найбільш важливих для вузу в цілому;
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- вибір та обгрунтування критеріїв якості діяльності центрів
відповідальності;
- розробка форм внутрішньої (сегментарної) звітності,
сформованої на показниках, регульованих центрами відповідальності;
- вдосконалення бюджетування як одного з методів контролю
центрів відповідальності;
- розширення використання методів аналізу діяльності вузу і
його структурних підрозділів.
Керівники ВНЗ всіх рівнів управління в даний час
усвідомлюють необхідність формування системи управлінського
обліку, що дозволяє отримувати релевантну інформацію для
прийняття управлінських рішень, і визнають, що для успішного
функціонування децентралізованої системи вузу і побудови на її
основі управлінського обліку за центрами відповідальності необхідна
наявність
висококваліфікованого
управлінського
персоналу,
узгодженості цілей та інтересів вузу в цілому і його окремих
структурних підрозділів.
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ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ
ВИЗНАЧЕННЯ У РОЗРІЗІ ЙОГО ОСНОВНИХ КОНЦЕПЦІЙ
У сучасному періоді одним із важливих і в той же час доволі
дискусійних питань в теорії та практиці обліку є поняття
«управлінський облік». Відзначимо проблемність бачення у практиці
управлінського обліку в інформаційній системі підприємств, що,
мабуть, є головною проблемою процесу постановки системи даного
виду обліку.
Дослідження питань теорії і практики організації системи
управлінського обліку здійснюють вітчизняні та іноземні науковці. На
сьогодні існують великі розбіжності щодо бачення змісту
управлінського обліку в межах інформаційної системи підприємства.
Метою написання даної статті є висвітлити поняття
управлінського обліку в розрізі груп поглядів вітчизняних та
іноземних фахівців.
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Досліджуючи цю проблему, ми виокремили кілька концепцій
(груп) щодо визначення управлінського обліку, в межах яких
відповідні погляди вчених досить близькі. Першою такою концепцією
є бачення управлінського обліку як системи реалізації функцій
управління. Вона обґрунтована, зокрема, такими вченими: Ф. Ф.
Бутинець, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, С. А. Ніколаєва, Л. В.
Нападовська та іншими.
Визначення дане російською вченою Ніколаєвою С. А. у 1997
році охоплює майже всі основні функції управління (системи обліку,
планування, контролю, аналізу) підприємством, однак не вказує чіткої
мети даного виду обліку. Тому, ми вважаємо, що воно носить лише
частковий характер. Проте, це може бути пояснено доцільністю
акцентування на відповідному розрізі управлінського обліку.
Український вчений Пушкар М. С. ще у 1995 році визначив
управлінський облік як самостійну підсистему бухгалтерського обліку,
із своїм предметом, методом і завданнями, яка тісно пов’язана із
управлінською системою і направлена на зниження витрат
виробництва та збільшення прибутків підприємства. Цікавим є те, що
існує група авторів (Вахрушина М. А., Пушкар М. С., Воронова Є. Ю.,
Уліна Г. В., Кондратова І. Г., Голов С. Ф., Гаррісон Р., Норін Є., Брю
П.), які відносять управлінський облік до загальної системи обліку
(концепція №2 «Управлінський облік – це підсистема (складова
частина) обліку»).
Певна частина інформаційної системи, яку зараз часто
називають «управлінським обліком» справді відноситься до облікової
системи. Проте, інші елементи «управлінського обліку», наприклад
бюджетування, підсистема аналізу виходять за межі системи обліку на
підприємстві.
Деякі науковці, а саме Шеремет А. Д., Моссаковський В.,
Коншенко Т., Суворов А. В, Нападовська Л. В., Палій В. Ф.,
Чумаченко М. Г., Нарибаєв К. Н., відносять управлінський облік до
системи управління підприємством (концепція №3). Без сумніву, з цим
можна погодитись, адже управлінський облік зорієнтований на
підтримку прийняття рішень.
Четверту концепцію («управлінський облік – процес підготовки
інформації для управлінських рішень») виражають такі науковці:
Голов С. Ф., Бородкін О. С., Кіллоуф Л., Лейнігер В., Рейборн С. та ін.
На нашу думку, ця концепція підтримана у 1981 р. американським
Інститутом управлінських бухгалтерів і Міжнародною федерацією
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бухгалтерів у 1989 р. Виділимо тут свого роду недоліки, оскільки
визначення управлінського обліку повинно чітко розкривати суть та
мету обліку з позиції системного підходу, а також методологічної
концепції, а не лише виражати підготовку інформації для певних
цілей. Це обґрунтовано потребою дослідників (теоретиків і практиків)
у чітко структурованому баченні управлінського обліку.
Вчені Нашкерська Г. В., Сопко В. В., Чумаченко М. Г., Пушкар
М. С. трактують управлінський облік як деталізацію даних обліку. Це
значною мірою пов’язано з тим, що управлінський облік
модифікувався з калькуляційного, виробничого. На нашу думку,
управлінський облік, у сучасному його трактуванні, не обмежується
лише деталізацією витрат та доходів, які є об’єктами інших видів
обліку.
Наступну концепцію («управлінський облік – сукупність
даних/інформації для ефективного управління»), підтримують
Нарибаєв К. Н., Загородній А. Г., Карпова Н. І., Нападовська Л. В.,
Атамас П. Й. та інші. Ще у 1979 році Нарибаєв К. Н. охарактеризував
управлінський облік як «певної якості однорідні, обґрунтовані дані,
проаналізовані і зображені у такому вигляді, який би забезпечив
ефективне їх використання». На нашу думку, це визначення має свої
недоліки: відсутність комплексності мети, немає повноти функцій,
нечітко виділена структура цієї інформаційної системи. Варто
відзначити у позитивному світлі бачення управлінського обліку як
системи (сукупності) даних/інформації, яка покликана лягти в основу
прийняття ефективних управлінських рішень.
Наступну концепцію («управлінський облік – тотальна
інформаційна система») підтримують такі науковці: Нідлз Б.,
Андерсон Х., Кондуєлл Д., Соколов Я. В., Нападовська Л. В., Голов С.
Ф. та ін.. Дана концепція найбільш представлена у поглядах сучасних
науковців: крім того вона значною мірою базується на визначенні із
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
України».
У ході своєї еволюції у 1986 році управлінський облік
розглядався вченим Задуліним А. в специфічному формулюванні «як
соціальна система, яка повинна займати значне місце в апараті
управління підприємством і яка забезпечує цей апарат обліковими
даними, необхідними для здійснення управління».
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Отже, перш ніж сформулювати поняття управлінського обліку,
зазначимо, що прийняття рішень є невід’ємною частиною процесу
управління.
На нашу думку, управлінський облік – це комплексна
інформаційна система організації, збору, накопичення, агрегації,
інтерпретації та передачі інформації, необхідної для вироблення,
обґрунтування та прийняття управлінських рішень керівникам різних
рівнів, яка включає такі функції управління: аналіз, планування
(фінансове), частково мотивацію і координацію, а також певні
контрольні процедури.
Перспективою досліджень у світлі даної тематики бачимо
знаходження
комплексного,
але
компактного
визначення
інформаційної системи для підтримки управлінських рішень, яку в
продовж вже багатьох років називають «управлінським обліком».
УДК 657
Хміль Ж.В.
Мукачівський державний університет
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НЕПЛАТЕЖІВ
В сучасних умовах господарювання стан української економіки
характеризується
неординарними
політичними
подіями,
нестабільністю суспільних зв’язків та некерованими інфляційними
процесами, що призводить до зниження платоспроможності
підприємств, яка проявляється через несвоєчасність повернення
дебіторської заборгованості або повернення її не в повному обсязі.
Запобігти подібному стану допоможе безперервний процес пошуку
оптимальних шляхів погашення дебіторської заборгованості.
Практично всі автори ставлять завдання знайти такі способи і
форми розрахунків, які б забезпечували своєчасність платежів за
товари: О.М. Кияшко, Т.Е. Белялов, Н. Матицина, Д.Л. Кріппа. Проте,
залишаються невирішеними питання щодо застосування віднайдених
методів українськими підприємствами на практиці. Тому, актуальним
є дослідження іноземного досвіду з метою покращення існуючої
ситуації на підприємствах України.
Більшість вчених розглядають проблему розрахунків із
дебіторами в двох аспектах: економічному та юридичному.
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Дж.Л. Кріппа ще два століття тому писав: «…якщо рахунок
покупців має дебетове сальдо, то це означає, що кошти, які належать
постачальникові, тимчасово знаходяться в розпорядженні покупця». З
цього спостерігається, наскільки економічний та юридичний аспекти
пов’язані між собою.
У древні часи проблему неплатежів вирішували різними
способами – від продавання боржника в рабство до розтинання на
шматки, що означало «розплатився тим, чим міг». Проте, зміни, що
відбулися в економічному житті суспільства, зумовили нові підходи
щодо вирішення проблеми розрахункових відносин.
Пропонуємо використовувати сучасні методи погашення
дебіторської заборгованості такі, як факторинг, форфейтинг та
вексельна форма розрахунків, застосування яких здебільшого
практикується закордоном.
Факторинг – це купівля банком або спеціалізованою
факторинговою компанією грошових вимог постачальника до покупця
та їх інкасація за визначену винагороду.
Сьогодні факторинг доволі успішно використовується, оскільки
дає змогу керівництву сконцентруватись на важливих виробничих
проблемах, що прискорює одержання платежів.
Форфейтинг – це фінансова операція, що полягає у придбанні
банком або іншою фінансовою установою векселів, як правило,
авальованих банком платника, без обороту на продавця.
Вексельна форма розрахунку – продаж векселів банку з
дисконтом, тобто знижкою з ціни.
Проте, не зважаючи на значні переваги ні форфейтинг, ні облік
векселів практично не використовуються у зв’язку зі складністю їх
реалізації та відсутністю необхідної правової бази і методики обліку.
Тому, на нашу думку, необхідно усунути недоліки, які заважають
розвитку сучасним методам вирішення проблеми неплатежів (табл. 1).
Таблиця 1
Недоліки та шляхи усунення сучасних форм рефінансування
Недоліки
Пропозиції щодо усунення
Недостатність
Прийняття Законів України ― Про факторинг ‖,
законодавчого
― Про форфейтинг ‖,
регулювання
― Про вексельні розрахунки ‖.
Віднесення
факторингу

Факторинг розглядається як дві протилежні
до категорії: фінансування і кредит, що не
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різних операцій

суперечать одна одній.

Оподаткування
Сучасні форми рефінансування є операціями з
операцій податком продажу, до яких повинні застосовуватися
на додану вартість
загальні правила податкових розрахунків.

Отже, для вирішення проблеми неплатежів вітчизняним
підприємствам доцільно використовувати сучасні методи, так як вони
прискорюють приплив грошових потоків в касу, а також дають
можливість підприємству не тільки уникнути кризових явищ, але й
отримати потужний поштовх для свого подальшого розвитку.
УДК 657
Хомюк Т.І., cт. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., старший викладач
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
ВІДПОВІДНІСТЬ ЇЇ ПРИНЦИПАМ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є
отримання прибутку. Існує ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів,
які впливають на величину отриманого прибутку. Одним з них є
надзвичайні події. Надзвичайні ситуації для України явище, нажаль,
звичне. В результаті таких подій підприємства зазнають значних втрат
через ускладнення виробничо-господарської діяльності. Подолання
наслідків таких подій потребує немалих
коштів та зусиль.
Постраждалі підприємства навіть за державної підтримки, як правило,
не в змозі відразу відновити свою звичайну діяльність.
Відсутність теоретичних і нормативних розробок щодо обліку
надзвичайної діяльності та відображення її в звітності призводить до
викривлення інформації про неї в звітних формах. Це, в свою чергу,
унеможливлює прийняття ефективних управлінських рішень, вчасне
реагування на надзвичайні події, проведення якісного аналізу та
забезпечення відповідного контролю.

564Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

Проблеми визнання надзвичайних доходів та витрат, їх облік та
відображення у звітності розглядалися такими вченими як Л. Алексюк,
Р. Грачова, С. Голов, О. Міклуха, О.Цуканов, М.Пушкар, В. Сопко.
Надзвичайна діяльність є специфічним видом діяльності
підприємства, яка здійснює вагомий вплив на процес організації
обліку і створює умови невизначеності для господарюючого суб’єкту.
Дослідивши ряд визначень надзвичайної діяльності пропонуємо
власне трактування даного терміну.
Надзвичайна діяльність – це діяльність підприємства, яка
здійснює прямий вплив на звичайну діяльність підприємства, виникає
в результаті існування ризиків надзвичайного характеру чи внаслідок
надзвичайної події, метою якої є ліквідація або мінімізація її наслідків,
відновлення звичайної діяльності та недопущення чи мінімізації
впливу надзвичайних подій на звичайну діяльність в майбутньому.
За умови виникнення надзвичайної діяльності на підприємстві
порушуються норми Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність» щодо дотримання якісних характеристик та
принципів обліку та підготовки фінансових звітів, через які вони
забезпечуються. Розглянемо детальніше деякі з них.
1) У разі виникнення надзвичайної діяльності принцип
нарахування та відповідності втрачає сенс, оскільки понесені
сільськогосподарським підприємством надзвичайні витрати не завжди
мають відповідні їм надзвичайні доходи.
2) Порушується принцип послідовності, оскільки в більшості
підприємств в їх обліковій політиці не передбачено порядок
організації обліку надзвичайної діяльності, що порушує практичний
обліковий процес.
3) Принцип обачності у даному випадку не виконується, тому
що в його основу покладено контроль за недопущенням завищення чи
заниження ресурсів, джерел їх утворення, доходів і витрат. Тому щодо
надзвичайної діяльності він не працює
4) Принцип безперервності діяльності втрачає сенс, якщо
підприємство отримало значні витрати в зв’язку з надзвичайною
подією, через що воно стало банкрутом.
5) Принцип повноти взагалі не виконується більшістю
сільськогосподарських підприємств. Даний принцип в плані обліку
надзвичайної діяльності не забезпечений належним чином в теорії та
законодавстві.
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6) Виходячи з вищенаведеного принцип історичної собівартості
у разі виникнення надзвичайної діяльності також не буде
виконуватись.
Отже, сучасний облік надзвичайної діяльності потребує
вдосконалення в теорії та практиці для посилення ефективності обліку
і забезпечення управління належною інформацією, яка буде отримана
у відповідності з якісними характеристиками, принципами обліку та
звітності.
УДК 331.658.5
Царенко Н.В., к.е.н., кафедра менеджменту
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ВИТРАТ НА КОРПОРАТИВНУ
КУЛЬТУРУ ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток корпоративної культури підприємств потребує певних
коштів при необхідності жорсткого обмеження бюджету витрат.
Сучасні вітчизняні підприємства прагнуть формування позитивної
корпоративної культури, але вимушені вкладати кошти тільки з
гарантією окупності цих витрат в майбутніх фінансових або
соціальних показниках. Існує інтуїтивне розуміння того, що заходи із
формування корпоративної культури при відповідному фінансуванні
дають позитивний результат, проте систематизована причиннонаслідкова модель бюджетування витрат не сформована.
Питання витрат на корпоративну культуру фактично не знайшло
відображення у науковій літературі. Тому, виникає потреба у
визначенні та розмежуванні витрат на корпоративну культуру
промислового підприємства, а головне – доведенні їх економічної
вигоди та доречності для підприємства.
На сьогодні відсутня остаточно узгоджена інтерпретація витрат
на корпоративну культуру промислового підприємства. З урахуванням
завдань і специфіки дослідження, пропонується розглядати витрати на
корпоративну культуру як вартісну та невартісну компенсацію зусиль
у вигляді матеріальних і нематеріальних ресурсів, які потрібні для
здійснення будь-яких заходів корпоративної культури. Витрати є
наслідком створення та розподілу фонду засобів, що спрямовуються
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підприємством на здійснення заходів, пов'язаних із формуванням,
розвитком і підтримкою корпоративної культури.
Обсяг витрат, які безпосередньо спрямовані на корпоративну
культуру, і тих, що здійснюють на неї непрямий вплив, може
відрізнятися в межах десятків і сотень разів – залежно від масштабів
бізнесу. Провести бюджетування витрат на корпоративну культуру
можливо, запланувавши бажані зміни тих об'єктивних показників, за
якими і можна оцінити або спрогнозувати бізнес-результат, а також
визначити економічну та соціальну ефективність заходів корпоративної
культури як на короткостроковий, так і на довгостроковий періоди.
Отримання достовірної оцінки витрат на корпоративну культуру
ускладнюється їх розрізненим відбиванням у статтях витрат. Велика
частина витрат на корпоративну культуру носить альтернативний
характер, тобто може бути розглянута з різних позицій і віднесена на
різні напрями діяльності та статті витрат, наприклад, витрати на
благоустрій території промислового підприємства можуть бути
розглянуті, як витрати природоохоронних заходів і як витрати на
створення фірмового стилю.
Для проведення цілеспрямованої аналітичної роботи із вивчення
витрат на корпоративну культуру пропонується їх класифікація за
такими ознаками: за цільовим призначенням (соціально-економічні та
трудові); за відношенням до корпоративної культури (прямі та
непрямі); за джерелом виникнення (витрати макрорівня та витрати
мікрорівня); за джерелами відшкодування (відшкодовані за рахунок
доходу та відшкодовані за рахунок прибутку); за ієрархією у структурі
підприємства (ієрархічні та гетерархичні); за періодичністю витрат
(одночасні та періодичні); за рівнем прояву економічної вигоди (явні
та приховані).
Можна стверджувати, що виникає потреба у формуванні річного
та стратегічного бюджету на корпоративну культуру, що дасть
можливість
встановити
оптимальне
фінансування
як
у
короткостроковий, так і довгостроковий період. Через відсутність
практики його формування за принципом "знизу – вгору",
пропонується використовувати підхід "згори – донизу". Встановлення
та дотримання принципів формування бюджету корпоративної
культури дасть можливість уникнути спокуси щодо нецільового
використання
коштів.
Урахування
обсягів
фінансування
корпоративної культури в колективному договорі дозволить
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розподілити відповідальність за її заходи на весь колектив та
визначати ступінь їх погодженості.
УДК 338
Цимко Ю. В., ст. гр. ОАмз-51
Луцький національний технічний університет
ДІАГНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
За умов ринкової економіки, суттєвого розширення прав
підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає
роль своєчасної та якісної діагностики фінансового стану підприємств,
оцінки їх ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та
пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності,
оздоровлення підприємств та виходу їх з кризового стану. Фінансова
діагностика є одним із основних елементів фінансової політики
підприємства. Для забезпечення якісної діагностики фінансового стану
підприємства потрібно оволодіти загальними концептуальнометодичними засадами у її підходах і трактуваннях.
Питання здійснення економічної діагностики розглядаються
науковцями Бакановим М., Бланком І., Бочаровим В., Вартановим А.,
Євдокімовою Н. та Кірієнко В., Кірейцевим Г., Кизимом М.,
Забродським В., Ковальовим А., Пастуховою В., Шереметом А.
Метою фінансової діагностики є всебічна оцінка фінансового
стану підприємства, резервів його діяльності та ділової активності
задля пошуку резервів підвищення рентабельності, виробництва і
зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи
підприємства; розробки найвірогідніших передбачень і прогнозів
майбутніх умов функціонування підприємства, визначення дохідності
підприємства для порівняння її з аналогічними показниками інших
підприємств або оцінка підприємства з погляду його ринкової
вартості; своєчасного виявлення та усунення недоліків у господарській
діяльності для визначення шляхів підвищення фінансового стану
підприємства та його платоспроможності, виявлення змін у
фінансовому стані в просторово-часовому розрізі та основних
чинників, які впливають на фінансовий стан підприємства,
прогнозування основних тенденцій у ньому.
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Ключовим питанням для розуміння сутності та результативності
фінансової діагностики є концепція господарської діяльності як
потоку управлінських рішень для вкладення ресурсів із метою
отримання прибутку. Саме отримання прибутку необхідне для
збереження економічної життєздатності підприємства, можливості
подальших вкладень капіталу. При цьому всю сукупність рішень щодо
досягнення цієї мети може бути зведено до трьох основних напрямів –
рішення щодо вкладення ресурсів; операції, що здійснюються за
допомогою цих ресурсів; визначення структури фінансової діяльності.
Вчасне та якісне забезпечення цих напрямів визначає сутність
фінансової діагностики.
Фінансова діагностика є методом пізнання фінансового
механізму підприємства, процесів формування та використання
фінансових ресурсів для його операційної та інвестиційної діяльності.
Відтак її результат – оцінка фінансового благополуччя підприємства,
стану його майна, швидкості обертання всього капіталу та його
окремих частин, дохідності використаних коштів. А підсумком
діагностування є підготовка висновків про нинішній стан об'єкта і
прогноз його зміни у майбутньому.
Фінансова діагностика є основою для управління фінансами
підприємства. Крім того, діагностика є суттєвим елементом
фінансового менеджменту та аудиту. Вона виступає прерогативою
найвищої та середньої ланки управлінських структур підприємства,
спроможних впливати на формування фінансових ресурсів і потоки
грошових коштів, ефективності управлінських рішень. Фінансова
діагностика сприяє вирішенню питання поточного руху фінансових
ресурсів, їх формування й використання, поточного та
довгострокового планування діяльності. Фінансовий стан і результати
діяльності підприємства залежать один від одного.
Тому, особливого значення в сучасних умовах господарювання
набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану
підприємства за існування різноманітних форм власності, оскільки
жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями
збільшення прибутку фірми, які можна виявити тільки завдяки
своєчасній й об'єктивній діагностиці фінансового стану підприємства.
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УДК 330.53
Чаус М.І.
Донецький національний університет
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
В останні десятиліття спостерігаються глобальні зміни у всіх
сферах життя, які призвели до зростання ролі інформації і знань.
Кліматичні зміни, права людини, екологічні катастрофи, формування
економіки знань висувають нові вимоги до бухгалтерського обліку.
Тому, метою тез є дослідження можливості задоволення потреб різних
користувачів через диференціацію вимог до звітності та формування
актуальної інформації в системі бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень показав, що важливі аспекти
глобалізації бухгалтерського обліку, проблеми її розвитку досить
повно розглянуті в роботах В. Шевчука, Д. Панкова, Р. Бромарка, Н.
Малюги, Д. Фурша, М. Кутер, М. Чумаченко та інших авторів .
Для впровадження глобальної системи бухгалтерського обліку
необхідно визначити шляхи практичної оптимізації єдиного
компоненту.
Така система повинна ґрунтуватися на паритетності потреб
користувачів. У таких умовах виникає проблема забезпечення в одній
системі урахування потреб користувачів, інтереси яких істотно
різняться. Для її вирішення в межах одного синтетичного рахунку
можна застосовувати фасетну класифікацію для побудови аналітичних
рахунків, яка включала б чотири напрямки: 1) «Фінансова звітність»
(за класами, визначеними П(С)БО 7), 2) «Податкова звітність»
