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УДК 657
Акімова Ю.С.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ШЛЯХИ МАКСИМІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНОГО ПРИБУТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Прибуток є однією, якщо не найважливішою категорією
ринкової економіки, то однозначно найпекучішим предметом
обговорень як науковців, так і безпосередньо управлінців. Тема
підвищення прибутку підприємства в даний час бачиться вельми
актуальною.
В
сучасних
умовах
нестабільного,
постійно
трансформуючого ринку, в якому конкурентоспроможність і
виживання підприємства виходить на перший план, грамотна і
ефективна політика ведення фінансово-господарської діяльності
організації є основою управління.
Тривала кризова ситуація в економіці знову і знову вибиває з
дистанції не тільки дрібних підприємців, а й великих промислових
гігантів. За таких умов управління фінансами потребує жорсткого
контролю, постійному моніторингу тенденцій, як зовнішнього
середовища ринку, так і внутрішніх глибинних фінансових процесів.
Головним інструментом такого контролю виступає фінансовий аналіз
стану підприємства і зокрема аналіз ефективності діяльності
підприємства, а, як відомо саме прибуток є основним результативним
показником будь-якої комерційної діяльності.
Дослідженням формування та використання фінансових
результатів підприємства приділяли увагу неабияка кількість фахівці ,
серед яких: Ізмайлова К.В., Бандурка О.М., Бланк І.А., Шморгун Н.П.,
Шеремет А.Д. та інші.
Джерелами формування прибутку є доходи та витрати
підприємства. Операційний прибуток формується шляхом віднімання
від доходів операційної діяльності витрат цієї ж діяльності.
Прибуток від реалізації товарної продукції є звичайно головною
складовою
частиною
балансового
прибутку
промислового
підприємства. Для його зростання підприємство має не лише
нарощувати обсяги виробництва, зменшувати витрати на виробництво,
але ще й дбати про зменшення залишків нереалізованої продукції на
своїх складах, ліквідацію боргів у розрахунках з покупцями, чого в
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умовах діючої системи розрахунків і загального незадовільного
фінансового стану підприємств досягати досить складно.
Переважним чином виділяють два способи максимізації
операційного прибутку. До першого належать способи, що дозволяють
перерозподіляти прибуток організації між звітними періодами, тобто
загальна сума доходів і витрат організації залишається постійною, а
змінюється тільки час їх визнання в обліку. До другої групи належать
методи, що збільшують доходи, або зменшують витрати організації.
Увагу варто приділити методам, що дозволяє перерозподіляти
доходи і витрати організації між доходами та витратами від основної
діяльності та іншими. Використовуючи даний метод, можна збільшити
операційний прибуток. Його високе значення свідчить про фінансову
стабільність компанії. Задаючи довгостроковий позитивний темп
росту, основний упор варто робити на способи, що збільшують доходи
і зменшують видатки. Наприклад, продаж основних засобів з
наступним викупом або перекласифікація фінансових вкладень з
торгових в наявні для продажу і назад. Такі способи мобільніші і
дозволяють скорегувати прибуток чергового періоду в необхідну
організації сторону.
Важливий напрямок пошуку резервів зростання операційного
прибутку - зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції,
наприклад, сировини, матеріалів, палива, енергії, амортизації
основних фондів та інших витрат.
Не менш актуальним способом підвищення операційного
прибутку є збільшення обсягів виробництва. При застосуванні
якого,використовуються результати аналізу випуску і реалізації
продукції.
Таким чином, операційний прибуток підприємства – найважливіша
економічна категорія, що забезпечує розширене відтворення на засадах
самофінансування; підвищує конкурентоспроможність підприємства;
сприяє розвитку науково-технічного прогресу, матеріальної бази, усіх
форм інвестування і є основною стратегічною метою і умовою
функціонування промислового підприємства в ринковій економіці; є
джерелом сплати податків та забезпечує об‘єднання інтересів держави,
підприємства, працівників і
власників. Процес функціонування
промислового підприємства здійснюється з метою отримання
максимального прибутку,що безумовно є необхідною умовою існування і
виживання будь-якої організації в сучасних умовах.
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УДК 657
Антонюк Н.М.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки основним показником
ефективності діяльності підприємства є прибуток. Прибуток відіграє
ключову роль у діяльності підприємства і соціально-економічного
розвитку країни в цілому.
Отримання прибутку є необхідною метою підприємницької
діяльності будь-якого підприємства. Тому домінуючою проблемою
для підприємства є максимізація прибутку, що означає розробку
стратегії на систематичне збільшення прибутку і мінімізацію витрат.
Дослідження формування прибутку від звичайної діяльності та
його підвищення на підприємстві приділяли увагу такі науковці як
О.В. Бандуріна, М.Д. Білик, І.А. Бланк, М.В. Римар, В.П. Савчук, В.П.
Кодацький та інші.
Прибуток від звичайної діяльності є основним джерелом
фінансування
розвитку
підприємства,
удосконалення
його
матеріально-технічної бази, забезпечення всіх форм інвестування. Вся
діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити
зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні.
Таким чином, прибуток від звичайної діяльності — це частина
новоствореної вартості, що відображає різницю між доходами від
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності та видатками на її
здійснення і відповідає певному рівню ризику.
На розмір прибутку від звичайної діяльності впливають дві
групи факторів - внутрішні і зовнішні.
До зовнішніх факторів належать природні, транспортні та
соціально-економічні умови, рівень розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків, ціни на виробничі ресурси та ін.
До внутрішніх факторів зміни прибутку від звичайної діяльності
належать такі: основні фактори (обсяг продажу, собівартість
продукції, структура продукції і витрат, ціна продукції); неосновні
фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни (цінові
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порушення, порушення умов праці та вимог до якості продукції, що
ведуть до штрафів, економічних санкцій та ін.).
Основні методи збільшення прибутку можна розділити на дві
великі групи. До першої відносяться методи, що дозволяють
перерозподіляти прибуток компанії між звітними періодами. Тобто
загальна сума доходів і витрат за операції залишається постійною, а
змінюється тільки час їх визнання. До другої групи відносяться
методи, за допомогою яких збільшуються доходи або зменшуються
витрати компанії.
Для того щоб постійно забезпечувати зростання прибутку від
звичайної діяльності, необхідно шукати невикористані можливості
його збільшення.
Скорочення витрат: виробництво або закупка деталей на
стороні; покупці не цінують окремі складові товару; у конкурентів
більш високі показники рентабельності продажів; витрати на одиницю
продукції стрімко зростають.
Підвищення ціни: прибутковість сегменту низька; покупці
високо оцінюють продукцію; більш низькі ціни, ніж у конкурента;
якість та властивості продукції набагато вищі, ніж у конкурентів.
Зниження ціни: нижчі ціни конкурентів; втрата частки ринку
через ціни; мала ймовірність зниження цін конкурентами; ціна –
найбільш важливий показник для покупців.
Розширення діяльності у існуючих сегментах: ріст діяльності
підприємства з більшими темпами, ріст ринку; поглинання
конкурентів; досягнення більш високих цін (низьких витрат), ніж у
будь-якого конкурента.
Проникнення у нові сегменти: наявність потужностей та
резервів; слабке конкурентне середовище; новобачення сегментів.
Зміни в основній діяльності: інтеграція з постачальниками або
посередниками; концентрація на тому виді діяльності, який має
переваги перед головним конкурентом.
Підвищення рівня якості та обслуговування: низька якість
продукції конкурентів; незадоволення покупців продукцією на ринку;
низький рівень іміджу.
Інновації: успішність діяльності; можливість використання
закордонного досвіду; можливість копіювання новітніх тенденцій та
інші.
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Отже, прибуток від звичайної діяльності є основним джерелом
фінансування
розвитку
підприємства,
вдосконалення
його
матеріально-технічної бази та продукції, забезпечення всіх форм
інвестування; об‘єктом оподаткування та джерелом сплати податків.
УДК 657
Антошкіна Г.С., Мельник Ю.А.,
*Науковий керівник:Сторожук Т.М., к.е.н., професор
Національний університет державної податкової служби України
БАЛАНС ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Україна була однією з перших країн на пострадянському
просторі, що задекларувала курс на впровадження міжнародних
підходів до побудови національної системи бухгалтерського обліку. В
умовах розширення зовнішньоторговельних зв‘язків підприємств та
збільшення обсягів прямого іноземного інвестування особливої
актуальності набувають питання адаптації вітчизняної практики
формування фінансової звітності до міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Проблеми впровадження МСФЗ та трансформації фінансової
звітності є об‘єктом дослідження багатьох вчених. Вагомий внесок в
дослідження
згаданих
проблем
внесли:
Баришнікова
О.,
Бутинець Ф.Ф., Герасимович А.М.,Голов С.Ф., Жукова А.,
Казимирчук
С.В.,
Кірейцев
Г.Г.,
Костюченко
В.,
Малюга Н.М., Москвіна І., Пархоменко В.М., Петрук О., Пилипенко
І.І., Рогозний С. та інші. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні
переваг формування статей балансу за МСФЗ.
Проблеми, пов‘язані із переходом українських підприємств на
МСФЗ не можуть нівелювати тих переваг, які виникнуть у зв‘язку з
такими змінами. Позитивними сторонами застосування МСФЗ як для
суб‘єктів господарювання, які складають фінансову звітність, так і для
її користувачів є:можливість отримання необхідної інформації
зарубіжними користувачами;забезпечення порівнянності показників
звітності з іншими суб‘єктами господарювання, незалежно від того,
резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють
господарську діяльність;можливість залучення іноземних інвестицій і
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позик, а також виходу на міжнародні ринки;забезпечення більшої
довіри з боку потенційних партнерів;надійність та прозорість
інформації тощо [1].
Формування фінансової звітності у міжнародній практиці
регулює МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [2]. У вітчизняній
практиці форма і склад статей балансу визначаються НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [3]. З прийняттям в дію
даного стандарту, жорстка регламентація Балансу ф.1. була
послаблена. Підприємства можуть не наводити статті, за якими
відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така
інформація була в попередньому звітному періоді), а також мають
можливість додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка
з додаткових статей балансу, у разі якщо стаття відповідає таким
критеріям:інформація є суттєвою та оцінка статті може бути
достовірно визначена.
У балансі (Звіті про фінансовий стан ф.1) – порівняно зі старою
формою скорочено розділи активу і пасиву. Так, не наводиться
зокрема інформація про товари та виробничі запаси, а відображається
в одній статті - «Запаси». Проте, якщо інформація про товари є
істотною, то вона може наводитися окремим рядком. Водночас розділ
1 активу доповнено новим рядком, призначеним для відображення
вартості інвестиційної нерухомості.
Основними елементами балансу є активи, зобов'язання і капітал.
Групування інформації у статті та розділи балансу відповідно до
міжнародних стандартів не регламентуються. Пункт 54 МСБО 1
містить мінімальний перелік статей, які в достатній мірі відрізняються
за характером і функціями та, які потрібно приводити безпосередньо у
звіті про фінансовий стан [3]. Необхідно відмітити, що згідно
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», деякі статті
Балансу не змінились, незважаючи на невідповідність вимогам МСФЗ.
Так, за міжнародними стандартами не існує окремого об‘єкта обліку
незавершені капітальні інвестиції, вони включаються за МСБО 16
«Основні засоби» до складу основних засобів. МСФЗ також не
вимагають окремого подання у звіті накопиченої амортизації (зносу),
рекомендуючи їх деталізацію у Примітках до статей «Нематеріальні
активи» та «Основні засоби». За міжнародними стандартами
підприємства могли б ці активи показувати або одним рядком за
залишковою вартістю з розкриттям показників первісної вартості та
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зносу у Примітках до фінансової звітності, або двома – окремо
первісна вартість і окремо нарахований знос. Обов‘язкові рядки для
відображення зносу в нашій формі заперечують можливість вибору
одного з варіантів такого відображення. Відповідно до МСФЗ є
недоречним і окреме відображення статті «Витрати майбутніх
періодів».
Зазнав змін і пасив Балансу: у розділі І в окремій статті
наводиться інформація про капітал у дооцінках. Забезпечення
відповідно до міжнародних стандартів тепер відображаються окремо
поточні та довгострокові в розділах II та ІІІ, а розділу «Забезпечення
таких витрат і платежів» вже немає. Це наблизило баланс за
структурою до міжнародних вимог. Разом з тим, у розділі «Власний
капітал» змінилась назва статей «Статутний капітал» на
«Зареєстрований капітал», але за економічним змістом це залишається
відповідність установчим документам. Не знайшли свого
відображення у цьому розділі статті до МСФЗ, де підприємства
можуть відображати так і компоненти капіталу, як його частина, що
виникла у зв‘язку з корегуванням на гіперінфляцію або дольовий
компонент конвертованих облігацій, які не можуть бути віднесені до
додаткового капіталу. Залишилась обов‘язковою і стаття «Цільове
фінансування», але таке поняття у МСФЗ відсутнє. Разом з тим, є і
певні позитивні зрушення у наближенні до міжнародних вимог. Стаття
«Довгострокові забезпечення» дає можливість підприємствам
створювати гарантійні та інші резерви та забезпечення, що
передбачені МСБО 37 «Забезпечення, умовні забезпечення та умовні
активи».Наближенням національного Балансу до міжнародних вимог
стало і визнання поточних забезпечень з виділенням окремої статті.
Подвійна назва звіту Баланс (Звіт про фінансовий стан) не
суперечить параграфу 10 МСБО 1, більше того, підприємство має
право обрати будь-яку з наведених назв звіту. Слід зазначити, що
міжнародні стандарти, на відміну від національних, не передбачають
суворо фіксованої, конкретної форми балансу, а лише містять
мінімальний перелік інформації, яку необхідно подати. Крім того, у
міжнародній практиці набули поширення різні моделі балансу, які
можуть бути реалізовані у вертикальній або горизонтальній формі.
Науково обґрунтоване групування статей активу і пасиву є
важливим напрямом удосконалення форми бухгалтерського балансу.
Так, загальноприйнятим та зрозумілим є той факт, що розділи
формують шляхом об‘єднання окремих статей. Отже, якщо у балансі є
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розділ, то у ньому повинні бути виділені окремі статті. Але у
затвердженій формі балансу, як в активі, так і пасиві, є певні розділи, у
яких жодної статті не передбачено, а саме: в активі – розділ 3
«Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття», в
пасиві – розділ 4 «Зобов‘язання,пов‘язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу та групами вибуття». Виділення цих
розділів є недоречним. Необхідно вилучити зазначені розділи із
структури балансу, а відповідні показники відображати у складі
активів та зобов‘язань. Отже, існує необхідність у здійсненні
подальшого удосконалення балансу до МСФЗ, що в подальшому
сприятиме повноті та достовірності даних фінансової звітності для
задоволення реальних потреб користувачів.
1.

2.
3.

4.

Трачова Д.М. Перехід на міжнародні стандарти обліку та звітності: проблеми на
перспективи. / Д.М. Трачова, Л.А. Сахно //.– Мелітополь: Вид-во Мелітопольська
типографія «Люкс», 2012. - № 2 (18), том 6. – С. 270-276.
МСБО 1 «Подання фінансових звітів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
buhgalter911.com/Res/MSBO/MSBO1.
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової
звітності»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk
Поддєрьогін А.М. «Фінансовий менеджмент : конспект лекцій КНЕУ» //КНЕУ
2012 р.

УДК 657
Арутюнян М.С.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОРНО-МЕТАЛУРГІЙНОГО
КОМПЛЕКСУ
Ринкова економіка стимулює українські підприємства до
впровадження нової техніки та технологій. З стрімким розвитком
науки і техніки основні засоби на підприємствах дуже швидко
морально застарівають, а отже, необхідно постійно слідкувати за
станом основних засобів на підприємстві, вчасно їх модернізувати та
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придбавати
нові
основні
засоби
для
збереження
конкурентоспроможності на ринку.
Для підприємств, в яких основні засоби складають значну
частину активів підприємства аналіз технічного стану основних
засобів набуває особливу актуальність, адже від їх стану залежить
прибуток підприємства.
Проблеми аналізу основних засобів висвітлювали у своїх працях
багато науковців, серед яких можна виділити: Бутинця Ф. Ф., Усача Б.
Ф., Савицьку Г. В. та інших.
Значну частину в структурі основних засобів гірничометалургійного комплексу займають промислово-виробничі основні
засоби, засоби, які задіяні в виробничому процесі, а отже кількість
видобутої руди напряму залежить від стану основних засобів.
Особливостями аналізу технічного стану основних засобів на
підприємствах горно-металургійного комплексу Криворізького
залізорудного басейну є те, що видобуток руди відбувається
підземним способом, що потребує безприривного пониження глибини
робіт з добутку руди, що призводить до збільшення витрат на добуток
руди. Через це навантаження на виробничі основні засоби
збільшується, що призводить при більш швидкого зносу основних
засобів.
Для аналізу технічного стану основних засобів необхідно брати
інформацію за 5-10 років або більше, що дозволить більш точно
простежити тенденцію змін показників та на основі результатів
аналізу прийняти оптимальні управлінські рішення щодо модернізації
або оновлення основних засобів на підприємстві, що, в свою чергу
призведе до збільшення продуктивності основних засобів, виробітку, і,
як результат, прибутку підприємства.
Аналіз технічного стану основних засобів можна проводити як
по окремим групам основних засобів так і в цілому, а також в розрізі
окремих структурних підрозділів, це залежить від мети з якої буде
проводитись аналіз.
Переважно при аналізі технічного стану основних засобів на
підприємствах розраховують такі показники, як фондоозброєність,
коефіцієнти оновлення, відбуття основних засобів та коефіцієнт зносу.
При аналізі стану основних засобів необхідно приймати до уваги
глибину на якій відбувається видобуток руди а також кількість
видобутої руди.
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Як відомо, оптимальним значенням зносу основних засобів є
показник менше 50 відсотків. Тобто, якщо цій коефіцієнт вище даної
позначки, то можна зробити висновок, що основні засоби на
підприємстві застарілі і є необхідність їх оновлення, що значно
збільшить обсяги випуску продукції та підвищить ефективність
діяльності підприємства.
А так, як на підприємствах горно-металургійного комплексу
Криворізького залізорудного басейну видобуток руди відбувається
підземним способом, то модернізація основних засобів відбувається
частіше, ніж на підприємствах інших галузей, що збільшує первісну
вартість основних засобів – це теж необхідно враховувати при аналізі
технічного стану основних засобів.
Негативною є тенденція коли на підприємствах коефіцієнт
вибуття більше коефіцієнта оновлення, тобто застаріле обладнання
списується, а нове не вводиться в експлуатацію.
Дуже важливим є те, щоб інформація про стан основних засобів
на підприємстві була оперативною, що дозволить вчасно реагувати на
негативні зміни показників та надавати рекомендації щодо їх
покращення.
Таким чином, можна зробити висновок, що аналіз технічного
стану основних засобів підприємств горно-металургійного комплексу
є дуже важливим, адже основні засоби займають значну частину в
загальній структурі активів підприємств, ефективне використання
яких дозволить збільшити обсяги видобутої руди, що в кінцевому
результаті призведе до збільшення прибутку цих підприємств.
УДК 368.86
Балынин И.В., аспирант
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 2013 ГОДУ
В современных социально-экономических условиях роль и
значение страховых услуг постоянно возрастает, особенно в целях
обеспечения экономической безопасности. В пункте 1 статьи 32.9
Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской
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Федерации» перечислены виды страхования. Так, в подпунктах 14-21
указаны виды страхования гражданской ответственности.
Анализ страховых премий по добровольному страхованию
гражданской ответственности в 2013 году показал, что наибольшую
долю занимает страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам (43,48%), а также владельцев
автотранспортных средств (25,80%).
Анализ страховых выплат по добровольному страхованию
гражданской ответственности в 2013 году выявил, что наибольшая
доля приходится на выплаты по добровольному страхованию
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств
(56,03%). Следует отметить, что достаточно внушительна доля
страхования гражданской ответственности за причинение вреда
третьим лицам (20,81%).
Проведенный анализ выявил, что объем страховых премий на
душу населения в 2013 году составил 6305,36 руб., объем страховых
выплат – 2932,05 руб. Проведенный анализ по добровольному
страхованию обнаружил, что по страхованию жизни объем страховых
премий на душу населения составляет 591,54 руб., страховых выплат –
85,94 руб.; по страхованию иному, чем страхование жизни объем
страховых премий - 4558,96 руб., страховых выплат – 2185,72 руб. (на
душу населения)
В свою очередь, анализ страховых премий и страховых выплат
по обязательному страхованию (без ОМС) выявил, что по
страхованию гражданской ответственности эти показатели составляют
1000,09 руб. и 541,90 руб. соответственно. Следует также отметить,
что по личному страхованию (в составе обязательного страхования)
объем страховых премий составляет 129,17 руб. на человека,
страховых выплат – 116,72 руб.
Рассмотрим более детально обязательное страхование
гражданской ответственности. Так, по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств объем
страховых премий на душу населения составляет 935,48 руб.,
страховых выплат – 539, 17 руб. В свою очередь, по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
объем страховых премий на душу населения составляет 63,98 руб.,
страховых выплат – 1,94 руб.
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Наконец, объем страховых премий по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчика перед
пассажиром воздушного судна составляет 0,63 рубля (на душу
населения), страховых выплат – 0,78 руб. (на душу населения).
Анализ позволяет сделать вывод о том, что наибольшие
значения объема страховых премий в расчете на душу населения
приходятся
на
добровольное
страхование
гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам (90,13 руб. на
душу населения), владельцев автотранспортных средств (53,48 руб. на
человека), владельцев средств воздушного транспорта (18,14). В свою
очередь, по объему страховых выплат лидирует добровольное
страхование
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств (27,87 руб. на душу населения),
добровольное страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам (10,35 руб. на душу населения).
Таким образом, на основании проведенного исследования
следует сделать вывод о более развитом обязательном страховании
гражданской ответственности по сравнению с добровольным. В
процессе исследования выявлено, что наиболее развитым
страхованием гражданской ответственности является страхование
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
Так, на его долю в структуре страховых премий и страховых
выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности
составляет приходится 93,54% и 99,50% соответственно; по
добровольному – 25,80% и 56,03% соответственно.
УДК 657
Барабаш К.А.
*Науковий керівник: Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Одними з головних показників, що характеризують діяльність
підприємства, є узагальнюючі показники обсягу виробництва готової
продукції та її реалізації. Головним завданням обліку готової
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продукції сьогодення є за без печення оперативного регулювання її
виробництва та реалізації з урахуванням особливостей національних
та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Вивченням питань, пов‘язаних з обліком готової продукції та
його вдосконаленням, займалися провідні вітчизняні та зарубіжні
вчені. Найбільш обґрунтовано до проблем бухгалтерського
обліку готової продукції в Україні у своїх працях підійшли Ф. Ф.
Бутинець, О. П. Бущан, С. Ф. Голов, М. В. Кужельний, В. Г. Линник,
В. М. Пархоменко, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, В. М. Глібко, М. В.
Реслер та ін.
Метою є подальший розвиток теоретичних основ методології
обліку готової продукції й відображення її у фінансовій звітності, а
також розробка практичних рекомендацій щодо її вдосконалення.
Так, на думку Ф. Ф. Бутинця, готовою вважається продукція,
повністю завершена обробкою, укомплектована, яка пройшла
необхідні перевірки [1].
Фахівці В. М. Глібко та О. П. Бущан [2] у своїх працях описують
готову продукцію як матеріальний результат виробничої діяльності
підприємства, коли запаси набувають нової якості.
Згідно з Державними стандартами бухгалтерського обліку
України готова продукція визначається як промислова продукція, яка
завершена виробництвом, укомплектована, відповідає вимогам
стандартів і технічних умов, має документ, що засвідчує її якість, та
призначена для збуту за межі підприємства [3].
Так, на нашу думку, готова продукція – це продукція, яка
пройшла всі стадії обробки та є головним джерелом отримання
прибутку для підприємства, яке її виготовляє, а також частина запасів,
що може споживатися на самому підприємстві, тобто бути внутрішнім
ресурсом виробництва.
За класифікаційною складністю готова продукція поділяється
на: основну, супутню та побічну продукції.
Основна продукція – продукція комплексного виробництва, а
саме продукт, який утворюється в результаті комплексного
виробництва, як правило, створеного для випуску цього продукту.
Супутня продукція – це продукція, що була отримана в одному
технологічному циклі одночасно з основною; супутня продукція
відповідає стандартам та може призначатися як для подальшої
обробки, так і для відпуску споживачеві.
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Побічна продукція – це продукція, яка іноді утворюється в
комплексних виробництвах при виробництві основної і, на відміну від
супутньої, не потребує додаткових витрат[4].
Процес формування облікової інформації про готову продукцію
починається зі складання первинних документів. Основним регістром
для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є «Журнал
реєстрації господарських операцій».
Основним
недоліком
ведення
«Журналу
реєстрації
господарських операцій» стосовно обліку готової продукції є відсутність інформації про її обсяги, що ускладнює процеси планування
господарської діяльності [5].
Отже, доцільно додати до «Журналу реєстрації господарських
операцій» графи з додатковою інформацією. А саме: перша графа буде
ві дображати інформацію про надходження готової продукції, а друга
про її вибуття.
Таке доповнення забезпечить отримання достовірної оцінки
готової продукції, що відповідає стандартам обліку, а також
розширить коло користувачів нововведеної форми обліку, оскільки
зміни, що було запропоновано внести до «Журналу реєстрації
господарських операцій», сприятимуть посиленню контролю за
обліком готової продукції.
Слід зазначити, що за умов зростання обсягів інформації
продуктивне вирішення питань управління програмою виробництва та
реалізації на підприємстві можливе тільки із впровадженням
автоматизованих систем оперативного та управлінського обліку.
Завдяки автоматизації процесів обліку з реалізації готової
продукції буде забезпечено контроль надходження платежів від
покупців за відвантажену продукцію, зменшено час для визначення
обсягу податкового зобов‘язання з ПДВ, спрощено процес розподілу
позавиробничих витрат.
Автоматизація складського обліку забезпечує отримання даних
аналітичного обліку залишків та надходження на склад готової
продукції в її вартісному та натуральному вимірі; даних про витрати та
випуск готової продукції, що береться до уваги при прийнятті
управлінських рішень.
Отже, на нашу думку, у сучасних умовах особливу увагу
потрібно приділити можливості автоматизації розрахункових операцій
між контрагентами та реалізації продукції через мережу Інтернет.
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Що стосується первинного обліку, то вдосконалення деяких
його елементів, наприклад «Журналу реєстрації господарських
операцій», сприятиме посиленню контролю за обліком готової
продукції на підприємстві в цілому. А переведення обліку готової
продукції з ручного на автоматизований режим суттєво спростить
контроль за господарськими процесами в умовах зростання обсягів
інформації.
Така
інформаційна
база
забезпечує
прийняття
найоптимальнішого управлінського рішення щодо модернізації
процесів випуску та реалізації готової продукції підприємства в
умовах мінливого зовнішнього середовища.
1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. для студ. спец. «Облік
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Житомир : Рута, 2006. – С. 832.
2. Глібко В. М. Судова бухгалтерія : підруч. / В. М. Глібко, О. П. Бущан. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 224.
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УДК 657
Бондарук В.В.
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ЇХ
КЛАСИФІКАЦІЯ
Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інновації
як
новостворені
(застосовані)
і
(або)
вдосконалені
конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,
комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру
та якість виробництва і (або) соціальної сфери. У більшості сучасних
словників та довідників інновація трактується як процес, у ході якого
винахід чи відкриття доводиться до стадії практичного застосування і
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починає давати економічний ефект, новий поштовх науково-технічних
знань, що забезпечують ринковий успіх.
Інноваційна діяльність включає комплекс науково-технічних,
організаційних, фінансових і комерційних заходів, які в сукупності
приводять до інновацій. Дослідження показали, що інноваційна
діяльність на підприємстві може здійснюватись у трьох видах:
впровадження нових виробів і технологій, які не є результатом
власних розробок; виділена участь в інноваційній діяльності;
спеціалізована діяльність.
Термін «інновація» почав застосовуватись у вітчизняній
літературі пізніше, ніж за кордоном. Водночас за кордоном це поняття
виникло на початку XX ст. і дістало подальший розвиток та аналіз у
30-ті роки. Найінтенсивніше проблема інновацій та їх оцінки почала
розвиватися у 60-ті роки XX ст. у зв‘язку з різким зростанням
масштабу та складності виконуваних науково-дослідних робіт та
дослідно-конструкторських робіт, особливо в авіакосмічній, атомній
та радіоелектронній промисловості, з розвитком біотехнологій.
Україна перебуває на стадії трансформаційного розвитку
ринкової економіки, що позначається на ставленні до інноваційних
процесів. Вітчизняні автори часто орієнтуються на простішу модель
«технологічного поштовху». Це значною мірою викликано об‘єктивно
існуючою ситуацією та визнанням того факту, що застосування
сучасної «інтегрованої» моделі потребує розвиненої ринкової
інфраструктури, достатніх фінансових ресурсів, стабільної фінансової
системи, наявності вже сформованих ринків нововведень тощо.
З метою управління економікою для позначення відповідних
інноваційних процесів застосовуються поняття, якими потрібно вміло
користуватись та використовувати дотримуючись класифікаційних
вимог.
Досліджуючи та аналізуючи наукові джерела ми стикнулись з
тим , що до класифікації інновацій підходять вибірково. Так, за
сферою застосування розрізняють економічні, організаційні,
технологічні, товарні і суспільні інновації, технічні та соціальні.
Залежно від глибини змін інновації поділяють на радикальні (базові),
поліпшуючі, модифікаційні (окремі).
З урахуванням сфер діяльності інновації можуть бути
технологічними, виробничими, економічними, торговельними,
соціальними, організаційними тощо.
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За причинами виникнення інновації поділяють на реактивні та
стратегічні. Реактивні – це інновації, які забезпечують виживання
фірми в умовах конкуренції. Вони з‘являються як реакція на нові
перетворення з боку конкурентів, щоб завдяки їм фірма могла
продовжувати існування на ринку. Стратегічні інновації – це
нововведення, впровадження яких має випереджувальний характер з
метою отримання конкурентних переваг у перспективі. За характером
потреб, які задовольняються, інновації можуть бути зорієнтовані на
існуючі потреби або на формування нових.
Аналіз літературних джерел дав змогу виявити найважливіші, на
думку автора, класифікаційні ознаки інновацій та запропонувати,
найбільш повну класифікацію інновацій з урахуванням всього їх
життєвого циклу, від розуміння застосування до оцінки ефективності.
Таким чином, критичний аналіз дозволив дійти висновку, що
інновації – це кінцевий результат інтелектуальної діяльності (наукових
досліджень і розробок) у вигляді нового, або удосконаленого об‘єкта
(конкурентоспроможної технології, продукції чи послуги), що якісно
відрізняється від попереднього аналога та забезпечує створення
доданої вартості, яку можна оцінити з точки зору прибутку.
Прийнявши за основу такий підхід до інновацій та необхідність
комерціалізації інновацій через створення сприятливих умов для
розвитку інноваційної діяльності підприємств, ряд проблем, які на
сьогодні стримують впровадження інновацій будуть вирішені.
УДК 33.330.50
Бондарук В.С.
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Глобалізація за своєю суттю є викликом економічній безпеці
будь-якої країни, яка певною мірою інтегрована в економічний
простір, адже вона робить національну економіку більш відкритою і,
відповіно більш вразливою. З одного боку, вона створює широкі
можливості для освоєння нових технологій, розвитку економіки,
відтворення благ, яких не знало людство, підвищення якості життя,
створення нових робочих місць, отримання інформації, збагачення
26

Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2014 р.)

культур народів світу; вільного руху товарів, людей, капіталів та ідей;
співпраці народів та країн. А з другого — відтворює неоімперіалізм,
який є викликом людству і загрозою його існуванню, абсолютизує
економічну і політичну владу нових глобальних монопольних
корпорацій; призводить до забруднення навколишнього середовища
внаслідок зростання антропогенного тиску (наприклад, техногенні
катастрофи можуть спричинити незворотні зміни у середовищі
існування людей); збільшує різницю між країнами за рівнем доходів;
дестабілізує світ і несе загрози та виклики національно-державним
інституціональним структурам.
На сьогоднішній день Україна є складовою частиною
глобального економічного простору, який характеризується високим
рівнем інтернаціоналізації економічних відносин. Країна не здатна
самостійно виготовляти весь спектр необхідної продукції високої
якості. Тому їй доводиться вдаватись до міжнародного
співробітництва та обміну.
Економічна безпека - стан економіки, при якому забезпечується
досить високе і стійке економічне зростання; ефективне задоволення
економічних потреб; контроль держави за рухом і використанням
національних ресурсів; захист економічних інтересів країни на
національному і міжнародному рівнях.
При аналізі економічної безпеки виділяються передусім три
основні складові:
1. Економічна незалежність, що означає насамперед можливість
здійснення державного контролю над національними ресурсами,
спроможність використовувати національні конкурентні переваги для
забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі.
2. Стійкість і стабільність національної економіки передбачає
міцність і надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх
форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької
діяльності, стримування дестабілізуючих факторів.
3. Здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність
самостійно реалізовувати і захищати національні економічні інтереси,
здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну
інвестиційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і
трудовий потенціал країни тощо.
Гарантом захисту національних економічних інтересів повинна
виступати держава. Однак в Україні ще відсутні чітко визначені
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національні економічні інтереси, не сформовано їх цілісну систему. Це
дає змогу урядовцям різних рівнів виправдовувати свої дії,
запевняючи, що вони повністю відповідають національним
економічним інтересам.
Для створення цілісної системи національних та економічних
інтересів, а також їх ефективного функціонування насамперед
необхідно:
- створити відповідну нормативну базу;
- проводити моніторинг національних економічних інтересів та
їх моделювання;
- забезпечити баланс національних економічних інтересів та їх
гармонійне поєднання.
На сучасному етапі економічна безпека держави залежить від
таких чинників, як її геополітичне та економіко-географічне
положення, конкурентоспроможність національної економіки, рівень її
соціального розвитку, науково-технічний прогрес тощо.
Своєчасна оцінка ступеня небезпеки тієї чи іншої загрози, вибір
пріоритетних напрямків протидії та ліквідація потенційних небезпек є
основою успішного сталого розвитку держави і суспільства в цілому.