(виробничі, невиробничі), 3) «Система національних рахунків» (за
класифікацією СНР), 4) «Внутрішня звітність» (за класами,
визначеними підприємством). Отже, можна одночасно отримувати
окрему інформацію, яка цікавить різних користувачів.
Необхідно відображати не тільки внутрішні процеси самого
суб’єкта господарювання, а й відповідні параметри зовнішнього
середовища. Виходячи з цього в системі глобального обліку необхідно
передбачити рахунки внутрішнього і зовнішнього обліку. Рахунки
зовнішнього обліку призначені для накопичення інформації про
ключові показники діяльності конкурентів, або еталонні показники.
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Через важливість інформації про майбутні параметри виникає
потреба класифікувати рахунки в обліку на ретроспективні і
перспективні рахунки.
Залежно від застосування подвійного чи простого запису можна
виділити рахунки діграфічного та уніграфічного обліку.
Поряд з рахунками, на яких відображаються певні показники,
важливе значення мають контрольні рахунки, призначені для оцінки
отриманих результатів. За дебетом цих рахунків відображаються
залишки або обороти рахунків ретроспективного діграфічного обліку,
а по кредиту - відповідно залишки або обороти рахунків
перспективного діграфічного обліку. У результаті сальдо
контрольного рахунку буде означати наявність відхилення від
запланованих показників. З метою деталізації відхилень, виявлених на
контрольних рахунках діграфічного обліку, можуть бути використані
контрольні аналітичні рахунки ефективності та контрольні аналітичні
рахунки результативності діяльності.
У складі рахунків перспективного уніграфічного обліку
доцільно виділити рахунки диференціального обліку. За дебетом
рахунків диференціальних витрат будуть відображатися майбутні
витрати грошових коштів, зумовлені прийняттям рішення, і вигоди,
які втрачаються внаслідок відмови від альтернативних можливостей.
За кредитом рахунків диференціального доходу слід відображати чисті
кошти, надходження яких можна очікувати внаслідок прийняття
рішення.
Суми, накопичені на рахунках диференціальних витрат і
диференціальних доходів, списуються на рахунок диференціального
результату, за даними якого визначається чиста вигода або чиста
втрата.
Підводячи підсумки, слід зазначити, що глобалізація
бухгалтерського обліку вимагає побудови єдиного інформаційного
простору, значного розширення системи бухгалтерського обліку, в т.ч.
впровадження нового підходу до класифікації рахунків, що дає
можливість досягти збалансованості показників залежно від потреб
різних користувачів і робить можливим практичне застосування
глобального бухгалтерського обліку на підприємствах.
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ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Операції з іноземною валютою часто-густо стають каменем
спотикання багатьох бухгалтерів, оскільки крім звичний облікових
аспектів на таких операціях позначається валютна специфіка.
Складністю валютних операцій є те, що до звичайних двох обліків –
податкового та бухгалтерського – додаються ще два: валютний
податковий і валютний бухгалтерський. До того ж правила останніх
двох обліків докорінно відрізняються один від одного.
У зв’язку з тим, що останнім часом, для якого характерні різкі
курсові коливання світових валют, ціна помилки бухгалтера неабияк
зростає, облік операцій з іноземною валютою перебуває під
підвищеною увагою і контролем.
Підходи до відображення валютних операцій у податковому та
бухгалтерському обліках мають серйозні відмінності і ці відмінності
посилюються ще й специфікою документування деяких операцій.
Тому, доволі часто виникає ситуація, коли при проведені однієї
операції, яка має фіксовану суму у валюті, в обліку формують три
різні гривневі показники: бухгалтерський, податковий і той, який
зафіксований у митних документах.
До основних неузгодженостей цих двох обліків можна віднести
наступні:
1) валюта звітності (Закон про прибуток не дає чітких вказівок
про валюту звітності);
2) валютний курс (таке поняття, як «валютний курс» взагалі не
фігурує у Законі про прибуток, тут це поняття згадується, як
перерахунок сум у валюті за «офіційним валютним (обмінним) курсом
Національного банку України»);
3) валютні показники, тобто категорії, на яких побудовано
податковий і бухгалтерський валютний облік. Найбільшою проблемою
є те, що тут бодай щось спільне у податковому та бухгалтерському
обліках годі й шукати.
4) періоди оцінки іноземної валюти.
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Загалом виглядає так, ніби пишучи Закон про прибуток, його
автори навмисне хотіли ускладнити життя бухгалтерам. Адже
стикаючись на практиці з веденням обліку валютних операцій, кожен
бухгалтер задається питанням, чому досі існує така величезна прірва
між податковим і бухгалтерським обліком? Невже не можна зробити
так, щоб одна норма Закону доповнювала іншу, допомагаючи тим
самим платнику податків у веденні обліку, а не навпаки заплутуючи
його? Запитання, звісно ж, риторичне. Тим паче якоїсь глибокої
податково-фіскальної думки в цьому всьому немає, адже як держава,
так і платники податків, якщо від таких розбіжностей щось і виграють,
то лише ситуативно, адже в операціях з валютою є своя специфіка. І
там де сьогодні дохід, завтра можуть бути серйозні збитки.
УДК 657
Чиж О.Р.
Національний університет «Львівська політехніка»
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ПРИЙНЯТТІ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Сьогодні
в Україні купівельна спроможність капіталу
знижується швидшими темпами, аніж його приріст, а різкі коливання
валютних курсів зумовлюють зменшення інвестицій в економіку,
оскільки, крім високих темпів інфляції, податкового тиску,
нестабільності економіки, притаманним є також валютний ризик. За
таких обставин, традиційно домінуюча роль у забезпеченні
фінансовою інформацію, відводиться фінансовій звітності, як
основному джерелу інформації про майновий та фінансовий стан
підприємства і результати його виробничо-господарської діяльності за
звітний період [2, с. 211].
Розв'язанню питань формування, аналізу та здійснення прогнозів
на підставі фінансової звітності присвячена значна кількість
досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених: Ф. Ф. Бутинця,
Ю.А.Вериги, А. М. Герасимовича, С. В. Голова, Г. Г. Кірейцева, Ж.
Рішара, В. К. Савчука, Я. В. Соколова, В. В. Сопка, Е. С. Хендріксена,
Л. В. Чижевської, та інших вчених.
Метою даної публікації є узагальнення окремих етапів
фінансово-економічного аналізу фінансової звітності задля прийняття
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управлінських рішень з метою залучення інвестицій суб’єктами
господарювання.
Прийняття управлінських рішень базується на результатах
економічного аналізу. Механізмом оцінки фінансового стану
підприємства є фінансовий аналіз, що являє собою процес
дослідження фінансового стану та основних результатів діяльності
підприємства з метою виявлення резервів підвищення його ринкової
вартості та забезпечення реалізації стратегічних цілей розвитку [3, с.
274].
Виходячи із даних фінансової звітності, бізнес-планів,
операційних та фінансових бюджетів, інвестору необхідно провести
фінансово-економічний аналіз основних показників, пов'язаних з
поставленими цілями, перш ніж здійснювати інвестиції. Оскільки,
ефективне використання інвестицій залежить від вибору системи
показників, методик аналізу, узагальнення результатів аналізу при
прогнозуванні, плануванні, бюджетуванні та прийнятті рішень щодо
інвестування.
Прийняте рішення буде оптимальним якщо інвестор володітиме
щодо фінансово-господарської діяльності потенційного об’єкта
інвестування такою інформацією:
- реальною вартістю активів, капіталу та зобов'язання
підприємства, яка є ключовою для прийняття реальних управлінських
рішень;
- узгодженням руху грошових коштів та приросту капіталу;
- станом майна, грошовим та фінансовим станом, результатами
роботи (фінансовим результатом).
Тобто, без додаткових розрахунків та аналізу жоден з
комплектів фінансової звітності, підготовленої підприємством, не
носить практичного та прикладного характеру. Тому, можна сказати,
що фінансова звітність є інформаційною системою, яка показує
координати знаходження підприємства на ринку, а інвестор, через
методи фінансового аналізу та прогнозування, оцінює її діяльність,
прибутковість та ефективність у майбутньому, приймаючи адекватні
рішення.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НЕОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Ефективний розвиток та економічне зростання підприємств
України значною мірою пов’язані з вдосконаленням форм і методів
бухгалтерського обліку. У системі управлінського і фінансового
обліку діяльності господарюючих суб’єктів важливе місце посідає
облік та аудит неопераційних доходів і витрат. Дані категорії є досить
новими для господарської практики України, а тому не до кінця
розробленими в теоретичному аспекті.
В цілях бухгалтерського обліку і фінансової звітності необхідно
відображати окремо результати від звичайної діяльності і результати
від надзвичайних подій.
Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання і реалізацію
тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не
становлять еквівалент грошових коштів (наприклад, інвестиції в
асоційовані, дочірні підприємства, сумісна діяльність тощо).
Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить
до зміни величини і складу власного і позикового капіталу (дивіденди,
відсотки, одержані за акціями, облігаціями чи іншими цінними
паперами; витрати, пов'язані з випуском і обігом власних цінних
паперів тощо).
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
«Звіт про рух грошових коштів» під інвестиційною діяльністю
розуміють «придбання та реалізацію тих необоротних активів, а також
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тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів
грошових коштів», тобто визначення результату від інвестиційної
діяльності передбачає порівняння доходів від інвестиційної діяльності:
«придбання необоротних активів та фінансових інвестицій, які не є
складовою частиною еквівалентів грошових коштів» з витратами від
інвестиційної діяльності: «реалізацією необоротних активів та
фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів
грошових коштів». Доходи і витрати інвестиційної діяльності в
сучасному плані рахунків, затвердженому інструкцією розпорошені в
розрізі субрахунків багатьох бухгалтерських рахунків, тому, потрібно
було виділити їх в окремі рахунки з метою отримання реальних даних
про стан інвестиційної діяльності на будівельних підприємствах та
відображення його в фінансовій звітності.
На наш погляд, деякі форми звітності підприємств потребують
перегляду з метою забезпечення основних користувачів цієї
інформації — інвесторів необхідною інформацією щодо повернення
фінансових вкладень та керівництва щодо фінансових можливостей
підприємства.
В нині діючій формі Звіту про фінансові результати
визначається фінансовий результат лише операційної і звичайної
діяльності, тому, на наш погляд, необхідно переглянути і
доопрацювати дану форму фінансової звітності з метою визначення в
ній фінансових результатів від основних складових господарської
діяльності: від фінансової, інвестиційної, інших звичайних операцій.
Інвестиційна діяльність в даному фінансовому документі
розглядається як процес придбання і продажу довгострокових та
поточних активів, тому, фінансовий результат інвестиційної діяльності
необхідно визначати за наступною формулою: Фінансовий результат
від інвестиційної діяльності (прибуток/збиток) (рядок 150, 155) =
Дохід від участі в капіталі (130) + Інші інвестиційні доходи (135) –
Втрати від участі в капіталі (140) – Інші інвестиційні витрати (145).
Примітки до фінансової звітності (Форма №5) містять
показники, зазначені в положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку відносно даної форми звітності, але вид відображення потрібної
інформації вибирається підприємствами самостійно. На нашу думку,
доцільно деталізувати інформацію, відображену в розділі „Фінансові
інвестиції‖ за видами цінних паперів. Також, в Примітках до
фінансової річної звітності потрібно вказувати перелік провідних