За нових умов господарювання, основу стратегії
національної безпеки України мають становити універсальні
ціннісні орієнтири, спрямовані на побудову правової
демократичної держави, громадянського суспільства і соціальноорієнтованої ринкової економіки.
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ТОРГОВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В умовах підвищення конкуренції, суб'єкти господарювання все
частіше здійснюють комплекс маркетингових заходів для
стимулювання придбання товарів, робіт (послуг) та стимулювання
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наступних продаж. З цією метою у різних галузях економіки
використовують програми лояльності клієнта
Дослідження програм лояльності, які використовуються на
сучасних торговельних підприємствах, дозволило виділити їх дві
основні форми: накопичення електронних грошей (балів, бонусів
тощо) і звичайні дисконтні системи на базі дисконтних карток. Для
отримання інформації про нарахування та використання бонусів
виникає необхідність розробки методики відображення програм
лояльності в бухгалтерському обліку, яка дозволить відстежувати
економічний ефект від програми.
Проте до теперішнього часу існує дуже мало рекомендацій для
обліку даних програм. Основною перепоною розробки методичних
підходів обліку бонусів наданих клієнтам програм лояльності є
відсутність законодавчого забезпечення. Лише низка авторів
розглядають проблеми облікового відображення бонусів, які
надаються роботодавцями працівникам за успішне виконання своїх
трудових обов'язків, також у літературі висвітлюються питання щодо
методичних засад відображення в обліку бонусів за договорами
страхування. Стосовно бонусів, які надаються підприємствами
торгівлі клієнтам, то автори в основному прирівнюють їх до знижок.
Принципова відмінність дисконтного та бонусного механізмів програм
лояльності полягає в тому, що у першому випадку покупець отримує
товар за зниженою ціною, при цьому ціна знижується відразу при
покупці товарів чи послуг, а в другому - ціна товару не змінюється,
бонусами, зазвичай, можна скористатися при наступній покупці, при
цьому бонуси викликають зобов'язання торговельного підприємства
перед клієнтом.
У міжнародній практиці теоретичні та методичні аспекти обліку
бонусів більш опрацьовані. Вимоги до обліку суб'єкта
господарювання, який надає своїм клієнтам винагороду у вигляді
бонусів, визначено було в 2007 р. Комітетом з інтерпретації Міжнародних стандартів фінансової звітності в Тлумаченні IFRIC 13
«Програми лояльності клієнта», у зв'язку з чим підприємствам, що
повинні вести облік і складати звітність за вимогами МСФЗ, потрібно
внести істотні зміни до своєї облікової політики. Відповідно до IFRIC
13 бонусні одиниці, що надаються за програмами лояльності клієнтів,
повинні враховуватися як окремий компонент операції з продажу, у
результаті якої вони надаються, і повинні окремо ідентифікуватися.
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Тобто, нараховані та виплачені бонуси мають відображатися на
рахунках бухгалтерського обліку торговельних підприємств.
Для забезпечення виплат бонусів клієнтам необхідно
резервувати частину коштів і відображати резерв бонусів в обліку.
Проте, планом рахунків не передбачено окремого рахунку для обліку
резерву бонусів. Основною проблемою формування та обліку резерву
бонусів на торговельних підприємствах є неможливість визначення
суми бонусів, яка буде використана клієнтами та незатребувана частка
бонусів.
Для накопичення інформації про рух коштів, які
резервуються підприємством для забезпечення майбутніх витрат на
виплату бонусів, і посилення деталізації обліку програм лояльності
рекомендується в робочому плані рахунків торговельних підприємств
відкривати окремий субрахунок 479 «Резерв покриття бонусів».
Створення резерву бонусів дозволить торговельному підприємству не
відволікати з господарського обороту кошти в момент розрахунку
клієнтів бонусами та забезпечить рівномірність віднесення витрат на
фінансовий результат діяльності протягом усього звітного року.
Для синтетичного обліку електронних грошей пропонуємо
використовувати рахунок 32 з назвою «Електронні кошти», а
аналітичний облік здійснювати за їх видами. Так, для обліку бонусів
на торговельних підприємствах доцільно відкривати субрахунок 323
«Електронні гроші, виражені в бонусах».
На нашу думку, операції продажу з використанням бонусів,
наданих клієнтам, варто відображати наступними бухгалтерськими
проведеннями:
Дт 301 Кт 702 – відображено дохід від реалізації товарів;
Дт 323 Кт 681 – нараховані бонуси покупцю;
Дт 902 Кт 28 – списана собівартість проданого товару;
Дт 93 Кт 479 – сформовано резерв на покриття бонусів;
Дт 479 Кт 323 – погашено бонуси;
Дт 681 Кт 282 – списано собівартість товарів, переданих у
погашення заборгованості за бонусами .
Таким чином, нарахування резерву залежить від характеру й
особливостей витрат, для погашення яких нараховується забезпечення.
Програми лояльності торговельних підприємств націлені на
збільшення збуту товарів, тому вважаємо за потрібне в обліку
нарахування резерву бонусів відображати записом: Дт 93 «Витрати на
збут»; Кт 479 «Резерв покриття бонусів». Відображення в обліку
операцій використання коштів резерву на виплату бонусів доцільно
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відображати записом: Дт 479 «Резерв покриття бонусів»; Кт 323
«Електронні гроші виражені в бонусах».
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НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Проблеми обліку та нарахування амортизації не втрачають своєї
актуальності і всебічно досліджуються вітчизняними та зарубіжними
вченими. Дослідженням питань пов‘язаних з амортизацією займаються
сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти, як В.Й. Бакай, Ф.Ф.
Бутинець [1] С.Ф, Голов та іншими, дозволили встановити невирішені
проблеми, що вповільнюють процес управління виробництвом та
зменшують ефективність використання основних засобів. Проблемами
є: конфлікти під час нарахування амортизації основних засобів,
доцільність визначення оптимального амортизаційного періоду та
вибір оптимального методу нарахування амортизації тощо.
Метою нашого дослідження є: дослідження економічної сутності
та значення амортизації основних засобів у сучасних умовах
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господарювання, аналіз проблем обліку амортизації у національній
системі обліку.
Амортизація як економічна категорія має свою історію, яка
починається ще з XV століття. В економічній літературі зустрічаються
різні визначення терміну «амортизація», однак за своєю сутністю вони
дуже близькі за змістом.
Амортизація – це систематичний розподіл вартості основних
засобів, що амортизуються протягом строку їх корисного
використання (експлуатації) [2].
У даний час виникають суперечності щодо тлумачення понять:
«знос» та «амортизація», що наводяться в обліковій та економічній
літературах. Щодо визначень у нормативно-правових актах, то у
П(С)БО 7 [3] поняття «знос основних засобів» трактується, як сума
амортизації об‘єкта основних засобів, у той час як у Податковому
кодексі України визначення цього поняття взагалі не наводиться.
Отож, із нормативного трактування не простежується чітка різниця
між цими визначеннями. Однак більшість науковців схильна до думки,
що ці поняття не можна вважати однаковими, як за змістом, так і за
економічною сутністю (Верхоглядова Н.І О.О. Решетняк, І.В.
Заблодська, Бутинець Ф.Ф.) [4].
Після прийняття Податкового кодексу, ще залишаються
розбіжності у нормах податкового та бухгалтерського обліку, але вони
вже менш суттєві.
Класифікація основних засобів за Податковим кодексом України
наблизилася до класифікації за П(С)БО 7 «Основні засоби». Згідно з
ПКУ основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
поділяються на шістнадцять груп, замість раніше застосовуваних
чотирьох. В кожній групі встановлено мінімально допустимі строки
корисної експлуатації об‘єктів для нарахування амортизації (від 2 до
20 років), на відміну від минулих ставок відсотків до балансової
вартості кожної групи.
Зріст кількості груп основних засобів та встановлення
мінімального строку їх корисного використання відбулося для
забезпечення зближення податкової та бухгалтерської класифікації
основних засобів. Ця додаткова диференціація груп активів, на які
мають поширюватися окремі ставки амортизаційних відрахувань, на
нашу думку, додасть роботи бухгалтерам для ведення окремого
податкового обліку кожної групи активів. Та ускладнить спілкування з
податкової службою, при визнанні витрат та доходів підприємств, а
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також при списанні чи купівлі нового основного засобу. У зв‘язку з
тим, що існують протиріччя обліку часу амортизації основного засобу
у бухгалтерському та податковому обліку.
Слід відзначити, що природні ресурси та земельні ділянки не
мають мінімально строку використання. Згідно з пп.145.1.7
Податкового кодексу на основні засоби цих груп амортизацію не
нараховують. Тобто усі витрати, пов‘язані з поліпшенням земельних
ресурсів, направляють на збільшення вартості тієї культури, яка
вирощується на цій землі.
Вчені вважають, що було б доцільним встановлення мінімально
допустимого строку корисного використання і на ці об‘єкти, тому що
амортизаційні відрахування формують амортизаційний фонд, який
може спрямовуватися на відновлювання родючості ґрунтів. У процесі
експлуатації земельні ресурси виснажуються, тому важливо
застосовувати систему амортизаційних відрахувань, які будуть
покривати необхідність в коштах на поліпшення земельних ресурсів.
Проблемним питаннями залишається порядок визначення
ліквідаційної вартості основних засобів через складність оцінки
активів у майбутньому. Це призводить до фактичного
унеможливлювання врахування впливу на кінцеву вартість багатьох
факторів, тому результат буде завідома досить приблизним. Внаслідок
цього на багатьох підприємствах ліквідаційна вартість взагалі не
визначається. Також слід відзначити, що Податковий кодекс не
врегулював це питання, адже визначення ліквідаційної вартості у
ньому взагалі не наводиться.
Отож, в поняттях амортизації та в порядку її нарахування
існують неузгодженості, що повинні бути усунені. В основу
нарахування закладено економічні процеси.
Одним із шляхів гармонізації податкового та бухгалтерського
обліку амортизації є підтвердженням податковим обліком
амортизаційних відрахувань бухгалтерського обліку. Оскільки за
допомогою амортизації реалізується швидке оновлення основних
засобів, інтенсифікується процес їх відтворення, реалізується технічна
та виробнича політика на підприємстві. Це не лише зменшило б
податковий тягар підприємства і трудомісткість облікової роботи, а й
дало б змогу підприємствам оновлювати основні фонди за рахунок
заощадженої частини прибутку.
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Гавінська Г.Є.
Національний університет ―Львівська політехніка‖
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ:
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Важливим напрямом розвитку підприємства є підвищення
ефективності використання його матеріальних ресурсів, основною
складовою яких є виробничі запаси. Інформаційне забезпечення
управління матеріальними ресурсами формується у системі
бухгалтерського обліку.
Невід‘ємною умовою об‘єктивного визначення величини
матеріальних витрат, що включаються до собівартості продукції є
достовірна оцінка виробничих запасів підприємства. В умовах
кризових явищ в економіці особливо важливими є питання
достовірності вартості запасів, оцінених за справедливою (ринковою)
вартістю. Оцінка запасів за справедливою вартістю проводиться при їх
безоплатному отриманні та при надходженні запасів за бартерними
операціями. Згідно з П(С)БО 9 ―Запаси‖ на дату балансу запаси слід
оцінювати, за меншим із двох показників: собівартістю або чистою
вартістю реалізації. Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує
чисту вартість їхньої реалізації, та вартість повністю втрачених
(зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списують на витрати
звітного періоду. Однак величина чистої вартості реалізації є доволі
суб‘єктивною, оскільки на практиці навіть експертам з оцінки важко
достовірно визначити очікувану ціну та витрати, пов‘язані з
реалізацією запасів. Проблема з визначенням справедливої вартості
виникає коли відсутній сталий ринок певного виду запасів. У кризових
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умовах, коли ринки змінюють свої параметри та стають неактивними,
використання неоднозначних підходів для оцінки запасів призводить
до викривлення показників фінансової звітності.
Досить проблематичним є порядок відображення транспортнозаготівельних витрат при вибутті запасів. Вирішити цю проблему
можна шляхом відображення транспортно-заготівельних витрат
загальною сумою на окремому субрахунку та їх подальший розподіл
на різні рахунки обліку запасів в залежності від специфіки галузі або
конкретного підприємства.
У наказі про облікову політику доцільно вказати, що розподіл
транспортно-заготівельних витрат між найменуваннями запасів, які
перевозяться, здійснюється за кількісним (вага, об‘єм, кількість місць,
одиниць) або вартісним критерієм (ціна одиниці запасів) [3].
Одним із проблемних питань обліку виробничих запасів є значна
трудомісткість заповнення та обробки первинних і зведених
документів. На думку Михалевич С.Г. напрямками удосконалення
документального оформлення операцій з надходження виробничих
запасів є: «усунення» реквізитів, на яких відбувається дублювання
даних та заповнення яких не є суттєвим та виділення у журналі
реєстрації довіреностей графи «прострочені», що підвищує
контрольну функцію даного документу [2].
Актуальним напрямом удосконалення документування та обліку
виробничих запасів на підприємстві є перехід на комп‘ютеризовану
форму обліку. Адже, при паперових формах обліку накопичення даних
в облікових регістрах, обчислення підсумків та перенесення даних між
обліковими регістрами потребують великих затрат праці та часто
супроводжуються помилками. Комп‘ютеризація обліку виробничих
запасів дозволяє реалізувати аналітичний облік з широкою
номенклатурою аналітичних об‘єктів. Реєстрація операцій в
хронологічному та системному порядку в розрізі синтетичних та
аналітичних рахунків, яка раніше здійснювалась окремо, поєднується
в одному робочому процесі. При цьому контроль за тотожністю даних
синтетичного та аналітичного обліку забезпечується автоматично [1].
Отже, для забезпечення ефективного розвитку підприємств та
зростання їх виробничого потенціалу за сучасних умов
господарювання необхідне вдосконалення системи обліку виробничих
запасів на підприємстві, зокрема в частині їх оцінки та
документування.
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Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Інтеграція економіки України до світової економічної системи
загострює питання зовнішньоекономічної безпеки, без гарантування
якої країна не може бути повноправним учасником світогосподарських зв‘язків та мати належну систему захисту і протидії
глобальним викликам її економічній безпеці, зокрема, та національній
безпеці взагалі.
Глобалізація за своєю суттю є викликом економічній безпеці
будь-якої країни, яка певною мірою інтегрована в економічний
простір, адже вона робить національну економіку більш відкритою і,
відповідно, більш вразливою. Сучасні глобальні процеси руйнують
національну замкненість, прискорюючи транскордонні товарні та
фінансові потоки, міжнародний рух капіталу та міграцію робочої сили.
У сучасних умовах формування конкурентоспроможних
національних економік, важливу роль відіграє економічна безпека, як
найважливіша якісна характеристика економічної системи, яка
визначає послідовну реалізацію національно-державних інтересів.
Економічна безпека може бути досягнута тільки тоді, коли
рівень залежності країни від домінуючої економіки (або домінуючої в
економічному, військовому чи політичному відношенні групи країн), а
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також ступінь загострення внутрішньополітичної, соціальноекономічної і екологічної ситуації не перевищує межі, що погрожує
значним послабленням економічної могутності, суттєвим зниженням
рівня і якості життя нації або відкиданням досягнення глобальних
стратегічних цілей країни.
Високий рівень відкритості й інтегрованості економіки країни у
світове господарство створює додаткові загрози для економічного
розвитку країни. У процесі формування зовнішньоекономічної безпеки
України необхідно виділити наступні перешкоди:
- від‘ємне сальдо зовнішньої торгівлі, яке зумовлює збільшення
зовнішнього валового та державного боргу;
- висока експортна залежність – зростання залежності економіки
країни від зовнішньої кон‘юнктури на експортних ринках;
- висока імпортна залежність, втрата внутрішнього ринку та
скорочення вітчизняного виробництва;
- низька частка інноваційної продукції в експорті країни;
– технологічна відсталість та нераціональна структура
економіки;
- високий зовнішній державний борг (підвищення вартості
кредитних ресурсів для країни на зовнішніх ринках) тощо.
Також важливу роль в економічній безпеці країни відіграє такий
фактор, як добробут населення. Загрози, які виникають через
нераціональну економічну політику держави в соціальній сфері, що
викликає високий рівень бідності, криміналізації та соціальної
напруженості в суспільстві, без сумніву, становлять значну небезпеку
для успішного сталого розвитку країни.
Економічна безпека є фундаментальною основою успішного
розвитку країни і невід‘ємною частиною її загальної безпеки. Вона
характеризується як такий стан економічного розвитку держави, що
повною мірою забезпечує його гармонійний розвиток та ефективне
усунення як внутрішніх, так і зовнішніх існуючих та виникаючих
загроз.
На сучасному етапі економічна безпека держави залежить від
таких
чинників,
як
її
економіко-географічне
положення,
конкурентоспроможність
національної
економіки,
рівень
її
соціального розвитку, науково-технічний прогрес тощо.
Своєчасна оцінка ступеня небезпеки тієї чи іншої загрози, вибір
пріоритетних напрямків протидії та ліквідація потенційних небезпек є
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основою успішного сталого розвитку держави і суспільства загалом.
Таким чином, лише створення власної системи економічної
безпеки надасть можливість Україні уникнути можливих руйнівних
наслідків швидкого «відкривання» національної економіки,
забезпечити її конкурентоспроможність, захистити вітчизняного
товаровиробника й ефективно взаємодіяти з міжнародними
фінансовими та економічними структурами.
УДК 174.4 (07)
Гмитронь Н.С.
Луцький національний технічний університет
КЕРІВНИК У СУЧАСНІЙ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ
Успіх будь-якої організації залежить від організаторських
здібностей керівника. До них належать: комунікативність, ефективний
та швидкий контакт з підлеглими, вміння вірно оцінювати хто чого
вартий, хто що може; оперативність, швидка й точна оцінка ситуації,
вибір вірного рішення; винахідливість, знаходження нових шляхів,
методів і засобів впливу на підлеглих; авангардність, вміння
згуртувати колектив, захопити його конкретними справами, успішно
вести за собою.
Об‘єднати співробітників у єдину команду допоможе
сформована в колективі корпоративна культура. Вона підвищує
продуктивність, результативність і ефективність роботи; створює
систему ефективних моральних стимулів. Задоволення основних
людських потреб в галузі професійної діяльності (досягнення
досконалості в професії, вплив на інших людей, визнання колегами,
можливість реалізувати себе) сприяє бажанню активно працювати, і не
тільки заради зарплати.
Справжній лідер має володіти навичками впливу на працівників,
надання їм натхнення, інтересу, впевненості тощо. Першим кроком
керівника має бути формування репутації лідера, що означає
формування у членів групи уявлення про себе як про компетентну,
надійну та відповідальну людину, яка завжди готова взяти ситуацію
під контроль і вести команду до перемоги.
Керівник повинен вміти визначити провідні якості особистості, її
психологічний стан, а це вимагає від нього спостережливості,
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конструктивного мислення. Він повинен вміти прогнозувати
перспективи розвитку особистості кожного члену колективу і
моделювати майбутнє колективу і кожного його члена. Необхідно
наголосити на таку здібність, як впливовість, тобто на вмінні
переконувати, вселяти думки й правила поведінки. Організаторські
здібності керівника залежать від його характеру, передусім
врівноваженості, товариськості, жвавості.
Роль керівника в організації є багатоплановою. Він наділений
правом вирішувати, впливати на підлеглих, що передбачає певний тип
стосунків з іншими людьми. Особистісний авторитет керівника і
офіційні повноваження є підґрунтям, на якому формується його
реальний вплив на діяльність організації, зокрема й управлінську
систему загалом. Керівник повинен знати не тільки всі аспекти
взаємин у групі, а й чинники, що сприяють формуванню позитивного
морально-психологічного клімату. Залежно від ситуації він є
організатором, комунікатором, експертом, критиком і безпосереднім
виконавцем.
За висловом Н.Л. Коломенського, стиль керівництва є
неповторним так само, як неповторна і особистість керівника.
Компетентність керівника – це та якість його особистості, що
допомагає свідомо виробляти найкращий стиль керівництва,
спираючись на досвід, знання науки управління, психологопедагогічну озброєність, науковий і загальнокультурний світогляд.
Керівник стилем своєї роботи, особистою поведінкою,
ставленням до працівників безпосередньо чи опосередковано впливає
на формування того чи іншого морально-психологічного клімату в
колективі. Щоб цей вплив був позитивним, керівнику мають бути
притаманні такі якості: чітка ідейна позиція, принциповість,
діловитість, чуйність, уважність, висока культура спілкування,
ввічливість у сполученні з тактовною вимогливістю. Наявність цих
якостей у керівника сприятиме формуванню корпоративної культури
організації.
Отже, хороший керівник повинен володіти наступними
особистими якостями: широким кругозором, професіоналізмом,
новаторством, творчим підходом до роботи; відчуттям розуміння
ситуації; завзятістю, упевненістю в собі і відданістю справі;
нестандартним мисленням, винахідливістю, ініціативністю і здатністю
генерувати ідеї; готовністю до змін, відвертістю, гнучкістю і легкою
39

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

пристосовністю до змін, що відбуваються; прагненням до співпраці,
комунікабельністю і відчуттям успіху; емоційною врівноваженістю і
стресостійкістю, психологічними здібностями впливати на людей;
ситуаційним лідерством і енергією особи в корпоративних структурах;
здатністю працювати в колективі і з колективом; умінням передбачати
результат; внутрішньою потребою до саморозвитку і самоорганізації;
здатністю і умінням ризикувати.
Риси ефективного керівника досить відносні і залежить від
особливостей колективу, розв‘язуваних завдань, комунікацій, стану
підприємства міста і галузевої кон‘юнктури, рівня виробничої
демократії та інших ситуаційних чинників.
УДК 657
Голуб В.Я.
*Науковий керівник: Вісина Т.М., к. іст. н., доцент
Луцький національно технічний університет.
ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА СТАН БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Однією з корінних соціально-економічних проблем сучасного
етапу розвитку вітчизняної економіки та важливою характеристикою
конкурентоспроможності ринку праці є безробіття. Безробіття – це
соціально-економічне явище, для якого характерно незайнятість
частини економічно активного населення у сфері економіки. У
реальному житті безробіття виступає як перевищення пропозиції
робочої сили над попитом на неї.
У Законі України "Про зайнятість населення" безробітними
вважаються працездатні громадяни у працездатному віці, які через не
залежні від них причини не мають заробітку і трудового доходу,
зареєстровані у державній службі зайнятості як особи, що шукають
роботу. Безробіття розраховується як відношення чисельності
безробітних, які зареєстровані в державній службі зайнятості, до
працездатного населення працездатного віку. Значний недолік такої
методики розрахунку полягає у заниженні реального числа
безробітних.
За даними Державної служби статистики в Україні (без
урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки
Крим і м. Севастополя) у серпні 2014 р. рівень безробіття становив
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1,6%. Так, у серпні 2014 р. в Державній службі зайнятості було
зареєстровано 426,1 тис. безробітних, з них 333,3 тис. осіб отримують
допомогу з безробіття. Втім, реальний рівень безробіття значно
вищий, адже далеко не кожен, хто втратив роботу, офіційно оформляє
свій статус. Крім цього існує також приховане безробіття, яке
утворюється в результаті тимчасової зайнятості населення в різних
галузях, де роботодавці не фіксують офіційного працевлаштування, а
також за кордоном. За даними представництва Міжнародної
організації по міграції (МОМ) в Україні 6,5 мільйонів громадян
України працює за кордоном, які становлять найбільшу частку з
категорії "прихованого безробіття".
Причин безробіття дуже багато, одними з яких є: спад
економіки; структурні зрушення; технологічний прогрес та
запровадження нових технологій.
Особливо високих показників рівень безробіття досягає за умов
кризи. Криза або рецесія – це фаза економічного циклу, яка
характеризується
перевиробництвом
товарів
стосовно
платоспроможного попиту, скороченням обсягів виробництва,
падінням цін, дефіцитом вільних грошових коштів, біржовим крахом і
банкрутством підприємств, зниженням рівня заробітної плати, спадом
рівня прибутку, дезорганізацією кредитної системи та зростанням
безробіття.
В результаті кризових явищ попит на товари та послуги
скорочується, виникає надлишок їх пропозиції. Оскільки підприємства
і організації втрачають значну частину своїх споживачів, відбувається
скорочення виробництва, а відповідно і скорочення кількості
працівників, зайнятих у виробництві. Таким чином, утворюється
надлишок робочої сили в країні. Відбувається падіння рівня реальної
заробітної плати, прибутків, інвестицій. Скорочення інвестиційних
витрат зумовлюється також політичною та соціально-економічною
нестабільністю в державі.
Вище перераховані процеси негативно впливають на рівень ВВП
країни. Доведено, що зростання безробіття на 1% скорочує ВВП на
2,5%.
На жаль, такі явища не оминули економіку України. Ми це
добре відчуваємо в сьогоднішні дні, бачачи поглиблення бідності та
соціальної нестабільності у суспільстві, порушення рівноваги з боку
попиту і пропозиції, недовикористання суспільних ресурсів .
41

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

Серед зовнішніх факторів, що зумовлюють збільшення рівня
безробіття в Україні – кризи світового масштабу. Загостює ситуацію
той факт, що економіка світу глобалізована, і кризові явища в одних
країнах світу негативно впливають на стан економіки інших країн.
Світова економічна криза в цілому негативно вплинула на економіку
України і тим самим зумовила зростання рівня безробіття.
Виникнення безробіття призводить до негативних наслідків.
Зокрема, посилення соціальної напруги та соціальної диференціації,
загострення криміногенної ситуації, падіння трудової активності,
падіння життєвого рівня населення. Відбувається скорочення
податкових надходжень, зменшення ВВП, зростання витрат на
допомоги безробітнім.
УДК: 657
Горбатюк О.О.,
Зеленко С.В. к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками
та підрядниками є невід‘ємною складовою діяльності будь-якого
суб‘єкта господарювання. Розбіжність у часі проведення платежу і
відвантаження продукції або виконання робіт є звичним явищем
сучасних
економічних
взаємовідносин.
Проте,
розміри
заборгованостей між контрагентами не завжди продиктовані
економічною доцільністю. Це пов‘язано, насамперед, зі створенням
необхідного запасу ресурсів для ритмічного та безперебійного процесу
діяльності. Визначальним фактором, що впливає на забезпечення
виробництва предметами праці, є не стільки їх якісні характеристики
чи наявність фінансових можливостей, скільки не прогнозованість у
часі поставок та цін на ринку сировини.
Тема обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками
розглядалася провідними вітчизняними науковцями з бухгалтерського
обліку, зокрема А. С. Барановською, Ф. Ф. Бутинцем, Г. В. Власюком,
В. В. Жуковською, О. С. Кравченко, С.Ф.Головим, Л.М. Кіндрацькою,
З.В. Задорожним та іншими. Разом з тим, окремі питання обліку
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розрахунків із постачальниками і підрядниками вимагають
подальшого дослідження особливо в частині виявлення можливостей
скорочення кредиторської заборгованості та товари, роботи і послуги.
Система бухгалтерського обліку є чи не єдиним джерелом
інформації про стан розрахунків між підприємствами. А тому,
вирішення проблем із значними сумами поточної заборгованості перед
постачальниками і підрядниками лежить в площині обліковоаналітичних процедур.
Власюк Г.В. пропонує вдосконалити аналіз розрахунків з
постачальниками шляхом створення таблиці, де буде видно
заборгованість кожного постачальника за договорами, термінами
погашення заборгованості за графіком та фактично. Це дасть змогу
визначити за кожною операцією, дотримання термінів постачання
товарно-матеріальних цінностей і своєчасність розрахунків [1].
Господарські операції повинні відображаються тільки на підставі
своєчасно та правильно оформлених документів із заповненням усіх
реквізитів підприємства.
Тесленко Т.І. запропоновано методику аналізу поточних
зобов‘язань, яка полягає у вивченні структури поточних зобов‘язань,
їх оборотності, визначенні ступеня платоспроможності та ліквідності
підприємства, які розраховують на основі даних фінансової звітності, а
також у здійсненні розрахунку граничної суми поточних зобов‘язань
під впливом таких чинників як доходи, витрати діяльності, оборотні
активи підприємства. Це буде здійснено з метою встановлення
платоспроможності підприємства та запобігання його банкрутству [2].
Як процес удосконалення І.Я. Омецінською здійснено
класифікацію боргів підприємства: з терміном погашення до трьох
місяців; від трьох до шести місяців; більше шести місяців [3].
Серед керівників різних підприємств побутує думка, що
ситуація коли кредиторська заборгованість перед постачальниками
перевищує дебіторську – є нормальною і до цього потрібно прагнути.
Проте, погашення заборгованості по кредитах перед фінансовими
установами для підприємств є першочерговим завданням керівників
суб‘єктів господарювання, хоча така заборгованість є теж
кредиторською.
Проблема у двоякому ставленні до кредиторської заборгованості
в даному випадку криється, на наш погляд, у наслідках які тягнуть за
собою недобросовісне виконання взятих на себе зобов‘язань.
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З метою удосконалення розрахунків з постачальниками і
підрядниками ми пропонуємо провести деякі зміни, які б цьому
сприяли:
- необхідно стежити за співвідношеннями дебіторської і
кредиторської заборгованості;
- проводити аналіз складу і структури дебіторської і
кредиторської заборгованості за конкретними постачальниками і
підрядниками.
1. Власюк Г.В. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку розрахунків з
постачальниками
[Електронний
ресурс].
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА
ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ
ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Виробничі запаси є одними із основних елементів господарської
діяльності підприємств, посідаючи особливе місце у складі майна і при
висвітленні інформації про його фінансовий стан. Тому, передумовою
результативної діяльності багатьох підприємств є достатній обсяг та
раціональне використання виробничих запасів під час виробництва.
Саме для цього, на вітчизняних підприємствах повинні бути створенні
відповідні умови організації обліку та внутрішнього контролю за
витрачанням таких запасів.
Деякі проблемні аспекти організації обліку та контролю
використання виробничих запасів підприємства були висвітлені у
працях cучасних вчених-економістів, таких як Ф.Ф. Бутинець, М.В.
Грунська, Є.М. Селіцька, С. Михалевич, А.М Поплюйко та інші.
44

Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2014 р.)

Метою даної роботи є визначеня сучасних проблем організації
обліку та внутрішнього контролю виробничих запасів підприємства.
Передумовою успішного здійснення виробничого процесу є
наявність та ефективне використання виробничих запасів, а також
належний облік та внутрішній контроль на всіх стадіях їх руху.
Недотримання даних вимог може призвести до нераціонального
витрачання матеріалів.
Якщо розглядати недоліки процесу організації обліку
виробничих запасів, то можна звернути увагу на складність
визначення ринкової вартості таких запасів, на низький рівень
інформаційного забезпечення їх управління та на обмеженість
контролю використання запасів тощо. Селіцька Є.М. виокремила
декілька напрямів удосконалення організації обліку виробничих
запасів на підприємстві, зокрема:
- слід удосконалити методичні та організаційні основи
бухгалтерського обліку виробничих запасів, тобто уточнити поняття
«виробничі запаси», класифікацію та методику оцінки запасів на
певному підприємстві;
- обгрунтувати систему бухгалтерського обліку матеріальних
витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва;
- необхідно раціоналізувати форми документів, документообігу
та всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів;
- удосконалити систему автоматизації обліково-аналітичних
робіт обліку виробничих запасів;
- потрібно
підвищити
оперативность
інформаційного
забезпечення управління виробничими запасами підприємства тощо.
Стосовно внутрішнього контролю використання виробничих
запасів, то він проводиться з метою перевірки та визначення
ефективності
діяльності
підприємства.
Також
передбачено
встановлення законності, достовірності та доцільності операцій з
виробничими запасами, правильності їх відображення в обліку.
Основними завдання внутрішнього контролю витрачання запасів
на підприємстві є перевірка:
- фактичної наявності виробничих запасів;
- організації складського господарства, стану збереження
запасів;
- організації обліку заготівлі, придбання та витрачання запасів;
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- правильності визначення первісної вартості виробничих
запасів при їх надходженні на підприємство;
- дотримання лімітів з відпуску запасів;
- законності списання запасів при втратах;
- оцінка повноти та правильності відображення господарських
операцій із запасами в бухгалтерському обліку та звітності тощо.
Проте, в практичній діяльності існують певні недоліки такого
контролю. Зокрема, підприємства позбавлені інформації, яку їм надає
внутрішній контроль тощо.
Для проведення якісного контролю за використанням
виробничих запасів слід організувати роботу відділу внутрішнього
аудиту на підприємстві. Це дасть змогу підвищити ефективність
використання матеріальних запасів в процесі виробництва.
Отже, проблеми обліку та контролю за використанням
виробничих запасів у процесі виробництва є досить важливим та
актуальним аспектом сьогодення, адже їх усунення призведе до
значного підвищення результативності діяльності підприємства.
УДК 33.330.5
Гриб М.В.
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМIЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ ГЛОБАЛIЗАЦII
Економічна безпека – це стан національної економіки, що
забезпечує задоволення життєво важливих потреб країни в
матеріальних благах незалежно від виникнення в світовій економічній
системі чи всередині країни форс-мажорних обставин соціальнополітичного, економічного та екологічного характеру [1].
Основними завданнями економічної безпеки є:
- забезпечення пропорційного та безперервного економічного
зростання, приборкання інфляції та безробіття;
- формування ефективної структури економіки та розвинутого
ринку цінних паперів;
- скорочення дефіциту бюджету та державного боргу;
- забезпечення соціального захисту та підвищення якості життя
населення;
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- підтримка стійкості національної валюти тощо.
Ці завдання визначають стратегію економічної безпеки як
формування та обґрунтування стратегічних пріоритетів, національних
інтересів, засобів і механізмів вирішення проблем.
У системі економічної безпеки визначальну роль відіграють
національні економічні інтереси та їх пріоритети. Для визначення
національних економічних інтересів необхідним є: аналіз поточного
стану економіки та виявлення тенденцій розвитку; моделювання і
прогнозування соціально-економічного розвитку; корегування заходів
державного регулювання з метою досягнення бажаних цілей. У
зазначених діях особливо важливою є розробка системи економічних
показників, які б надавали кількісну оцінку соціально-економічного
розвитку країни.
Глобалізація за своєю суттю є викликом економічній безпеці
будь-якої країни чи пiдприємства, якi певною мірою інтегрованi в
економічний простір - адже вона робить національну економіку більш
відкритою і, відповідно, більш вразливою. Коли в країні чи всерединi
самого підприємства
не виробили чіткий механізм протидії
негативному впливу процесів, що відбуваються у взаємопов'язаному
економічному просторі, тоді економіка країни i пiдприємства
перебуває під загрозою розчинення в глобалізованому світі.
Основними чинниками, що здійснюють найбільш негативний
вплив на формування рівня економічної безпеки, є: висока
енергетична залежність країни, відсутність міжнародних гарантій
щодо постачання стратегічної сировини і енергоресурсів на
довгостроковій основі; позаекономічний підхід до формування ціни на
енергоносії по відношенню до України; технологічна відсталість
промисловості, що ставить Україну на рівень з країнами третього світу
за рівнем конкурентоспроможності; фінансова залежність вітчизняної
економіки від інших країн і міжнародних фінансових організацій;
діяльність тіньових структур, неконтрольований відтік за межі
України інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів; глибока
взаємна дифузія капіталу і влади, неефективний розподіл та
відсутність дієвого контролю за використанням бюджетних коштів;
неефективний розподіл власності, і, як наслідок, дискримінаційний
розподіл доходів в економіці, що призводить до подальшої поляризації
суспільства, зниження рівня життя населення [2].
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В умовах посткризового зростання, в якому нині перебуває
економіка України, виникають нові виклики та ризики підтримки
стабільного розвитку підприємств, які актуалізують проблему їх
економічної безпеки. Серед цих ризиків: загострення конкуренції за
доступ до економічних ресурсів (сировинних, фінансових,
інтелектуальних), штучне обмеження можливостей щодо виходу на
фінансові ринки, відновлення проблеми рейдерства (переходу права
власності з використанням корупційних схем) тощо [1].
Економічна безпека є фундаментальною основою успішного
розвитку країни і невід‘ємною частиною її загальної безпеки. Вона
характеризується як такий стан економічного розвитку держави, що
повною мірою забезпечує його гармонійний розвиток та ефективне
усунення як внутрішніх, так і зовнішніх існуючих та виникаючих
загроз.
1. Чорнодід І.С. Інтеграційні імперативи України в контексті забезпечення
економічної безпеки //Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. - №2(45). –
С. 31-34.
2. Система економічної безпеки держави/Під заг.ред. д.е.н., проф. Сухорукова А.І./
Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України. – К.: ВД
„Стилос‖, 2009. – 685 с.

УДК 174.4 (07)
Гриб М.В.
Луцький національний технічний університет
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ТА ФАКТОР УСПІХУ ПІДПРИЄМСТВА
Успіх багатьох підприємств та організацій залежить від стану
розвитку корпоративної культури як важливого фактора економічної
ефективності, могутнього і потужного інструмента управління людьми.
Корпоративна культура забезпечує довготривалий успіх підприємства
чи організації, її розвиток сприяє гуманізації усіх сфер діяльності.
Феномен корпоративної культури полягає в можливості
відрізнити одну організацію від іншої та визначає їх успіх і стабільне
становище на ринку. Атмосфера та соціальний клімат організації, її
філософія, домінуюча система цінностей і стереотипів поведінки, норми
та правила, які приймаються працівниками та безпосередньо формують
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їх поведінку – це елементи, які входять в культуру організації.
Корпоративна культура допомагає здійснювати цілеспрямований
вплив з боку керівників організації та менеджерів на людські ресурси
організації з метою досягнення її стратегічних цілей. Цей вплив
відбувається через систему принципів, методів і механізмів
оптимального комплектування, розвитку, мотивації та раціонального
використання персоналу.
В процесі управління персоналом корпоративна культура
допомагає розвивати почуття причетності до справ організації
(підприємства), заохочувати та залучати до спільної діяльності на благо
підприємства, зміцнювати соціальні відносини, підтримувати
індивідуальні ініціативи працівників, створювати атмосферу єдності
менеджерів і персоналу у підприємстві, зміцнювати корпоративну
родину.
Корпоративна культура є одним із головних чинників, які
забезпечують реалізацію стратегії підприємства. Культура є продуктом
внутрішніх соціальних сил і проявляється у системі цінностей та
принципах ведення справ, що визначаються керівництвом компанії, в
етичних нормах та офіційній політиці (особливо у ставленні до
робітників, профспілок, акціонерів, покупців), у традиціях організації, в
міжособистісних стосунках, практиці контролю за роботою персоналу,
в чітких настановах і кредо компанії, в особливому внутрішньому
середовищі організації.
Стратегія управління персоналом пов‘язана як з корпоративною
культурою, так із загальною стратегією організації, однак між ними
може виникнути несумісність, що може внести деструктив у діяльність
організації і створити несприятливий організаційний клімат. При
виникненні цих проблем організації ризикують зіштовхнутися із
значними перешкодами при впровадженні запланованої стратегії. Тому
оцінка ризику при формуванні стратегії є обов‘язковою.
Отже, ефективне функціонування системи розвитку персоналу
організації в сучасних умовах є неможливим без врахування
корпоративної культури даної організації, її впливу на формування
світогляду працівників, їх пріоритетів та цінностей. В свою чергу
сильна позитивна корпоративна культура сприяє зростанню лояльності
працівників до організації, в якій вони працюють та спонукає до появи у
них бажання розвиватися та реалізовуватися, як з професійної сторони,
так і з особистісної.
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Завдяки своїм специфічним функціям та спрямованості
корпоративна культура може суттєво впливати на трудову поведінку,
мотивацію саморозвитку працівників, збагачення чи збіднення
трудового потенціалу в колективі. Наведені функції корпоративної
культури формують певний образ підприємства та забезпечують
соціальну стабільність, єдність особистості та відданість працівників. За
допомогою
корпоративної
культури
повинно
здійснюватися
формування та контроль норм поведінки персоналу, найбільш
доцільних з точки зору інтересів більшості учасників організації.
Корпоративна культура має бути тим, переважно невидимим, фактором
бізнесу, що живить усі процеси та з‘єднує воєдино всі елементи і
механізми менеджменту, забезпечуючи при цьому раціональність та
гармонію дій.
На основі викладеного можна зробити висновок, що корпоративна
культура як нове явище в життєдіяльності організацій, нині
сприймається як важливий елемент ділового життя, невід‘ємна частина
ефективного управління. Вона розглядається як вирішальний чинник
формування механізму прийняття рішень, своєрідна основа
раціональної діяльності, що обумовлює єдність дій співробітників,
контроль і стимулювання всіх працюючих.
УДК 657
Григорович С.Ю.
*Науковий керівник: Кітченко М.І., ст. викладач
Національний університет державної податкової служби України
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Економічна безпека – це стан національної економіки, що
забезпечує задоволення життєво важливих потреб країни в
матеріальних благах не залежно від виникнення в світовій економічній
системі чи всередині країни форс мажорних обставин соціальнополітичного, економічного та екологічного характеру [2].
Проблеми розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку за умов
зростаючої відкритості економіки та питання зв'язку глобалізаційних
процесів досить широко розглядаються в сучасній економічній
літературі такими вітчизняними науковцями як А.С. Гальчинський, В.
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Базилевич, О.І.Рогач, Л.Г. Лук'яненко, А.С. Філіпенко, О.С. Власюк,
А.А. Чухно, Т.Є. Циба та ін.
Глобалізація за своєю суттю є викликом економічній безпеці
будь-якої країни, яка певною мірою інтегрована в економічний
простір, адже вона робить національну економіку більш відкритою і,
відповідно, більш вразливою. Сучасні глобальні процеси руйнують
національну замкненість, прискорюючи транскордонні товарні та
фінансові потоки, міжнародний рух капіталу та міграцію робочої сили.
Глобалізація надає новий вимір світовому ринковому
господарству та зумовлює його нові кількісні та якісні
характеристики, які проявляються у постійному русі національних
господарств до все більшої відкритості [4].
Найбільш актуальною проблема економічної безпеки є для
країн, що переобувають у процесі системних трансформацій. До числа
таких країн належить і Україна. Однією із характерних суперечностей
для таких країн є, з одного боку, необхідність інтеграції у світогосподарські структури, а з іншого – необхідність забезпечення певної
захищеності від наслідків можливих криз цих структур. До перших
слід віднести максимальне використання вигод міжнародного поділу
праці, розвиток глобальних комунікацій, дифузію інновацій, до других
– поляризацію світового економічного простору, міжцивілізаційну
конфронтацію тощо [2]. Головними причинами уповільнення
світового економічного розвитку фахівці Світового банку вважають
кризу на міжнародному кредитному ринку, яка почалася у США,
високі ціни на енергоносії та ситуацію з обмінними курсами світових
валют [3].
Аналіз категорій економічної безпеки стосовно різних країн
світу показує, що Україна зіштовхується з цілою низкою загроз, не
характерних для розвинених країн. До таких загроз можна віднести
необхідність інтеграції до уже сформованої системи міжнародних
інститутів; складності з ідентифікацією стану системи, пов'язані з
кризою органів, відповідальних за збір статистичної інформації, і як
наслідок, неможливість прийняття оптимальних управлінських
рішень; суперечливе законодавство, тощо.
Є ряд причин, через які у Концепції національної безпеки
України не відображено стратегічні напрями та шляхи забезпечення
економічної безпеки. Це пов'язано як з об‘єктивною необхідністю
вирішувати життєво важливі короткострокові завдання, залишаючи
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при цьому рішення стратегічних завдань на наступні періоди, так і з
меншим
досвідом
українського
екосестейту
порівняно
з
американським.
Високий рівень відкритості й інтегрованості економіки України
у світове господарство має свої переваги, але, разом з тим, створює
додаткові загрози для економічного розвитку країни. У процесі
формування зовнішньоекономічної безпеки України необхідно
виділити наступні перешкоди [1]:
- від‘ємне сальдо зовнішньої торгівлі, яке зумовлює збільшення
зовнішнього валового та державного боргу;
- висока експортна залежність – зростання залежності економіки
країни від зовнішньої кон‘юнктури на експортних ринках, світових
цін;
- висока імпортна залежність, втрата внутрішнього ринку та
скорочення вітчизняного виробництва;
- низька інвестиційна привабливість для іноземного капіталу –
технологічна відсталість економіки;
- низька частка інноваційної продукції в експорті країни –
технологічна відсталість та нераціональна структура економіки;
- сировинна структура експорту – технологічна відсталість та
нераціональна структура економіки;
- обмеженість у виборі партнерів, яка зумовлює залежність
країни від зовнішньоекономічної політики країни-партнера, а також
ризик перенесення економічної кризи у разі виникнення такої у
країни-партнера;
- високий зовнішній державний борг.
До найважливіших напрямів формування економічної безпеки
України в умовах глобалізації необхідно віднести: регулювання
розвитку зовнішньої торгівлі за дотримання економічних інтересів і
забезпечення економічної безпеки; підвищення економічної
ефективності зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції
національної економіки в світове господарство; досягнення
стабілізації
курсу
національної
валюти
стосовно
до
вільноконвертованих валют; забезпечення безперебійної роботи
транспортних магістралей, що з‘єднують Україну з зовнішніми
ринками тощо [4].
Таким чином, лише створення власної системи економічної
безпеки надасть можливість Україні уникнути можливих руйнівних
наслідків швидкого «відкривання» національної економіки,
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забезпечити її конкурентоспроможність, захистити вітчизняного
товаровиробника й ефективно взаємодіяти з міжнародними
фінансовими та економічними структурами.
1. Даниленко О.Л. Відкрита економіка як передумова взаємодії внутрішнього і
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УДК 657.421.1
Громік Є.О.
Одеський національний економічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
На сьогоднішній день існує значна залежність зростання обсягів
виробництва продукції та покращення її якості від забезпеченості
підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх
використання. Своєчасне надходження та ефективне використання
матеріальних ресурсів забезпечує ритмічну роботу, виконання бізнесплану та, як результат, збільшення прибутку, що є основною метою,
до якої прагне будь-яке підприємство. Необґрунтований надлишок
матеріальних ресурсів може призвести до уповільнення оборотності
запасів, що вплине на погіршення фінансового стану підприємства.
Тому, аналіз оптимізації матеріальних витрат є актуальним для
діяльності сучасних підприємств.
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Метою аналізу матеріальних витрат є підвищення ефективності
виробництва за рахунок більш раціонального використання ресурсів.
Важливе значення має дослідження та аналіз зовнішніх умов
підприємницької діяльності з точки зору з‘ясування реального стану
на ринку матеріальних ресурсів, умов, в яких підприємству доводиться
вести їх пошук та придбання. Таке придбання здійснюється двома
шляхами: купівля матеріальних ресурсів безпосередньо у виробників,
або ж у торгових посередників (товарні біржі, гуртові фірми,
магазини), саме там концентрується вся інформація про товарний
асортимент та рівень поточних цін на матеріальні цінності.
Важливим
фактором
забезпеченності
підприємства
матеріальними ресурсами є правильність розрахунку потреби в них.
Розрахунок потреби у виробничих запасах необхідний тому, що на
його основі формується тактика організації матеріально-технічного
постачання, визначаються постачальники, терміни і обсяги поставок.
Оцінку потреби в матеріальних ресурсах здійснює відділ постачання
разом з виробничо-технічним та планово-економічним відділами.
Питання бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
матеріальних ресурсів досліджували значна кількість науковців, як на
теренах України, так і в Російській Федерації. Даному питанню
приділяли увагу: Г.Н. Бакулина, М.Г. Бейгельзимер, Т.А. Битюкова,
С.П. Крамарчук, Д.Б. Крилов, І.І. Леонова, О.В. Лиско,
В.А. Ровенських, В.В. Роздобудько, Н.А.Сиротенко, С.А. Тарасова,
Є.А. Уст‘янцев, М.Т. Шендригоренко та інші.
Битюкова Т.А.під матеріально-виробничими ресурсами розуміє
ресурсну частину оборотного капіталу, яка має матеріально-речову
форму і пов‘язана з усіма стадіями виробничо-господарської
діяльності.
Крилов Д.Б. визначає матеріально-виробничі ресурси як
сукупність предметів праці, використання яких потенційно можливе
в процесі виробництва, і які розглядаються як в конкретний момент
часу, так і в процесі їх руху.
Ми ж вважаємо, що матеріальні ресурси – це різноманітні види
сировини,
матеріалів,
палива,
енергії
комплектуючих
та
напівфабрикатів, що господарюючий суб‘єкт закупає для
використання у господарській діяльності з метою випуску продукції,
виконання робіт або послуг.
Крамарчуком С.П. підкреслено актуальність застосування
перспективного аналізу діяльності підприємства, відповідно до чого
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автором визначено обсяг інформації, потрібної для комплексного
перспективного аналізу з метою складання виробничого плану.
Важливою складовою розробки останнього є аналіз беззбитковості.
А також, розроблено методику визначення і застосування такого
показника, як резерв для покриття постійних витрат під час спаду та
припинення виробництва.
Роздобудько В.В. пропонує методику щоденного оперативного
контролю
на основі нормативного методу обліку витрат
і
нормативного бюджетування.
Як бачимо, вчені приділяють досить велику увагу саме
раціональному та ефективному використанню ресурсів, бо це є
ключовим фактором, що впливає на діяльність підприємства в цілому.
А тому саме процес накопичення матеріальних ресурсів на
підприємстві завжди має знаходитись в полі зору керівників
підприємства і не відкладатися на другий план. Адже від
забезпеченості матеріальними ресурсами та ефективності
їх
використання значною мірою залежить зростання обсягів виробництва
продукції та покращення її якості.
Тому, на нашу думку, важливе значення має виконання бізнесплану на підприємстві, налагодження зв‘язків з постачальниками та
детально прописувати в договорі терміни поставок, їх обсяг, якість
матеріалів, комплектність поставок та інші важливі умови.
УДК 658.012.32
Дацюк О.Б.
*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
Актуальність даної теми полягає у поглибленій систематизації
та розумінні поняття «екологічні витрати». Зокрема вже були детально
досліджені і наведені твердження вітчизняних та зарубіжних вчених, а
також була сформована моя власна думка, щодо визначення суті
екологічних витрат – це всі витрати пов‘язані із здійсненням
екологічної діяльності. На мою думку детальний огляд різних підходів
до класифікації екологічних витрат дозволить чітко розмежовувати які
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витрати належать до екологічних, в чому різниця між ними і в
подальшому дасть поштовх до дослідження поняття екологічних
витрат в таких аспектах, як бухгалтерський облік і економічний аналіз.
Тому я вважаю, що дана тема є необхідною для ґрунтовного
дослідження і обґрунтування власної точки зору.
Виходячи із великої кількості класифікацій, які є тотожними між
собою слід розмежовувати витрати за такими ознаками: види
діяльності та характер впливу на навколишнє природнє середовище.
Залежно від виду діяльності екологічні витрати є операційні та
інвестиційні. Операційні виникають у процесі звичайної діяльності
підприємства і пов‘язані з використанням природних ресурсів та/або їх
охороною. Зокрема, це витрати на охорону атмосферного повітря і
зміну клімату; на охорону водних ресурсів; охорону ґрунту, підземних
і поверхневих вод; поводження з відходами; радіаційну безпеку;
збереження біорізноманіття і середовища проживання. Інвестиційні
екологічні
витрати
пов‘язані
зі
створенням,придбанням,
реконструкцією,
модернізацією,
технічним
переобладнанням,
капітальним ремонтом споруд природоохоронного призначення;
придбанням і створенням нематеріальних активів; впровадженням
маловідходних технологій; науково-дослідних робіт при проектуванні
і будівництві споруд природоохоронного призначення. Дослідженням
класифікації витрат за даною класифікаційною ознакою займалися
такі вчені, як Замула І.В., Манкуєв О.О., Сухіна О.М.
За характером впливу на навколишнє природне середовище
екологічні витрати поділяють на експлуатаційні (пов‘язані із
забезпеченням виробничого процесу природними ресурсами, їх
експлуатацією та відновленням) і природоохоронні (пов‘язані із
заходами щодо охорони навколишнього природного середовища від
забруднення, зокрема витрати з попередження забруднення;
компенсації негативних наслідків забруднення; витрати на переробку
та утилізацію відходів виробництва.). Основоположником даної
класифікації є Замула І.В. Також дану класифікацію досліджували
удосконалювали Друрі К., Бешуля І.В.
Також окремо виділяють поняття екологічні зобов‘язання.
Зокрема велика роль у дослідженні даного терміну належить Замулі
І.В.Доведено, що екологічні зобов‘язання слід трактувати, як
екологічний борг підприємства перед державою і соціальною сферою
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за завдані збитки природі та як показник, що відображає обсяг
заподіяної шкоди у грошовому вимірнику. Зокрема, це платежі за
освоєння, видобуток, використання природних ресурсів; плата за
землю, надра, воду, геолого-розвідні роботи; платежі за різні види
викидів; розміщення відходів; екологічне страхування; ліцензування;
створення резервів; екологічний лізинг; компенсаційні виплати, інші
витрати та втрати через екологічно несприятливу діяльність
підприємства.
Отже, підводячи підсумки слід акцентувати увагу що дані
підходи до класифікацій є загальними, оскільки на конкретному
підприємстві керівники та бухгалтери створюють на основі загальних
свої специфічні підходи. Зокрема часто застосовують класифікацію
залежно від виду діяльності, а саме операційні екологічні витрати.
Щодо класифікації за характером впливу на середовище, то слід
зауважити, що природоохоронні витрати є усталеними і на них не
можна економити, адже будь-яке підприємство здійснюючи
господарську діяльність насамперед передбачає всі можливі наслідки і
зобов‘язується мінімізувати викиди у навколишнє середовище. Також
слід
зауважити,
що
екологічні
зобов‘язання
найчастіше
застосовуються для підприємств, які задіяні у таких галузях
економіки, як сільське господарство, промисловість,енергетика. Тому
я вважаю, що дана інформація в подальшому буде базовою для
опрацювання методики обліку екологічних витрат, забезпечить
проведення достовірного економічного аналізу показників і дозволить
систематизувати і об‘єднати ці дані.
1. Бешуля І.В. Напрямки стандартизації екологічного обліку // Регіональні
перспективи. – 2001. – № 2-3 (15-16).
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підприємств гірничодобувної промисловості // Економіка природокористування і
охорони довкілля: Щорічник наук. праць НАН України. Рада по вивченню
продуктивних сил України / Відп. ред. Б.М. Данилишин. – К., 2005. – 376 с.
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РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ
Проблема формування та розвитку професії бухгалтера займає
одне з ключових місць серед досліджень у наукових колах, над цим
питанням працюють такі вітчизняні і зарубіжні вчені як: О.С. Бакаєв,
І. Бєлоусова, М.Т. Білуха, П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, М. Вебер,
С.Ф. Голов, С. Дж. Грей, В.М. Жук, В.Б. Івашкевич, Г.Г. Кірейцев,
А.П. Міхалкевич, О.М. Петрук, С.І. Прилипко, Я.В. Соколов, Л.В.
Чижевська та ін.
Раніше професія «бухгалтер» розглядалася виключно, як
робітник апарату, функцією якого є надання інформації. Дуже рідко
його залучали до прийняття управлінських рішень. Проте, коли бізнес
почав орієнтуватися на ринок, бухгалтери виявили, що їхня сфера
відповідальності дуже зросла і бухгалтерський облік одержав гідне
визнання в рамках функціонуючої системи.
Бухгалтер - це спеціаліст у галузі бухгалтерії, який працює в
системі обліку згідно діючому законодавству. Дещо ширше розглядає
поняття бухгалтера вітчизняна та зарубіжна наука. Зокрема А.С.
Фонарьов виділяє чотири стадії процесу становлення професії
бухгалтера:
1) виникнення професійних намірів і вступ до професійного
навчального закладу;
2) професійне навчання, спрямоване на репродуктивне засвоєння
професійних знань, навичок і вмінь;
3) процес входження у професію;
4) повна реалізація особистості в самостійній професійній праці.
Таким чином можна стверджувати, що професія бухгалтера дуже
важлива, своєрідна і охоплює всю діяльність підприємства в цілому. У
сучасному світі бухгалтер має бути компетентною, високоосвіченою
людиною, бути всебічно розвиненою особистістю і його кваліфікація
повинна відповідати вимогам професії. Та головним чинником є те, що
сучасний бухгалтер повинен бути комунікабельним та здатним до
продуктивного ділового спілкування.
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Бізнес-модель підприємства – це сукупність елементів, які
характеризують принципову, відмінну від конкурентів логіку його
функціонування на основі використання ключових компетенцій для
максимально ефективного розподілу стратегічних ресурсів у системі
бізнес-процесів із метою створення продукту (послуги), що відповідає
пріоритетам споживачів [ 4 ].
Говорячи про бізнес-моделі, найчастіше мають на увазі три
аспекти: елементи бізнес-моделі, поширені приклади операційних
бізнес-моделей та механізм зміни бізнес-моделі в ринкових умовах. В
загальному розумінні бізнес-модель описує, як компанія позиціонує
себе в ланцюжку створення цінності у межах своєї галузі та яку
модель створення прибутку та генерування доходу вона обрала. [1,4]
Важливими ознаками сучасного господарського середовища є
загострення конкуренції між національними та іноземними
виробниками; поява нових видів ризиків у підприємницькій
діяльності, які мають не лише економічну, а й соціальну та політичну
природу; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють
швидкість і напрями руху капіталу. В таких мінливих умовах особливо
актуальним
є
забезпечення
ефективного
функціонування
господарюючих суб‘єктів, підтвердженням якого є збільшення
ринкової вартості підприємства, що стає можливим завдяки
формуванню
його
конкурентоспроможної
моделі
бізнесу
Проблематика створення нових бізнес-моделей останнім часом
користується значною науково-дослідницькою увагою як серед
зарубіжних, так і серед вітчизняних авторів, таких як А. Афуа, А.
Маскон, К. Облуй, А.Ю. Соолятте, Г. Хамел, В.Н. Котельников, Н.В.
Ревуцька, І.В. Журавльова та інших.[2]
На основі конструктивного аналізу наукових джерел
встановлено, що сучасні тенденції розвитку господарського
середовища зумовили суттєву зміну поглядів науковців і практиків на
59

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

процес управління компанією та появу нового напрямку, що
визначається комплексним використанням методичних підходів та
інструментів фінансово-економічного і стратегічного аналізу, а також
дією таких факторів, як креативність, динамізм, нестандартність у
баченні подальшого розвитку бізнесу. Результатом останніх наукових
досліджень і практичних апробацій у цій сфері стало формування у
західній науковій думці сучасної концепції управління на основі
розробки та реалізації успішної ділової моделі компанії, яка, на
відміну від класичних бізнес-стратегій, може піддаватись оцінці з
точки зору ефективності.
Економічна сутність бізнес-моделі проявляється через такі її
функції:
- визначення ринкового сегменту, тобто споживачів, для яких
створена і на яких націлена інноваційна технологія створення
споживчої цінності;
- дослідження пріоритетів споживачів для визначення
перспективного рівня споживчої цінності продуктів (послуг);
- дослідження ланцюжка створення цінності;
- оцінка структури вартості і моделі генерування доходу та
прибутку від розміщення пропозиції продуктів і послуг з
інноваційною споживчою цінністю.
Останніми роками серед підходів до формування бізнес-моделі
популярною стала концепція «блакитного океану», суть якої
виявляється у виході із традиційного конкурентного простору та
створення нової ринкової ніші. Розвитком цих ідей в останній період
стала концепція створення «білого простору» (атвор М.Джонсон,
2010р.) - технологія побудови інноваційної моделі бізнесу досягається
завдяки детальній розробці, плануванню та посиленню чотирьох
головних факторів: основних ресурсів та бізнес-процесів
підприємства, пропозиції споживчої цінності та моделі отримання
прибутку. [3]
Підсумовуючи, варто сказати, що бізнес-модель є сучасним
прогресивним інструментом реалізації стратегії підприємства в умовах
динамічного
та
непередбачуваного
ринкового
середовища.
Використання технології бізнес-моделювання в умовах вітчизняного
бізнесу є сьогодні перспективним аспектом наукових досліджень та
практичної апробації.
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ОРГАНІЧНЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК МАЙБУТНЄ
УКРАЇНСЬКОГО АГРО-БІЗНЕСУ
На сьогоднішній день, питання здорового харчування набуває
все більшої важливості для великої частки населення у світі. Не
оминув цей процес і нашу країну. Все більше українців бажають
споживати екологічно чисту продукцію, в якій спостерігається
відсутність вмісту нітратів та інших шкідливих речовин. Всі ці
процеси породжують попит на новий вид продукції. Саме тому
питання розвитку органічного сільського господарства набуває
великої актуальності сьогодні.
За визначенням Міжнародної федерації органічного руху,
органічне сільське господарство – виробнича система, що підтримує
здоров‘я ґрунтів, екосистем і людей.
Це господарство залежить від екологічних процесів, біологічної
різноманітності та природних циклів, характерних для місцевих умов,
при цьому уникається використання шкідливих ресурсів, які
викликають несприятливі наслідки. Органічне сільське господарство
поєднує в собі традиції, нововведення та науку з метою покращення
стану навколишнього середовища та сприяння розвитку справедливих
взаємовідносин
і
належного
рівня життя для всього
вищезазначеного [1].
Якщо поглянути на даний вид бізнесу з економічної точки зору,
то спочатку може виникнути враження, що даний бізнес є низько
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рентабельним. В першу чергу, це через високий рівень витрат на
вирощування екологічної продукції. Також значних витрат потребує
проведення процедури сертифікації продукції з метою отримання
сертифіката відповідності даної продукції всесвітнім екологічним
стандартам.
Але, незважаючи на це, даний вид бізнесу є досить прибутковим.
Наявність на продукції знаку, що характеризує товар як органічний
продукт сільського господарства, надає виробникові право
встановлювати порівняно високу ціну на свою продукції, тобто
закладати досить високу ставку прибутку. Рентабельність
вирощування органічної продукції може складати від 70% на
вітчизняному і до 200% на іноземному ринках [2]. Причиною цього є
те, що на ринку не тільки України, але й світу, органічна продукція
займає мізерну частку. Навіть можна сказати, що це є частково
дефіцитним товаром, а людей які бажають споживати тільки
екологічно чисту продукцію досить багато. Виходячи з
основоположних економічних законів, в результаті дефіцитності
товару, покупець готовий платити за нього високу ціну.
Виходячи з всього вищесказаного, можна зробити висновок, що
органічне сільське господарство має досить великі перспективи
розвитку в Україні. Розвиток такого виду бізнесу в Україні принесе
для держави значні економічні і соціальні ефекти. В першу чергу
підвищуватиметься рівень якості виробленої продукції, що в свою
чергу буде підвищувати рівень продовольчої безпеки країни і
підвищуватиме рівень здоров‘я нації. З іншої сторони, економічним
ефектом від розвитку органічного агро-бізнесу буде зростання обсягу
ВВП країни та надходжень до державних бюджетів всіх рівнів. При
насиченні внутрішнього ринку даним видом продукції і зростанням
частки експорту, ще одним позитивним ефектом буде зростання
надходжень валютної виручки в країну.
Ще не варто забувати, що даний вид сільського господарства
потребує більших затрат «живої» праці, тобто меншого рівня
механізації. Тому з розвитком даного виду бізнесу, буде
спостерігатись тенденція до зростання кількості вакантних робочих
місць, що матиме значний соціальний ефект у сільській місцевості.
Тому, у найближчі роки, можна буде спостерігати значну
динаміку у розвитку органічного сільського господарства, при умові
підтримки даного виду бізнесу збоку держави, у вигляді відповідного
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законодавчого забезпечення (введення податкових канікул, зниження
ставок оподаткування «органічних» підприємств тощо.)
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ПІДПРИЄМСТВА
Важливість та актуальність теми полягає в тому, що витрати є
важливим фактором формування цін на продукцію, визначення
фінансових результатів діяльності підприємства, впливу на рівень
ефективності
виробництва.
Систематичне
зниження
витрат
підприємства дає можливість при стабільних ринкових цінах на кожну
гривню витрат збільшувати прибуток, зміцнювати фінансовий стан
підприємства, підвищувати конкурентоспроможність продукції.
Пошук методів і шляхів зниження витрат виробництва в
теперішніх умовах слід розглядати як фактор збільшення
прибутковості й ефективності роботи підприємства, забезпечення
стабільності в ринковому середовищі.
У багатьох випадках величина витрат визначається як важливий
критерій у виборі варіантів розвитку підприємств. Загроза зменшення
прибутку і банкрутства підприємств в умовах конкурентної боротьби
вимагає переглянути принципи управління собівартістю з метою
скорочення часу виробничого процесу, покращання якості продукції і
зниження невиробничих витрат.
Виходячи з думок економістів Друрі К.[1 с. 25] Голов С. Ф. [2 ,
с. 43], Поляк Г. Б. [3 , с. 60], Грещак М. Г., Коцюба О. С. [4 , с. 42], та
Карпова Т. П. [5 , с. 118]) класифікаційні ознаки витрат можуть бути
наступними:
1) витрати для прийняття управлінських рішень і планування;
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2) витрати для здійснення контролю і регулювання діяльності;
3) витрати для визначення собівартості;
4) витрати, пов‘язанні зі збутом продукції і її виробництвом.
Згідно П(С)БО 16 «Витрати», [6] витрати можна класифікувати
за видами діяльності, а саме виділяють витрати звичайної і
надзвичайної діяльності.
Витрати звичайної діяльності поділяються на витрати пов‘язані з
операційною діяльністю, а також витрати не пов‘язані з операційною
діяльністю. У свою чергу, витрати операційної діяльності поділяються
на ті, які включаються у собівартість продукції, та витрати, які у
собівартість продукції не включаються. Витрати, які не пов‘язані з
операційною діяльністю включають в себе фінансові витрати, витрати
від участі у капіталі та інші витрати операційної діяльності.
Звичайні витрати підприємство несе у зв‘язку із здійсненням
всіх видів діяльності, якими воно займається. Це основна діяльність
підприємства (операційна), пов'язана з процесом виробництва та
реалізації продукції, а також інші види діяльності, які мають місце на
підприємстві: фінансова, інвестиційна, та інша звичайна діяльність
(витрати від не операційних курсових різниць, оцінка необоротних
активів тощо).
Вдосконалення та та побудову системи управління витратами на
підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
виділення основних процедур і понять , системи управління
витратами;
виявлення існуючих проблем формування, контролю та
аудиту витрат на підприємстві;
формування моделі управління витратами з урахуванням
особливостей галузі та підприємства;
побудови інформаційної системи;
адаптації документообороту до обраної інформаційної
системи;
розподілу відповідальності за формування витрат та
створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Через здійснення економічних реформ в Україні послабився
державний контроль за ефективністю формування витрат, що призвело
до необґрунтованого і надмірного їх зростання. Тому, забезпечити
належний рівень ефективності господарювання для більшості
вітчизняних підприємств є дуже складною проблемою.
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Для вирішення даної проблеми, можна визначити два основні
напрями:
● залучення інвестицій для структурної перебудови підприємств
та здійснення інноваційної політики розвитку виробництва на базі
забезпечення
його
конкурентоспроможності
та
конкурентоспроможності продукції;
● налагодження чіткого обліку витрат підприємства та
забезпечення ефективності їх формування.
1. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет//- М.: Аудит,
ЮНИТИ, 2009. - 783 с.
2. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за
міжнародними стандартами. - Київ: Лібра, 2010. - 880 с.
3. Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Павлова Л.П. Финансы предприятий// Москва: ЮнитиДана, 2009 - 447 с.
4. Грещак М Г, Коцюба О С Управління витратами. навч-метод. посібник для самост.
вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2009 – 350 с.
5. Карпова Т.П., Управлінський облік//підручник для ВУЗів// М.: Юніті-Дана, 2007 р.
– 354 с.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р., № 318 (зі змінами та
доповненнями) //Верховна Рада України. [Електронний ресурс]. – Доступний з
http://www.rada.gov.ua.