асоційованих, дочірніх, спільних підприємств із зазначенням частки в
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капіталі та методів оцінки, що використовуються для обліку таких
фінансових інвестицій та інші вимоги, передбачені П(С)БО 12,19.
УДК 657
Чирва А.А.
Національний державний університет податкової служби України
ПОБУДОВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ
ЗАТРАТ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Харчосмакова промисловість об’єднує групу спеціалізованих
галузей із виробництва продовольчих товарів, в т.ч. хлібопекарні
підприємства.
Операційний характер діяльності хлібопекарних підприємств,
зумовлює перетворення, до початку діяльності, капіталу у формі
грошей у ресурси діяльності. Процес перетворення грошей у ресурси і
має характер витрачання, та носить назву «витрати». Коли
відбувається процес перетворення придбаних ресурсів у новий
продукт праці, як результат діяльності до моменту його продажу (а
значить одержання доходу), то цей процес уже не може бути названий
терміном «витрати». Його історична назва «Затрати». Передача
матеріального запасу на переробку у цех не може бути витратою, у
розумінні стандарту бухгалтерського обліку. Його можна
характеризувати тільки як «Затрати». Це означає, що в управлінні
діяльністю хлібопекарних підприємств потрібне чітке розмежування
між поняттям «Витрати» та «Затрати». Без такого розмежування
система бухгалтерського фінансового обліку набуває некоректності, а
саме виникає можливість викривлення даних про важливу категорію
«собівартість виробленого продукту - хлібу».
Система
обліку
виробничих
затрат,
яку
доцільно
використовувати на конкретному хлібопекарному підприємстві,
безпосередньо залежить від його організаційно-технологічної
структури. Вибір організаційної структури бухгалтерії хлібопекарного
підприємства залежить від його розмірів, виробничої структури,
чисельності працівників і інше.
Значний вплив на побудову обліку на хлібопекарних
підприємствах мають варіанти технології виробничого процесу.
Найпоширенішим варіантом обліку затрат на виробництво та
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калькулювання собівартості продукції є передільний, а точніше однопередільний метод. Більше як дві третини підприємств має
передільну технологію виробництва продукції. Затрати обліковуються
в розрізі технологічних переділів, видів продукції або
напівфабрикатів.
В усіх випадках синтетичний облік ведуть на рахунку
«Виробництво». Субрахунки обмежують переділами та фазами. У
дебеті рахунка відображують прямі витрати. Усі непрямі витрати
облічують на рахунках в цілому по підприємству, а потім
розподіляють пропорційно до галузевих параметрів.
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів чітко
регламентоване уніфікованими рецептурами і передбаченими
інструкціями
технологічного
режиму.
Кількісні
і
якісні
характеристики сировини і матеріалів необхідно фіксувати і
враховувати в первинному обліку й визначати їх вплив на отримання
готового продукту або стадії технологічного процесу.
Базовою сировиною при виготовленні хлібобулочної продукції є
борошно, що зумовлює специфіку його використання. Однією з
найважливіших якісних ознак борошна, що безпосередньо впливає на
вихід хліба, є вологість. Матеріали на виробництво відпускають
відповідно до норм затрат борошна регульовано до інших основних
матеріалів.
До характерних особливостей хлібопекарної галузі, які
впливають на побудову бухгалтерського обліку, відносять: наявність
підприємств різної виробничої потужності; використання різного
технологічного обладнання; організацію щоденної роботи підприємств
із застосуванням одно-, двох-, або трьохзмінного робочого дня;
необхідність щоденного і безперервного забезпечення населення
продукцією, що має переважно короткий термін зберігання; широкий
асортимент продукції; використання специфічної сировини – борошна,
яке має ряд якісних ознак; необхідність чіткого узгодження роботи
хлібопекарних підприємств із підприємствами роздрібної торгівлі й
транспортними організаціями.
Удосконалення системи бухгалтерського обліку виробничих
затрат на хлібопекарних підприємствах з урахуванням галузевих
особливостей, сприятиме підвищенню прибутковості.
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МЕТОДИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ
СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Правильний вибір методів обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції, дає змогу правильно організувати облік
процесу виробництва, розмежувати центри витрат, підвищить
оперативність інформації, посилить можливість управління та
контролю за витратами.
Метою дослідження виступає аналіз основних підходів щодо
методів обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, їх
узагальнення та відбір найбільш придатних для використання
підприємствами в сучасних умовах господарювання.
Вченими-економістами
детально
досліджено
питання
визначення об’єктів обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції. В даних дослідженнях дискусійними є ряд моментів, що
стосується взаємозв’язку об’єктів обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції, деталізації окремих об’єктів обліку та
калькулювання. Поняття методу обліку витрат в економічній
літературі, розглядається у взаємозв'язку із способами обчислення
собівартості продукції. Витрати на виробництво спочатку виступають
як виробниче споживання та повинні бути вивчені відповідними їх
природі, адекватними методами. Тільки отримавши з виробництва
готовий продукт, створений в результаті виробничого процесу, ми
можемо вивчати величину витрат на його виробництво, тобто
собівартість продукту… [1, с.75]. Виходячи з цього вважаємо, що
облік витрат на виробництво забезпечує отримання детальної,
достовірної та оперативної інформації, що є необхідним для прийняття
управлінських рішень в сучасних складних умовах господарювання
підприємства. Калькулювання продукції є вужчим поняттям, як з
точки зору оперативності, так із точки зору деталізації. Відокремлення
обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, з
врахуванням галузевих особливостей діяльності підприємства, на
нашу думку, має суттєве значення, оскільки вони вирішують різні
завдання системи управління.
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За вимогами П(с)БО 16 „Витрати‖ підприємства калькулюють
виробничу собівартість продукції та визначають собівартість
реалізованої продукції (робіт, послуг). Виробнича собівартість
продукції (робіт, послуг) включає: прямі матеріальні витрати; прямі
витрати на оплату праці; інші прямі витрати; змінні та постійні
розподілені загальновиробничі витрати [2].
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) включає:
виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), яка була реалізована
протягом звітного періоду; нерозподілені постійні загальновиробничі
витрати; наднормативні виробничі витрати [2].
Під методом обліку виробничих витрат та калькулювання
розуміють „...єдиний процес дослідження витрат підприємств певних
типів на виробництво та реалізацію продукції з позицій вимірювання,
опрацювання та контролю цих витрат, визначення собівартості
виробів та послуг ....[3.ст.30]. Удосконаленню методики обліку витрат
на виробництво в сучасних умовах господарювання повинно
передувати визначення концептуальних підходів щодо методів
вивчення витрат на виробництво, які наведені в економічній
літературі, визначення методів обліку витрат з врахуванням галузевих
особливостей [4 с.85, 5 с.93].
Окремі вітчизняні науковці враховуючи встановлену практику
обліку витрат розрізняють наступні методи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції: 1. За об’єктами обліку:
позамовний,
попроцесний,
попередільний
в
свою
чергу
напіфабрикатний, безнапівфабрикатний; 2. За оперативністю
контролю: фактичною собівартістю, нормативною собівартістю. 3. За
повнотою включення витрат: повної собівартості, неповної
собівартості.
Дані методи орієнтовані на облік повних витрат. Традиційна
точка зору полягає в тому, що справедливу частку накладних витрат
слід додавати до вартості вироблених одиниць продукції. Теоретичне
обґрунтування калькулювання собівартості з повним поглинанням
витрат полягає в тому, що усі виробничі накладні витрати понесені у
ході виробництва обсягу продукції. Отже, кожна одиниця продукції
одержує певну вигоду від цих витрат. Таким чином, кожна одиниця
випущеного продукту має включати накладні витрати. Метод повних
витрат можливий за двома варіантами: ненормативним, тобто,
накопичення витрат за фактичними витратами; нормативним, тобто,
накопичення витрат за нормами, змінами та відхиленнями від норм.
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При калькулюванні собівартості продукції за повними витратами
необхідне включення усіх виробничих витрат без їх поділу на постійні
та змінні. Натомість при калькулюванні неповної собівартості до неї
включають лише змінні витрати. Інші витрати, такі як адміністративні,
збутові тощо, мають покриватися за рахунок валового прибутку.
Такий підхід до обчислення собівартості змінює традиційні підходи до
калькулювання продукції спонукає до вивчення зарубіжного досвіду
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
Отже, правильний вибір методів обліку витрат визначається
особливостями технологічних процесів, що використовуються на
виробництві і залежить від запитів управлінського персоналу самого
підприємства.
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОГО
КОНТРОЛЮ
Передумовою ефективного розвитку будь-якого вітчизняного
підприємства незалежно від форми власності є функціонування
системи внутрішнього контролю. Внутрішній контроль є
інструментом, який застосовується керівництвом для цілковитої
впевненості в тому, що його діяльність здійснюється чесно, законно,
ресурси належно захищені від втрат і використовуються економно й
ефективно, а інформація щодо результатів діяльності достовірна.
Внутрішній контроль повинен своєчасно виявляти та надавати
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інформацію органам управління про відхилення в елементах
фінансово-господарської діяльності на підприємстві.
Однак на практиці виникає багато питань та проблем. Як відомо,
внутрішній контроль присутній на кожному підприємстві (організації),
але ефективність його забезпечується не завжди. На невеликих
підприємствах найчастіше зустрічається недостатність персоналу,
матеріальних ресурсів та рівня знань управлінців для організації
необхідної системи внутрішнього контролю. Великі підприємства,
навіть володіючи достатньою базою, можуть бути погано керовані, і,
як наслідок, досить великі затрати, понесені на організацію контролю,
не дадуть бажаних результатів.
Основною причиною виникнення цих проблем є те, що власники
підприємств, не розуміючи сутності, мети і завдань внутрішнього
контролю, не приділяють належної уваги побудові ефективної системи
його здійснення. Ці порушення повинні виявлятись на рівні
внутрішнього контролю, а зараз вони виявляються на рівні державного
контролю. Це зумовлено не тільки поганою організацією
внутрішнього контролю на підприємствах, а й наявністю певних
проблем на державному рівні, які створюють тенденції щодо
зростання кількості та обсягів основних фінансових порушень. Однією
з основних причин несформованості цілісної системи можна виділити
недосконале законодавство. Система державного фінансового
контролю України функціонує без 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, визначав відповідальність та незалежність відповідних
уповноважених посадових осіб. Адже Бюджетний кодекс України не
врегульовує цих питань.
Аналіз наукової та економічної літератури показав, що
визначення внутрішнього контролю науковцями дається по-різному,
але, на нашу думку, найбільш повним є таке: внутрішній контроль – це
система заходів, визначених управлінським персоналом підприємства
та здійснюваних на підприємстві з метою найбільш ефективного
використання усіма працівниками своїх обов'язків по забезпеченню та
здійсненню господарських операцій. Внутрішній контроль визначає
закономірність цих операцій і їх економічну доцільність для даного
підприємства.

582Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

Основними проблемами внутрішнього контролю є його слабка
нормативна база; потребують уточнення поняття сутності й завдань,
місця і його ролі в управлінській інформаційній системі; низький
рівень технічного озброєння внутрішніх контролерів; також
організаційна структура служб внутрішнього контролю; порядок
проведення контролю на підприємстві та організація інформаційного
забезпечення.
Ми вважаємо, що з метою здійснення належного внутрішнього
контролю за господарською діяльністю підприємства потрібно
розробити та прийняти закон про фінансовий контроль, удосконалити
його нормативно-правову базу, посилити відповідальність керівників
на всіх рівнях управління та чітко встановити її межі в законодавстві,
розробити внутрішні стандарти контролю, розподілити повноваження
і відповідальність між працівниками, здійснити автоматизацію
контролю,
здійснити
контроль
за
окремими
напрямами
підприємницької діяльності.
Отже, при вище перелічених умовах буде підвищена
ефективність проведення внутрішнього контролю та зменшуватись
ризик невиявлення помилок та шахрайства.
УДК: 657.1
Чуб Ю.М.
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ПРОБЛЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Україна переходить на ринковий механізм господарювання і для
раціональної діяльності підприємства потрібно вдосконалити
бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік займає важливе місце у
бізнесі, тому що на основі цієї інформації приймаються економічні
рішення, які в подальшому можуть як зберегти так і зруйнувати бізнес.
Ось чому потрібно приділити увагу до проблем, які існують в
бухгалтерському обліку. Багато вітчизняних вчених працювали над
цим питанням, зокрема М.Т. Білуха, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинць,
Б.І. Валуєв, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, Л.М. Кіндрацька,
М.В. Кужельний, В.М. Костюченко, Я.Д. Крупка, С.О. Левицький, В.Г.
Лінник, Л.Г. Ловінська, П.Ю. Мартиненко В.М. Пархоменко,
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В.С. Рудницький, П.Т., М.Г. Чумаченко, В.О. Шевчук.
Цікаво представив проблеми розвитку бухгалтерського обліку в
Україні Мартиненко П.Ю. Він виокремлює 6 основних проблемних
позицій в обліку:
1) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» було прийнято 16 липня 1996 року з того часу
залишається не вирішеним питанням: за якими стандартами мають
працювати українські підприємства – за міжнародними чи за
національними? Також законодавчо не визначено застосування
стандартів іншими підприємствами, які працюють із позиковими
фінансовими інструментами, інститутами спільного інвестування,
страховими компаніями, пенсійними фондами, компаніями з
управління активами – це питання на законодавчому рівні також не
вирішене.
Актуальною є тема впровадження Міжнародних стандартів
фінансових звітностей в державному секторі та переклад всіх
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку на українську мову.
На даний момент перекладені лише деякі Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку.
2) Українським бухгалтерам потрібно постійно підвищувати свій
кваліфікаційний рівень, законодавство весь час змінюється, а науково
технічний прогрес не стоїть на місці. Але, як показує міжнародний
досвід і практика, післядипломна підготовка і підвищенням
кваліфікації займаються переважно лише професійні бухгалтерські
організації.
Потрібно
створити
в
Україні
систему
підвищення
кваліфікаційного рівня для бухгалтерів, таку яка б відповідала
стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів.
3) Малі та середні підприємства не можуть вести облік та
складати звітність так само, як великі, в силу своїх економічних
особливостей. Фінансова інформація для власників та іншим
зацікавленим користувачам в такому обсязі не потрібна.
У міжнародному бухгалтерському співтоваристві сьогодні
відбувається обговорення проекту Міжнародного стандарту
фінансової звітності щодо підприємств малого та середнього бізнесу.
Вважаємо за доцільно включитися в таку роботу й в Україні.
4) Держава на сьогоднішній день не контролює дотримання
стандартів фінансової звітності. Покладається лише на сумління та
чесність бухгалтерів у висвітлені інформації у фінансових звітах.
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Тому, необхідне розширення суб'єктів впливу на бухгалтерську
діяльність шляхом участі в регуляторних органах представників
галузевих міністерств і професійних бухгалтерських організацій. [1, c.
112-113]
5) В практично усіх країнах законодавством визначено єдиний
метод регулювання бухгалтерської діяльності – це державний,
саморегулювання бухгалтерської професії є обов’язковою складовою,
а в Україні – ні.
Вирішення цього питання є дуже важливим для діяльності
підприємств і для розвитку держави. Потрібно на законодавчому рівні
визначити хто несе головну відповідальність за регулювання
бухгалтерського обліку в Україні. Слід внести відповідні корективи в
Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність. Для
того щоб провести таке реформування, слід, зробити спеціальні
дослідження, які б довели доцільність цих змін.
6) Україна переходить на ринковий тип економіки, працює з
міжнародними фінансовими інститутами, бере на себе певні
зобов’язання економічного і організаційного характеру, в тому числі у
сфері бухгалтерського обліку. Тому, потрібно вдосконалити систему
державного регулювання, бо існуюча система безнадійно застаріла і не
дає якісні, достовірні та своєчасні показники, які потрібні для
прийняття рішень. А це в свою чергу відштовхує потенційних
закордонних інвесторів в Україну.
Для покращення обліку нам потрібно переймати досвід
зарубіжних колег. Україна в ринковій економіці «новачок», то чому б
нам не скористатись знаннями, уміннями та навичками інших країн,
які мають значний досвід у веденні бухгалтерського обліку?
В Україні міжнародні стандарти бухгалтерського обліку носять
рекомендаційний характер, тобто на законодавчому рівні їх не
потрібно обов'язково дотримуватись. А чому б нам не запозичити їхні
міжнародні стандарти бухгалтерського обліку? Над цими стандартами
працювали досвідчені фахівці, які вклали в них чимало сил, зусиль,
знань, досвіду і тим більше ці міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку перевірені часом. Давайте не будемо вигадувати новий
велосипед, а краще скористаємось практикою інших колег. Ці
стандарти підлаштуємо під нашу країну і наший менталітет. Цим ми
зекономимо гроші і час.
Отже, для того щоб Україна стала розвинутою і успішною
країною потрібно нам, працювати і працювати не покладаючи рук.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
В вітчизняній практиці облік витрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції становлять частину єдиної
системи
бухгалтерського
обліку.
Оскільки
кожне
сільськогосподарське підприємство самостійно обирає види
вирощуваної
продукції,
напрямки
розвитку,
актуальність
управлінського обліку зростає з виникненням потреби за всіма
поставленими завданнями накопичувати різнопланову облікову
інформацію.
Для сільськогосподарських підприємств основною діяльністю є
виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції. Витрати на
вирощування продукції пов’язані з біологічними перетвореннями
біологічних активів. Раціональна організація обліку і контролю
виробничих витрат, калькулювання собівартості продукції, аналізу її
показників і прийняття управлінських рішень багато в чому залежить
від економічно обгрунтованої класифікації. Класифікація витрат
допомагає глибше зрозуміти суть витрат, вивчити порядок їхнього
формування і мету використання.
В управлінському обліку класифікація витрат здійснюється на
вимогу керівництва для забезпечення контролю і управління
витратами з ціллю отримання максимального прибутку.
На сьогоднішній день основні принципи класифікації витрат в
сільськогосподарських підприємствах викладені в Методологічних
рекомендаціях з планування, обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських

586Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах
глобалізації економіки

підприємств, П(С)БО 16 «Витрати», де сформована єдина
методологічна точка зору по питанню сутності та класифікації витрат.
Разом з тим, вітчизняна теорія класифікації витрат не враховує
особливостей ринкової економіки (ціну землі, технологічні
особливості, форми власності тощо) та вимог міжнародних стандартів.
Критерієм поділу витрат на постійні і змінні є ступінь впливу
обсягу виробництва на рівень витрат. Зважаючи на нього, при
зменшенні чи збільшенні обсягу виробництва розмір постійних витрат
залишається однаковим. З припиненням виробництва вони теж не
зміняться . В рослинництві зміни обсягу виробництва – це зміни
розміру посівних площ і обсягу продукції в порівнянні з
запланованими показниками чи минулими періодами.
До
постійних
витрат
відносяться
заробітна
плата
адміністративно-управлінського
персоналу,
загальновиробничі
витрати галузі, амортизація, страхові платежі, витрати на техніку
безпеки, плата за кредити банків. Існує думка, що такі витрати
недоцільно включати до виробничої собівартості продукції, а
списувати щомісячно (щоквартально) за рахунок фінансових
результатів і відносити відповідно на галузі і підприємство в цілому чи
включати їх в повну собівартість реалізованої продукції. Це дозволить
знизити трудомісткість обліку витрат і відмовитись від їх умовного
розподілу на галузі об’єкти виробництва і об’єкти калькуляції. З цим
не погоджуються інші економісти, розглядаючи вище вказані витрати
як витрати на управління, організацію і обслуговування виробництва
[1,с.41]. До змінних належать витрати насіння, пального, добрив,
засобів захисту рослин, заробітна плата працівників галузі, частина
вартості робіт вантажних автомобілів, тракторів.
Від обсягів виробництва залежить розмір змінних витрат, однак
ця залежність буває різною. Зростання обсягів виробництва і
зростання додаткових витрат не завжди бувають пропорційними, а так
як додаткові витрати є складовою змінних витрат, то і змінні витрати
зростатимуть повільніше або швидше за зростання обсягу
виробництва. Зважаючи на цю особливість науковці поділяють змінні
витрати на прогресивні, пропорційні та дегресивні. Прогресивні – це
витрати, темпи росту яких є більшими за темпи росту обсягів
виробництва. Наприклад, при перевитраті витрати на насіння, добрив,
засобів захисту в порівнянні з нормативними витратами зростають
швидше ніж об’єм продукції. Пропорційні змінюються пропорційно
обсягу виробленої продукції. Дегресивні – це витрати, ріст яких
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відстає від росту обсягів виробництва. У цьому випадку собівартість
одиниці продукції зменшується, хоча загальна сума витрат при
збільшенні обсягів виробництва зростатиме.
Для сільськогосподарських підприємств, працюючих в умовах
ринкової економіки, недостатньо ефективне використання потенціалу
підприємства спричиняє зміну обсягу виробництва, а це в свою чергу
впливає на собівартість продукції і фінансові результати. Така
особливість потребує детального вивчення взаємозв’язку собівартості
і обсягу виробництва в обліку.
В рослинництві, в тому числі в галузі кормовиробництва, обсяги
виробництва продукції стають відомі після збирання урожаю, тобто в
кінці року, тому використовувати вказану класифікацію витрат в кінці
виробничого циклу малоефективно для прийняття управлінських
рішень. За обсяги виробництва кормів в рослинництві необхідно
вважати оброблювану площу в гектарах під культурою, а в період
збирання кормових культур – обсяг виробництва конкретної продукції
в центнерах. Тому, на першому етапі вирощування кормів витрати
виробництва поділяють стосовно до обсягу оброблюваної площі, а на
другому етапі – стосовно до обсягу виробленої продукції.
Поділ витрат на постійні та змінні є дещо умовними. Як правило,
вони є умовно-постійними або умовно-змінними, так як «змінні
витрати на одиницю продукції все ж змінюються у зв’язку зі змінами
організаційно-технологічних умов роботи підприємства, а постійні
витрати змінюються при суттєвій зміні обсягу виробництва. Це
особливо характерно для сільськогосподарських підприємств, де на
обсяг виробництва сільськогосподарської продукції суттєвий вплив
мають погодні умови, сорт насіння, вчасність виконання
сільськогосподарських робіт» [2,c.849].
Враховуючи, що різні витрати в різних умовах ведуть себе порізному і
більшість витрат є змішаними,
всі витрати в
кормовиробництві по відношенню до обсягу виробництва доцільно
ділити на умовно-постійні та умовно-змінні. Такий поділ більш
об’єктивно відображає ринкові умови ціноутворення, лежить в основі
розрахунків точки беззбитковості та визначення доходів навіть таких
нетоварних видів сільськогосподарської продукції як корми.
Отже, класифікація витрат на постійні і змінні дає можливість:
визначати
ефективність
виробничих
підрозділів,
процесів;
прогнозувати обсяг виробництва та величину витрат, виходячи з
наявності виробничих потужностей; своєчасно втручатись у
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виробничий процес у разі наявності суттєвих відхилень фактичних
даних від нормативних.
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2. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських
підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. 5-те вид., перероб. і доп.- К.:
Алерта, 2009. – 1056.