УДК 657
Дубовський В.В.
*Науковий керівник: Чудовець В.В.
Луцький національний технічний університет
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ
У наш час в національній системі обліку виникли такі нові
терміни, як «інтелектуальний капітал», «інтелектуальні ресурси», що в
свою чергу спричинило виникнення проблем їх оцінки та
відображення у звітності.
Цю проблему досліджувало багато науковців, серед яких
Завгородній В., Грінько А., Голов С. та інші.
Все більше уваги приділяється вивченню інтелектуальних
ресурсів, процесів їх відтворення, методичного забезпечення їх обліку,
що є фактором підвищення конкурентоспроможності підприємств.
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Мета даного дослідження є виявлення основних проблеми
обліку інтелектуального капіталу та розглянути шляхи їх вирішення.
З позиції бухгалтерського обліку інтелектуальна власність, що
прийнята на баланс, набуває статусу нематеріальних активів й
оцінюється за сумою витрат, пов'язаних зі створенням, придбанням та
доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за
призначенням.
З економічної точки зору інтелектуальний капітал дозволяє
отримати прибуток чи іншу користь від його використання. Оцінивши
цей капітал, його можна продати як товар, передати під заставу для
отримання кредиту та ін.
Як сказано вище, основними проблемами обліку нематеріальних
активів є їх оцінка та відображення в звітності. Проблема оцінки
постала вже доволі давно і вона є серйозною, тому що на
підприємствах не можуть правильно оцінити об‘єкт інтелектуальної
власності, бо зазвичай він є унікальним і подібного такого на ринку не
існує.
Іншою проблемою, більш серйозною є непристосованість
нормативної бази бухгалтерського обліку України до відображення
нематеріальних активів у складі капіталу підприємства, а це знижує
інтерес підприємств до відображення інтелектуального капіталу у
фінансовій і управлінській звітності і ускладнює цим введення в
господарський оборот об'єктів інтелектуальної капіталу, що заразом
знижує інвестиційну привабливість українських компаній.
Спираючись на дані експертів, в Україні частка облікованих
нематеріальних активів не перевищує 1%, для порівняння в США вона
становить в середньому 13%.
Через незацікавленість фірми відображати всі активи в
бухгалтерському балансі виникає значний розрив між відображеною
балансовою вартістю фірми і її ринковою ціною.
Традиційна модель бухгалтерського обліку нездатна надати
достовірну інформацію про нематеріальні цінності компанії, оскільки
вони не відображаються в обліку, а інвестиції в них списуються на
витрати. Тому, існує необхідність відображати всі елементи
інтелектуального капіталу в обліку для ефективної роботи суб'єкта
господарювання.
Отже,
бухгалтерський
облік,
який
ґрунтується
на
інтелектуальному капіталі (нематеріальних активах), дає можливість
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комплексного використання всього того, без чого не може ефективно
працювати сучасна економіка.
УДК 657.47
Духницька І.П.
*Науковий керівник: Нагірська К.Є. к.е.н., доцент
Луцький Національний Технічний Університет
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Пошуком напрямів вирішення проблем і проблемних питань з
обліку в сільському господарстві присвятили свої наукові праці такі
вітчизняні вчені, як: Бутинець Ф.Ф., Завгородній В.П., Сопко В.В., Сук
Л.К., Саблук П.Т., Чебанова Н.В., М. Кухарський, Шквір В.Д.,
Камінська Т.Г., Телегунь М.І., Н. Алпатова, В. Громов, Н. Ткаченко,
І. Назаренко, Гончарук Я.А., Швець В.Г., Чумаченко М.Г., Голов С.Ф.,
Кірейцев Г.Г. та ін.[1].
Сільське господарство (сільськогосподарське виробництво) – це
вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з
біологічними процесами її вирощування й призначена для споживання
в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові
цілі (секція А за КВЕД) [2].
Усі методологічні засади формування у бухгалтерському обліку
інформації про біологічні активи визначені в П(С)БО 30 "Біологічні
активи" [3]. Біологічний актив та сільськогосподарська продукція
визнаються
активом,
якщо
існує
ймовірність
отримання
підприємством у майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх
використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
Об'єктом бухгалтерського обліку є окремий вид біологічних
активів або їх група.
Залежно від термінів використання біологічні активи можна
віднести до довгострокових, які не є поточними біологічними
активами, або до поточних біологічних активів, які здатні давати
сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи,
приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не
перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі
[3].
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Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного
балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати
на місці продажу. Визначення справедливої вартості біологічних
активів і с/г продукції ґрунтується на цінах активного ринку. Так,
оцінка продукції за справедливою вартістю дає можливість швидше
приймати рішення, наприклад, виробляти чи купувати (для посіву
зерно краще купити чи виробити самому), продати чи переробити, а
потім продати (зерно вигідніше продати чи згодувати тваринам або
перемолоти на борошно, яке потім продати).
До складу витрат, пов'язаних із біологічними перетвореннями,
належать: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати; загальновиробничі витрати. В свою чергу
загальновиробничі
витрати
рослинництва
і
тваринництва
розподіляються на кожен об'єктвитрат із використанням бази
розподілу, яка встановлюється підприємством самостійно. Тобто
групування витрат за статтями пов'язане з робочим планом рахунків.
Також часто в сільському господарстві від одного сорту рослини або
одного виду тварини отримують кілька видів продукції [3], які потім
при обчисленні її собівартості розподіляють на витрати: основні,
суміжні та побічні. Наприклад, при зборі пшениці отримують зерно
(основні), плюс сіно (побічні).
Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської
продукції,
одержаних
унаслідок
сільськогосподарської
діяльності
протягом
звітного
року,
визначаютьсяяк різниця між вартістю біологічних активів і
сільськогосподарської продукції та витратами, пов'язаними з
біологічними перетвореннями. Які включаються до складу інших
операційних доходів(витрат). Така тривалість звітного періоду
обумовлена тим, що рослинництво має чітко виражений сезонний
характер виробництва. Тобто порівнювати вихід продукції в звітному
місяці із загальновиробничими витратами, що накопичились до цього
часу за попередні місяці, недоцільно.
Таким чином, галузеві особливості сільського господарства
суттєво впливають на організацію і технологію виробництва і
відповідно на побудову бухгалтерського обліку.
1. Бухгалтерскийучет и налогообложение в сельськомхозяйстве : учебн. пособ. / под
ред. С. М. Бичковой. – М. : ТК "Велби" ; Изд. "Проспект", 2010.
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2. Методичні рекомендації з бухгалтерського облікубіологічних активів, затверджені
наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :www.rada.com.ua.
3. П(С)БО 30 "Біологічні активи" від 18.11.2005 р. № 790 [Електроннийресурс]. –
Режим доступу : http://www.nibu.factor.ua/info/instrbuh/psbu30/

УДК 338.512:000.52
Єнгулатова В.Е.
Одеський національний економічний університет
АНАЛІЗ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Будь-яка діяльність суб'єкта господарювання пов'язана з
витратами матеріально-речових, трудових та інших ресурсів, оцінки
яким дають на ринкових засадах. У системі управління підприємством
головним об'єктом є процес управління витратами господарської
діяльності в цілому, та у розрізі їх видів, цілей, об'єктів і періодів
здійснення.
Актуальність дослідження даної теми полягає у тому, що в
умовах формування ринкових відносин виникає проблема не стільки у
визначенні суми витрат, їх розподілу за об'єктами та забезпечення
мінімізації, скільки в управлінні ними в умовах конкуренції та
визнання доцільності і досягнення необхідної їх прибутковості.
Причому завдання полягає не в їх мінімізації, а у досягненні такого
рівня, за яким вони визнаються споживачами та приносять
відповідний прибуток виробникам.
Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає в
інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих
результатів і в оптимізації та обґрунтуванні управлінських рішень
стосовно їх подальшої раціоналізації. Для досягнення цієї мети
здійснюється аналіз на основі принципів системного, комплексного і
кібернетичного підходів до аналізу економіки.
Системний підхід до аналізу витрат передбачає: виявлення місця
і ролі показників витрат в оцінці досягнутої ефективності
виробництва, розробку принципової схеми аналізу на основі
класифікації факторів і резервів раціоналізації витрат, визначення
методів вимірювання факторів і резервів раціоналізації витрат,
встановлення основних напрямів мобілізації виявлених резервів
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раціонального використання виробничих ресурсів у поточному і
перспективному плануванні собівартості.
Комплексний підхід означає вивчення об'єктів витрат як системи
з погляду формування інформації для прийняття управлінських
рішень. Комплексний підхід збігається із системним підходом лише
стосовно вивчення окремих аспектів, окремих показників витрат. їх
динаміка і прогноз на перспективу не тотожні, коли йдеться про об'єкт
аналізу загалом. Тоді комплексний підхід є принципом системного
підходу. Він означає узгодження й одночасне дослідження у
взаємозв'язку різних аспектів господарської діяльності на основі
вивчення системи показників з метою отримання кінцевих
результатів" встановлення і вимірювання факторів, що їх зумовлюють,
виявлення резервів підвищення ефективності виробництва, отримання
інформації для обґрунтування управлінських рішень.
Кібернетичний підхід передбачає розгляд об'єктів витрат як
системи, що складається з елементарних перетворювачів інформації.
За цим підходом аналіз підпорядкований цілям синтезу економічної
системи та її вдосконалення, економіко-математичні методи аналізу
витрат збігаються із системним дослідженням економіки й управління
об'єктом.
Інформаційна база проведення аналітичних досліджень витрат
формується за вихідною інформацією про кошториси (нормативи)
витрат, за даними бухгалтерського і статистичного обліку, за
матеріалами ревізій і спеціальних обстежень та ін.
Враховуючи управлінський аспект аналізу витрат операційної
діяльності, їх оцінку, діагностику та пошук резервів раціоналізації слід
проводити у певній послідовності. На першому етапі необхідно
провести загальну оцінку виконання кошторису витрат у цілому, за
окремими об'єктами управління та у розрізі економічних елементів,
що дасть можливість не лише встановити позитивні або негативні
відхилення, а і виявити зміну структури витрат. На другому етапі
необхідно провести факторний аналіз відхилень прямих витрат,
враховуючи зміну обсягу і структури операційної діяльності. З цим
пов'язані оцінки нормативів (стандартів) витрат та їх обґрунтованості.
На третьому етапі слід здійснити аналіз виконання бюджету
(кошторису) накладних витрат. На четвертому етапі необхідно
провести аналіз собівартості (калькуляцій) окремих видів продукції
(робіт, послуг), що допоможе визначити конкурентоспроможну
виробничу програму та напрями структурної перебудови виробництва.
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На п'ятому етапі потрібно дати оцінку впливу зміни витрат
операційної діяльності на кінцеві виробничо-фінансові результати
роботи підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що створення ефективного
аналітичного забезпечення управління витратами операційної
діяльності пов'язане з виготовленням конкурентоспроможної
продукції, наявністю якісної та реальної інформації щодо собівартості
окремих видів продукції, виконаних робіт (послуг) та їх позицій на
ринку, можливістю оцінки раціоналізації витрат за центрами їх
формування та центрами відповідальності.
УДК 336.221.4
Жоголь О.В.,
Іщук Л.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СИТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Нині в контексті інтеграції України до Європейського союзу
відбувається «екологізація» системи оподаткування України.
Основними напрямами екологічного оподаткування в Україні є:
подальше посилення стимулюючої функції екологічних зборів і
платежів й орієнтації на досягнення оптимального співвідношення у
витрачанні цільових фінансових ресурсів між загальнодержавними
екологічними програмами; поєднання стимулюючого характеру
екологічних зборів та платежів з іншими фінансовими методами
забезпечення заходів з підвищення екологічної безпеки виробництва,
такими як: податкові пільги, застосування штрафних санкцій за
порушення
чинного
екологічного
законодавства.
Досвід
функціонування систем екологічного оподаткування у розвинених
країнах світу доводить їх здатність до забезпечення виконання як
фіскальної, так і регулятивної функцій держави у цій сфері.
Першопричинами екологічних проблем України є: успадкована
структура економіки з переважаючою часткою ресурсо- та
енергоємних галузей; зношеність основних фондів промислової і
транспортної інфраструктури; існуюча система державного управління
у сфері охорони навколишнього природного середовища, регулювання
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використання природних ресурсів, відсутність чіткого розмежування
природоохоронних та господарських функцій; недотримання
природоохоронного законодавства [4].
В цілому, аналізуючи Податковий Кодекс, зокрема екологічні
податки необхідно відмітити наступні недоліки, а саме: відсутні
нормативи податку, який справляється за викиди в атмосферу
забруднюючих речовин залізничним транспортом; не визначено умов
щодо обчислення екоподатку в 10-кратному розмірі у разі відсутності
у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів
скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів
скидів та розміщення відходів; відсутні норми щодо відповідальності
за порушення природоохоронного законодавства [1].
У зв‘язку з такою ситуацією Міністерством Екології та
природних ресурсів України прийнято Стратегію Державної
екологічної політики України на період до 2020 року, яка передбачає
екологізацію податкової системи. Ця стратегія спрямована на такі
сфери як:1)захист атмосферного повітря (за даними державної
статистичної звітності 2012 року, основними забруднювачами
атмосферного повітря є підприємства переробної і добувної
промисловості та підприємства електро- і теплоенергетики (відповідно
31 і 21 та 40 % загального обсягу викидів забруднюючих речовин, що
надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
забруднення);2) охорона вод (водокористування в Україні
здійснюється переважно нераціонально, непродуктивні витрати води
збільшуються, об‘єм придатних до використання водних ресурсів
внаслідок забруднення і виснаження зменшується. Практично всі
поверхневі водні джерела і ґрунтові води забруднені. При цьому
досвід країн членів ЄС показує, що наприклад, в Австрії дохід від
екологічних податків склав 8,1 млрд євро в 2012 році, при цьому 61%
від загального надходження складають енергетичні податків, 30% –
транспортний податок[3].
У розділі VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу
України посилено стимулюючу функцію екологічного оподаткування
для спрямування суб‘єктів господарювання до впровадження
екологічно чистих технологій. Передбачено зарахування частини сум
коштів податку до спеціального фонду держбюджету з використанням
таких коштів на фінансування цільових проектів з екологічної
модернізації підприємств (у 2013 році – 33%; з 2014 року – 50%) [2].
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Отже, екологічне оподаткування у змозі зіграти виняткову роль
при вирішенні екологічних проблем в умовах виходу України із
соціально-економічної кризи, при обмеженості фінансових і
матеріальних ресурсів, оскільки за рахунок податків, що сплачуються,
та надання пільг і субсидій у сфері екологічного оподаткування уряд
впливає (стимулює або протидіє) на учасників суспільних відносин та
макроекономіку в цілому.
1.Податковий кодекс України: від 02.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
2. Мандрик В.О. Новий екологічний податок в Україні: стан і напрями вдосконалення
/ В.О. Мандрик, У.П. Новак // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. –
С. 98
3.Волковець Т.В. Види екологічних податків, які застосовуються зарубіжними
країнами / Т.В. Волковець // Фінанси України. – 2012. – № 6. – С. 27–34.
4.Крайник О. П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні //
Регіональна економіка. – 2011. –№2 (60). – С.16 – 22.
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ПРОФЕСІЯ БУХГАЛТЕРА НА РИНКУ ПРАЦІ – РЕАЛІЇ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
Роль бухгалтерського обліку у діловому середовищі важко
переоцінити. Оскільки, кожен власник бізнесу від невеликого
приватного господарства до великої компанії хоче бути впевненим у
збереженні його майна та обізнаним у реальному стані та
перспективах розвитку підприємства.
Сучасний бухгалтер – це не просто спеціаліст який виконує
інструкції та одні й ті ж процедури для складання звітності, в його
завдання входить своєчасно і правильно сплачувати податки,
звітуватись перед державними органами та приватними компаніями,
організовувати роботу з клієнтами і партнерами фірми, контролювати
рівень платоспроможності та слідкувати за фінансовим станом
компанії. Крім того, досконале знання вітчизняного законодавства і
досвід роботи, досить часто, не є достатнім критерієм для отримання
73

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

бажаної вакансії на сучасному підприємстві. Все частіше роботодавці
хочуть бачити у резюме претендента володіння іноземною мовою,
знання міжнародних стандартів фінансової звітності, наявність
сертифіката професійного спрямування.
Отже, як бачать сучасного бухгалтера роботодавці:
- 85% вважають що бухгалтером повинна бути жінка;
- 82% стверджують, що вища освіта повинна бути обов‘язковою;
- Для 56% бажаний вік бухгалтера 25 – 35 років;
- 44% вимагають володіння іноземною мовою, бажано
англійською;
- Для 36% роботодавців досвід роботи повинен перевищувати 5
років.
Бухгалтерська професія з року в рік потрапляє в п`ятірку
найнеобхідніших для роботодавців. За липень-вересень 2013 року та
січень-березень 2014 року кількість вакансій порівняно аналогічним
періодом минулого року зросла на 10-11%. Фахівця, який здатний
вести обліково-аналітичну роботу підприємства, потребують як великі
компанії, так і маленькі приватні підприємства. Так, 44% вакансій у
розділі Бухгалтерія та Фінанси підприємства займають бухгалтери, а
29% - головні бухгалтери. Тобто, 73% підприємств віддають перевагу
спеціалістам з бухгалтерського обліку і саме їм довіряють фінансовогосподарський сегмент діяльності. Раніше на бухгалтера
перекваліфіковувалися фахівці інших спеціальностей, але тепер
звичайними курсами необійтися. Роботодавці ставлять все вищі
вимоги. Продовжує збільшуватися число вакансій, де потрібно знати
МСФО, іноземні мови. Зростає попит на фахівців з управлінського
обліку. За даними статистики на одну вакансію головного бухгалтера є
вісім резюме. Він є такою людиною, яка зазвичай працює на фірмі
достатньо тривалий період.
Найбільша частка вакансій для роботи бухгалтерів припадає на
Київ - 45 %, міста-міліонери (Харків, Донецьк, Дніпропетровськ,
Одеса, Львів) - 35%, і найменша частка на інші області всього - 23 %.
Середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці бухгалтерам,
становить 3700 грн., головним бухгалтерам 6100 грн.
Для порівняння, у Європі, бухгалтери отримують значно вищу
заробітну плату ніж вітчизняні спеціалісти. Варто наголосити, що у
Німеччині та Італії професія бухгалтера є перспективною і досить
високооплачуваною. Особливістю спеціалізації бухгалтерів у Європі є
те, що молоді спеціалісти після закінчення навчання набуваючи
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досвіду на практичній роботі, досить часто розвиваються в
горизонтальній площині – обирають напрям логістики, складського
обліку, консалтингових послуг, контролінгу тощо.
Отже, підводячи підсумки зауважимо, що робота бухгалтера є
важливою, необхідною і найголовніше конкурентоспроможною на
ринку праці, хоча поки що не завжди високооплачуваною в Україні.
УДК 657
Жук О.Г.
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СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Сучасний стан обліку витрат є важливим фактором, що впливає
на виробництво продукції. Не є виключенням вданому випадку і облік
витрат у рослинництві, який ведеться за єдиними принципами. На
відміну від інших витрат, витрати на виробництво продукції
рослинництва містять характерні істотні відмінності, які впливають на
порядок організації та формування облікових даних.
Значний внесок у дослідження сучасного стану обліку витрат на
виробництво продукції рослинництва зробили такі вчені, як:
А. Серьогіна, Т. Бондур, Л. Хорунжий, Ф. Бутинець, М. Дем‘яненко,
О. Радченко, С. Стендер, П. Сук, А. Костякова. У наукових працях
даних вчених висвітлюються найбільш актуальні та проблемні
питання щодо сучасного стану обліку витрат рослинництва.
Погоджуємося з точки зору А. Серьогіної, що вагомою
проблемою в частині обліку витрат на виробництво продукції
підприємств України, є проблема повноти відображення витрат у
системі обліку. Це залежить від таких чинників: державна влада;
системи оподаткування; тіньовий сегмент виробництва [2].
Якщо розглядати законодавчу базу, то вона є недосконалою
щодо витрат. Більша половина нормативних актів та законів
універсальна для усіх галузей. Проте рослинництво має свої
специфічні ознаки, а саме: розміри підприємств, спеціалізація,
сезонний характер. Щоб виправити дану ситуацію, представникам
75

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

влади необхідно переглянути та удосконалити нормативи, які б
стосувались лише даного виду господарства.
Т. Бондур вважає, що на сучасному етапі ведення обліку витрат у
сільському господарстві агропромислові виробники відображають
витрати неповністю. Основний відсоток витрат, що залишається поза
обліком, належить до витрат на оплату праці [1].
Внесення змін у технології вирощування продукції
рослинництва впливає на формування та структуру витрат
виробництва різних видів продукції. Якщо сільськогосподарські
підприємства будуть застосовувати ресурсозберігаючі інтенсивні
технології, це дозволить при менших затратах матеріальних і
трудових ресурсів одержувати такий же урожай сільськогосподарської
продукції високої якості. Цей принцип має враховуватись при
плануванні, обліку та контролі витрат рослинництва.
Т. Бондур відмічено: «характерним для сільськогосподарських
підприємств є відсутність поділу загальновиробничих витрат на
постійні та змінні» [1]. При цьому, А. Серьогіна зауважує, що на даний
час у сільськогосподарських підприємствах використовують
специфічний перелік статей витрат, який включає: витрати на оплату
праці; насіння та посадковий матеріал; паливо та мастильні матеріали;
добрива; засоби захисту рослин та тварин; корми; сировина та
матеріали; роботи та послуги; витрати на ремонт необоротних
активів; інші витрати на утримання основних засобів; інші витрати;
неоприбутковані витрати; загальновиробничі витрати [2].
Однак варто пам‘ятати, що кожне сільськогосподарське
підприємство може встановлювати його самостійно. Щоб полегшити
ведення облікових операцій з витратами на підприємствах облік
повинен забезпечувати достовірне, оперативне та повне надходження
інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції,
матеріальних, трудових та інших витрат на її виробництво по
підприємство в цілому та по його окремих структурних підрозділах.
На нашу думку для вирішення основної проблеми повноти
відображення витрат у системі обліку необхідно розробити і
запровадити нову нормативну базу, що сприятиме елементарному
порядку та дисципліні в підприємстві. А отже, законодавча і
виконавча влада повинні приділяти цьому питанню більше уваги з
метою скорочення сум непродуктивних витрат підприємства.
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УДК 65.052
Жукевич С.Т.
Коледж економіки, права та інформаційних технологій
Тернопільського національного економічного університету
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства
потребує своєчасної та достовірної інформації про стан та рух
господарських засобів за складом і розміщенням, джерелами
формування та цільовими призначеннями. Такі відомості можна
отримати за допомогою бухгалтерського балансу.
Баланс (франц. balance - вага) - спосіб групування та
відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел
їх утворення на певну дату. Бухгалтерський баланс - метод
узагальнення даних про і склад майна суб'єкта діяльності за видами
(складом і використанням і джерелами утворення на певну дату в
узагальненому і вартісному вимірнику (зазвичай на 1-ше число місяця)
[1].
Форма балансу та порядок його заповнення в Україні
регулюється НПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні". Баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан
підприємства, який відображає на певну дату його активи,
зобов‘язання і власний капітал [3].
Завдання балансу - дати узагальнену інформацію про активи і їх
джерела у вартісному вимірнику на певну дату. Така інформація
необхідна
внутрішнім (менеджери, спеціалісти,
працівники
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підприємства) та зовнішнім (акціонери, кредитори підприємства,
податкові служби) користувачам для прийняття рішень.
Відтак за допомогою балансу здійснюється: контроль обліку
господарських операцій; забезпечується збереженність ресурсів
підприємства;
аналіз
финансово-господарської
діяльності
підприємства.
За формою баланс є двостороння таблиця. У лівій стороні
відображена структура майна підприємства, тобто господарські засоби
за складом і розміщенням. і називається вона активом. Активи –це
ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій,
використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних
вигод у майбутньому [2]. Права ж сторона- пасив, призначена для
відображення джерел формування господарських засобів.
Слід зазначити, що в основі побудови бухгалтерського балансу
знаходиться рівняння, яке в бухгалтерському обліку прийнято
називати балансовим рівнянням. Воно має такий вигляд:
Активи = Власний капітал + Зобов'язання
У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства
та джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, які
називають статтями балансу. Стаття балансу - це показник, що
відображає на звітну дату стан окремих видів активів, власного
капіталу та зобов'язань [4]. Статті балансу мають загальну назву,
окремий код і записуються окремими сумами
У процесі господарської діяльності відбувається зміна складу
засобів, розміщення та зміни у джерелах їх формування, що
призводить і до зміни окремих статей балансу в активі і пасиві. Зміни
в балансі, зумовлені господарськими операціями. Кожна господарська
операція викликає зміни не менше як двох статей балансу. При цьому
обов'язково зберігається збалансованість активу і пасиву. Підсумок
активу і пасиву балансу змінюється тільки тоді, коли господарська
операція стосується одночасно засобів і джерел їх утворення. Рівність
підсумків активу і пасиву балансу зберігається після будь-якої
операції, в чому полягає контрольний прийом подвійного
відображення операцій [5].
Отже, бухгалтерський баланс є важливим носієм інформації про
господарську діяльність та фінансовий стан підприємства на певну
дату, що є важливим для прийняття управлінських рішень і потребує
постійного вивчення та вдосконалення теоретичних аспектів та
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практичного використання питань побудови, змісту балансу та
аналітичного забезпечення управління обліковою інформацією.
1. Гайдук Н О - Бухгалтерський облік як складова інформаційного забезпечення для
управління підприємством http://www.vuzllib.su/articles/41792. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік: Підручник/ Й.Я.Даньків, М.Я.Остап"юк.- Київ:
"Знання", 2007.- 469 с.
3. НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 р. № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prou4ot.info /?section=browse&CatID=92&ArtID=13612
4. Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник/ Л.М.Осмятченко,
В.С.Шевчук.- Львів: "Магнолія 2006", 2007.- 196 с.
5. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2003. 444 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

УДК 330.53
Жуковська О.Р.

*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ОДНА З НАЙКРАЩИХ СУЧАСНИХ
БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Проблема становлення і розвитку малого бізнесу за умов
формування в Україні ринкового господарства, інституційних змін в
економіці, радикальних перетворень у відносинах власності, набуває
важливого значення. Основним недоліком функціонування малих
підприємств є нестача фінансових ресурсів для розширення підтримки
своєї діяльності. Рішення багатьох економічних проблем вимагає
нових економічних механізмів. Одним з таких механізмів є
франчайзинг – в даний час єдиний відомий інструмент, що дозволяє
підвищити ефективність малого бізнесу.
Дослідженням питань франчайзингу у своїх працях займалися
такі зарубіжні науковці, як: Ж. Дельтей, Ф. Котлер, М. Мендельсон,
Я. Мюррей, а також вітчизняні: Г. Андрущак, В. Денисюк,
О. Ногачевський, С. Сосна, Г. Цірат, Н. Широбкова, В. Ляшенко,
М. Дідик, М. Козаченко та інші.
За останні роки в Україні з‘явилась велика кількість
підприємців, які працюють під марками відомих як національних, так і
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зарубіжних компаній. Такою формою діяльності суб‘єктів ринку є
широко застосовувана в світовій практиці система франчайзингу.
Франчайзинг — це форма співпраці між юридично та фінансово
незалежними сторонами (компаніями та/або фізичними особами), в
рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє успішним
бізнесом,
відомою торговою
маркою, ноу-хау,
комерційними
таємницями, репутацією та іншими нематеріальними активами,
дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією системою на
певних умовах.
Основним принципом функціонування франчайзингової системи
є крупне підприємство (франчайзер), яке укладає договір з дрібною
самостійною фірмою (франчайзі, оператор) на виробництво і
реалізацію суворо обумовлених видів товарів і послуг, відповідних
стандартам якості крупної фірми. Згідно з договором, франчайзер
передає франчайзі право на користування торговою маркою,
устаткування, технологію, ноу–хау, а також надає постійну ділову і
професійну допомогу, проводить навчання персоналу, забезпечує
рекламу і проведення маркетингових досліджень, за що одержувач
сплачує частину отриманого доходу відповідно до укладеної
угоди. Така система допомагає малим підприємствам уникнути ряду
перешкод та ризиків, пов‘язаних із заснуванням і функціонуванням
власного бізнесу, знизити гостроту конкуренції на визначеному
сегменті ринку, а також дає можливість користуватися перевагами, які
доступні тільки великим компаніям. За даними експертів, комерційний
ризик при заснуванні підприємства на основі франчайзингу
зменшується в 4–5 разів.
Так, для франчайзі вона відкриваються нові горизонти, дає
можливість почати нову справу, успішно випробувану франчайзером.
Франчайзі одержує право використовувати «розкручений» товарний
знак, можливість одержати усі вигоди від широкої рекламної
діяльності франчайзера, технології ведення бізнесу, а також доступ до
кредитних ресурсів, оскільки досить часто франчайзер може виступати
гарантом кредитів.
В свою чергу, франчайзер одержує можливість розширити свій
бізнес на нових ринках, наблизитися до споживача, звільняється від
необхідності
оперативного
керування,
оскільки
основна
відповідальність за успіх бізнесу лягає на плечі франчайзі. Крім того,
він зменшує ризик втрати власного капіталу і навіть одержує
додаткові доходи за рахунок виплат франчайзі.
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Таким чином, можна стверджувати, що франчайзинг – це
найкраща бізнес-модель, ідеальне партнерство, вигідне як для
франчайзера, так і для франчайзі. Франчайзинг – один із варіантів
«легкого старту» для будь-якого новачка в підприємництві, адже
розпочати власну справу під опікою досвідченого бізнесу, що довів
свою успішність і спроможність, завжди легше, ніж пройти терни
стартового періоду наодинці.
Впровадження бізнесової моделі франчайзингу в Україні
дозволить підвищити не лише конкурентоспроможність підприємств
на ринку, але і добробут нації в умовах розвитку зовнішньої торгівлі.
УДК 657
Задорожна А.С., Сич Н.В.
*Науковий керівник: Сторожук Т.М., к.е.н., доцент
Національний університет державної податкової служби України
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО
ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
У ринкових умовах господарювання процес синхронізації
фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів
зумовлює значний практичний інтерес. При цьому, наближення
податкового законодавства до вимог національних стандартів
бухгалтерського обліку та, згодом, приведення їх до норм
міжнародних стандартів дасть змогу спростити процедуру
адміністрування
податків,
підвищити
якість
прогнозування
податкових надходжень, встановити прозорі правила оподаткування
[1].
Проблема гармонізації Положень (стандартів) бухгалтерського
обліку України, щодо вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності є предметом досліджень провідних вчених-економістів, а
саме: Бачинський В., Бутинець Ф.Ф., Валуєв В., Голов С.Ф.,
Гуцайлюк З., Дикий С., Замула І., Сопко В.В., Пушкар М.С. [2] та інші.
З огляду на перехід підприємств України на ринковий механізм
господарювання, світові процеси гармонізації та інтеграції виникає
необхідність впровадження Міжнародних стандартів фінансової
звітності в практику вітчизняних підприємств. Насамперед,
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підприємства України, які прагнуть залучити іноземних інвесторів,
мають складати свою звітність відповідно до міжнародних стандартів.
З 1 січня 2012 р. згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні", усі публічні акціонерні товариства,
банки, страховики, підприємства, що здійснюють господарську
діяльність за видами, перелік яких установлюється Кабінетом
Міністрів України, зобов'язані складати фінансову звітність та
консолідовану фінансову звітність безпосередньо за МСФЗ.
Позитивні сторони застосування МСФЗ як для суб'єктів
господарювання, що складають фінансову звітність, так і для
зовнішніх користувачів такі [3]: можливість отримання необхідної
інформації для прийняття ефективних 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.
Відмінною рисою МСФЗ від національної системи
бухгалтерського обліку є те, що звітність за МСФЗ формується, не
ґрунтуючись на законодавчих нормах, а виходячи з конкретних
фінансових реалій. Таким чином, пріоритет віддається економічному
змісту, а не юридичній формі, що нівелює принцип превалювання
сутності над формою, задекларований у концептуальних основах
МСФЗ та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні»[2].
Успішне впровадження МСФЗ в Україні можливе лише за умови
адекватних та виважених дій органів державної влади, міжнародної
співпраці у рамках спеціалізованих професійних організацій, зокрема,
з питань опрацювання проектів міжнародних стандартів фінансової
звітності, створення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації бухгалтерів з питань використання
міжнародних стандартів фінансової звітності. Тому вважаємо
доречним введення обов‘язковим нормативним предметом курсу
«Міжнародні стандарти фінансової звітності» у всіх вищих навчальних
закладах економічного напрямку за спеціальністю «Облік і аудит».
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ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯМ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку національної економіки основною
метою діяльності підприємства є отримання прибутку та якісне його
використання. Формування прибутку на постійній основі забезпечує
високі дивіденди, сприяє збільшенню власного капіталу та виплат до
бюджету, а також гарантує імідж підприємства.
Не дивлячись на те, що перші спроби вивчення поняття
«прибуток» датуються приблизно XVII ст., питання ефективного
управління прибутком підприємства залишається досить актуальним у
сьогоденні. Адже, змістове наповнення прибутку є досить складне і не
однозначне.
Вивченню проблеми управління прибутком присвячено багато
наукових праць. Вагомий внесок у розвиток даного питання був
зроблений як зарубіжними так і вітчизняними науковцями, а саме: Ф.
Найт, Р. Момот, А. Сміт, В. Стасюк,О.Кривицька, М. Чумаченко, Ф.
Бутинець. Однак, із постійним плином розвитку нових технологій,
змінами в законодавстві – це питання потребує особливої уваги і
вивчення.
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Кривецька О.Р. зауважує, що для будь-якого підприємства
основне джерело отримання прибутку пов'язане з його фінансовогосподарською діяльністю. А ефективність використання прибутку
залежить від знання кон'юнктури ринку та вміння адаптувати розвиток
виробництва до постійних змін [1].
Величина прибутку залежить від правильності вибору об‘єктів
діяльності підприємства з випуску продукції (вибір продукції, що
користуються стабільним або високим попитом), від створення
конкурентоспроможних умов продажу товарів і надання послуг; від
обсягів виробництва, чим більший обсяг виробництва - тим більший
прибуток; від зниження витрат виробництва, які призводять до
збільшення прибутку.
На думку Момот Р.О., крім виробничої та підприємницької
діяльності джерелом утворення прибутку підприємства може бути
особливе становище певного виду продукції. Ця умова передбачається
за рахунок постійного вдосконалення виробництва, встановлення або
придбання нових технологій [2].
Погоджуємося з точкою зору Чумаченко Н.Г., що основними
завданнями для керівництва є: досягнення конкурентоспроможності,
грамотна побудова договірних відносин з постачальниками та
покупцями, здійснення заходів щодо поліпшення роботи робітників,
розширення
асортименту,
зменшення
ризиків
втрати
платоспроможності в перспективі, освоєння нових ринків збуту і
головне - це отримання прибутку [3].
Для ефективної діяльності підприємства слід вести оперативний
управлінський облік за центрами відповідальності. Адже, саме він
забезпечує змогою відслідковувати весь виробничий процес, при
цьому є можливість вчасно виявляти недоліки та оперативно
відреагувати на зміни у структурі витрат і доходів, від яких напряму
залежить прибуток підприємства.
Отже,
прибуток
виступає
найважливішим
чинником
стимулювання підприємницької діяльності, створюючи фінансові
передумови для її розширення, а також є основою розв'язання
соціальних і матеріальних потреб трудового колективу. Також,
прибуток для підприємства є джерелом поповнення статутного
капіталу та формування оборотного капіталу, що відображається на
структурі активів і пасивів підприємства.
Варто відзначити, що розподіл прибутку пропорційно до внеску
трудового колективу є основним стимулом його участі як у
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виробничому процесі, так і в поліпшенні економічних результатів для
всіх учасників виробничого процесу. Це дасть можливість зацікавити
кожного працівника у виробничому процесі задля отримання
підприємством максимального прибутку.
1. Кривецька О.Р. Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його
розвитку / О.Р. Кривецька // Фінанси України. – 2005. – № 3. – С. 138-147.
2. Момот Р.О. Рекомендації з управління прибутком на підприємстві [Електронний
ресурс]
/
Р.О.
Момот.
–
Режим
доступу:
http://masters/.
donntu.edu.ua/2011/iem/momot/diss/indexu.htm.
3. Чумаченко Н.Г. Формирование, распределение и использование прибыли / Н.Г.
Чумаченько. – К. : Наукова думка, 2000. – 340 с.
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ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ
АКТИВІВ
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні
активи» затверджено Наказом Міністерства фінансів України від
18.11.2005 р. № 790 [1].
До біологічних активів відносять: тварин або рослин, які в
процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в
інший спосіб економічні вигоди.
Організація та методика обліку і аудиту сільськогосподарських
підприємств визначаються загальними правилами та принципами,
закріпленими на законодавчому рівні [4].
Однак діяльність підприємств агропромислового виробництва
відрізняється від інших сукупністю галузевих, природних,
нормативних факторів, якими, як доводилось науковцями
неодноразово, не варто нехтувати на всіх етапах обліковоконтрольного процесу.
Особливо це стосується обліку біологічних активів,
виокремлення яких як важливого та унікального його об‘єкта,
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обумовили необхідність уточнення окремих організаційно-методичних
засад аудиту біологічних активів в цілому та поточних, зокрема [3].
Стан та проблеми обліку і аудиту поточних біологічних
активів на даний час досить актуальні. Тому їх піднімають у своїх
роботах
провідні
вітчизняні
науковці,
зокрема В.М. Жук,
Є.В. Калюга, Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, П.Л. Сук та інші вчені.
Аудит - це перевірка публічної фінансової звітності, обліку,
первинних документів та іншої інформації щодо фінансовогосподарської діяльності суб‘єктів господарювання з метою
визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і
відповідності
чинному
законодавству
та
встановленим
нормативам [2].
Введення багаторічних насаджень в експлуатацію здійснює
комісія, яку призначає керівник підприємства. Комісія складає Акт
приймання довгострокових біологічних активів.
Аудитор перевіряє всі складені акти. Суму понесених витрат
звіряє з відповідними документами і реєстрами з обліку закладання та
вирощування багаторічних насаджень.
Аудитор перевіряє обґрунтованість висновків на списання
багаторічних насаджень, контролює дотримання процедури їх
списання та визначення справедливої вартості об‘єктів, що підлягають
списанню.
Для цього поряд із дослідженням документів і перевірки
правильності записів у регістрах бухгалтерського обліку доцільно
провести вибіркові та суцільні спостереження.
Відзначимо, що аудит поточних біологічних активів в
підприємствах сільськогосподарського
виробництва має ряд
особливостей, врахувати і використати які в аудиторському процесі
можуть фахівці-аудитори, що добре розуміють специфіку
рослинницької і тваринницької галузей.
Проблемні аспекти аудиту пов‘язані також із:
суперечністю питань, які мають місце в організації і методиці
бухгалтерського обліку біологічних активів;
низьким рівнем науково-методичного забезпечення аудиту
агропромислового виробництва;
наявністю в достатній кількості аудиторів, спеціалізованих в
аграрній сфері.
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Таким чином доцільність розробки спеціальних методичних
рекомендацій з організації і методики аудиту біологічних активів та
подальших наукових досліджень є очевидними.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 // Все про
бухгалтерський облік. – 2007. – №18. – С. 103-106.
2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. № 3125–ХІІ
3. Сук П.Л Прийоми аудиту біологічних активів рослинництва / П.Л Сук // Облік і
фінанси АПК. – 2011. – №1. – С. 85-87.
4. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів‖. Затверджені
наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315 // Бухгалтерія
в сільському господарстві. – 2007. – № 4. –С. 17-32.
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БІЗНЕСУ
Проблемою
будь-якого
підприємства,
що
займається
виготовленням певної продукції є реалізація цієї продукції в
сучасному конкурентному середовищі. На сьогодні дуже важливим є
питання «Як зменшити витрати на реалізацію продукції?». Як правило
деякі підприємства спрямовують значні суми коштів на дослідження
ринків збуту своєї продукції та вивчення потреб споживачів, тим
самим здійснюючи маркетингову діяльність. На жаль, не у всіх
випадках це призводить до поліпшення ситуації підприємства та
збільшення території збуту продукції. Цього недостатньо, адже
потрібно враховувати тенденції розвитку сучасного суспільства,
застосувати сучасні інформаційні технології для ефективного ведення
бізнесу.
Наприклад, всесвітня мережа Інтернет дає змогу компаніям
виходити на світовий ринок, розширяє канали збуту, об‘єднує
продавців та покупців у єдину систему. Інтернет стає невід‘ємною
частиною життя громадян інформаційного суспільства. Його
використовують нині не тільки як засіб комунікації чи передачі
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інформації, а й як інструмент для надання різноманітних послуг у
режимі реального часу, тобто він дає змогу займатися електронною
комерційною діяльністю.
Дослідження аспектів розвитку Інтернет-маркетингу висвітлені
в працях І. Ашманова, А. Іванова, А. Чумикова, Н.Євдокимова. Деякі
маркетингові інструменти у віртуальній економічній діяльності
розглядалися в роботах Ф. Котлера, У. Хенсона, А. Хартмана,
Д. Еймора та ін.
Електронна комерція – це прискорення більшості бізнеспроцесів за рахунок проведення їх у електронній формі. В такому
випадку інформація передається до отримувача, минаючи кожний
етап створення паперової копії. Таким чином, використовуючи
електронну комерцію можна зменшити витрати на одиницю продукції,
мінімізувати кількість посередників та час на здійснення бізнеспроцесів.
Модель «бізнес для споживача» – це електронна модель ведення
бізнесу, в якій процедури між виробником і споживачем кінцевої
продукції виконуються в електронній формі [3]. Іншими словами цю
модель можна трактувати як маркетингову діяльність з використанням
глобальних інформаційних систем, тобто Інтернет-маркетинг.
Інтернет-маркетинг сприймається переважно як об‘єднання двох
основних складових: сукупності маркетингових інструментів онлайнпросування та сукупності технічних методів просування в мережі
Інтернет. Неправильне його розуміння не дає змоги підприємствам
успішно використовувати віртуальний простір для вирішення своїх
виробничо-комерційних завдань. Для ефективної реалізації потенціалу
Інтернет-маркетингу в Україні потрібно знати, що однією з основних
властивостей мережі Іінтернет є її багатомірна медійна природа, яка
характеризується високою ефективністю в поданні та засвоєнні
інформації, що значно підвищує можливості маркетингового впливу в
механізмі посилення взаємозв‘язку бізнесу і споживачів. В тому числі,
Інтернет надає можливість укладати угоди, здійснювати покупки і
платежі, тим самим надаючи рис глобального електронного ринку.
Також у контексті можливостей Інтернет-маркетингу розширюються
інформаційно-комунікативні можливості. Інтерактивна комунікація
дає змогу скорегувати цінову політику, сформувати еластичну систему
ціноутворення, а збутова політика – забезпечує можливість оплати
товару через глобальну мережу [2]. Враховуючи реальні можливості
Інтернет-маркетингу, можна сказати, що перехід реального бізнесу до
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віртуального простору не лише у світі, але й в Україні, є лише
питанням часу та рівня знань.
Однією з проблем українського переходу довгий час була низька
інтегрованість населення до Всесвітньої мережі, проте з кожним днем
кількість користувачів зростає, тим самим виводячи українські
компанії у світовий бізнес-простір.
1. Андреева О.Д. Технологія бізнесу: Інтернет-маркетинг: Навчальний посібник.-М.:
Инфра-М-Норма, 2007.
2. Кузнєцова Н. Інтернет-маркетинг в Україні: проблеми та перспективи / Н.
Кузнєцова . – 2012. – С. 63-65.
3. Фролова Л.В. Формирование бизнес-модели предприятия [текст] Учебник. / Л. В.
Фролова, Е. С. Кравченко – К.: Центр учебной литературы, 2012. – 384 с.
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ВАЖЛИВІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Економічна безпека країни та її фінансової складової пов‘язані з
рядом факторів економічного, політичного та соціального характеру, які
несуть загрозу національним інтересам нашої держави. Глобалізація як
об‘єктивно зумовлений загальноцивілізаційний процес дедалі більше
впливає на долю кожної країни.
Вагомий внесок у розробку проблем безпеки держави зробили
американські вчені: Х. Моргентау, Дж. Кеннан, Р. Осгоот та ін.
Проблемам розробки теоретичних та прикладних питань економічної
безпеки присвячено також багато праць таких українських вчених, як В.
Мунтіян, З. Варналій, М. Дацків, Ю. Пахомов І. Чорнодід,
А. Гальчинський, Я. Жаліло, О. Власюк та ін.
В умовах глобалізації економічних відносин однією з
найважливіших характеристик економіки країни є економічна безпека.
Економічної безпека - це складна багатофакторна категорія, яка
характеризує здатність економіки до розширеного самовідтворення з
метою збалансованого задоволення потреб власного населення держави
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на якомусь визначеному рівні, з метою протистояння дестабілізуючій дії
різноманітних чинників, внутрішніх та зовнішніх, а також з метою
забезпечення конкурентоспроможності економіки у світовій системі
господарювання.
Система економічної безпеки характеризується матеріалізацією її
предмету. Тому вона включає, як складові елементи, суб'єкти і об'єкти
безпеки, нормативну базу, інститути, що її забезпечують, та засоби
здійснення. Мета економічної безпеки — ліквідувати або мінімізувати
загрози (виявлені за результатами аналізу індикаторів економічної
безпеки), а також розвинути наявні потенційні можливості його
поліпшення стану економічної безпеки.
Економічна безпека може бути досягнута тільки тоді, коли рівень
залежності країни від домінуючої економіки, а також ступінь загострення
внутрішньої політичної, соціально-економічної і екологічної ситуації не
перевищує межі, що погрожують втратою національного суверенітетe та
значним послабленням економічної могутності, суттєвим зниженням
рівня і якості життя нації або відкиданням досягнення глобальних
стратегічних цілей країни [1].
Сутність економічної безпеки в умовах глобалізації визначається
можливостями економічної системи запобігати загрозам як на
глобальному так і на локальному рівнях. Глобалізаційні процеси
сприяють раціональному розподілу трудового ресурсу та оптимізації
виробничих циклів. Відкрита для міжнародної конкуренції економіка
держави сприяє зростанню конкурентної боротьби, що в свою чергу
мобілізує та інтенсифікує економічну діяльність на всіх рівнях. Отже,
існують підстави стверджувати, що глобалізація стимулює економічне
зростання і виступає в ролі фактора розвитку.
Зміни в глобальній спільноті, що стались на зламі віків, зумовили
переоцінку поняття безпеки, особливо в плані більшої уваги до
економічних чинників. Процеси глобалізації зумовлюють необхідність
повноцінного включення держави у динаміку світової цивілізації,
ефективного балансування між інтересами держав-сусідів, а також
вивчення тих зовнішніх чинників, які обмежують потенціал розвитку [2].
Одним із важливих факторів економічної безпеки країни є рівень
конкурентоспроможності її економіки. Існують загрози, обумовлені
низьким рівнем економічної потужності та конкурентними позиціями на
світовому ринку, і загрози втрати конкурентних переваг в стратегічно
важливих галузях, які становлять небезпеку для країни, що в свою чергу
зумовлює пріорітети протидії цим загрозам.
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Отже, процеси, породжені глобальними змінами, відбуваються
вкрай динамічно. Тому виникає ризик сповільнення темпів економічного
розвитку та виникнення негативних структурних перетворень
економічної системи, яка несе в собі загрозу зниження економічної
безпеки як на державному так і на регіональному рівнях.
1. Градов А.П., Ильин И.В. Экономическая безопасность страны. Принципы анализа
состояния и противодействия угрозам //Экономическая наука современной России.
– 2005. – №3(30). – С. 88-101.
2. Дацків Р.М. Економічна безпека у глобальному вимірі //Актуальні проблеми
економіки. – 2004. – №7(37). – С. 143-153.
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ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД
ЕКОЛОГО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
Останнім часом набуває свого розвитку такий елемент економікоправового механізму природокористування, як екологічне страхування.
Саме екологічне страхування може стати одним із ефективних методів
заохочення та створення умов економічного стимулювання для суб‘єктів
господарської діяльності з метою запобігання і зменшення шкоди
навколишньому природному середовищу.
Екологічне страхування - це страхування цивільно-правової
відповідальності виробництв, джерел підвищеної небезпеки для довкілля
за заподіяну шкоду, яку може бути завдано громадянам та юридичним
особам, внаслідок аварійного забруднення навколишнього природного
середовища [2]. Екологічне страхування є особливим видом екологоправових відносин, метою якого є повний або частковий захист майнових
інтересів громадян та юридичних осіб (страхувальників) у разі
погіршення екологічної ситуації внаслідок техногенних аварій чи
катастроф, що стало результатом заподіяння шкоди довкіллю.
Основними функціями екологічного страхування є: по-перше,
превентизація
негативних
наслідків,
спричинених
аварійним
забрудненням навколишнього природного середовища за допомогою
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економічного стимулювання; по-друге, компенсація збитків третім
особам [3].
Механізм екологічного страхування передбачає:
- право органів місцевого самоврядування встановлювати режим
обов‘язкового страхування на конкретній території без відповідної
законодавчої бази та узгодження із вищими органами; систему
обов'язкових відрахувань у прибуткову частину місцевого бюджету від
обсягу страхових послуг, які утворені на даній території;
- формування депозитних рахунків із подальшим використанням
страхових резервів на видачу кредитів на ресурсозберігаючі проекти,
фінансування природоохоронних програм.
У ст. 49 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища" наголошується, що в Україні» здійснюється добровільне,
обов‘язкове та інші види страхування громадян та їх майна, майна та
прибутків підприємств, установ та організацій на випадок шкоди,
заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного
середовища та погіршення якості природних ресурсів. Порядок
екологічного страхування встановлюється законодавством України". Але
ж чинне законодавство не містить положень, які регулювали б це питання
[4].
В Україні створена нормативно-правова база, яка є основою для
функціонування страхових компаній, що належать до недержавного
сектору економіки. В системі економіко-правового механізму екологічне
страхування розглядається як економічна гарантія фінансового
забезпечення охорони довкілля[1].
Варто зазначити, що Закон України «Про страхування» не
відносить екологічне страхування до переліку обов‘язкових видів
страхування, проте дає змогу це зробити. Обов'язкове страхування,
відповідно до ст. 5 Закону, встановлюється законодавством України
шляхом внесення змін до нього.
Екологічне страхування є перспективним і ефективним засобом
створення сприятливих економічних умов для залучення капіталів
комерційних структур до процесу забезпечення екологічної безпеки,
підвищення надійності роботи промислових підприємств і створення
додаткових робочих місць. Воно є надійним інструментом економікоправового механізму охорони навколишнього природного середовища та
вимагає подальшого розвитку
1.Балюк Г. І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна і
Особлива частина): навч. посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с.
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2.Екологічне право України. Академічний курс: підручник / За заг. ред. Ю.С.
Шемшученка. - К.: ТОВ ―Видавництво «Юридична думка», 2005. - 848 с
3.Закон України «Про охорону навколишнього середовища». – К., 1991.
4.Необхідність означає доцільність. Для чого потрібне екологічне страхування в
Україні // Юридична газета. - № 15(27) від 18 серпня 2004 р.
5.Екологічне право України. Академічний курс : підручник / за заг. ред. Ю.С.
Шемшученка. - К. : Вид-во «Юрид. Думка», 2008. – 142 с.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
В сучасних умовах ринкової економіки особливого статусу
набуває облік і аналіз капітальних інвестицій як сполучення між
збором і обробкою інформації про реалізацію інвестицій та щодо
прийняття управлінських рішень, що стосуються інвестування.
Капітальне інвестування відіграє дуже важливу роль у
функціонуванні та розвитку підприємства. Але і на сьогоднішній день
існує ряд проблем, які пов‘язані з обліком і контролем капітальних
інвестицій. Додаткової уваги потребують такі проблеми як уточнення
понятійного апарату
капітальних інвестицій,удосконалення
нормативно-правової бази щодо обліку капітальних інвестицій.
Питанню організації і методики обліку капітальних інвестицій
присвячені праці таких вчених як Ф. Бутинця, М. Кужельного,
В. Сопко,
В. Гавриленко,
В. Ластовецького,
З. Задорожного,
М. Чумаченко, В. Пархоменко, С. Голова, І. Бланка, С. Головацької,
Г. Кірейцева.
Обрана тема є досить актуальною, тому що реалізація проектів
капітальних інвестицій здійснюється суб‘єктами різних форм
власності та господарювання. Тому необхідно розглянути систему
обліку капітальних інвестицій,її недоліки.
Облік капітальних інвестицій пройшов великий шлях утворення,
має свою історію, але й зараз не стоїть на місці та удосконалюється із
прийняттям нових законів, уточненням стандартів бухгалтерського
обліку, наближенням обліку до міжнародного. Необхідно підкреслити,
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що єдиного та точного терміну, який-би визначав сутність капітальних
інвестицій досі ще не розроблено, не має і єдиного звіту де б
акумулювалася інформація про капітальні інвестиції.
Нормативно-правова база, яка регламентує облік капітальних
інвестицій складається з таких документів як: НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»[1], П(С)БО 7 «Основні засоби»[2],
П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 16 «Витрати», П(С)БО 15
«Дохід».
В П(С)БО 7 «Основні засоби» визначено методологічні засади
формування в обліку інформації про основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні
матеріальні активи [2]. При цьому незавершені капітальні інвестиції
розглядаються, як майбутні необоротні матеріальні активи. У листі
Міністерства фінансів України від 15.04.13 року № 31-08410-0729/12008 зазначено, що незавершені капітальні інвестиції не є
об‘єктами основних засобів,а отже не підлягають переоцінці. Звідси
виникає невизначеність при відображені капітальних інвестицій, адже
відсутність чіткої приналежності капітальних інвестиції впливає на
облік за рахунком 15 «Капітальні інвестиції» та при складанні
фінансової звітності.
В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій
підприємств і організацій зазначено, що рахунок 15 «Капітальні
інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або
створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Тоді як
бути з відображенням капітальних авансів в складі незавершених
капітальних інвестицій? У жодному стандарті й донині немає чіткої
відповіді. На даний момент в Україні не визначено єдиного підходу
щодо віднесення капітального авансу до оборотних чи необоротних
активів. Думки фахівців розділилися. Одні фахівці відносять
капітальні аванси суто до необоротних активів. Такий підхід
використовує більшість бухгалтерів світу, інші надають авансам на
капітальне будівництво статус оборотних активів. Це дозволяє
збільшити показники ліквідності підприємства та покращити
фінансовий стан підприємства.
Отже,облік капітальних інвестицій потребує доопрацювання по
прогалинам,які повинні бути заповнені у процесі планування, аналізу
та обліку по капіталовкладенням в процесі господарської діяльності та
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удосконалення нормативно-правової бази,яка б надавала деталізовану
інформацію по рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. №73.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99
2. П(С)БО 7 «Основні засоби» затверджене наказом Міністерства фінансів України від
27 квітня 2000 р. N 92. [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http//
www.rada.gov.ua

УДК 657
Карпік Н.П.
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
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ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах у процесі діяльності підприємство не завжди
здійснює розрахунки з іншими підприємствами або фізичними
особами одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням
послуг тощо. У зв‘язку з цим у нього виникає дебіторська
заборгованість.
Відповідно до П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖, дебітори
− це юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій
заборгували підприємству певні суми коштів, їх еквівалентів або
інших активів. Відповідно дебіторську заборгованість визначає даний
стандарт як суму заборгованості дебіторів підприємству на певну дату
[3].
Сьогодні в період глобальних змін в різних сферах діяльності
сyспільства питання дебіторської заборгованості є досить актуальним,
адже фінансовий стан підприємства значною мірою залежить саме від
наявності та ефективного управління цим видом заборгованості.
На сучасному етапі економічного розвитку вітчизняні
підприємства неспроможні ефективно управляти дебіторською
заборгованістю, яка займає вагому частку в оборотних активах, що
спричиняє кризу взаємонеплатежів. Більшість підприємств практично
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не мають можливості нормально функціонувати у зв‘язку з наявністю
дебіторської заборгованості, адже це відволікає кошти з обороту. В
таких умовах особливо зростає роль ефективного управління
дебіторською заборгованістю, своєчасного її повернення та
попередження виникнення безнадійних боргів.
Розвитку теоретичного та практичного дослідження сутності та
необхідності обліку дебіторської заборгованості сприяли роботи як
іноземних, так і вітчизняних авторів: Ченг Ф.Л., Фіннерті Дж.І.,
М.Д. Білик [2], Ф.Ф. Бутинець, С.І. Маслов, О.І. Лучков, Н. Матицина,
Я. Даньків, М.С. Пушкар, В.В. Сопко [1], Р.Л. Хом‘як, Н.В. Чебанова,
Т. Лагода, С. Самвонова, О. Дерев‘янко, Т. Басюк, Н. Новікова,
О. Павленко, О.Л. Артюнова, Н. Богатенко, О.В. Бурлаков,
В.Н. Жуков, В.Н. Кравченко, Д.А. Мельничук, Л.І. Куликова,
С.Ю. Федотова, В.В. Мазур, Л.І. Малявкін, Л.В. Погоріляк,
С.О. Полятикін, В.С. Ржаніцин, І.С. Сухар, Р.В. Філатов, К.Ю. Татаров
та інші.
Проте не дивлячись на значний інтерес до цього питання,
проблема обліку дебіторської заборгованості на підприємствах
України на сьогоднішній день не достатньо вивчене, тому потрібно
продовжувати пошук нових методів вирішення кризи неплатежів,
відображення в обліку інформації про дебіторську заборговіаність.
Вдосконалення побудови обліку дебіторської заборгованості на
підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
- визначення з критеріями класифікації дебіторської
заборгованості;
- вибору методу визначення резерву сумнівних боргів;
- розробки графіку документообігу для документів, що
підтверджують виникнення дебіторської заборгованості, та доведення
цієї інформації до виконавців;
- вибору облікових регістрів, в яких відображається дебіторська
заборгованість;
- організація передачі інформації з облікових регістрів до
центральної бухгалтерії (головному бухгалтеру) для її відображення у
звітності.
1. Сопко В. В. Бухгалтерський облік та фінансовий аналіз: навч. посібн. / В. В. Сопко.
− К.: КНЕУ, 2006. − 526 с.
2. Білик М. Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств / М. Д. Білик //
Фінанси України. − № 12. − 2003. − С. 24 − 36.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 ―Дебіторська заборгованість‖:
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затверджено Мінфіном України від 08.10.99 р. № 237 [Електронний ресурс]. −
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
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ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дебіторська заборгованість має великий вплив на визначення
достовірності фінансової звітності, тому правильне її визначення має
важливе значення. В умовах переходу до ринкової економіки виникла
об'єктивна
необхідність
формування
економічного
змісту
дебіторською заборгованості.
Найбільш актуальним питанням, яке гостро постає перед
суб‘єктами господарювання в сучасний період і напряму пов‘язано з
розрахунково-платіжними операціями, є виникнення та погашення
дебіторської заборгованості. Тому, на сьогодні, найбільш важливими
проблемами, рішення яких повинно сприяти покращенню фінансового
стану підприємства є – правильна організація обліку дебіторської
заборгованості, її аналіз, що спрямований на виявлення впливу
факторів, щодо зростання заборгованості та обчислення резерву
сумнівних боргів, що залежить від правильного трактування самого
поняття дебіторської заборгованості.
Вивченням поняття дебіторської заборгованості займалося
багато вчених, серед яких Бутинець Ф.Ф., Велш Глен А., Вознюк Г.,
Глушков Н.Є., Загородній А., Максімова В.Ф. Сліпушко О.,
Словженко Т. Шорт Деніел Г., та інші. Серед науковців, які приділяли
особливу увагу дослідженню обліку дебіторської заборгованості, є
В.Г. Андрійчук, П.І.Гайдуцький, Л.З.Горянська, І.Б. Плотніченко, В.В.
Сопко, Лищенко О. Г. Однак, на сьогодні відсутній єдиний погляд на
трактування поняття дебіторської заборгованості.
Так Бутинець Ф.Ф. дебіторську заборгованість розглядає як
заборгованість інших підприємств чи окремих осіб з платежів даному
підприємству. Дебіторська заборгованість означає, що кошти даного
підприємства тимчасово знаходяться у інших підприємств
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(організацій) чи осіб, але підлягають обов‘язковому поверненню при
закінченні певного строку [1, С.30].
Велш Глен А. та Шорт Деніел Г. під дебіторською
заборгованістю розуміють заборгованість, що включає в себе усі
вимоги підприємства до інших юридичних чи фізичних осіб щодо
грошей, товарів чи послуг. У більшості випадків можна визначити два
головних види дебіторської заборгованості: торгівельну та особливу
(не операційну). Кожен з цих видів може складатися з
короткострокової чи довгострокової дебіторської заборгованості [2,
С.377].
На думку Глушкова Н.Є. дебіторська заборгованість – це сума
що належить до повернення на розрахунковий рахунок підприємства
від юридичних або фізичних осіб у результаті їх взаємовідносин [3,
С.354].
За твердження Максімової В.Ф. дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги − це заборгованість покупців за реалізовану їм
продукцію, товари для перепродажу, послуги тощо, крім
заборгованості, що забезпечена векселем [4, С.119].
Згідно П(С)БО 10 дебіторська заборгованість визначається
активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх
економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума [5].
Ми погоджуємося з думкою таких авторів як Бутинець Ф.Ф. та
Глушков Н.Є., що економічний зміст дебіторської заборгованості є як і
сума що належить до повернення так і окремий спосіб оплати даному
підприємству.
Отже, виникнення дебіторської заборгованості це невід‘ємний
процес в економіці підприємства, оскільки дуже рідко відбуваються
розрахунками між підприємствами без виникнення дебіторської
заборгованості. Тому підприємствам необхідно краще вивчати це
поняття щоб запобігти проблемам які виникають із цією
заборгованістю.
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир:, 2003. –
444 с.
2. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку./ Пер. з англ. О. Мілін,
О.Ткач – К.: Основи, 1999. – 943.
3.
Глушков
Н.Е.
Бухгалтерський
учет
на
современномпредприятии.
Эффективноепособие по бухгалтерському учету / Н.Е. Глушков. – Новосибирск,
фирма «ЭКОР», 2006. – 670с.
4. Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік / В.Ф. Максімова. - Одеса: ОНЕУ, 2012.
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5. Положення (стандарт) бухгалтерського облік у 10 «Дебіторська заборгованість» /
затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р.
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕВАГИ ТА
РИЗИКИ ПРОЯВУ
Категорія «соціальний капітал» в працях науковців з‘явилася
порівняно нещодавно – наприкінці 90-х років минулого століття. Його
дослідженням займаються представники різних наук – економісти,
соціологи, політологи, психологи, тобто проблема соціального
капіталу набула міждисциплінарного характеру.
Ідею соціального капіталу започаткували та розвинули такі
дослідники, як П‘єр Бурдьє, Джеймс Колман, Роберт Патнам та
Френсіс Фукуяма.
Серед українських дослідників, які досліджували дану категорію
відомі наступні: В. Сікора, М. Лесечко, О. Грішнова, О. Демянчук, Л.
Смоляр та А. Холімон. У кожного з дослідників своє бачення змісту
соціального капіталу. Так, наприклад, Лесеченко приділяв важливе
значення дослідженню стосунків між державою та соціальним
капіталом, вважаючи що вона відіграє важливу роль у створенні,
підтримці та функціонуванні соціального капіталу в тій чи іншій
країні [1, с. 12]. Грішнова у своїх працях розглядає три рівні
соціального капіталу: мікро-, мезо- та макрорівень[2, с. 2]. Демянчук
вважав, що соціальний капітал підприємства формує низку важливих
властивостей: ресурсність прибутковість та нагромадженя[3, с. 272].
Найбільш вдалим на мою думку є формулювання Сікори, який вважає,
що соціальний капітал виробляє те, без чого не може існувати ринкова
економіка – довіру між людьми [4].
Соціальний капітал на відміну від інших видів капіталу визначає
витрати, пов‘язані з координацією економічної діяльності
підприємства. Зазвичай дослідження сутності соціального капіталу
проводиться з позиції суспільства чи взаємодії тієї чи іншої спільноти
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людей, при чому організація залишається малодослідженою, особливо
це стосується власне економічного підходу до вивчення проблеми
соціального капіталу.
Соціальний капітал підприємства може формуватися як на
макрорівні, так і на макрорівні. Для вітчизняних підприємств найбільш
гострим є питання утримання висококваліфікованих кадрів та
залучення і підвищення лояльності клієнтів.
У більшості наукових праць розглядають лише позитивні
наслідки, яких набуває підприємство внаслідок розвитку соціального
капіталу. Разом з тим соціальний капітал містить низку ризиків та
загроз, найбільші з яких – інформаційні.
Так в результаті проведених досліджень М. Хенсен визначив, що
в групах, які мали хороші взаємовідносини між співробітниками,
краща інформованість не виправдувала витрат на розвиток
комунікацій, а групи потребували більших зусиль щодо
управлінського впливу[5, с. 27].
Ще один негативний вплив на підприємство можуть нести
неформальні зв‘язки між співробітниками. У деяких випадках почуття
обов‘язку і дружби між співробітниками можуть бути набагата
важливішими ніж сама фірма.
Серед переваг соціального капіталу виділяють корпоративну
солідарність, але тут є свої ризики – закритість групи до зовнішнього
середовища, що зменшує проникнення до неї новацій нових
робітників[6, с. 371].
Отже, соціальний капітал підприємства має як ряд переваг, так і
ряд недоліків. Щоб ефективно ним оперувати необхідно тримати під
контролем негативні його прояви та стимулювати позитивні.
1. Лесечко М. Д. Соціальний капітал: теорія і практика : монографія / М. Д. Лесечко,
О. Г. Си-дорчук. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 220 с.
2. Грішнова О. А. Соціальний капітал: сут-ність, значення, взаємозв‘язок з іншими
форма-ми капіталу / О. А. Грішнова // Україна: аспекти праці. Науково-економічний
та суспільно-полі-тичний журнал. — 2009. — № 3. — С. 19–24.
3. Демянчук О. І. Формування властивостей соціального капіталу підприємства / О. І.
Демян-чук // Наукові записки Національного універси-тету «Острозька академія».
Серія «Економіка». Випуск 16. — С. 270–276.
4. Сікора В. Виступ на круглому столі «Без-пека економічних трансформацій»
[Електрон-ний ресурс] / В. Сікора // Від соціального за-безпечення до соціальної
політики : зб. ст. / за ред. Я. А. Жаліла. — К. : Сатсанга, 2001. — 100 с.
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5. Hansen M. Combining network centrality and re lated knowledge: Explaining effective
knowledge shar ing in multiunit firms / M. Hansen // Working paper. — Boston : Harvard
Business School, 1998.
6. Powell W. Networks and economic life / W. Powell, L. Smith-Doerr ; In N. J. Smelser &
R. Swedberg (Eds.) // The handbook of economic sociology Princeton. — NJ : Princeton
University Press, 1994. — Р. 368–402.

УДК 657
Колбасюк С.О.
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ
В умовах розвитку економічних відносин постає проблема
пошуку нових методів управління для забезпечення конкурентоспроможності суб‘єкта господарювання на ринку збуту.
Витрати не є однорідними ні за своїм складом, ні за значенням в
діяльності підприємства, тому для їх обґрунтування важливим є
формування науково обґрунтованої класифікації. Визначальними
факторами, які впливають на складність встановлення класифікації
витрат підприємства, є масштаб виробництва, різні технології та
різноманітність самих витрат.
Таким чином, необхідність проведення досліджень витрат
виробництва з позиції управління ними, а також зростаюча потреба
удосконалення обліку виробничих витрат на підприємстві в умовах
розвитку економічних відносин визначили актуальність даної теми.
Питанням обліку та класифікації витрат присвячені роботи
низки вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема: М.Т. Білухою,
Ф.Ф. Бутинцем, П.І. Гайдуцьким, Г.Г. Кірейцевим, В.Г. Нашкерською ,
В.П. Завгороднім. С.М. Лайчуком, Н.М. Грабовою, О.В. Олійником,
О.В. Дудніченком, Ю.Г. Кривоносовим та іншими. Однак кожен із
авторів має своє уявлення про поняття ―витрати виробництва‖, і досі,
незважаючи на тривалість його існування, немає єдиної думки щодо
тлумачення даного поняття.
Метою дослідження є обґрунтування витрат в працях науковців
та узагальнення основних підходів до класифікації витрат діяльності.
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На думку Ч.Т. Хорнгрена і Дж. Тостера, є три основних
елемента на виробництво: основні матеріали, прямі витрати праці та
непрямі витрати [ 1, С. 140].
Нашкерська В.Г. вважає, що формування витрат початкове
здійснюється в системі управлінського обліку. Витрати збираються за
окремими об'єктами: видами продукції, робіт, послуг, технологічними
процесами та їх частинами тощо [2, с. 237].
Витрати, які несе підприємство у процесі виробництва своєї
продукції, і є витратами виробництва. Витрати утворюються в процесі
формування та використання ресурсів для досягнення певної
мети. Виробничі витрати є головними складовими підприємства в
цілому. Досить важко оцінити те значення, яке має наявність
інформації про виробничі витрати для діяльності підприємства.
В останні роки значення виробничих витрат сильно виросло.
Нині існує велика кількість підходів до класифікації витрат, більш
детальний розгляд яких дозволить краще дослідити сутність
виробничих витрат зокрема.
Витрати діяльності є якісним показником діяльності
підприємства, тому що їх розмір і рівень формуються під впливом
факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підприємства
[3, с. 108].
Важливе значення в управлінні витратами займає класифікація
витрат за центрами відповідальності, яка використовується для
поточного контролю за витратами виробництва і реалізації продукції.
Витрати за центрами відповідальності класифікують на витрати
виробництва, витрати цеху, технологічного переділу тощо.
Витрати
виступають
інструментом
цінової
політики
підприємства, тому що попит визначає верхній рівень ціни, а її
мінімальну величину – витрати.
Важливе місце в управлінні підприємством займає обґрунтована
класифікація витрат, яка є дуже важливою для розуміння того, як ними
управляти. За таких умов необхідною є класифікація видів витрат за
такими критеріями, які якнайповніше відображатимуть та
характеризуватимуть різні сторони діяльності підприємства.
1. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. Бухгалтерський облік (частина 3): управлінський аспект,
2000 – 416 с.
2. Нашкерська В.Г., Фінансовий облік / В.Г. Нашкерська. – К: Кондор, 2005. – 387 с.
3. Ягмур К.А. Еволюція категорії ―витрати на виробництво‖: матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри бухгалтерського
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обліку і аудиту (Ч.1) / Ягмур К.А. – Полтава: Полтавський університет споживчої
кооперації України. – 2006. – с. 175.