УДК 657.371
Чудовець В.В., к.е.н., доцент,
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Перехід економіки України на ринкові засади розвитку вимагає
напрацювання нових підходів до управління фінансами реального
сектора економіки взагалі, і кожного окремого суб’єкта
господарювання зокрема. При управлінні фінансовими ресурсами
підприємства значна увага приділяється аналізу фінансової звітності
як основи для прийняття оптимальних оперативних і стратегічних
управлінських рішень.
Найбільш важливими для аналізу являються фінансові дані, які
представляє система обліку на підприємстві. Представленні для
зовнішнього користувача, в основному в вигляді формальних
фінансових звітів, ці дані являють найбільш важливий елемент в
сукупності вихідних передумов, що використовується особою, що
приймає рішення.
Аналіз фінансової звітності – це процес, який має за свою мету
оцінку поточного і минулого фінансового стану і результатів
діяльності підприємства, при цьому першочерговою метою являється
визначення оцінок і передбачень відносно майбутніх умов і діяльності
підприємства.
При цьому, дані фінансового обліку – це результат цілого ряду,
умовностей, вимірювань і прийняття рішень, точність яких може бути
помилковою.
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Основною метою фінансової звітності є надання інформації,
корисної для прийняття економічно виправданих рішень. За таких
умов на перший план виходить проблема достовірності показників
фінансової звітності підприємства. Досить часто фінансова звітність
не задовольняє наведені вище вимоги. Причиною цього служить те,
що поточний і зведений облік, який є основою її формування, не
відповідає дійсному стану справ на підприємстві.
Негативні моменти в роботі підприємства взагалі, і облікового
апарату зокрема, можна своєчасно виявити і попередити за допомогою
проведення інвентаризації статей балансу – одного із основних
методів внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку.
Важливість інвентаризації зумовлює законодавче регулювання
порядку її проведення. Так, згідно Закону України ―Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ інвентаризація
– це перевірка і документальне підтвердження наявності, стану і
оцінка активів і зобов’язань підприємства для забезпечення
достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Внаслідок інвентаризації виявляються господарські засоби і їх
джерела, які не знайшли відображення в документах бухгалтерського
обліку, а отже і в фінансовій звітності. Таким чином, при здійсненні
інвентаризації
підтверджується
реальність
статей
балансу
підприємства і тих джерел та засобів, які вони включають.
Отже, можемо зробити висновок про те, що інвентаризація
відіграє надзвичайно важливе значення для підтвердження
достовірності показників фінансової звітності. Це дозволяє провести
якісний аналіз фінансової звітності, визначити загальний стан будьякої господарської одиниці з врахуванням змін економічної
реальності.
УДК 657.1:339.37
Шах М.В., магістрант
*Науковий керівник: Полянська О. А., доцент
Львівська комерційна академія
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ
І АУДИТУ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Сучасний

рівень

розвитку

економіки

характеризується
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комп’ютеризацією всіх сфер народного господарства, використанням
суб’єктами господарювання автоматизованих систем управління та
розвинутим ринком програмних продуктів. Слід зазначити, що
використання в практичній діяльності підприємств сучасних
комп’ютерних технологій дозволяє вирішувати принципово нові
завдання обліку, аналізу, контролю і управління.
Але, не дивлячись на широке впровадження автоматизованих
інформаційних систем, продуктивність праці облікових працівників і
працівників апарату управління все ще залишається низькою.
Підвищення ефективності функціонування цих систем можливе лише
за умови вдосконалення методики і організації самого процесу обліку,
підвищення його контрольних якостей, а також за рахунок надання
управлінню більш повної та адекватної потребам менеджменту
інформації. В даний час автоматизація бухгалтерського обліку
розвивається по принципу раціоналізації існуючих технологій і
зниження її трудомісткості. Однак можливості такої автоматизації
дуже обмежені. Це пояснюється тим, що існуюча методологія і
організація обліку формувалася для ведення обліку вручну.
Таким чином, констатуємо протиріччя між потужністю
використовуваних комп’ютерних технологій і самою практикою
обліку. Автоматизовані програми полегшують працю бухгалтера, але
суттєво не впливають на якість інформації, що ним продукується. Для
цього необхідно підвищення ролі обліку в управлінні, змінення і
подальший розвиток методології обліку, вдосконалення його
організації з тим, щоб максимально відповідати потребам управління.
В умовах функціонування автоматизованих робочих місць
облікових працівників, нові технічні засоби автоматизації і
організаційні форми їх експлуатації зумовлюють необхідність
перегляду методологічних аспектів автоматизації бухгалтерського
обліку, що складається в період застосування універсальних ЕОМ
загального призначення.
В
загальносистемному
плані
методологічні
аспекти
автоматизованого бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту повинні
забезпечувати:
1) автоматизоване формування управлінських рішень;
2) автоматизоване формування первинної облікової інформації;
3) автоматизоване ведення аналітичного і синтетичного обліку;
4) автоматизоване ведення періодичної і річної звітності;
5) автоматизація інформаційно-довідкового забезпечення і
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контрольно-аналітичних функцій бухгалтерського апарату;
6) автоматизовану передачу вихідної інформації системи
автоматизованого бухгалтерського обліку, яка відображає результати
господарської діяльності підприємства з ціллю її використання в
управлінні.
Основні методологічні принципи автоматизації бухгалтерського
обліку, аналізу і аудиту повинні забезпечити один підхід до розробки
окремих елементів системи і їх єдине і невід’ємне функціонування.
Список використаних джерел:
1. Автоматизация аудита: / А.Н. Романцов, Б.Е.Одинцов - М.: Аудит, ЮНИТИ,
1999. – 336 с.
2. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита./
В.П.Завгородній – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
3. Автоматизовані системи обробки економічної інформації: Підручник/ Г.В.
Лавінський і ін. – К.: Вища школа, 1995. – 287 с.
4. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів
вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 ―Облік і аудит‖. За ред. проф. Ф.Ф.
Бутинця. - Житомир: ПП ―Рута‖, 2002. – 554 с.

УДК 657
Шендригоренко М.Т., к.е.н., доцент
Єрмолаєва М.А., магістр кафедри «Обліку та ДФК»
Криворізького економічного інституту
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Окремим етапом перевірки операцій з основними засобами є
визначення строку їх корисного використання (експлуатації). В
економічних джерелах інформації з'явилися різні міркування щодо того,
хто (бухгалтер, інженер-експлуатаційник, керівник підприємства) повинен
визначати такі строки. Така робота не до снаги спеціалісту якогось певного
профілю. Для здійснення таких розрахунків потрібні знання не тільки
економічних процесів на підприємстві. Треба досконало знати технічні
характеристики об'єкта амортизації і специфіку технологічних процесів, в
яких задіяні ті чи інші об'єкти основних засобів, потрібен постійний
маркетинг ринку продажу нових розробок, машин і устаткування з
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подібними характеристиками. Такими розрахунками на наш погляд,
повинна займатися група різнобічних спеціалістів.
Дуже важливим моментом для впровадження ефективної системи
контролю на підприємстві є автоматизація роботи штатного перевіряючого
і зовнішнього аудитора. Розглядаючи умови роботи працівників у відділку
контролю і аналізу на промислових підприємствах, треба відмітити, що
робота даного сектору зовсім не автоматизована, тобто, при застосуванні
комп’ютерних програм в бухгалтерії підприємства, перевірка здійснюється
звичайним способом. Це є негативною тенденцією, тому для покращення
стану справ необхідно запропонувати наступне:
 автоматизувати робоче місце контролера, а саме: встановити
комп’ютер із необхідними програмами перевірки ( і зокрема, операцій з
основними засобами), довідковою базою на компакт-дисках з усіма
нормативними документами, що зменшить втрати часу на обробку нових
нормативних документів, і скоротить архіви, адже у будь-який момент
можна отримати роздрукований документ;
 надати можливість перевіряючому входити у всі бази бухгалтерії,
захистивши цей доступ введенням необхідного паролю, що попередить
зловживання, а також підвищить ефективність оперативного контролю;
 встановити програму, яка надасть змогу отримувати вихідний
документ встановленого зразка за результатами перевірки, що скоротить
час на обробку даних перевірки, та спростить введення в дію прийнятих у
ході перевірки рішень.
Результати автоматизованого контролю основних засобів слід
систематизувати за групами основних засобів. Дану інформацію можна
буде легко перевірити вивівши на екран монітора відеограми, в яких
будуть відображені назви груп основних засобів, класифікаційні
характеристики, номер документа, назва субстатті, суми по дебету і
кредиту рахунка.
Керівник, перевіряючий чи бухгалтер можуть проаналізувати
одержані значення будь-якого необхідного показника бази за необхідний
період часу.
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УДК 330.53:004.49
Шингур Ю. С.
Донецький національний університет
КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ:
НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПОГЛЯД
Усе більше й більше комп'ютерні програми використовуються в
різних процесах на підприємствах, адже позбутися рутинної роботи,
переклавши її «на плечі» комп'ютерної техніки це не тільки зручно,
але й ефективно.
Таким чином, висвітлення суспільних відносин щодо
особливостей бухгалтерського й податкового обліку комп'ютерних
програм, а також обґрунтування необхідності віднесення
комп'ютерних програм до нематеріальних активів і розробка
практичних рекомендацій щодо вдосконалення принципів правового
регулювання цих суспільних відносин, є метою даних тез.
Аналіз останніх досліджень показав, що опис проблеми досить
повно викладений у публікаціях: Тарасовой І.В., Зинковского М.О.,
Цимбалюка В.В., Шевченко І.М. та інших авторів. На сьогоднішній
день можна сказати, що дана проблематика стала дуже актуальна
відносно напрямків наукових досліджень в Україні.
Відсутність у комп'ютерної програми матеріальної форми в
загальноприйнятому уявленні мотивувало бухгалтерів однозначно
вважати її нематеріальним активом. Але, з 1 січня 2003 р. була введена
нова група основних фондів - група 4, законодавець у числі об'єктів
що відносяться до цієї групи, згадав «програмне забезпечення». У
складі основних фондів групи 4 потрібно відображати тільки
операційні системи, поставлені разом з комп'ютерною технікою.
Згідно з параграфом 4 МСБО 38: «деякі матеріальні активи можуть
утримуватися в фізичній субстанції, такій як компакт диск, юридична
документація або плівка. Визначаючи, згідно з яким стандартом слід
розглядати актив, що поєднує матеріальні й нематеріальні елементи,
потрібно оцінити на основі судження, який елемент є істотніше».
У листі ДПАУ від 31.07.2008 р. №354/4/17-0214 надходить
нововведення, яке припускає, що при кваліфікації комп'ютерної
програми як об'єкта обліку необхідно керуватися вартісним критерієм
- 1000 грн., згаданим у пп.8.2.1 ст.8 Закону про прибуток.
У переліку груп нематеріальних активів, наведеному в п. 5
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П(С)БО - 8, об'єктом бухгалтерського обліку названі права (авторське
право, право на винахід тощо) і права користування природними
ресурсами або майном. Але, примірник комп'ютерної програми не
може бути визнаний нематеріальним активом, оскільки не є правом об'єктом обліку, який підкорюється правилам даного положення.
Проводячи порівняння положень МСБО - 38 і українського
законодавства, можна зробити висновок, що у П(С)БО - 8 описаний
суто український об'єкт обліку – це будь-які права (як виключне право
на об'єкт, так і невиняткове, наприклад, право забороняти або
дозволяти використання комп'ютерної програми третім особам).
Можливо буде правильно визначити комп’ютерну програму у
складі запасів? Але комп'ютерна програма - це не споживаний
фізичний актив, у цьому випадку вона не призначена для продажу. Та
й строк її використання може бути більш ніж 12 місяців. Таким чином
визначення комп’ютерної програми у складі запасів технічно
неможливо.
Методом виключення приходимо до нетрадиційної розв’язки: це
об'єкт основних засобів. Окрім переконань, нічого не заважає саме так
ураховувати витрати на придбання примірника комп'ютерної
програми. Запропонований варіант відкидається багатьма фахівцями в
сфері фінансового обліку тільки тому, що основні засоби - це
винятково «матеріальні ресурси», тобто «предмети речовинного
миру».
Підбиваючи підсумки хотілося б відзначити наступне. Якщо
прийняти наведені вище аргументи, то не такими вже неприйнятними
стають вимоги ст. 8 Закону про прибуток про те, щоб у податковому
обліку витрати на придбання екземпляра враховувалися в складі
основних фондів групи 4. Якщо додержуватися вказівок абзацу
другого пп.8.2.1 ст.8 Закону про прибуток, ігноруючи думку,
висловлену ДНАУ в листі, згаданому вище, то платники податків
зобов'язані відносити комп'ютерні програми вартістю вище 1000 грн.
до складу валових витрат з урахуванням положень п.5.9 ст. 5 Закону
про прибуток.

595Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

УДК 657
Шкабура М.О., здобувач кафедри обліку і аудиту,
фахівець сектору моніторингу роздрібних кредитів
ВАТ «УніКредит Банк»
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Історія виникнення і розвитку бухгалтерського обліку є
невід'ємною складовою історії розвитку суспільства. Лише досконало
вивчивши історію облікової науки можна зрозуміти, усвідомити та
усунути помилки, які існували та існують в організації і веденні обліку.
Метою вивчення історії облікової політики є вирішення таких завдань:
- знайти шляхи зробити облік максимально інформативним і точним;
- визначити методи досягнення простоти і дешевизни обліку;
- виявити засоби, що дозволяють отримати своєчасну
інформацію про факти господарського життя.
Деякі елементи облікової політики розглядав ще Л.Пачолі
(1445). Зокрема, він рекомендував способи складання різних ділових
паперів, дотримуючись венеціанського способу. [5,c.18]
Перші намагання сформувати облікову політику на рівні фірми
пов'язують із спробами встановлення офіційних стандартів фінансового
обліку в США, які були розроблені в 1929р.
Окремі елементи облікової політики, як зазначено в „Теорії
бухгалтерського обліку" пов'язують з Дж. Меєм, який 22 вересня 1932 р.
в своєму листі від Американського інституту бухгалтерів до НьюЙоркської фондової біржі виклав програму її дії.
„Стандарт з облікової політики рекомендує відображати в річному
звіті найбільш суттєві процедури і методи обліку, які застосовувались
підприємством з числа офіційно визнаних. Характерно, що в умовах, в
основному диспозитивного правового регулювання бухгалтерського обліку
офіційне визнання тих чи інших прийомів і методів обліку здійснюють у
США не тільки державні органи, а й, в першу чергу, різні громадські
організації, наприклад Американська асоціація бухгалтерів.
У подальшому в економічно розвинутих країнах була сприйнята ідея
концепції облікової політики і прийняті нормативні акти, які вводили її в дію"
[4, с. 21-22].
Сам термін «облікова політика» в міжнародній практиці
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був визначений в 1974 з прийняттям Міжнародного стандарту
бухгалтерського обліку №1 «Розкриття облікової політики».
В Україні до 90-х років XX ст. потреби у визначенні терміну
«облікова політика», як і в самій обліковій політиці підприємства не
виникало, оскільки за радянських часів регулювання бухгалтерського
обліку здійснювалось шляхом затвердження державними органами
жорстких правил, положень, порядків та інструкцій з бухгалтерського
обліку та звітності. В період становлення ринкових відносин відбувся
перехід від жорсткого до м'якого регулювання обліку. М'яке
регулювання обліку передбачає вільний вибір методики його організації
та ведення. Суб'єкти підприємницької діяльності отримують
можливість самостійно формувати облікову політику, застосовувати
нові методики та форми ведення обліку, впроваджувати нові способи
списання вартості активів на витрати виробництва та результати
діяльності підприємства.
Держава дала можливість підприємствам розробляти і
використовувати облікову політику з 1993р., коли було введено в дію
«Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності»,
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №250 від З квітня
1993р. [3, с. 20-21].
Рекомендацію складання розпорядчого документу, що
затверджує облікову політику на поточний рік було подано у
Вказівках щодо організації бухгалтерського обліку в Україні,
затверджених наказом Міністерства Фінансів України № 25 від 7 травня
1993р. Проте сам термін «облікова політика» в Україні офіційно почали
використовувати лише з 2000 р., після введення в дію Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996ХІV від 16 липня 1999 р., Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку (П(С)БО) №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» №87
від 31.03.1999р. та інших П(С)БО, що регламентують альтернативні
способи організації та ведення обліку.
Вітчизняні вчені визначають такі причини необхідності
формування облікової політики на підприємствах:
- альтернативні варіанти щодо організації і ведення
фінансового обліку, які передбачені законодавством;
- відсутність законодавчої регламентації відображення в обліку
тих чи інших фактів господарської діяльності;
- розширення видів діяльності та організаційно-правових форм
підприємств;
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- зміна ролі бухгалтера в господарському житті підприємства. [1,
с.41;2, с.6]
Виходячи з історичного досвіду бухгалтер повинен забезпечувати
максимальну достовірність бухгалтерського обліку, що потребує вміння
використовувати різні методи обліку.
Список використаних джерел:
1. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація
бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"
вищих навчальних закладів, за редакцією д.е.н., проф.., заслуженого діяча науки і техніки
України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир ПП "Рута", 2005. – 528с.
2. Николаева С.А. Учетная политика организации: Принципы формирования,
содержание, практические рекомендации, аудиторская проверка. – М. : «АналитикаПресс», 1998. – 168с.
3. Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. –
К.РВО"Поліграфкнига",1994. – 352с.
4. Пушкар М.С., Щирба М.Т. Теорія і практика формування облікової політики:
Монографія. -Тернопіль: Карт-бланш, 2009. - 260 с.
5. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К. : Знання, 2004. – 447с.

УДК 657
Шматлай І.С., ст. гр ОА-21
Луцький національний технічний університет
ІНТЕГРАЦІЯ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розрізняють три види господарського обліку - оперативний,
статистичний і бухгалтерський. В Україні вони являють собою єдиний
господарський облік [1].
Оперативний (оперативно-технічний) облік — це спосіб
спостереження, відображення та контролю окремих господарських та
технічних операцій безпосередньо в процесі їх здійснення з метою
оперативного керівництва ними. Статистичний облік вивчає і
контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і
процеси. Бухгалтерський облік — це спосіб безперервного повного
відображення господарської діяльності підприємства, організації,
установи, вираженого в грошових одиницях, з метою забезпечення
керівництва необхідною інформацією.
На сьогоднішній день можна говорити про часткову інтеграцію
окремих видів обліку, особливо оперативного (оперативно-технічного)
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і бухгалтерського. Після застосування електронно-обчислювальних
машин (ЕОМ) єдиним джерелом і носієм інформації є система
бухгалтерського обліку, так як автоматизація дозволяє накопичувати
дані в розрізі будь-якої аналітики.
Оперативний облік у результаті інтеграції із статистичним,
бухгалтерським стає більш точним, достовірним, постійним,
систематизованим, тобто за цими параметрами він, також як і
статистичний, наближається до бухгалтерського. Але в той же час
оперативному обліку властиві свої мета, завдання, прийоми,
методи.[2]
Інтеграція видів обліку сприяла також підвищенню оперативності бухгалтерського обліку. Так, дані оперативного та
бухгалтерського обліку, одержані з одного носія інформації,
дозволяють більш оперативно узагальнювати облікові дані.
Також заслуговує на увагу досвід колишньої НДР з інтеграції
обліку. В них були інтегровані два види обліку — бухгалтерський та
статистичний — і більш 20 років функціонувала єдина система обліку
та статистики як замкнута інформаційна система.
Застосування в обліку ЕОМ сприяє створенню єдиної системи
господарського обліку, інтеграції усіх видів обліку (але це зовсім не
означає відсутність їх теоретичної диференціації), а також розвитку у
цій системі нових видів обліку. Так, передбачається формування
прогностичного (очікуваного) обліку для виявлення, вивчення та
відображення господарських операцій, що можуть мати місце в
результаті відхилень від установлених параметрів.
Прогностичному обліку належить велике майбутнє, оскільки він
дозволяє максимально наблизити облік до потреб управління, дати
готові варіанти ефективних управлінських рішень. Це, в свою чергу,
дасть можливість у майбутньому запобігти небажаним господарським
операціям, що викликають перебільшення матеріальних та трудових
ресурсів [3]
Список використаних джерел:
1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих
навчальних закладів /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП ―Рута‖, 2002.
2. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: учебник для
студентов вузов / Завгородний В.П.. – К.: Издательство А.С.К., 2003.
3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник./ Лишиленко
О.В. – К.: Видавництво ―Центр навчальної літератури‖, 2003.

599Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів (м. Луцьк, 3 грудня 2010 р.)