УДК 339.137.22
Комарова А.А.
Збиранник О.М., старший викладач
Кременчуцький національний університет
ім. Михайла Остроградського
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
В умовах посилення глобальної конкуренції для кожного
підприємства важливо бути конкурентоспроможним і успішно
витримувати конкурентну боротьбу . Одним із найбільш ефективних
сучасних інструментів вдосконалення бізнесу та досягнення
конкурентних переваг є бенчмаркінг.
У сьогоднішніх умовах глобальної конкуренції, що дедалі
посилюється, навіть ринковий лідер не може собі дозволити
"спочивати на лаврах". Одним з найефективніших інструментів, що
дає можливість підприємству постійно нарощувати продуктивність,
покращувати якість своєї роботи, бути попереду конкурентів, є
бенчмаркінг.
Бенчмаркінг
– безупинний систематичний пошук
і
впровадження найкращих практик, що приведуть організацію до
досконалішої форми. Дієвий інструмент для визначення становища
компанії порівняно з іншими, подібними за розмірами або сферою
діяльності, організаціями.
У своєму розвитку бенчмаркінг пройшов кілька етапів: спочатку він називався як реінженирінг, або ретроспективний аналіз
продукції; - бенчмаркінг конкурентоспроможності (кінець 1970-х рр.);
- третій етап (з другої половини 1980-х рр.) пов‘язаний не стільки з
порівнянням своєї продукції з конкурентом, скільки з вивченням
діяльності процвітаючих компаній в інших галузях економіки; четвертий етап – розвиток стратегічного бенчмаркінг, який
розглядається як систематичний процес оцінки успішних стратегій
підприємств партнерів (не обов‘язково конкурентів) з метою
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вироблення вдосконаленої стратегії компанії; - глобальний
бенчмаркінг, який у майбутньому може стати інструментом обміну
міжнародним досвідом з урахуванням національної культури процесів
компаній.
У світі існує чимало організацій, які об‗єднують компанії, що
використовують
бенчмаркінг
для
підвищення
своєї
конкурентоспроможності. Їх створено спеціально для пошуку
партнерів з бенчмаркінгу та обміну досвідом, оскільки концепція
бенчмаркінгу передбачає активну взаємодію партнерів, які
обмінюються інформацією про бізнес-процеси. Подібні об‗єднання
містять від десятка до декількох тисяч підприємств і організацій. Так,
Всесвітня організація бенчмаркінгу (GBN) підтримується центрами
порівняльного тестування в більше, ніж 18 країнах світу, що
поєднують близько 25000 організацій.
Більшість
українських
підприємців
бенчмаркінг
не
використовують. Українські консультаційні фірми теж не реалізують
проекти з бенчмаркінгу, хоча елементи бенчмаркінгу зустрічаються в
багатьох проектах із вдосконалення методів роботи українських
підприємств.
Першим прикладом можна вважати сертифікацію системи якості
підприємства відповідно до стандартів Міжнародної організації зі
стандартизації (ISO), що сприяє підвищенню конкурентоспроможності
української продукції, яка виходить на міжнародний ринок. Процес
сертифікації, по суті, є бенчмаркінговим процесом. Щоб бути
сертифікованим за системою ISO, компанія повинна привести свої
бізнес-процеси і внутрішні процедури у відповідність до вимог ISO.
Найвідомішим успішним прикладом сертифікації українських
компаній за системою ISO є пивзавод "Оболонь", "Луцький
підшипниковий завод Ambulance". Ще одним прикладом
використання методології бенчмаркінгу українськими компаніями є
„перейняття готових методик передового досвіду для вирішення
конкретної проблеми. Підприємці і керівники компаній хочуть точно
знати, які прийоми, підходи і методи працюють краще, якими є
результати використання і чи буде це працювати у них.
Слід також зазначити, що бенчмаркінг – невід'ємна частина
проектів популярні в даний час методики планомірного підвищення
рентабельності виробництва «Шість сигм» (розроблена компанією
«Motorola», це стратегія усунення дефектів і невідповідностей в
бізнес-процесах і на виробництві). Компанії розглядають бенчмаркінг
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як найважливіший інструмент і користуються ним як корисним
засобом на шляху до досягнення «Шести сигм».
Серед головних причин неготовності українського бізнессередовища і її керівного складу до поширення використання
бенчмаркінгу можна віднести: упереджене ставлення керівного складу
організацій до проведення безкоштовних урядових програм;
помилкове розуміння інструментарію та призначення бенчмаркінгу,
недостатня поінформованість керівного складу підприємств про його
функціональне призначення; непорівнюваність досвіду українських
підприємств
із
досвідом
передових
західних
суб‗єктів
господарювання, насамперед внаслідок недостатнього інформаційного
забезпечення; недостовірність звітної інформації; відсутність
належних методик управління.
УДК 65.0
Корінецький П.А.
Київський національний економічний університет
імені В. Гетьмана
МІСЦЕ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Зростання системних кризових явищ в економіці України,
зумовлених
останніми
соціально-економічними
проблемами,
призводить
до
загострення
конкуренції
між
суб‘єктами
господарювання та висуває нові вимоги до ведення підприємництва. В
таких умовах керівництву актуально та необхідно займатися
управлінням ефективності підприємства. Тобто, необхідно розробити
такий механізм, що охоплює весь операційний процес створення
продукту (послуги) та здатний забезпечити стійкий розвиток
підприємства в несприятливих і невизначених умовах.
Вагоме місце в цьому механізмі належить саме контролю,
оскільки він об‘єктивно необхідний для успішного функціонування
системи, а його відсутність приводить до непередбачених наслідків.
Контроль здатний визначати проблеми на підприємстві, усунути їх та
мінімізувати ризик появи нових.
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Управління ефективністю підприємства в нашому дослідженні
розглядається саме як система, оскільки намагання виділити в оцінці
ефективності підприємства та в пошуку шляхів її підвищення окремі
структурні компоненти зумовлено бажанням спростити розуміння
зазначених проблем. Проте зрозуміло, що насправді ці проблеми
взаємозалежні, отже для їх вирішення слід застосовувати комплексний
підхід. Тільки на основі системного аналізу можна отримати справді
адекватну оцінку стану справ на підприємстві та розробити ефективні
заходи щодо його поліпшення.
За К. Марксом, ефект - це підсумок, результат діяльності, а
ефективність - здатність отримати ефект, робити дії і характеризується
відношенням ефекту до витрат ресурсів, шо забезпечили отримання
ефекту.
Всі чинники підвищення ефективності функціонування
підприємств зводяться до трьох напрямків:
1) управління витратами і ресурсами;
2) напрямки розвитку і удосконалення операційного процесу;
3) напрями удосконалення системи управління підприємством та
всіма видами його діяльності.
Саме до складу третьої групи відноситься оптимізація системи
адміністрування і бізнес-процесів через поліпшення системи
планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності
підприємства.
Поліпшити систему планування, обліку і контролю за
основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою
впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого
і всебічного впровадження сучасних інформаційних технологій:
розвитку комп‘ютерних мереж зв‘язку, застосування програмного
забезпечення тощо. Насамперед це стосується системи організації
фінансового менеджменту, бюджетування, управління фінансовими
потоками та витратами.
Поняття контролю, на думку Бєліка В., можна інтерпретувати
як у вузькому розумінні - як один з етапів процесу управління (або як
одну з його функцій), так і в більш широкому розумінні як підсистему,
що входить у структуру загального управління організацією, що
впливає на ряд елементів: планування, організація, облік, аналіз,
регулювання.
Досягнення цілей контролю в управлінні забезпечується
реалізацією завдань, які полягають у досягненні таких основних
показників ефективності управління організацією:
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- відповідність діяльності організації прийнятому курсу дій та
стратегії;
- стійкість організації з фінансово-економічного, ринкового і
правового поглядів;
- збереженість ресурсів і потенціалу організації;
- належний рівень повноти і точності первинних документів і
якості первинної інформації для успішного керівництва і прийняття
ефективних управлінських рішень;
- показників безпомилковості реєстрації й обробки фінансовогосподарських операцій організації;
- раціональне й ощадливе використання усіх видів ресурсів;
- дотримання
працівниками
організації
встановлених
адміністрацією вимог, правил і процедур;
- дотримання вимог законів і підзаконних актів, виданих
органами влади і її суб‘єктів, а також повноважними органами
місцевого самоврядування тощо.
Отже, в результаті проведеного дослідження нам вдалось
з‘ясувати, що контроль є невід‘ємним елементом системи управління
підвищенням ефективності діяльності підприємства та потребує
вивчення нових методів і впровадження їх на практиці.
УДК 657
Кравчак В.Г.
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженому
попиті обсяг виробництва і реалізації продукції є взаємозалежними
показниками, при чому на перше місце висувається обсяг реалізації
продукції, оскільки саме він є основою розробки виробничої програми.
Відповідно до П(с)БО 9 «Запаси» готовою вважається продукція,
яка виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає
технічним і якісним характеристикам, які передбачені договором або
іншим нормативно-правовим актом [1].
Готова продукція на підприємстві проходить декілька етапів:
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випуск продукції з виробництва і здача її на склади;
зберігання продукції на складах підприємства;
відпуск продукції для внутрішніх господарських потреб
(тара);
реалізація продукції [2, с.301].
В бухгалтерському обліку готова продукція повинна
оцінюватись у відповідності до П(с)БО 9 «Запаси» за первісною
вартістю, для визначення якої використовується П(С)БО 16
«Витрати» [3].
Витрати на виробництво готової продукції включають прямі
матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі
витрати, а також постійні (розподільні і нерозподільні) та змінні
загальновиробничі витрати.
Отже, первісна вартість готової продукції залежить від величини
витрат понесених на її виробництво та від правильного їх розподілу
відповідно до асортименту.
5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 9 «Запаси»: наказ Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 [Електронний ресурс] / Верховна Рада
України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
6. Нашкерська Г.В. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / Г.В. Нашкерська. – К. :
центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати»: наказ
Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 [Електронний ресурс] /
Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

УДК 657
Кравчик В.М.
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНАТТЯ «ДОХІД» В ЕКОНОМІЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
В сучасних умовах господарювання та посилення економічної
кризи для вітчизняних підприємств отримання доходу є
першочерговим завданням, оскільки дохід є основним джерелом
фінансування діяльності суб‘єктів господарювання. При цьому
ефективна діяльність підприємств неможлива без розвиненої системи
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обліково-аналітичного забезпечення процесу управління результатом
господарювання.
Дослідженню проблем організації і методології бухгалтерського
обліку та контролю доходів значну увагу приділили у своїх працях
відомі вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов,
Л.В. Гуцаленко, М.Я. Дем‘яненко, В.М. Жук, В.П. Завгородній,
Г.Г. Кірейцев, М.М. Коцупатрий, В.Б. Моссаковський, М.Ф. Огійчук,
М.С. Пушкар, В.С. Рудницький, В.Я. Савченко, П.Т. Саблук,
В.К. Савчук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко, М.Г. Чумаченко та
інші. Активно займалися вирішенням зазначених проблем зарубіжні
вчені: Х. Андерсен, А. Бабо, П.С. Безруких, Л.А. Бернстайн,
І.А. Бланк, Р. Брейлі, Ван Бреда, К. Друрі, Б. Нидлз, В.Ф. Палій,
Я.В. Соколов, Е.С. Хендріксен, А.Д. Шеремет та інші.
Хоча у вітчизняній економічній літературі приділяється
достатньо уваги проблемі обліково-аналітичного забезпечення
процесу управління доходом підприємства, дане питання є
недостатньо вивченим із врахуванням впливу кризових явищ, що
відбуваються в економічній системі.
Для управління доходами підприємства необхідна релевантна
інформація про процеси його формування та розподілу. Така
інформація формується за допомогою системи обліково-аналітичного
забезпечення, що надає управлінському персоналу інформацію у
вигляді форм фінансової, податкової, управлінської та статистичної
звітності, аналітичних даних, необхідних для здійснення оперативного
аналізу процесу формування та використання прибутку підприємства,
виходячи із підпорядкованості загальним цілям системи управління.
К. Маркс у 3му томі "Капітал" досить ретельно розглянув доходи
та джерела їх виникнення. Триєдиною формулою, яка охоплює всі
сторони суспільного процесу виробництва, він вважав: капітал –
прибуток, землю – земельна рента, працю – заробітна плата. І тільки
разом вони можуть приносити доход.
Р. Фішер будь-який вид доходу представляє у вигляді відсотку:
заробітна плата – відсоток з "людського капіталу", рента – відсоток з
земельного капіталу, а будь-який інший доход – відсоток з основного
капіталу, який існує у вигляді вироблених засобів виробництва.
На сучасному етапі розвитку українські економісти мають різні
підходи до визначення поняття доходу та відображення їх в системі
бухгалтерського обліку.
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Н.М. Ткаченко визначає, що дохід підприємства утворюється з
виручки за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги після
вирахування матеріальних витрат.
А.М. Поддєрьогін вважає, що дохід – сума коштів, яка надійшла
на рахунок підприємства за реалізацію продукції.
В.К. Скляренко дає визначення поняттю дохід – виручка від
реалізації товарів, робіт, послуг як власного виробництва, так і раніше
придбаних.
Розглядаючи визначення різних авторів, можемо зробити такі
висновки, що поняття дохід в бухгалтерському обліку відрізняється
від поняття доходу в економічній літературі. Як правило, з
бухгалтерської точки зору під доходом визнається збільшення
економічних вигід, а під економічним – певна сума грошових коштів.
1. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФА,
2006.
–
528
с.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.biznesbooks.com/2010-01-07-17-48-08/1542-v-k-skljarenko-v-m-prudnikovjekonomika-predprijatija.
2. Чацкіс Ю.Д. Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник / за ред. Ю.Д.
Чацкіс, Е.С. Гейєр, О.А. Наумчук, І.О. Власова. – К. : Центр учбової літератури,
2011. – 564 с.
3. Дежухарова Х.Т. Теоретична та облікова сутність терміну "Дохід‖ / Х. Т.
Дежухарова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія,
методологія, організація : тези доповідей учасників ІХ Міжнародної наукової
конференції. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – С. 33 – 35.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом
Міністерства фінансів України №290 від 29.11.1999р. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

УДК 657
Красюк О.В.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ
ПІДВИЩЕННЯ
Прибуток показує абсолютний ефект діяльності підприємства без
урахування використаних при цьому ресурсів, тому його слід
доповнювати показником рентабельності.Рентабельність є одним із
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важливих показників оцінки ефективності діяльності підприємств, адже
характеризує рівень прибутковості, а головною метою будь-якого
підприємства є одержання прибутку. Таким чином, питання
рентабельності є досить актуальним.
Серед провідних вітчизняних вчених-економістів, що займалися
даною проблемою, можна відмітити таких як: Шелудько В.М.,
Мазаракі А.А., Шарова А.М.,Васильєв В.В., Олексюк О.I.,
Дзюбенко Л.М., Короткевич О.В., Ганжа Ю.В., Блонська В.І. та багато
інших.
Рентабельність - це відносний показник рівня прибутковості
бізнесу. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток,
відображають остаточні результати господарювання, тому що їх
величина показує співвідношення ефекту з наявними або спожитими
ресурсами. Їх використовують для оцінки діяльності підприємства і як
інструмент інвестиційної політики і ціноутворення.
Як і прибутковість фінансових операцій, рентабельність
визначають відношенням прибутку, отриманого підприємством протягом
звітного періоду, до інвестованого у виробничу діяльність капіталу.
Показники рентабельності (рентабельність активів, власного
капіталу, діяльності) являються відносними характеристиками
фінансових результатів та ефективності діяльності підприємства. Вони
характеризують рівень віддачі витрат або міру використання наявних
ресурсів. Збільшення показників рентабельності підприємства значною
мірою залежить від зростання чистого прибутку, який залишається в
розпорядженні підприємства після сплати податків.
Основна мета аналізу прибутку і рентабельності — виявлення і
оцінка резервів зростання фінансових результатів та впровадження їх у
виробництво.
Чинники, від яких залежить рівень економічної ефективності
підприємств:
- зростання продуктивності праці, зниження фондомісткості і
матеріаломісткості продукції, поліпшення використання матеріальних
ресурсів;
- науково-технічний прогрес, впровадження прогресивної
технології, модернізація застарілого обладнання, механізація і
автоматизація виробництва, запровадження прогресивних методів і форм
організації виробництва і праці;
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- внутрішні - впровадження нових технологій, модернізація
обладнання.
Різноманітність
показників
рентабельності
визначає
альтернативність пошуку шляхів її підвищення.
Необхіднимдля цього є впровадження у виробництво досягнень
науково-технічного прогресу. Саме науково-технічний прогрес та його
ресурсозберігаючий характер забезпечують різкий поворот до
інтенсифікації.
Резервом росту прибутку підприємства є підвищення якості
виготовленої продукції, зменшення витрат на виробництво, покращення
маркетингу, а також підвищення цін. Від правильності розрахунку ціни
багато в чому залежить обсяг отримуваного прибутку, ліквідність і
платоспроможність підприємства, його фінансовий стан.
Також слід оснащувати необхідним устаткуванням цехи,
удосконалювати кадрову політику.
Отже, провівши дослідження даної тематики можна зробити
висновок, щопоказник рентабельності виробництва має особливо
важливе значення в сучасних, ринкових умовах, коли керівництву
підприємства потрібно постійно приймати ряд неординарних рішень для
забезпечення прибутковості, а, отже, фінансової стійкості підприємства
(фірми).Фактори, що впливають на рентабельність численні і
різноманітні. Одні з них залежать від діяльності конкретних колективів,
інші пов'язані з технологією і організацією виробництва, ефективності
використання виробничих ресурсів, впровадженням досягнень науковотехнічного прогресу. Тому для зростання рентабельності підприємства
повинні шукати всі можливі шляхи вдосконалення виробництва та
підвищення конкурентоспроможності власної продукції.
УДК 657
Кратік Л.М.
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В даний час для підприємстватрудовий потенціал є
визначальним в ефективності господарювання і конкурентної переваги
на ринку.
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Трудовий потенціал підприємства – це система якостей
конкретного трудового колективу, пов'язана з обов'язковим
взаємодоповненням, взаємозалежністю і взаємодією його членів. Це
запаси праці, що залежать від загальної чисельності трудових ресурсів
та їх структури за статтю та віком, знанням, соціальною мобільністю,
ступенем відповідності демографічної структури працівників умовам
підвищення ефективності праці [1].
Проблемі збереження і розвитку трудового потенціалу
приділяли значну увагу в своїх працях такі вчені, як В.М. Мороз,
О.В. Брашко, І.В. Заюков, О.Ю. Клименко, Н.В. Кальєніна,
В.В. Васильченко, та багато інших. Зокрема Д.П. Богиня та
О.А. Грішнова
Трудовий потенціал підприємства (далі – ТП) можливо
порівняти з трудовим потенціалом окремого працівника в робочому
періоді, коли одночасно проходить його формування та використання.
При цьому, чим краще трудовий потенціал використовується, тим
швидше він відновлюється та нарощується. Також можна
стверджувати, що у багатьох випадках раціональне та повне
використання трудового потенціалу старшого покоління працівників
дає змогу краще формувати потенціал молодшого через передачу
досвіду та знань.Індивідуальні потенціали, що були сформовані,
перерозподіляються за видами діяльності та по території регіонів, а у
подальшому – у сформованому трудовому потенціалі підприємства
[2].
Рівнями
прояву
трудового
потенціалу
виявляються:
індивідуальний (ТП людини); колективний (ТП підприємства);
суспільний (ТП суспільства).
Трудовий потенціал суспільства – конкретна форма
матеріалізації людського фактору, показник рівня розвитку та межі
творчої активності працюючих. Трудовий потенціал підприємства –
гранична величина можливої участі робітників у виробничому процесі
з урахуванням психофізіологічних особливостей, рівня професійних
знань, трудового досвіду при наявності необхідних організаційнотехнічних умов. Трудовий потенціал людини – частина потенціалу
особистості яка формується на основі природних здібностей, освіти,
виховання та життєвого досвіду [3].
Кількісні та якісні характеристики потенціалу постійно
змінюються під впливом об‘єктивних чинників внутрішнього і
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зовнішнього середовища. Тому, ефективність використання трудового
потенціалу залежить від того, наскільки він відповідає потребам
виробництва.
Результати господарської діяльності залежать передовсім від
ефективності використання живої праці - найбільш активного і,
власне, вирішального фактора виробництва. Забезпеченість
підприємства необхідними трудовими ресурсами, їх раціональне
використання, високий рівень продуктивності праці сприяють
збільшенню
обсягів
виробництва
продукції,
ефективному
використанню обладнання, машин, механізмів, зниженню собівартості
та зростанню прибутку [4].
Отже, оцінка трудового потенціалу підприємства має будуватися
на основі економічних оцінок здібностей людей, створювати певний
дохід. Чим вища індивідуальна продуктивність праці робітника і
триваліший період його діяльності, тим більший він приносить дохід і
є більшою цінністю для підприємства.
1. Бухалков М.І., Управління персоналом на підприємстві: Підручник для вузів / Під
ред. М.І. Бухалкова. Кузьміна Н.М., Бабордіна О.А. – М.: Вид-во ―Іспит‖. 2009. –
320 с.
2. Маслова І.В. Управління персоналом підприємства/ І.В.Маслова. – К., 2010. - 312 с.
3. Совенко А.Г. Управління персоналом: Навч. посібник / А.Г. Совенко. – Харків:
2008. – 192с.
4.Гриньова В.М. Управліннярозвитком трудового потенціалу : монографія /
В.М. Гриньова, М.М. Новікова, М.С. Бриль – Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. – 266 с.
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ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ
Успішну діяльність сучасних підприємств важко уявити без
добре налагодженої системи обліку витрат господарської діяльності.
Тому визначення економічної сутності витрат та їх класифікації все
більше почало привертати увагу вчених.
Вивченням проблеми сутності витрат займалися як вітчизняні,
так і зарубіжні вчені: Бутинець Ф.Ф., Лишиленко О.В.,
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Крушельницька О.В.,Дерій В.А., Бойчук І.М., Голов С.В., Сміт А.,
Макрс К. та інші. Але все ж таки залишається чимало питань, які
потребують більш детального вивчення, а саме: методологія
дослідження витрат, ефективне управління витратами, сутність витрат,
як економічної категорії та їх класифікація.
На сьогодні трактування витрат є не однозначним. Це
пояснюється тим, що витрати мають вирішальний вплив на
фінансовий результат функціонування суб‘єктів господарювання,
застосовуються для визначення цінової політики підприємства,
показують
рівень
технології
та
організації
виробництва,
використовуються для оцінки ефективності господарювання шляхом
порівняння витрат та результатів діяльності.
Так, Бутинець Ф.Ф. витратами називає витрати у виробничому
процесі праці й засобів виробництва для виготовлення продукції [1].
На думку Дерія В.А. витратами доцільно називати повністю або
частково використані в процесі господарсько-фінансової діяльності
підприємства запаси, необоротні активи, трудові й інтелектуальні
ресурси, а також зменшення зобов‘язань підприємства перед
бюджетом, кредиторами та іншими юридичними і фізичними особами
[2]. Згідно п. 6 П(С)БО 16 «Витрати» - це зменшення економічних
вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, яке
призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Класифікація витрат передбачає групування витрат у групи
відповідно, які складаються з однорідних за своїм змістом або
близьких між собою витрат. Детальний склад класифікації витрат за
видами діяльності передбачено Планом рахунків бухгалтерського
обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських операцій
підприємств і організацій [4].
Найважливішим аспектом класифікації витрат є те,що їх
поділять залежно від видів діяльності суб‘єкта господарювання.
Відповідно до цього поділяються на витрати операційної, фінансової
та інвестиційної діяльності.
Втрати від операційної діяльності включають:
- собівартість реалізації продукції;
- адміністративні витрати;
- витрати на збув;
- інші операційні витрати.
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Витрати фінансової діяльності підприємства – це витрати на
відсотки (за одержаними кредитами, випущеними облігаціями,
фінансовою орендою тощо) та іншими витрати підприємства. Багато
підприємств, що здійснюють інвестиції, обліковують втрати від своєї
діяльності за методом участі в капіталі. Втрати від участі в капіталі –
збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства,
які обліковують за методом участі в капіталі.
Також законодавством встановлено, що витрати від операційної
діяльності групуються за економічними елементами:
- матеріальні витрати - вартість витрачених у виробництві
сировини та основних матеріалів, палива та енергії, купівельних
напівфабрикатів та комплектуючих виробів;
- витрати на оплату праці – заробітна плата, премії та
заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата
відпусток;
- відрахування на соціальні заходи – відрахування на
загальнообов‘язкове держане соціальне страхування, відрахування на
інші соціальні заходи;
- амортизація – сума нарахованої амортизації основних засобів,
нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
- інші витрати – витрати на відрядження, на послуги зв‘язку,
плата за розрахунково-касове обслуговування [3].
Отже, можна зробити висновок, що витрати відіграють важливу
роль в управлінні підприємством. Питання щодо економічної сутності
витрат потребує подальшого вивчення науковцями. А щодо
класифікації, то кожне підприємство в сучасних умовах
господарювання самостійно повинно класифікувати витрати за такими
ознаками, які найбільшою мірою є зручними у використанні та
відповідають різним потребам управління.
1. Бутинець Ф.Ф. Витрати виробництва та їх класифікація для потреб управління
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2012_1/2.pdf.
2. Дерій В.А. Термін «витрати» і його трактування для потреб обліку і контролю /
В.А. Дерій // Галицький економічний вісник. – 2010. - № 1(26). – С.154-160.
3. Партин, Г.О.Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та
інструментарій [Текст]: монографія / Г. О. Партин – К.:УБС НБУ,2008. –219с.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
У сучасних ринкових умовах господарювання правила диктують
покупці і замовники, яким вигідно спочатку отримати товар або
прийняти роботу, а тільки потім розрахуватися. Для того щоб
утримати свої позиції на ринку, постачальники та підрядники
слідують бажанням клієнтів і все частіше використовують комерційне
кредитування, надають відстрочки платежів, тощо. У наш час нерідкі
випадки невиконання боржниками своїх зобов'язань. Це пов`язано з
існуванням проблеми неплатежів, що визначає актуальність даної
теми. Вирішення даної проблеми багато в чому залежить від
удосконалення бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.
Обліку дебіторської заборгованості присвячені праці таких
вітчизняних дослідників, як Білик М.Д., Голова С.Ф.,. Коблянської
О.В, Костюченко В.М., Матициної Н.М., Нападовської Л.В.,
Шаповалової А.П., Самвонової С.О. та інших.
Згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» [1] дебіторська
заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність
отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її сума може
бути достовірно визначена.
До основних проблем, що виникають в процесі організації
обліку дебіторської заборгованості належать:
- недостатня розробленість плану рахунків бухгалтерського
обліку а саме: відображення в обліку та оцінка довгострокової та
поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги (в
т.ч. передбаченої та непередбаченої договором);
- неефективність та непристосованість методів обрахунку
резерву сумнівних боргів, відповідно до П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість», до обліку на підприємствах в Україні [2];
- майже повна відсутність контролю за станом та обсягами
сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості на вітчизняних
підприємствах;
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- невідповідності та розбіжності обліку дебіторської
заборгованості між змістом П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»
та положенням МСБО;
- складність при оподаткуванні ПДВ при укладанні договорів з
іноземними компаніями на передачу прав інтелектуальної власності та
прав на їх користування, а також нерозвиненість обліку
взаєморозрахунків, а саме використання факторингу для ефективного
управління дебіторською заборгованістю.
З метою удосконалення обліку дебіторської заборгованості
необхідно здійснити наступні заходи: виключення із партнерів
підприємств з низькою платоспроможністю; періодичний перегляд
граничної суми кредиту стосовно кожного дебітора; розробка заходів
роботи з дебіторами зі створенням цільової групи та зазначенням
термінів, відповідальних, оцінки витрат та отриманого ефекту;
урахування інформації про зміни розмірів простроченої дебіторської
заборгованості у фінансових планах підприємства [3]; застосування
програмного «конструктора» на базі інтеграції функціонального
модуля з підсистемами, що пов‘язані з фінансовими та виробничими
аспектами управління; звіряння в електронній формі взаємних вимог
та зобов‘язань і визначення найбільш раціональних способів
погашення взаємної заборгованості; проведення взаємозаліків,
поступово скорочуючи обсяги заборгованості; ведення обліку та
звітності проведених взаєморозрахунків.
Таким чином можна зробити висновок, що вдосконалення
політики управління дебіторською заборгованістю є шляхом
покращення розрахункової дисципліни підприємства, адже саме
політика управління дебіторською заборгованістю, яка представляє
собою частину загальної політики управління оборотними активами і
маркетингової політики, спрямованої на розширення обсягів реалізації
продукції, визначає ефективність роботи підприємства.
1. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10
[Електроний ресурс] / Міністерство фінансів України № 237. – [Затверджене від
199-08-10]. – Режим доступу: htp:/search.ligazakon.ua/
2. Колеснікова О. М. Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті
Податкового кодексу України [Електронний ресурс] / О. М. Колеснікова //
Ефективна
економіка.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?Operation =1&iid=772
3. Соловей Н.В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] /
Н.В.
Соловей,
К.І
Маліношевська.
–
Режим
доступу/htp:/archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pei/2010_25/malinoshevska.pdf
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ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Собівартість тривалий час розглядали як поняття, яке практично
використовують здебільшого в плануванні, обліку та аналізі. Такий факт
знайшов своє відображення у визначенні собівартості як витрат
підприємств, з чим пов‘язано розуміння сутності і характерних ознак
собівартості, її місця і ролі в системі економічних показників.
Собівартість забезпечує процес відтворення виробництва,
охоплюючи витрати підприємства, пов‘язані з цим процесом, тобто її
основу становлять затрачені засоби виробництва та оплата праці.
Здебільшого в економічній літературі вартість і собівартість тісно
пов‘язані між собою економічними законами, це категорії різних рівнів
виробничих відносин, з них: перша є категорією виробництва, а друга –
відображає виробничі відносини, пов‘язані з розподілом продукту. І, як
справедливо зауважує Й.С. Мацкевічюс, що ―собівартість продукції – це
частина вартості, що дорівнює вартості витрачених засобів виробництва
частини вартості необхідного продукту і частини вартості додаткового
продукту, що виступає в грошовій формі і представляє частину ціни
продукту, за рахунок якої відшкодовуються витрати на освоєння,
виробництво й реалізацію і виражає певні виробничі відносини‖ [4, с. 17].
В залежності від призначення розрізняють планову, нормативну та
фактичну (звітну) собівартість продукції. Планова собівартість — це
завдання для досягнення певного рівня собівартості продукції, що
визначається на основі передових норм і нормативів використання
засобів виробництва і витрат праці. Нормативна собівартість —
відображає рівень витрат на виріб, що визначається діючими на певну
дату технічними нормами і нормативами використання засобів
виробництва і робочого часу. Фактична (звітна) собівартість — це рівень
собівартості продукції, обчисленої на основі фактичних витрат на
виробництво за певний період, з урахуванням фактичних умов
виробництва, що склалися.
У теорії і практиці економіки підприємства, на думку Гюнтера
Фанделя, незаперечною є доцільність вартісної оцінки використовуваних
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факторів виробництва та визначення пов‘язаних з ним витрат. З цим
важко не погодитись. У свою чергу, фактори виробництва – це блага, що
вводяться у виробництво з метою його здійснення, тобто які
використовуються у виробничому процесі.
При подальшому дослідженні сутності собівартості в системі
економічних категорій, окреслюється необхідність у визначенні
взаємозв‘язку та взаємозалежностей її з такими категоріями як ―витрати‖
та ―затрати‖. Це зумовлено тим, що в окремих випадках поняття
собівартості в наукових джерелах, а також на практиці ототожнюється з
поняттям витрат на виробництво [2, с. 481; 1, с.25; 3, с.19]. Однак поняття
―витрати на виробництво‖ та ―собівартість‖ не можна вважати
синонімами, більш того, ототожнювати.
Отже, собівартість – це вартісне вираження витрат факторів
виробництва на окремі види продукції, і одночасно під витратами слід
розуміти процес зменшення (витрачання) ресурсів, що призводить до
зменшення власного капіталу.
1. Вахрушина М.А. Бухгалтерський управленческий учет /Вахрушина М.А.― М.:
Финстатинформ, 2010. ― 494с.
2. Фандель Гюнтер. Теория производства и издержек / Фандель Гюнтер: пер с нем. под
руководством и науч. ред. М.Г. Грещака. ― К.: Таксон, 2012. ― 528 с.
3. Керимов В.Э. Теория и практика организации управленческого учета на
производственных предприятиях: Научное издание / Керимов В.Э. ― М.: ИВЦ
«Маркетинг», 2011. ― 328 с.
4. Методичні рекомендації по формуванню собівартості продукції (робіт, послуг) в
промисловості від 2 лютого 2011р. № 47 // Е-mail@liga.net
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Проблема вдосконалення внутрішнього аудиту грошових коштів
підприємства є досить актуальною, оскільки він забезпечує отримання
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достовірної та повної інформації про рух грошових коштів, що в свою
чергу підвищує якість та оперативність ухвалення управлінських
рішень, а отже ефективність використання грошових коштів
підприємства.
Дослідженню питання аудиту грошових коштів присвячено
праці багатьох вчених та науковців, зокрема: М.Д. Білика, М.Т.
Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Н.І. Гордієнко, Н.І. Дорош, Л.П. Кулаковської,
В.Я. Савченка, М.Г. Чумаченка, Б.Ф. Усача та ін.
Метою дослідження є розгляд мети і методів проведення
внутрішнього аудиту грошових коштів та розробка рекомендацій з
його вдосконалення.
Внутрішній аудит грошових коштів на підприємствах
передбачає перевірку правильності організації та методики ведення
бухгалтерського обліку, а також надання рекомендацій щодо його
вдосконалення та проводиться за такими напрямками: аудит касових
операцій, аудит операцій на поточному і валютному рахунках та аудит
інших коштів.
У працях багатьох науковців розкриваються мета та методи
внутрішнього аудиту грошових коштів, дану інформацію можна
систематизувати та представити у вигляді рисунку (рис. 1).
Методику проведення внутрішнього аудиту грошових коштів
можна в подальшому удосконалити шляхом:
залучення компетентних фахівців, проведення їхньої
сертифікації та постійне підвищення рівня кваліфікації працівників в
даній галузі;
удосконалення законодавчого регулювання внутрішнього
аудиту в Україні та подальша розробка і впровадження національних
нормативів;
слідкування за змінами в законодавчій та нормативній базі;
розробки та впровадження нових автоматизованих систем
обліку, а також удосконалення вже існуючих («1С: Бухгалтерія» та
система «Клієнт-банк»).
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Внутрішній аудит грошових коштів
Мета
Встановити достовірність даних щодо наявності та руху
грошових коштів, повноти і своєчасності відображення
інформації в зведених документах та облікових регістрах,
правильність ведення обліку грошових коштів і розрахунків
відповідно до прийнятої облікової політики, достовірність
відображення залишків у звітності господарюючого суб'єкта.
Методи внутрішнього аудиту
Методи проведення
перевірки

Методи організації
перевірки

інвентаризація;
документальна (перевірка по
суті, формальна, арифметична);
підтвердження;
обстеження;
аналітичні процедури;
опитування;
тестування;
спостереження;
дослідження;
спеціальна перевірка;
зустрічна перевірка;
перевірка механічної точності.

суцільна;
вибіркова;
аналітична;
комбінована;
з використанням
комп‘ютерної техніки.

Рис. 1. Мета, завдання та методи внутрішнього аудиту грошових
коштів
Отже, проблема ефективного проведення внутрішнього аудит
грошових коштів на підприємстві є досить актуальною та потребує
подальшого вивчення і вдосконалення.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ
Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості
продукції завжди вважалися найважчими ділянками в роботі
бухгалтерії будь-якого виробничого підприємства. І ці важливі та
важкі ділянки обліку мають коло проблем, що потребують вирішення.
По-перше, в сучасній економічній літературі існують різні
трактування поняття «витрати». Розбіжності виникають у зв‘язку з
різними підходами до цієї категорії. В одних літературних джерелах
«витрати» розглядають з позиції придбання засобів виробництва, в
інших - із позицій використання її в процесі виробництва.
Однією з основних проблем обліку витрат підприємствах в
Україні, є проблема повноти та своєчасності їх відображення у системі
обліку. Ця проблема досить багатопланова, надзвичайно складна й
стосується всього нашого суспільного ладу, особливо системи влади,
способу життя, системи оподаткування й тіньового сегмента
української економіки. Нині переважна більшість вітчизняних
підприємств відображає власні витрати неповністю.
Найбільший відсоток витрат, що залишається поза обліком,
належить до витрат на оплату праці, тому немає нічого дивного, що в
науковому обігу з'явився термін «тіньова зарплата». Джерелом коштів
для покриття такої заробітної плати виступають «тіньові доходи», які
виникають за рахунок вартості необлікованої реалізованої продукції
(робіт, послуг). Основних причин «тіньової зарплати», є кілька:
1) високий рівень корупції в державних і місцевих органах
влади, що передбачає систему хабарів, які опосередковано впливають
як на фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), так і на
справедливу ціну продажу;
2) значний відсоток відрахувань від фонду оплати праці до
соціальних фондів, що посилює податковий тягар на підприємства і не
дає їм нормально розвиватися;
3) відсутність дієвих нормативно-правових актів України;
4) низька ефективність чинних форм, видів, типів систем і
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механізмів економічного контролю в Україні.
Згідно з п. 16 П(С)БО 16 «Витрати», загальновиробничі витрати
поділяються на постійні та змінні. Проте в дійсності такий розподіл
доволі важко зробити, важко визначити які витрати на обслуговування
і управління виробництвом (цехів, дільниць) змінюються пропорційно
до обсягу діяльності, а які не змінюються. Тому велика кількість
суб‘єктів
господарювання
взагалі
не
робить
поділу
загальновиробничих витрат на змінні чи постійні, а просто розподіляє
всю їх суму з використанням обраної бази. Отже, всі
загальновиробничі витрати на даних підприємствах є розподіленими
та включаються повністю у виробничу собівартість продукції.
Виникають наступні дві проблеми: по-перше, це використання
показника "нормальна потужність", по-друге, недоцільність виділення
нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і включення їх
до собівартості реалізованої продукції. Знову ж таки, в п. 16 П(С)БО
16 «Витрати» передбачено, що постійні загальновиробничі витрати
розподіляються виходячи з нормальною потужності підприємства. Але
визначити її, тобто «очікуваний середній обсяг діяльності», що може
бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом
кількох періодів або операційних циклів для багатьох підприємств
стало серйозною проблемою. В нашій державі взагалі говорити про
нормальні умови або звичайну діяльність дуже важко. Це пов‘язано
насамперед з політичною і економічною нестабільністю країни.
Умови, в яких існують підприємства досить швидко змінюються. Що
стосується нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, то
їх сума часто становить невеликий відсоток. На наш погляд
недоцільно виділяти їх в окрему групу та відносити на собівартість
реалізованої продукції.
Наступною проблемою обліку витрат підприємства є проблема
створення єдиної інформаційної загальнодержавної бази норм і
нормативів для обліку та контролю за витратами підприємства. Така
інформаційна база вкрай необхідна Україні, адже, матеріаломісткість
вітчизняної продукції значно вища, ніж у країнах Заходу. Це означає,
що в нашій державі вагома частка списаних на витрати виробництва
матеріальних цінностей розкрадається чи насправді використовується
на виробництво тіньової продукції, яку підприємство не обліковує і за
яку не платить ніяких податків, зборів, платежів.
Нормативна база, яка існує в нашій державі, безнадійно
застаріла. Наша законодавча і виконавча влада зобов'язані приділяти
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більше уваги розробці й запровадженню норм і нормативів обліку з
метою скорочення сум непродуктивних витрат та наведення
елементарного порядку і дисципліни на підприємстві.
УДК 338.5:005.52
Кушнір Т.В.
*Науковий керівник: Волкова Н.А., доцент
Одеський національний економічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИТРАТ
Пошук шляхів зниження витрат виробництва слід розглядати як
фактор підвищення прибутковості й ефективності роботи підприємств,
забезпечення їх стабільності в ринковому середовищі, розширення
можливостей внутрівиробничої реструктуризації відповідно до змін
кон‘юнктури ринків збуту продукції. Тому необхідність дослідження
витрат є актуальним питанням в сучасних умовах господарювання.
Метою аналізу витрат підприємства є оцінка рівня витрат,
виявлення можливостей раціонального використання матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів, ефективне управління ними.
У процесі аналізу витрат вирішуються наступні завдання:
перевірка обґрунтованості прийнятих управлінських рішень
щодо витрат підприємства;
оцінка тенденцій зміни витрат підприємства, що дає змогу
втручатися в процеси діяльності підприємства й оптимізувати їх;
дослідження причин відхилення фактичних витрат від
планових чи витрат попередніх періодів;
виявлення резервів зниження витрат підприємства та
розроблення заходів щодо їх мобілізації.
Існує багато різних точок зору щодо сутності витрат. Відповідно
до П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО З
«Звіт про фінансові результат» та П(С)БО 16 «Витрати» витрати зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або
збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілення власниками). У Податковому Кодексі України
представлено таке визначення витрат: витрати - сума будь-яких витрат
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платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності
платника податку, в результаті яких відбувається зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу
(крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу
власником). А на думку С.Г. Чигасової витрати становлять сукупність
переміщень фінансових засобів і належать або від активів, якщо
спроможні принести дохід у майбутньому, або від пасивів, якщо цього
не виникне і зменшиться нерозподілений прибуток підприємства за
звітний період.
Аналіз витрат підприємства здійснюється за такими
напрямами:
1. Аналіз витрат звичайної діяльності:
а) аналіз рівня та динаміки витрат звичайної діяльності;
б) аналіз структури витрат звичайної діяльності та її зміни;
2. Аналіз операційних витрат:
а) аналіз витрат на одну гривню вартості продукції;
б) аналіз операційних витрат за економічними елементами;
в) аналіз операційних витрат за статтями калькуляції;
3. Аналіз виробничої собівартості продукції:
а) аналіз прямих матеріальних витрат;
б) аналіз прямих витрат на оплату праці;
в) аналіз непрямих витрат.
Загальна сума витрат може змінитися через:
1) Обсяг випуску продукції в цілому по підприємству (VBПзаг);
2) Її структуру (У∂і);
3) Рівень змінних витрат на одиницю продукції (Ві);
4) Суму постійних витрат на весь випуск продукції (А).

З заг

(VВВ заг Y i

Bi )

A

Резерви зниження витрат визначаються за рахунок конкретних
інноваційних витрат: впровадження нових технологій , поліпшення
організації виробництва і праці , використання ресурсозберігаючих
технологій , використання маловідходних технологій
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Отже, інформація про витрати є дуже вагомим фактором на всіх
стадіях управління. Метою аналізу витрат є оцінка їх з позиції
раціональності використання і виявлення можливостей щодо їх
економії у поточному та перспективному періодах. Раціональним
вважається таке використання затрат, яке сприяє покращенню
кінцевих результатів, тобто безперервне зростання товарообігу і
збільшення прибутків.
УДК 33.330.5
Кушнірук С.Р.
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ НА
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день на багатьох підприємствах України
спостерігається відсутність чітко налагодженої системи внутрішнього
контролю, що, як наслідок, призводить до випуску бракованої
продукції, постійних крадіжок, невиконання підлеглими своїх
основних функції та відсутності координації дій між учасниками
трудового процесу. В сучасних умовах внутрішній контроль набуває
дедалі більшого значення, адже виступає засобом поліпшення
показників діяльності підприємств і організацій, їх подальшого
розвитку та удосконалення [1].
Внутрішній контроль фіксує та відслідковує дотримання
суб‘єктами контролю вимог чинних законодавчих та нормативних
актів щодо ефективності та цільового використання бюджетних або
власних коштів, збереження майна; правомірності та ефективності
використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів,
достовірності бухгалтерського обліку і звітності тощо [2].
Результати проведених органами Державної фінансової інспекції
України контрольних заходів засвідчили порушення внутрішнього
контролю в І півріччі 2014 році - було виявлено порушення майже на
3,2 тис. підприємствах. Загалом протягом першого півріччя 2014 року
на понад 2,3 тис. підприємств, установ і організацій усіх форм
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власності виявлено порушень, які призвели до втрат фінансових і
матеріальних ресурсів на загальну суму майже 2 млрд гривень [3].
На основі аналізу господарської діяльності підприємств України,
можна виділити такі недоліки:
1) дублювання
контрольних
функцій
бухгалтерської,
економічної і контрольно-ревізійних служб;
2) нечітка визначеність контрольних функцій, здійснюваних
керівниками і фахівцями підприємства;
3) відсутність належного контролю за доцільністю і
ефективністю здійснення внутрішньгосподарських операцій;
4) контроль проводиться лише після закінченню планових робіт,
однак, не проводиться під час їх виконання;
5) несистемне та некомплексне здійснення контролю на
підприємствах, а дослідження лише окремих ділянок роботи.
Проблеми контролю виявляються і в високому рівні браку на
підприємстві, корупції між працівниками та між керівництвом і
працівниками.
Вважаємо, шляхами вирішення існуючої ситуації та
вдосконалення контролю на підприємствах є:
1) навчання ревізійного складу нових методів і способів
організації та проведення контрольних операцій на підприємстві, а
також навчання таких працівників основним програмним продуктам
новітніх ІТ-технологій, що дасть змогу полегшити проведення
контролю;
2) проведення контролю як перед початком здійснення робіт, під
час їх здійснення і по закінченню;
3) постійне делегування повноважень з питань контролю від
керівників вищого рівня до працівників нижчого рівня, що дозволить
уникнути дублювання функцій;
4) запровадження системи самоконтролю на підприємстві;
5) зменшення складу контрольно-наглядових органів, які
придушують розвиток малого бізнесу і ставлять завищені вимоги до
бізнесменів.
Таким чином, в питаннях контролю в Україні є багато прогалин і
він не виконується за всіма стандартами і процедурами. Тому для
вирішення цих проблем, потрібно удосконалити систему контролю і
здійснити ці заходи потрібно якомога швидше, інакше кількість
порушень буде постійно зростати, а незаконні дію стануть
виконуватися відкрито.
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КОНТРОЛІНГ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
В умовах глибокої політичної та економічної кризи, яка
нещодавно огорнула Україну особливої актуальності набувають
питання використання контролінгу як засобу управління виробничогосподарською діяльністю підприємства.
Практика показує, що одним із найкращих інструментів
ринкових перетворень всієї діяльності підприємства є впровадження
системи контролінгу, яка заснована на конкретних умовах ринку,
враховує його невизначеність, стихійний характер, швидкі зміни в
ціноутворенні тощо. Встановлено, що при різкому зростанні
значимості
правильних
управлінських
рішень,
посиленні
відповідальності менеджерів підприємства контролінг є інструментом,
що дає можливість не тільки вижити в умовах економічної кризи, але
й досягти прискореного розвитку.
Разом з цим контролінг виконує певні управлінські функції:
- попередній моніторинг, діагностику і контроль: наскільки
адекватно кількісні показники відображають якісну мету суб‘єкта
господарювання; моніторинг і діагностика прогнозів; контроль
розриву подій не відповідає цілям; діагностика обмежень; моніторинг
планів; бюджетний контроль;
- поточний контроль і моніторинг зовнішнього середовища
підприємства з метою виявлення «слабких місць»; моніторинг
внутрішнього середовища з метою раннього визначення проблем;
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- заключні діагностика і контроль: через економічні показники
діагностика і контроль виконання планів та результатів всієї
діяльності.
З‘ясовано, що для використання контролінгу в повній мірі
необхідно переглянути систему планування, обліку й економічного
аналізу на підприємстві, адже контролінг вимагає ефективного
застосування управлінського обліку як основи облікової політики –
необхідно поділити витрати на постійні і змінні, виявляти обсяги
прибутку, враховувати витрати і результати продажу як по видах
продукції, послуг, так і по сегментах ринку, групах клієнтів, місцях
формування виробничих і фінансових підсумків.
Служба контролінгу аналізує звітність підприємства, визначає
напрями перспективного розвитку і завдяки цьому надає серйозну
допомогу в ухваленні оптимальних управлінських рішень.
Слід зазначити, що впровадження контролінгу в діяльність
підприємств стає об‘єктивною необхідністю. Але його потрібно
пристосувати до умов національного ринку, до його специфіки частої
непередбачуваності. Тільки такий шлях дозволить розвиватися об‘єкту
контролінгу, забезпечить персонал роботою, достатньо високою
зарплатою, гарантує дивіденди засновникам підприємства, а державі –
податки. Інакше підприємство просто може збанкрутувати. Отже,
контролінг
є
системою
підготовки
до
настання
найнепередбачуваніших ситуацій. Робота в цьому випадку
починається у сфері бухгалтерського обліку в рамках складання
прогнозованих балансів і звітів про прибутки і збитки, щоб
передбачити ситуацію в майбутньому.
Незалежно від типу, розміру або форми власності підприємства,
менеджери і бухгалтери зобов‘язані знати всі елементи бухгалтерської
системи, моніторингу, діагностики і контролю на підприємстві для
ефективного управління, при цьому внутрішній аудит, реалізовуючи
деякі аспекти моніторингу, діагностики чи контролю, є засобом
зниження ризику банкрутства підприємства.
При аналізі систем вітчизняного контролінгу діяльності
підприємств необхідно відзначити, що всі західні теорії у цій сфері
розвивалися в умовах зрілих ринкових відносин. Формування його
цілей та спрямованості відповідало, перш за все, потребі у вирішенні
завдань оптимізації діяльності підприємства як самостійного суб‘єкта
ринкових відносин. В Україні розвиток економічних і правових
відносин тривалий період відбувався в умовах адміністративно130
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командної системи господарювання, що, цілком природно, наклало
свій відбиток на становлення теорії моніторингу, діагностики і
контролю. Оскільки діюча система господарювання надавала
підприємствам обмежену самостійність і велика
частина
управлінських рішень приймалася на рівні міністерств і відомств, то і
дані моніторингу, діагностики і контролю мали високий рівень
істотності тільки для середніх і вищих рівнів управлінських ланок.
Таким чином, зміст, форми і методи організації контролінгу
мають відповідати вимогам оптимального менеджменту підприємств в
умовах розвинених ринкових відносин, а отже, включати всі необхідні
складові моніторингу, діагностики і контролю, достатні для
досягнення поставлених цілей.
УДК 657
Львова О.О.
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
«У КОНВЕРТАХ»
«Тіньова зарплата» стала однією із найбільших проблем
сучасної економіки, у тому числі і ринку праці. За даними експертів,
сьогодні в Україні близько 45-50% заробітної плати виплачується «у
конвертах». Така ситуація призводить до значних негативних
наслідків не тільки для бюджету держави, а й для самих працівників.
Питанням
детінізації заробітних плат, присвячено багато
публікацій
різних
авторів:
З.С.
Варналія,
І.І.
Мазур,
В.А Предборський, Т.К. Кваша, В.І. Данилишин та О.Н. Стефанків та
інші.
Для подолання цього явища необхідно, перш за все з‘ясувати
його причини, а саме:
1) бажання заощадити з боку працівників і роботодавців. На
даний момент в Україні діють високі ставки податків, які повинні
сплатити робітники і працівники. Так, робітник сплачує зі своєї
зарплати близько 20% податків та внесків (ПДВО, ЄСВ), а
роботодавець повинен робити нарахування на фонд оплати праці, які
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складають приблизно 37 – 50% в залежності від класу професійного
ризику. Значна частина українських підприємців не в змозі робити такі
виплати.
2) нестабільність податкового законодавства, високий
податковий тиск і нерівномірність податкового навантаження на
суб'єкти господарювання, низький рівень податкової дисципліни;
3) надмірне регулювання підприємницької діяльності;
4) низький рівень заробітної плати;
5) відсутність довіри до державних інституцій. Саме довіра до
уряду або відчуття "соціальної солідарності" спонукає людей платити
податки, навіть якщо раціональною поведінкою було б ухиляння від їх
сплати. В Україні рівень довіри надзвичайно низький.
Оплата праці в «конвертах» є вигідною як для працівника,
оскільки він отримує більш високу заробітну плату, так і для
роботодавця, який заощаджує на оподаткуванні.
Однак «тіньова заробітна плата» призводить до втрати
державою ресурсів, необхідних для забезпечення громадян належним
рівнем державних послуг.
Наслідками заробітної плати «у конвертах» є:
1) низький рівень соціального захисту громадян;
2) неякісність державних послуг у галузі охорони здоров'я,
освіти і культури;
3) ускладнене проведення державної економічної політики;
4) слабко розвинена соціальна інфраструктура;
5) низький рівень пенсій.
Рішення проблеми виходу з «тіні» заробітної плати потребує
комплексного підходу і дій одночасно з боку держави, роботодавців,
та працівників.
Серед стимулюючих заходів, що можуть сприяти детінізації
ринку праці, можна назвати наступні:
1) зменшення відрахувань до соціальних фондів;
2) зменшення податкового навантаження;
3) збільшення розміру мінімальної заробітної плати та розмірів
штрафів за нелегальне працевлаштування;
4) спрощення системи адміністрування податків, розробка
законопроектів про порядок проведення регулюючими органами
перевірок діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
Отже, питання «тіньової заробітної плати» є дискусійним і
потребує подальшого дослідження.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансовий результат є важливим показником діяльності
підприємства. Саме від нього залежить рішення про продовження
підприємства функціонування на ринку.
В
умовах
ринкової
економіки
діяльність
суб‘єктів
господарювання спрямована насамперед на отримання позитивного
фінансового результату, як джерела формування фінансових ресурсів
та основи їх сталого розвитку.
У науковій літературі питання якості забезпечення аналізу
фінансових результатів досліджували Кіндрацька Л., Білик М.,
Івахненко В., Мец В., Малік М. Й., Тарасенко Н., Савицька Г.,
Кірейцев Г.Г. та інші науковці.
На думку Моссаковського В. нині переважна більшість
підприємств відображує власні витрати і доходи неповністю [1].
Як вважає Ластовецький В. головною проблемою обліку витрат і
доходів підприємства є проблема створення єдиної загальнодержавної
бази норм і нормативів для обліку та контролю за витратами й
доходами підприємства [2].
Кірейцев Г.Г. визначає, що недоліки в організації обліковоаналітичного забезпечення зумовлені порушенням принципу
своєчасності, відставанням обліку в оформленні реальних процесів,
що відбуваються на підприємстві [3].
Але, не зважаючи на значну кількість наукових досліджень щодо
якості забезпечення аналізу фінансових результатів підприємств,
проблема залишається не вирішеною остаточно. Певною мірою це
пов‘язано із застосуванням основних форм фінансової звітності як
основи відповідного аналізу, які досить суттєво змінилися.
Про актуальність тематики обліку фінансових результатів
свідчить рівень її розгляду в наукових працях. Проте, мало хто
приділяє увагу проблемі розходження фінансових результатів між
прийнятою класифікацією видів діяльності підприємства та
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субрахунками рахунку 79 «Фінансові результати».
Фінансові інвестиції приносять значні прибутки підприємству,
але План рахунків не виділяє конкретних рахунків, на яких би
відображався результат від інвестиційної діяльності, а за таких умов,
підприємство не може чітко та наочно перевірити доцільність
залучення інвестицій та прослідкувати їх ефективність.
Але разом з тим на сьогоднішній день залишаються
неврегульованими цілий ряд питань обліку фінансових результатів.
Недостатньо уваги приділено обґрунтуванню методичних принципів, у
відповідності з якими визначаються такі категорії, як прибуток і
збиток.
Ми пропонуємо наступну послідовність контролю формування
фінансових результатів, що може використовуватися при складанні
плану контролю доходів, витрат і фінансових результатів:
- перевірка правильності класифікації, оцінки та умов визнання
доходів і результатів діяльності;
- перевірка правильності відображення доходів і фінансових
результатів від реалізації подукції (товарів, робіт, послуг);
- перевірка правильності відображення інших операційних
доходів і результатів операційної діяльності;
- перевірка правильності відображення фінансових доходів і
результатів від фінансових операцій.
Отже, основною проблемою обліку витрат і доходів
підприємства, на нашу думку, є проблема повноти та своєчасності їх
відображення у системі обліку. Ця проблема досить багатопланова,
надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу.
1. Моссаковський В. Про управлінський облік / В. Моссаковський // Бухгалтерський
облік і аудит. - 2006. - № 10. -С. 37-44
2. Ластовецький В. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності /
В. Ластовецький // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. -, № 10. - С. 7-10.
3. Кірейцев Г.Г., Нехай В.А. // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 3. – С. 84–90.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ
Основоположниками бухгалтерського обліку як науки безумовно
були Б. Котрулі (купець з Дубровника) та Лука Пачолі. Бенедето
Котрулі написав книгу «Про торгівлю і досконального купця» (1458
рік), в яку включив главу про подвійну бухгалтерію. Він вважав
бухгалтерський облік засобом управління окремим підприємством. Л.
Пачолі розглядав бухгалтерський облік як методологічну науку. Ні
перший, ні другий не створили цільної науки про бухгалтерський
облік, але вони дали поштовх до тлумачення бухгалтерського обліку в
юридичному та економічному аспектах.
Бухгалтер − (нім. Buchhalter, Buch — книга, Halter — тримач) −
спеціаліст у галузі бухгалтерії, який працює в системі обліку згідно
діючого законодавства. Його завдання − вчасно і правильно заплатити
податки і відзвітувати перед державними органами, клієнтами і
партнерами компанії, слідкувати за станом рахунку підприємства та
зводити баланс до єдиного показника. Сучасний бухгалтер повинен
задовольнити потреби тих, хто використовує облікову інформацію,
незалежно від того, чи є вони її зовнішніми чи внутрішніми
користувачами.
Сьогодні, коли інформаційне забезпечення стало найважливішим
фактором успішної господарської діяльності, функції бухгалтера
зазнали суттєвих змін. Сучасний бухгалтер займається не тільки
веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає
планування і прийняття рішень, контроль і оцінку, огляд діяльності та
аудиту тощо.
Бухгалтер повинен мати знання у таких напрямах як:
бухгалтерський облік, податковий облік, фінансовий аналіз, основи
аудиту. Вся діяльність підприємства повинна здійснюватися згідно
чинного законодавства, тому бухгалтер повинен постійно займатися
самоосвітою, слідкувати за змінами основних правил бухгалтерського
обліку, змінами в законодавстві, знаходити можливість відвідувати
спеціалізовані семінари, курси підвищення кваліфікації.
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Впровадження інновацій у навчальний процес покликане
забезпечити підвищення якості навчання й виховання майбутніх
спеціалістів або знизити витрати на досягнення звичних результатів
освіти. Йдеться про те, що метою будь-якого нововведення є
підвищення ефективності навчального процесу. Ступінь ефективності
залежить від того, яких витрат потребує конкретне нововведення і як
довго воно даватиме корисний ефект. Якщо через незначний час після
впровадження нововведення актуальною буде проблема щодо
освоєння нового, яке нейтралізує дію попереднього, то корисний
ефект такого нововведення не може бути значним, а значить витрати
на його впровадження виявляться невиправданими. Отже,
ефективність нововведення залежить від досягнутого завдяки йому
корисного ефекту, тривалості використання інноваційної технології,
витрат на її впровадження.
Міжнародні нормативи бухгалтерської освіти охоплюють
різноманітні сторони і ступені системи бухгалтерської освіти.
Наприклад в міжнародному нормативі бухгалтерської освіти №9
вказано, що професійні бухгалтери зараз виконують обов'язки в
складній соціальній, економічній та юридичній сфері, саме тому
розширюється перелік знань, якими вони повинні володіти, і тому для
підготовки кваліфікованого спеціаліста в галузі бухгалтерського
обліку в навчальному плані згідно з міжнародними нормативами,
повинно бути також передбачено вивчення в якості додаткових
дисциплін таких як: економіка, право, математика і статистика,
професійна етика, управління. Навчання за спеціальністю
«Бухгалтерський облік» завершується тестуванням на професійну
компетентність. Міжнародним нормативом №9 також зазначено, що
програми навчання обліку повинні розвивати у студента розуміння
суті і ролі обліку, а це потребує знання історичної і етичної перспектив
розвитку бухгалтерської професії, а також теоретичних основ обліку.
1. Бутинець Ф.Ф.Б26. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів
спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ,
2000 - 640 с.
2. Дичківська І.М. « Інноваційні педагогічні технології» - К.: Либідь, 2011 – 451 с.
3. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посіб. –К.: Знания-Прес, 2003. –
444с. – (Вища освіта ХХІ століття).
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
В умовах сучасного ринку правила встановлюють покупці і
замовники, для яких вигідно спочатку отримати товар або прийняти
роботу, а тільки потім розплатитися. Для того щоб утримати свої
позиції на ринку, постачальники та підрядники слідують бажанням
клієнтів і все частіше використовують комерційне кредитування,
надають відстрочки платежів і т. д. Якщо факт поставки товару (робіт,
послуг) не збігається за часом з отриманням за них грошових коштів, у
постачальника (підрядника) виникає дебіторська заборгованість.
На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань
всеукраїнського обліку є облік дебіторської 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.
Вирішенню даної проблеми сприятиме удосконалення
бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості.
Зокрема, обліком дебіторської заборгованості займалися такі
вітчизняні вчені, як Л.З.Горянська, С.Ф. Голова, Л. Городянська,
В.Г. Андрійчук, В.М. Костюченко, П.І.Гайдуцький, А.П. Шаповалова
та інші.
Актуальність даної теми полягає у важливості удосконалення
організації розрахунків, зокрема безготівкових, і необхідності
трансформації бухгалтерського обліку та аудиту розрахунків
відповідно до економічних відносин ринкового спрямування.
Саме ефективна організація розрахунків повинна активно
сприяти
зміцненню
договірної
дисципліни;
підвищенню
відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі
здійснення платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню обороту
оборотних коштів; зменшенню видатків обігу; ефективному
використанню тимчасово вільних коштів та ін.
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Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який є
контрактивним
правом отримувати грошові кошти або ціні папери від іншого
підприємства. Визнається як актив, коли підприємство стає стороною
контракту і внаслідок цього має юридичне право рано чи пізно
отримувати грошові кошти. Відповідно дебіторську заборгованість
можна визнати активом тільки тоді, коли існує ймовірність ї
погашення боржником. Якщо такої ймовірності немає, суму
дебіторської заборгованості слід списати. Управління дебіторською
заборгованістю
безпосередньо
впливає
на
прибутковість
господарського товариства і передбачає розробку дисконтної та
кредитної політики щодо малоефективних покупців і визначення
шляхів прискорення повернення боргів, а також вибір умов продажу,
які забезпечують гарантоване надходження грошових коштів. Серед
основних недоліків існуючої системи обліку дебіторської
заборгованості можна визначити такі:
1. Відсутність чіткої схеми деталізації дебіторської
заборгованості у загальній їх структурі.
2. Облікові регістри, що є рекомендовані для використання, не
передбачають достатнього накопичення інформації про розрахунки з
дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення;
3. Практично недослідженим питанням є оплата дебіторської
заборгованості.
4. Невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської
заборгованості,
оцінки
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи та послуги.
5. Недостатнє вивчення обліку сумнівних боргів. Адже
створення резервів сумнівних боргів дасть змогу підприємству
покривати заборгованість їхніх дебіторів.
Задля удосконалення обліку дебіторської заборгованості при її
автоматизації, необхідно здійснити наступні заходи:
1. Виключення із партнерів підприємств з низькою
платоспроможністю.
2. Періодичний перегляд граничної суми кредиту стосовно
кожного дебітора
3. Розробка заходів роботи з дебіторами зі створенням цільової
групи та зазначенням термінів, відповідальних, оцінки витрат та
отриманого ефекту.
4. Використання фінансових інструментів, що мінімізують
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ризики неповернення боргу: поруки, векселів, банківської гарантії,
акредитивів, інкасо.
5. Урахування інформації про зміни розмірів простроченої
дебіторської заборгованості у фінансових планах підприємства .
6. Застосування програмного «конструктора» на базі інтеграції
функціонального модуля з підсистемами, що пов‘язані з фінансовими
та виробничими аспектами управління.
7. Звіряння в електронній формі взаємних вимог та зобов‘язань і
визначення найбільш раціональних способів погашення взаємної
заборгованості.
8. Проведення взаємозаліків, поступово скорочуючи обсяги
заборгованості.
9. Ведення обліку та звітності проведених взаєморозрахунків.
Таким чином можна зробити висновок, що вдосконалення
політики управління дебіторською заборгованістю є шляхом
покращення розрахункової дисципліни підприємства, адже саме
політика управління дебіторською заборгованістю, яка представляє
собою частину загальної політики управління оборотними активами і
маркетингової політики, спрямованої на розширення обсягів реалізації
продукції, визначає ефективність роботи підприємства.
1. Дебіторська заборгованість: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10
[Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України № 237. –[Затверджене від
199-08-10]. – Режим доступу: htp:/search.ligazakon.ua/
2. Соловей Н.В. Проблеми обліку дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] /
Н.В.
Соловей,
К.І
Маліношевська.
–
Режим
доступу
/htp:/archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pei/2010_25/malinoshevska.pdf
3. Губарик О.М. Вдосконаленя обліку дебіторської заборгованості [Електроний
ресурс]
/
О.М.
Губарик.
–
Режим
доступу:
/htp:/www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&id=29

УДК 657
Матеюк Ю.С.
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ
Аналізуючи облік орендних операцій як один із важливих
елементів облікової системи встановлено необхідність забезпечення її
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відповідності юридичним вимогам, класифікаційним ознакам оренди,
адекватному документальному відображенню орендних операцій,
об‘єктивній оцінці. Лише за дотримання цих умов вона буде
забезпечувати ефективне ведення синтетичного й аналітичного обліку,
обґрунтований розрахунок орендної плати та облікового її
відображення, обліку операцій суборенди, можливість контролю
орендних операцій.
Облік орендних операцій є важливою ділянкою обліку
підприємств, що їх застосовують. Якість обліку орендованих об‘єктів
залежить від того, на скільки він охоплює реальні господарські
процеси. Всі операції з передавання (отримання) в оренду,
використання та вибуття (повернення) орендованих активів
потребують правильного документального оформлення.
Облік орендних операцій – це процесс спостереження та
перевірки здійснення господарських операцій, що впливають на
структуру майна підприємства без права власності на нього, та які
впливають на формування собівартості виробленої продукції, наданих
послуг та на фінансовий результат підприємства в цілому,
направлений на виявлення відхилень та порушень, а також прийняття
або коригування управлінських рішень.
Ефективність діяльності суб‘єкта господарювання значно
залежить від якості управління майновим потенціалом, в тому числі й
майном, яке належить підприємству на правах володіння, тобто
орендованим. Облік орендних операцій надасть змогу оперативно
виявляти відхилення та порушення в процесі відображення орендних
виплат.
Відсутність напрацювань з організації й методики проведення
обліку орендних операцій негативно впливає на якість,
обґрунтованість і достовірність отриманих результатів, що призводить
до виникнення суттєвих відхилень та порушень в процесі здійснення
господарської діяльності.
Мета обліку орендних операцій полягає у встановленні
достовірності первинних даних щодо формування розміру орендних
платежів, повноти і своєчасності відображення первинних даних в
зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення
обліку орендних операцій з об‘єктами нерухомого майна та його
відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності інформації
щодо даних операцій у фінансовій звітності.
Відповідно завдання обліку орендних операцій нададуть змогу
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побудувати алгоритм контрольних дій суб‘єктів здійснення обліку, що
забезпечить швидкий збір, обробку та узагальнення отриманих
інформаційних даних щодо формування показників діяльності
підприємства.
Об‘єктами обліку операцій з оренди виступають елементи
облікової політики, господарські операції, записи в первинних
документах, облікових регістрах, звітності щодо орендованих об‘єктів
та інформація про порушення у веденні обліку таких операцій, а також
недостачі, зловживання, які знайшли документальне відображення в
актах ревізії та перевірок, висновках аудиторів, постановах
правоохоронних органів.
До прийняття П(с)БО 14 орендні операції більшістю бухгалтерів
обліковувались як надання послуг, що суперечить правовій та
економічній сутності оренди, а також призводить до неточностей при
заповненні Декларації про прибуток підприємства.
Важливою складовою об‘єктів обліку орендних операцій є
визначення елементів облікової політики, що забезпечать законність
ведення бухгалтерського обліку орендних операцій. Елементи
облікової політики в частині орендних виплат повинні
встановлюватися на рівні підприємства з дотримання усіх норм та
положень чинного законодавства, що забезпечить єдність підходу
щодо організації та методики облікового відображення операцій з
оренди.
Проф. Ф.Ф. Бутинець зазначає, що виходячи з принципів
бухгалтерського обліку, об‘єкт може бути відображений в обліку лише
за таких умов:
1) має вартісну оцінку;
2) змінює майновий стан підприємства;
3) документально оформлений.
Необхідною умовою для ефективної реалізації обліку орендних
витрат є зацікавленість суб‘єктів господарювання в отриманні
достовірних та повних даних щодо процесу формування показників
даних витрат на всіх стадіях обліку, що забезпечить своєчасність
застосування необхідних превентивних заходів з метою збереження
економічних ресурсів підприємства.
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Одеський національний економічний університет
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ
ВАРТОСТІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Виробничі запаси є одним з найважливіших та невід‘ємних
елементів будь-якого виробництва і займають значну частку в
собівартості виготовленої продукції (товарів, робіт, послуг). Тому для
ефективного здійснення господарської діяльності та раціонального
використання
матеріальних
ресурсів
бухгалтерський
облік
підприємства повинен бути забезпечений достовірною інформацією
щодо наявних виробничих запасів.
Облік виробничих запасів на підприємстві починається з їхнього
оприбуткування та формування первісної вартості. Відповідно до
П(с)БО 9 «Запаси» первісною вартістю запасів, що придбані за плату є
собівартість запасів, яка складається фактичних витрат, пов‘язаних з
придбанням. Одним із важливих елементів собівартості
є
транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). За П(с)БО 9 «Запаси» до
складу ТЗВ включаються витрати, що пов‘язані із заготівлею запасів,
вантажно-розвантажувальними роботами і транспортуванням запасів
до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків
транспортування запасів [1]. Але даний перелік є узагальненим і
невичерпним, тому під час обліку виникають певні труднощі з
розподілом витрат на транспортно-заготівельні та витрати періоду.
Таким чином, наявна необхідність такого нормативного документу,
який би надавав максимально повний перелік ТЗВ, складений на
основі діючих нормативних актів.
Існує декілька варіантів віднесення ТЗВ до вартості запасів:
метод прямого віднесення і метод середнього відсотку. Тому на
кожному підприємстві в рамках облікової політики повинна бути
визначена процедура списання транспортно-заготівельних витрат [2, с.
429].
З методом прямого віднесення проблем не виникає, оскільки він
передбачає віднесення ТЗВ на відповідну одиницю запасів. Такий
метод є найбільш точним і дозволяє достовірно визначити вартість
одиниці запасів. Але його доцільно використати лише за умови
закупівлі однорідних товарів, коли можна точно визначити
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транспортні та заготівельні витрати тих чи інших запасів, що у
більшості випадків неможливо.
Метод середнього відсотку передбачає окремий облік
виробничих запасів за цінами придбання і накопичення ТЗВ з
подальшим їх розподілом під час вибуття запасів. Облік ТЗВ в П(с)БО
9 «Запаси» рекомендується вести на окремому рахунку, який Планом
рахунків бухгалтерського обліку не передбачено, тому підприємства
відкривають такий рахунок самостійно, як правило 201/ТВЗ або 29.
Даний метод є найбільш поширеним і зручним у використанні, але
існує значний ризик завищення вартості запасів, особливо, у разі
великої кількості різноманітних транспортних витрат та значних
різниць у цінах матеріалів. Окрім того, сам відсоток ТЗВ не завжди
можливо розрахувати досить точно, через велику кількість знаків після
коми. Також слід зазначити, що при такому підході викривлюється
сама сутність ТЗВ як складового елемента первісної вартості
виробничих запасів, так як витрати розподіляються вже після відпуску
матеріалів. Таким чином, первісна вартість запасів не є повністю
сформованою.
Отже, вважаємо, що для усунення виявлених недоліків
необхідно, по можливості, вести облік ТЗВ окремо за однорідними
групами запасів і намагатися зразу розподіляти їх на кожну одиницю
або вид. В інших же випадках – використовувати середній відсоток,
але проводити розрахунки автоматизовано з мінімальною похибкою.
Таким чином, управлінський персонал отримає змогу мати більш точні
дані щодо вартості використаних запасів у процесі виробництва, а
собівартість виготовленої продукції буде правдивою.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 20.10. 1999 р. № 246 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
2. Пальчук О.В. Проблеми формування облікової політики виробничих
запасів машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Пальчук, Н. М.
Нечай // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Економічні
науки.
–
2014.
–
Вип.25.
–
С.426-434.
–
Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkntu_e_2014_25_65.pdf – Назва з екрану.
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Різван С.С., ст. гр. 4-2 «Облік і аудит»
Харківський національний аграрний університет ім. В В. Докучаєва
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ В
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
У процесі здійснення своєї виробничо-господарської діяльності
бюджетні установи та організації, як і всі інші підприємства,
систематично придбають та використовують різні товарно-виробничі
запаси, які є важливою і значною частиною активів організації і які
мають свою класифікацію і оцінку. Актуальність теми полягає в тому,
що на сучасному етапі розвитку економіки України питання
ощадливості й економії державних ресурсів набувають особливого
значення.
Ключові питання обліку запасів (визначення, оцінка, первинний
і поточний облік) регламентуються відповідними нормативними
актами Державного казначейства та Міністерства фінансів України.
Так, відповідно до Положення з бухгалтерського обліку запасів
бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 14.11.2013 № 947 (зі змінами та доповненнями), запаси –
це активи, які утримуються для подальшого продажу, безоплатного
розподілу, передачі за умов звичайної господарської діяльності;
перебувають у процесі звичайної діяльності установи для подальшого
споживання; перебувають у формі сировини чи допоміжних матеріалів
для використання у виробництві продукції, при виконанні робіт,
наданні послуг або для досягнення поставленої мети та/або
задоволення потреб установи.
Згідно з цим положенням в бюджетних установах до запасів
відносяться наступні активи: виробничі запаси; тварини на
вирощуванні і відгодівлі; малоцінні та швидкозношувані предмети;
матеріали і продукти харчування; готова продукція; продукція
сільськогосподарського виробництва.
Специфічними об‘єктами в складі запасів бюджетних установ є
продукти харчування, медикаменти, перев‘язувальні засоби та вироби
медичного призначення, спеціальне обладнання для науководослідних робіт тощо.
144

Міжнародна науково-практична конференція
(м. Луцьк, 10 жовтня 2014 р.)