УДК 657
Шолом Л.О., cт. гр. ОАз-41
Луцький національний технічний університет.
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів є
предметом особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація
як економічна категорія, одночасно виступає як витрати виробництва
так і як джерело відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло
економічних показників – собівартість, ціну, прибуток, податки,
кількісні та якісні оцінки виробничого потенціалу тощо.
В сучасних умовах облік амортизації та процесу оновлення
основних засобів є досить актуальною темою. Саме над нею
працювали такі вітчизняні вчені, як Ткаченко Н.М., Бондар Н.М.,
Добровський В., Василенко В., Бутинець Ф.Ф., Бойчик І.М., Сопко В.,
Пушкар М.С., Семенов Т.Н., Василик О.Д., Лисенко Ю. В. та ін. Також
багато для розкриття економічної суті та обліку основних засобів
зробили зарубіжні вчені: Вольраф, Мелянф, Литтлтон, Сміт, Рігер.
Дослідження сутності амортизації та її функцій, з урахуванням
історичного аспекту розвитку проблеми, доводять, що амортизація –
це, перш за все, спосіб поступового перенесення вартості основних
засобів на собівартість виробленої продукції. Зокрема, через
собівартість амортизаційні відрахування включаються в ціну продукції
та повертаються на підприємство в складі виручки, з якої формують
амортизаційні кошти цільового призначення для відтворення основних
засобів.
Враховуючи положення національних та міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності
підприємство має право самостійно вибирати методи нарахування
амортизації, беручи до уваги специфіки виробництва або види послуг,
що надаються. При грамотному виборі методу амортизації
підприємство отримає вигоду при оподаткуванні в перші роки служби
(експлуатації) основних засобів, що не мало важливо.
Особливість амортизації виявляється в тому, що вона виконує
свої функції тільки за умови беззбиткової діяльності підприємства,
тобто необхідне реальне надходження коштів на підприємство у
розмірі не менше визначеної собівартості продукції, частина з яких
буде джерелом для створення амортизаційного фонду, що
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використовуватиметься за цільовим призначенням на відтворення
основних засобів.
Стандарти бухгалтерського обліку дають змогу реалізувати
багатоваріантні підходи до розрахунку розміру амортизаційних
відрахувань з метою забезпечення відтворення основних засобів й
ефективного управління витратами і, відповідно, фінансовими
результатами.
Повнота і достовірність обліку використання основних засобів та
нематеріальних активів залежать від досконалості організаційеної
системи бухгалтерського обліку, а саме від відрегульованості системи
реєстрації операцій з об’єктами основних засобів і нематеріальних
активів, повноти заповнення облікових документів, точності
віднесення об’єктів до облікових класифікаційних груп, достовірності
інвентаризаційних описів, глибини розробки і ведення реєстрів
аналітичного обліку.
Амортизація це важливе питання в економічній, фінансовій та
податковій політиці і є найважливішим моментом кругообігу основних
засобів і потребує ретельної уваги.
УДК 657
Щегельська М.А., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРЕМІЮВАННЯ У СИСТЕМІ ОПЛАТИ ПРАЦІ
Заробітна плата є основним джерелом доходу переважної
більшості населення як у країнах, що перебувають у стані ринкової
трансформації, так і в країнах з розвитою ринковою економікою.
Економічний ріст в Україні, що фіксується протягом останнього
року, і постійне підвищення заробітної плати, не відобразились
належним чином на ситуації, що склалася в нашій державі у сфері
оплати праці. Згідно із Законом України №1646-VI «Про встановлення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від
20.10.2009 року встановлені наступні соціальні показники:
прожитковий мінімум для працездатних осіб і мінімальна заробітна
плата зрівнялися між собою і станом на 1 жовтня 2010 р. вони
становлять 907 грн., а з 1 грудня 2010 р – 922 грн.
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Головні завдання обліку праці й заробітної плати - забезпечення
контролю за дотриманням кількісного складу працівників,
використанням робочого часу й додержанням трудової дисципліни;
визначення відпрацьованого часу та виробленої продукції, обчислення
заробітної плати кожному працівникові, ведення розрахунків з
працівниками підприємства стосовно заробітної плати, з бюджетом
щодо утриманих податків і органами соціального страхування
стосовно відрахувань на соціальне страхування тощо
Організації заробітної плати в промисловості на сьогодні
притаманні такі недоліки:
 низькі рівні заробітної плати;
 невиправдане зближення рівнів оплати праці фахівців та
інших категорій працівників;
 недостатня стимулювальна роль премій, надбавок і всієї
преміальної системи.
Відсутність ефективної системи оплати праці й матеріального
стимулювання призводить до великої різниці в оплаті праці
спеціалістів різних підрозділів і однорідних спеціалістів на
підприємствах одного регіону. Це стає причиною плинності кадрів,
нестабільності роботи колективів, зростання матеріальних витрат,
пов'язаних з навчанням нових працівників
Премія - одна з найважливіших виплат у системі оплати праці.
До основних законодавчих нормативних актів, що регулюють оплату
праці, у тому числі і виплату премій, відносять Кодекс законів про
працю України, закон України «Про оплату праці», закон України
«Про колективні договори та угоди».
Проблема правового регулювання саме преміювання полягає у
тому, що ні в одному з вищевказаних законів ми не знайдемо ні однієї
самостійної норми (тобто статті закону), що визначає виплату премій.
Зокрема, у ст.97 КЗпП України, встановлено, що «...розміри надбавок,
доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і
гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами,
організаціями самостійно у колективному договорі з дотриманням
норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та
галузевими (регіональними) угодами».
Таким чином, безпосереднє регулювання оплати праці
відбувається на виробничому рівні, тобто у колективному договорі.
Норми, що визначають преміювання, закріплюються у «Положенні
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про преміювання» у якому встановлюються показники та умови
преміювання, розмір премій.
Однак, саме на локальному рівні існує ряд недоліків:
- у більшості малих підприємств колективні договори відсутні;
- на тих підприємствах, де зміст колективних договорів
відповідає нормам законодавства, положення колективних договорів
просто не виконуються.
Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновок,
що преміюванню, необхідна більш вагома законодавча підтримка.
Зокрема, варто виділити цілий розділ у КЗпП, у якому було б
забезпечено правове регулювання преміювання на рівні підприємств.
Необхідне також проведення постійного контролю державних органів
за дотриманням норм колективних договорів Ця міра забезпечила б
більше ефективне правове регулювання як оплати праці в цілому, так і
преміювання у тому числі.
УДК 657
Ягодинець І.В., ст. гр. ОАмз – 51
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н.. доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ОБЛІКУ: ЕТИКА ТА МОРАЛЬ
БУХГАЛТЕРА
В сучасних умовах розвитку економіки професія бухгалтера як
на національному так і міжнародному ринках праці є досить
престижною та високооплачуваною.
Розвиток та реформування бухгалтерського обліку і, відповідно,
формування
злагодженої
системи
управління
потребує
висококваліфікованих бухгалтерів, аудиторів та обліковців. Хоча на
сьогодні є проблеми в розвитку даної професії.
Глибокі знання професійних дисциплін та практичні навики
роботи забезпечать необхідний рівень підготовки та можливість
досвідченого бухгалтера успішно та безперешкодно працювати на
посадах економіста, аналітика, фінансиста та аудитора.
Але, і навчання моралі та етики, норм та правил поведінки
професійних бухгалтерів та аудиторів має неабиякий вплив на
формування твердої особистості та професіонала своєї справи.
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Справа совісті для працівників даної професії - уважне та
серйозне ставлення до своїх обов’язків, слідування затвердженим
бухгалтерським стандартам, підтримання високого рівня знань,
удосконалення професійної майстерності.
Бухгалтер повинен володіти широким світоглядом, щоб чітко
розуміти середовище в якому діють підприємства, бути
різносторонньо розвиненою, професійно сформованою та морально
досконалою особою. Адже, від ставлення до своїх посадових
обов’язків залежить достовірність та правильність інформації, яка
може, як спотворити, так і покращити показники діяльності
підприємства, галузі та економіки країни в цілому.
Як процес підвищення кваліфікації чи перевірки знань та
посадових обов’язків, так і знання особливостей морально-етичної
поведінки потребує постійного контролю та навчання.
В більшості країн світу в бухгалтерській професії
застосовуються Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та
етики, невід’ємною частиною яких є Кодекс професійної етики.
В Україні ці стандарти є обов’язковими лише для аудиторів,
хоча їх основні фундаментальні принципи – основа етики і
бухгалтерів-професіоналів, це:
 чесність;
 професійна компетентність та належна ретельність;
 конфіденційність;
 професійна поведінка та технічні стандарти.
На сьогодні є необхідність перейняття досвіду зарубіжних країн
та посилення впливу нормативно-правових актів України на моральноетичне навчання та практику діяльності бухгалтерів. Запровадження
підготовки та підвищення кваліфікації саме у цьому напрямку.
Отже, для підвищення рівня України, створення привабливого
інвестиційного клімату, зміцнення показників економіки, необхідно
розпочати із забезпечення найвищої якості роботи та підтримки довіру
до професії бухгалтера.
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УДК 657.1.
Яременко М.І., аспірант
ДВНЗ «Київський національний економічний університет»
імені Вадима Гетьмана
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ПАЙОВОГО
КАПІТАЛУ
Перехід України до ринкових відносин зумовив реформування
АПК, що й призвело до суттєвих соціально-економічних змін на селі –
створення нових різнотипних суб’єктів господарювання у сільському
господарстві та економічного підґрунтя для активізації їх діяльності. В
основу ринкових перетворень в АПК покладена програма
роздержавлення і приватизації, а для сільськогосподарських
підприємств – створення нових господарських структур на засадах
приватної власності на майно і на землю.
У ході реформування колективних сільськогосподарських
підприємств багато з них перетворилися в сільськогосподарські
кооперативи на засадах членства, об’єднання пайових внесків,
обов’язкової трудової участі в спільній сільськогосподарській
виробничій діяльності. Перебудова механізму господарювання і
відносин власності призвела до створення відповідної системи обліку і
контролю, яка задовольняє запити всіх користувачів облікової
інформації.
Згідно ст.1 Закону України «Про сільськогосподарську
кооперацію» сільськогосподарський кооператив - юридична особа,
утворена фізичними та/або юридичними особами, що є
сільськогосподарськими
товаровиробниками,
на
засадах
добровільного членства та об'єднання майнових пайових внесків
для спільної виробничої діяльності у сільському господарстві та
обслуговування переважно членів кооперативу.
Кооператив вважається створеним з дня його державної
реєстрації. Основним правовим документом, що регулює діяльність
кооперативу, є його статут. Саме в ньому визначається розмір
вступних і майнових внесків, за рахунок яких і буде формуватися
пайовий капітал. У законодавстві немає вимог, щодо відображення
розміру пайового капіталу у статуті кооперативу, як це вимагається
щодо статутного капіталу господарських товариств (ст. 57.4.
Господарського Кодексу України).
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Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних та юридичних
осіб, добровільно розміщених у кооперативі для здійснення його
фінансово-господарської діяльності. Відповідно до законодавства
пайовий капітал поділяється на неподільний фонд та пайовий фонд.
Неподільний фонд - обов’язковий фонд, що формується за рахунок
вступних внесків і відрахувань від доходу кооперативу й не підлягає
розподілу між пайовиками. Пайові внески членів кооперативу до
нього не належать. Вступні внески тут вносяться засновниками
кооперативу в грошовій формі у розмірі, який зазначається в статуті
кооперативу. Пайовий фонд формується за рахунок пайових внесків
членів кооперативу при його створенні і є одним із джерел
формування майна кооперативу. Він складається з обов’язкового та
додаткового паю. Обов’язкові паї, вносяться в рівних частинах.
Додаткові паї – це внески членів кооперативу понад обов’язкові, які
передаються ними за власним бажанням до складу пайового капіталу
(наприклад, при внесенні будівлі значної вартості).
Виходячи з наявності таких складових пайового капіталу для
обліку й узагальнення інформації про суми вступних внесків членів
кооперативу ми пропонуємо використовувати пасивний рахунок 41
«Пайовий капітал», з такими субрахунками: 411 «Неподільний
капітал», 412 «Пайовий капітал основний», 413 «Пайовий капітал
додатковий».
Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться
за кожним членом кооперативу в розрізі складових його внеску і
оформлюється відповідними документами, залежно від виду внеску.
Основним документом члена кооперативу повинна бути його пайова
(членська) книжка, що засвідчує право на пай, а також показує
динаміку його розвитку.
Синтетичний облік пайового капіталу здійснюється в регістрах
бухгалтерського обліку, відповідно до Методичних рекомендацій
щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для
сільськогосподарських підприємств, що затверджені наказом
Мінагрополітики від 04.06.09 №390.
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