В бухгалтерському обліку придбані (отримані) або вироблені
запаси при зарахуванні їх на баланс установи оцінюються за
первісною вартістю, яка є сумою, сплаченою постачальнику
(продавцю) при придбанні; виробничою собівартістю при
виготовленні власними силами установи. Також використовується
балансова вартість запасів, за якою вони включаються до підсумку
балансу; справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив
або оплатити зобов‘язання за звичайних умов на певну дату;
переоцінена вартість – вартість запасів після проведення їх
переоцінки.
Особливістю формування первісної вартості в бюджетних
організаціях є те, що витрати, пов'язані з наймом транспорту для
перевезення запасів, не включаються до первісної вартості придбаних
запасів, а відносяться на видатки організації за відповідними кодами
економічної класифікації, за якими вони передбачені в кошторисі
доходів і видатків. Суми ПДВ, сплаченого при придбанні запасів,
також не відносяться на збільшення первісної вартості запасів, а
списуються на видатки бюджетних організацій.
Удосконалення обліку та контролю запасів в бюджетних
організаціях доцільно здійснювати за наступними напрямками:
внесення змін та доповнень до діючого законодавства з питань обліку
запасів, посилення ролі Міністерства аграрної політики України в
питанні управління методологією бюджетного обліку та звітності,
розробка нових та вдосконалення діючих форм первинних документів
для обліку запасів в бюджетних організаціях.
Для поліпшення ведення первинного, аналітичного та
синтетичного обліку запасів в бюджетних установах пропонуємо в
обліку здійснити ряд заходів. Зокрема удосконалити акти списання
запасів та книгу складського обліку запасів. В бюджетних установах
доцільно запровадити систему управлінського обліку, яка б
задовольняла оперативною інформацією керівників бюджетних
організації (багаторівневих бюджетних організацій), зокрема з обліку
руху та наявності запасів. Запровадження в бюджетних організаціях
лімітів на витрачання запасів посилить економію бюджетних коштів та
цільове їх використання. З метою встановлення реальної вартості
матеріальних запасів, а також МШП, які знаходяться на центральних
складах в бюджетних організаціях, необхідно регулярно здійснювати
переоцінку спеціально створеною комісією одночасно з проведенням
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інвентаризації. Посилити внутрішній контроль за формуванням
облікової та звітної інформації бюджетних організацій дозволить
запровадження
в
бюджетних
установах
постійно-діючого
внутрішнього контролюючого органу.
УДК 331.215.5 (477)
Михальчук Д.С.
*Науковий керівник: Доценко О.В., викладач
Одеський національний економічний університет
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ ТА УМОВИ
ДЛЯ ЇЇ РОСТУ
Відповідно до Закону України «Про оплату праці» заробітна
плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,
яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної
плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та
господарської діяльності підприємства.
Особливе місце в системі оплати праці посідає мінімальна
заробітна плата, що являє собою законодавчо встановлений розмір
заробітної плати.
Величина мінімальної заробітної плати звичайно визначається
на основі прожиткового мінімуму, який розраховується за
нормативами задоволення мінімальних потреб у товарах і послугах з
урахуванням рівня цін, і повинна відповідати йому. Якщо такої
відповідності немає, то це свідчить про відставання економічного
розвитку країни або про недосконалість існуючої системи розподілу,
оскільки мінімальна заробітна плата — одна із складових мінімальних
гарантій держави.
Відповідність мінімальної заробітної плати споживчому
мінімуму можлива лише за стабільної економічної ситуації і певного
високого рівня виробництва. В умовах кризового стану економіки
мінімальний розмір оплати праці та інші соціальні виплати
визначаються виходячи з реальних економічних умов. На сьогодні
рівень мінімальної заробітної плати є більш залежним від податкових
надходжень та пріоритетів держави щодо витрачання бюджетних
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коштів, таким чином зменшуючи роль соціальних партнерів та роль
ринку праці при визначення заробітної плати. Останнім, але не менш
важливим є те, що дуже важко передбачити результати
заполітизованого процесу встановлення як мінімальної заробітної
плати, так і прожиткового мінімуму, що в свою чергу збільшує
невизначеність, а отже і додаткові витрати на рівні підприємств.
У міру стабілізації економіки мінімальний розмір заробітної
плати повинен наближуватися до рівня прожиткового мінімуму.
Відповідно до статті 6 Закону України „Про державні соціальні
стандарти та державні соціальні гарантії" базовим державним
соціальним стандартом є прожитковий мінімум, який щорічно
встановлюється Кабінетом Міністрів після проведення науково
громадської експертизи сформованих набору продуктів харчування,
набору непродовольчих товарів і набору послуг та затверджується
Верховною Радою. На основі прожиткового мінімуму повинні
визначатись державні соціальні гарантії та стандарт у сферах доходів
населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного
обслуговування, охорони здоров'я та освіти.
Розглянемо співвідношення мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму в динаміці за 2008-2014 рр.
Таблиця 1
Співвідношення мінімальної заробітної плати (МЗП) та прожиткового
мінімуму (ПМ) в динаміці за 2008-2014 рр.
Рік, місяць

МЗП,грн

ПМ, грн

МЗП до ПМ, %

01.01.08

515,00

562,00

86,99

01.01.09

605,00

626,00

96,65

01.01.10

869,00

825,00

105,33

01.01.11

941,00

894,00

105,25

01.01.12

1073,00

1017,00

105,50

01.01.13

1147,00

1108,00

103,52

01.01.14

1218,00

1176,00

103,57

З 1 січня 2014 року розмір мінімальної заробітної плати
працівників в Україні складає 1218 грн. на місяць. У січні 2010 року
мінімальна заробітна плата в перше стала більшою за прожитковий
мінімум на 5,33%. За останні сім років розмір мінімальної заробітної
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плати збільшився майже в два с половиною рази – з 515 грн. (розмір
мінімальної заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2008 р.).
Зростання заробітної плати повинно ґрунтуватися на зростанні
граничної продуктивності праці, яке виникає внаслідок конкуренції
між компаніями, сприятливого бізнес середовища та стабільної
економічної політики уряду. Лише така стратегія допоможе підняти
рівень доходів більшості українських громадян понад рівень
прожиткового мінімуму.
Відповідно до поточної ситуації з існуючою мінімальною
заробітною платою, доцільно було б зробити наступне:
1. Не запроваджувати адміністративне підвищення мінімальної
заробітної плати як це було проголошено.
2. Не прив‘язувати мінімальну заробітну плату до довільно
визначеного та такого, що не відповідає реальності, критерію бідності
- прожиткового мінімуму. Це допоможе уникнути дуже
заполітизованого
та
неузгодженого
щорічного
процесу
адміністративного встановлення прожиткового мінімуму та
мінімальної заробітної плати.
3. Потрібно платити заробітну плату відповідно до
продуктивності. Для обчислення мінімальної заробітної плати
потрібно поки що використовувати єдиний існуючий та доступний
агрегований показник, що апроксимує продуктивність, а саме середню
заробітну плату, яка обчислюється Держкомстатом. Прив‘язування
рівня мінімальної заробітної плати до середньої заробітної плати на
рівні певного відсоткового виразу допоможе мінімізувати потенційні
негативні наслідки підвищення мінімальної заробітної плати, в цей же
час забезпечуючи те, що низькооплачувані працівники беруть участь у
зростаючому добробуті країни, який відбувається внаслідок зростання
економіки.
4. Для уникнення безпідставних змін на ринку праці
рекомендується встановити мінімальну заробітну плату на рівні
близько 40-45% середньої заробітної плати за певний період в
минулому.
5. Для зниження бар‘єрів входу на ринок праці для
некваліфікованих працівників та молоді уряд повинен дозволити
тимчасові платежі їм на рівні, нижчому за мінімальну заробітну плату.
Однак в середньостроковому періоді не є доцільним дозволяти
мінімальній заробітній платі зростати відповідно до продуктивності.
Оскільки гранична продуктивність різних груп працівників змінюється
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по-різному, рівні заробітної плати також повинні бути різними. Інакше
ринок праці не буде в стані рівноваги. Незмінна структура заробітної
плати призведе до зростання структурного безробіття. Отже, уряд
повинен буде розглянути питання щодо доцільності існування
мінімальної заробітної плати для вирівнювання ринкових позицій
низькокваліфікованих працівників та вирішити, чи буде більш
прийнятним вільне встановлення заробітної плати.
УДК 657
Мілевська О.М., ст. викладач,
Щурова О.С.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ
МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
В умовах економічної кризи, підприємству, щоб бути
рентабельним та конкурентоздатним, необхідно більш ретельно та
сумлінно планувати кошторис витрат на поточний період, тому на
підприємстві повинен розроблятись чіткий план з використання
інструментів, спеціального одягу та інвентарю, які безпосередньо
використовуються у виробничому процесі. Отже, дуже важливим та
актуальним є питання ефективної організації на підприємствах обліку
малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), яка б допомогла
вірно оцінювати їх вартість, здійснювати внутрішній контроль за їх
надходженням, експлуатацією та вибуттям.
Питання теоретичної розробки проблем організації та ведення
бухгалтерського обліку МШП досліджували у своїх працях такі
вітчизняні вчені, як Білуха Н.Т., Бутинець Ф.Ф., Кулаковська Л.П.,
Савченко В.Я. та інші. Разом з тим, деякі методологічні аспекти щодо
сутності МШП потребують проведення подальших досліджень.
Так, важливими проблемами обліку МШП на підприємствах є :
відсутність єдиної універсальної методології обліку МШП в
нормативно-законодавчій базі;
правильна організація аналітичного обліку МШП.
Мета даної роботи полягає в виявленні проблем організації та
ведення обліку МШП на підприємствах, а також пошук шляхів їх
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вирішення.
Згідно з П(С)БО-9 «Запаси» визначення МШП звучить так: «До
складу запасів відносяться малоцінні та швидкозношувані предмети,
використовувані протягом не більш одного року чи нормального
операційного циклу, якщо він перевищує один рік. Під операційним
циклом розуміється проміжок часу між придбанням запасів для
здійснення діяльності й одержанням засобів від реалізації зробленої з
таких запасів продукції чи товарів і послуг» .
Малоцінні та швидкозношувані предмети суттєво відрізняються
від інших видів запасів (сировини, матеріалів, палива), обсяги або
кількість яких поступово зменшується в результаті їх використання.
МШП, в свою чергу, зберігають натурально-речову форму до кінця
строку корисного використання та багато разів беруть участь у
виробництві, тобто поводять себе як основні засоби.
У Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р.
№ 2 (із останніми змінами та доповненнями від 30.12.2013р.)
зазначаються наступні два критерії визнання МШП активом:
- підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом
власності або з правом повного господарського оперативного
управління на придбані (отримані) запаси;
- підприємство здійснює управління та контроль за МШП.
Однак, через наявність розбіжностей в нормативних документах,
оскільки ні в П(С)БО-9 «Запаси», ні в Методичних рекомендаціях з
бухгалтерського обліку запасів, ні в інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку не наведено чітких ознак
класифікації та оцінки МШП. Тому, підприємства мають право
самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів, що входять до
складу МШП.
Отже, проблема розробки і прийняття Положення (стандарту),
яким були б встановлені методологічні принципи формування в обліку
інформації про МШП є актуальною і досі відкритою.
Також для усунення наведених проблем організації та ведення
обліку МШП доцільно включити до синтетичного рахунку 22
«Малоцінні та швидкозношувані предмети» наступні аналітичні
рахунки:
221.1 «Спеціальний одяг, взуття і запобіжні пристосування»;
221.2 «Господарський інвентар»;
221.3 «Спеціальні інструменти і спеціальні пристосування»;
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221.4 «Офісне обладнання»;
221.5 «Інші малоцінні та швидкозношувані предмети».
Запропоновані аналітичні рахунки дадуть змогу поділити
малоцінні предмети на групи, що спрощує аналітичну роботу відділу
бухгалтерії та дозволяє здійснювати постійний контроль за їх рухом.
Отже, використання запропонованих шляхів вирішення проблем
організації та ведення обліку і контролю малоцінних та
швидкозношуваних предметів дасть змогу підвищити прибутковість та
конкурентоспроможність підприємства. Тому, єдиний шлях вирішення
раніше поставлених проблемних питань з обліку МШП – формування
єдиної, цілісної методології обліку.
УДК 321.7 (477)
Міняйло В. П., к.е.н., асистент,
Баранюк Ю.Р.
Київський національний торговельно-економічний університет
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМ
ПРОЦЕСОМ
На сучасному етапі розвитку економічних відносин дуже
важливим залишається питання контролю фінансової діяльності
держави. Відповідно однією з найважливіших ланок даної сфери та її
невід‘ємною частиною є бюджетний контроль.
Через механізми бюджетного процесу забезпечується реалізація
фінансової (бюджетної) політики держави – вирішується питання
обсягу надання державних послуг та їх фінансування, а тому, досить
вагомою є політична складова від якої залежить врегулювання
політичних інтересів різних рівнів влади, політичних партій, суб‘єктів
бізнесу та інших угруповань, які здійснюють свою діяльність в
інституціонально-функціональному
середовищі,
яке
об‘єднує
бюджетну систему та відповідні владно-фінансові та громадські
інститути. Особи, які являються представниками влади і державні
службовці, депутати можуть при прийнятті рішень та використання
бюджетних коштів переслідувати різні інтереси. Саме пошук
компромісу рішень у бюджетному процесі повинен відповідати
національним інтересам – суттєвому поліпшенню добробуту усіх
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громадян та економічного становища держави, а не окремих осіб.
Досягнення цієї мети можливе за умови налагодження в державі
дієвого фінансового контролю. Даний контроль не повинен
забезпечуватися тільки державними органами, а і свідомим
громадянським суспільством. Публічність дій влади в питаннях
формування, розподілу, перерозподілу і використання суспільних
фондів фінансових ресурсів може бути досягнута за умови здійснення
контролю зі сторони громадськості. Вибір стратегії громадського
контролю завжди спирається на визнання факту неспроможності влади
у вирішенні певних проблем. В разі невиконання владою деяких
функцій або зобов'язань відносно громадян доцільною є техніка
контролю, яка спрямована на протидію такої політики влади.
Громадський контроль бюджетного процесу є законодавчою
вимогою та однією із умов успішного функціонування бюджетної
системи будь-якої цивілізованої демократичної країни. Ефективність
такого контролю може бути забезпечена в його присутності на всіх
стадіях бюджетного процесу. Такий контроль буде мати
односторонній підхід і не враховуватиме всі, досить важливі, аспекти
та особливості фінансової роботи з публічними коштами у
безперервності
здійснення
бюджетного
процесу.
Система
громадського контролю має включати наступні суб‘єкти контролю:
- засоби масової інформації;
- громадські організації та об‘єднання;
- свідомі громадяни;
- політичні партії;
- незалежні аналітичні центри й установи та інші неурядові
інституції.
Громадський контроль має поширюватися на такі об‘єкти
контролю:
- органи держаної влади;
- органи місцевого самоврядування;
- підприємства, установи, організації та їх посадові особи;
- суб‘єкти господарювання незалежно від організаційноправових форм та форм власності.
Взаємодія і координація діяльності суб‘єктів громадського
контролю з об‘єктами громадського контролю дасть можливість
учасникам бюджетного процесу віднайти реальні шляхи прийняття
управлінських рішень щодо бюджетних коштів та дієвого контролю за
їх використанням.
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Ефективність громадського контролю в першу чергу залежить
від того, які механізми (звернення, інформаційні запити, опитування,
громадські слухання, моніторинг тих суб‘єктів, які перевіряються) та
форми контролю в своїй діяльності застосовуватимуть суб‘єкти такого
контролю, які свою діяльність мають спрямовувати на їх
безпосередню участь при підготовці і прийнятті рішень щодо
бюджетних коштів.
Реформування бюджетного процесу і становлення дієвої
системи громадського контролю, орієнтованих на європейський
економічний простір дасть можливість створити всі необхідні умови
підвищення добробуту громадян, досягти стабільного економічного
розвитку та конкурентоспроможності України на світовому ринку.
УДК 657
Морозович А.Я.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ФОРСМАЖОРНИХ ОБСТАВИН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
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 надзвичайних доходів і витрат. Дані категорії є новими для
господарської практики України, а тому не до кінця розробленими в
теоретичному аспекті.
Згідно із Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3
"Звіт про фінансові результати" надзвичайна подія це – подія або
операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та
не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному
наступному звітному періоді.
У результаті надзвичайних подій щоденно виникають
надзвичайні ситуації, внаслідок яких ускладнюються умови
виробництва. Відшкодування надзвичайних витрат підприємств
відбувається в основному за рахунок державних коштів. Необхідно
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зауважити, що постраждалі підприємства не в змозі за рахунок цих
коштів відновити звичайну діяльність, оскільки їх надзвичайні витрати
в останні роки перевищують надзвичайні доходи.
Разом із тим, глибокі і всебічні теоретичні дослідження в даній
області обліку відсутні. Вивчення наукових праць і практика
господарської діяльності свідчать про те, що і досі залишаються
дискусійними безліч теоретичних положень, а цілий ряд принципово
важливих питань, пов'язаних з обліком надзвичайних доходів і витрат
підприємств потребують суттєвого вдосконалення.
Під час складання Звіту про фінансові результати в статтях
«Надзвичайні доходи» і «Надзвичайні витрати» відображають
відповідно: неоплачені збитки від надзвичайних подій, включаючи
витрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха і
техногенних аварій, визначених за вирахуванням страхового
відшкодування і покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок
інших джерел; доходи або збитки від інших подій і операцій, які
відповідають визначенню надзвичайних подій згідно з положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
результати».
Зміст і вартісна оцінка доходів і витрат від кожної надзвичайної
події окремо розкривається в примітках до фінансової звітності.
На даний час в бухгалтерському обліку надзвичайних доходів і
витрат існують такі ключові проблеми, як неузгодженість критеріїв їх
визнання, різне трактування інших категорій, пов‘язаних із
надзвичайною діяльністю підприємства у чинних нормативних
документах з бухгалтерського обліку; відсутність класифікації
надзвичайних подій, надзвичайних доходів і надзвичайних витрат для
потреб бухгалтерського обліку; недостатня аналітичність субрахунків
рахунків 75 і 99; різні підходи до відображення у фінансовій звітності
(зокрема у Звіті про фінансові результаті і Звіті про рух грошових
коштів) надзвичайних доходів і надзвичайних витрат. Всі ці проблеми
вимагають негайного вирішення.
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УДК 338.31
Моросюк О.А.
Національний університет державної податкової служби України
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
УМОВАХ
Сучасний розвиток нашої економіки можна охарактеризувати як
період потрясінь. Зміни, пов‘язані з ризиками, збитками та умовами
соціально-економічного становища. Якщо підприємства не будуть
прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний світ, вони
зазнаватимуть краху й збанкрутують. У період кризи та економічних
потрясінь будуть виживати тільки лідери змін – ті, які швидко
адаптуються до їх тенденцій, використовуючи всі можливі
перспективи виходу з них. Тому основним завданням повинна стати
розробка нових механізмів управління фінансовим станом
підприємства. Ефективна діяльність підприємства залежить від
багатьох чинників, проте одним з найважливіших є фінансовий стан.
Але сьогодні не має чіткого визначення сутності поняття «фінансовий
стан підприємства». Тому необхідним є уточнення сутності поняття
«фінансовий стан підприємства» та пошук шляхів його покращення.
Проблемам аналізу та поліпшення фінансового стану
підприємства присвячено ряд робіт вітчизняних та зарубіжних вчених,
серед яких слід виділити праці як А.Д.Шеремет, М.Г. Чумаченко,
О.В. Ареф‘єва, Д.М. Городинська, А.В. Череп, Л.А. Кириченко,
Т.А. Обущак, Е. Альтмана, Ж. Рішара, Е. Хелферта та інших.
Під фінансовим станом підприємства розуміють рівень його
забезпеченості відповідним обсягом фінансових ресурсів, необхідних
для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного
здійснення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями [1, с. 123].
Головне завдання оцінки фінансового стану підприємства –
своєчасно виявити й усунути недоліки у фінансовій діяльності, знайти
управлінські рішення для поліпшення фінансового стану підприємства
та уникнути його банкрутства.
Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватися
шляхом обчислення системи економічних показників, які
характеризують
фінансово-господарське
становище
суб‘єктів
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господарювання. Основними показникам, які характеризують
фінансовий стан підприємства являються такі: показники оцінки
майнового стану підприємства;
показники ліквідності
та
платоспроможності; показники оцінки фінансової незалежності;
показники ділової активності; показники аналізу рентабельності
(прибутковості); показники позицій підприємства на ринку цінних
паперів [2, с. 34]
Варто зауважити, що за сучасних соціально- економічних
обставин в Україні керівникам (власникам) підприємств основну увагу
варто звернути не на максимізацію й отримання надприбутків, а вийти
з кризи з мінімальними витрати та переоснащенням основного
виробництва, модернізацією основних засобів, впровадженням
новітніх інноваційних програм та конструкцій, які давно
пристосувались на підприємствах Європи, США та Японії. Для цього
необхідно розробити ряд заходів, які дозволять покращити фінансовий
стан підприємств, а саме:
1. зниження собівартості продукції (робіт, послуг) дозволить
підприємству бути конкурентоспроможним на ринку, що можливе за
рахунок розвитку інноваційної діяльності, більш раціонального
використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, більш
ефективного управління витратами;
2. пошук оптимального співвідношення власного і позикового
капіталу, яке забезпечує рентабельність власного капіталу.
Оптимізація ліквідності підприємства реалізується за допомогою
комплексу заходів, спрямованих на зменшення фінансових
зобов‘язань та збільшення активів. Фінансові зобов‘язання
підприємство може зменшити за рахунок: зменшення суми постійних
витрат; продовження строків кредиторської заборгованості,
відстрочення виплат дивідендів та відсотків. Збільшити суму
грошових активів можна за рахунок: рефінансування дебіторської
заборгованості, тобто система фінансових операцій, яка забезпечує
прискорену конверсію дебіторської заборгованості грошовими
активами;
3. підвищення ефективності управління грошовими потоками
підприємства збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Збільшення обсягу грошових коштів можна забезпечити за рахунок
реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в
оренду, продажу деяких застарілих основних фондів;
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4. оптимізація збутової політики, полягає в тому, що
підприємствам необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з
метою просування своєї продукції (послуг) на ринок;
5. розширення ринків збуту, для чого підприємству необхідно
створювати пункти роздрібної торгівлі, що призведе до збільшення
прибутку та збільшення оборотності капіталу.
Найважливішим чинником стійкості і розвитку підприємства є
здійснення прогнозування його фінансового стану, оскільки, щоб
грамотно керувати виробництвом, активно впливати на формування
показників
фінансової
діяльності,
необхідно
постійно
використовувати дані про його стан і зміни, які в ньому проходять.
Важливу роль відіграє постійне контролювання зовнішнього і
внутрішнього станів підприємства, розробка планів при виникненні
проблемних ситуацій, прийняття нестандартних рішень у випадку
критичної ситуації.
Отже, фінансовий стан є найважливішою характеристикою
ділової активності й надійності підприємства. Він визначає
конкурентоспроможність підприємства та його фінансовий потенціал
у діловому співробітництві. Покращення фінансового стану у
сучасних економічних умовах України залишається головним
пріоритетом діяльності підприємств, оскільки при цьому
забезпечується розвиток та модернізація виробництва та інших сфер
діяльності на основі отримання прибутку й активів, при збереженні
платоспроможності та кредитоспроможності.
1. Коробов М.Я. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Коробов М.Я. – К.: Т-во
«Знання», КОО, 2006.- 378 с.
2. Дулембова К.О. Шляхи покращення фінансового стану підприємства /
К.О. Дулембова // Управління розтком. – 2013. №3. – С. 33-35
3. Шеремет А.Д. Методика фінансового аналізу: Навч. і практ. посібник / Шеремет
А.Д., Сайфулін Р.С., Нєгашев Є. В. 3 – тє вид., перероб. М.: ІНФРА – М, 2004. – 207
с.
4. Чумаченко М.Г. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / Болюх М.А., Бурчевський В.З.,
Горбаток М.І.; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2005. –
259 с.
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Головною метою підприємницької діяльності є одержання
максимального прибутку, що безпосередньо залежить від величини
отримуваних доходів.
Дохід є важливим показником діяльності та розвитку
підприємства. Він формується під впливом низки показників: цін на
товари, роботи та послуги, рівня доходів споживачів, попиту тощо.
Тому доходи підприємства набувають особливо важливого значення
незалежно від галузі діяльності чи інших факторів.
Визначенням суті поняття доходу, зокрема доходів від реалізації
робіт та послуг, займались багато вітчизняних та зарубіжних вчених,
серед яких Ф.Ф.Бутинець, С.В. Мочерний, Л.В. Нападовська,
Н.П. Тарнавська, А.В. Сідун та інші.
Для кращого розуміння поняття доходу від операційної
діяльності, зокрема від реалізації робіт та послуг, розглянемо суть
доходу.
Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід» доходом визнається
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
зменшення зобов‘язань, внаслідок чого збільшується власний капітал
підприємства (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
власників) [1].
С.В. Мочерний в своїй «Економічній енциклопедії» розглядає
поняття «дохід» у двох аспектах. Згідно з першим дохід
характеризують як різницю між виручкою від реалізації продукції
(робіт, послуг) і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут
продукції. За другим аспектом, поняття «дохід» визначається як
«...гроші або матеріальні цінності, отримані від виробничої,
комерційної, посередницької чи іншої діяльності (виручка)» [2].
Подібне трактування зустрічається також в працях А.В. Сідуна.
Головним складовим елементом доходів він визначає виручку, а саме
ту її частину, яка лишається після вирахування різного роду витрат
(матеріальних, грошових тощо). Тому найважливішим завданням
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будь-якого господарюючого суб‘єкта є одержання максимального
прибутку при найменших витратах шляхом дотримання суворого
режиму економії при витрачанні коштів і найбільш ефективного їх
використання [3].
В свою чергу, Н.П. Тарнавська розглядає дохід як «гроші або
матеріальні цінності, одержані від виробничої, комерційної,
посередницької чи іншої діяльності особою, підприємством чи
країною протягом певного проміжку часу» [4].
Залежно від виду діяльності доходи можна розділити на доходи
від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та інші доходи.
Відповідно до ст. 135 Податкового кодексу України, до складу
доходів від операційної діяльності включаються доходи від реалізації
товарів, виконаних робіт, наданих послуг [5].
В свою чергу О.Г. Біла включає доходи від реалізації продукції
(робіт, послуг) до загального доходу від основної діяльності
підприємства, його внеску у валовий внутрішній продукт країни [6].
Отже, попри те, що доходи від реалізації робіт та послуг
зазвичай належать до операційної, тобто основної діяльності
підприємства, відсутнє їх чітке пояснення як в законодавстві, так і в
працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Значна увага при цьому
приділяється особливостям визнання доходів від реалізації робіт та
послуг та відображенню їх в системі бухгалтерського обліку.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом
МФУ від 09.11.1999 № 290.
2. Економічна енциклопедія : у трьох томах. Т.1 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.)
та ін. - К.: ВЦ «Академія»,2000. – 864 с.
3. Сідун В.А. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. –
К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 436 с.
4. Пушкар, Р. М. Менеджмент : теорія та практика / Р. М. Пушкар, Н. П. Тарнавська. –
3-є вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 486с.
5. Податковий кодекс України №2755 – VI від 02.12.2010 р. – Ст. 135.
6. Біла О.Г. Фінанси підприємств / О.Г. Біла : навч. посібн. – Львів : «Магнолія 2006»,
2008. – 383 с.
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На сучасному етапі розвитку нашої країни, важливе значення
займає відтворення демографічного фонд, проте при прийнятті на роботу
перед жіночою половиною робітників постає питання про можливість
виходу у декретну відпустку. Нажаль більшість роботодавців, не мають
бажання наймати робітників, в яких є ймовірність в найближчий період
відправитись у відпустку по вагітності та пологах. При цьому, однією з
причин виступає ймовірність отримати неправильний лікарняний лист,
або невірно нарахувати лікарняні, що тягне за собою штрафні санкції.
Не секрет, що вагітність – це радість для майбутньої матері, проте
великий клопіт для роботодавця. Як показує практика, роботодавці не
завжди готові до процесу оформлення низки паперів, наказів, звітів, а
також складання відповідного розрахунку. В цілому, основними
проблемними питаннями з обліку та нарахування соціальних виплат, а
саме відпустки по вагітності та пологах є:
1) при працевлаштуванні працівник може бути оформлений на
основному місці роботи, або ж сумісником. Сумісництвом є виконання
працівником у вільний від основної роботи час іншої оплачуваної роботи
на підставі трудового договору. У відповідності з новою редакцією
Трудового кодексу 2013 року, надання відпустки по вагітності та пологах
гарантовано ст. 17 Закону про відпустки та ст. 179 КЗпП [3]. Її надають
жінкам і за основним місцем роботи, і за сумісництвом проте при цьому
на місце роботи за сумісництвом необхідно принести довідку з основного
місця роботи, для того, щоб сума нарахування по підприємствах в сумі не
перевищила 20706 грн.;
2) при заповненні лікарняних листів часто виникає помилка лікаря
з вирахуванням 126 днів лікарняних, тобто у графі «стати до роботи»
записують 126 день, що тягне за собою відповідні помилки у
розрахунках.
Разом з тим, на сьогоднішній день актуальним питанням є зняття
військового збору з громадян які перебувають у трудових відносинах
(заробітної плати). Даний збір знімається з лікарняних листів по
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загальних лікарняних та на сьогоднішній день немає чітко прописано, що
з лікарняних по вагітності та пологах вони не вираховуються. Як приклад
можна сказати, що з 3 серпня 2014 року набрав чинності Закон України
від 31 липня 2014 року №1621 «Про внесення змін до Податкового
кодексу України» зокрема введення військового збору, дана
невідповідність з датами змушує бухгалтерів при розрахунку повертатись
до попередніх періодів, що по суті є порушенням того ж самого
законодавства.
Слід зазначити, що не прописано з якого саме рахунку повинен
сплачуватись військовий збір з лікарняного, тобто чи відшкодовує його
підприємству служба соціального страхування чи ні.
Ще однією з проблем є часті перевірки підприємств службою
соціального страхування саме тих підприємств, на яких є заявки щодо
лікарняних по вагітності та пологах, адже саме дані заявки переважно
мають найбільші суми виплат.
Для вирішення вищенаведених питань, пропонуємо введення
електронних медичних лікарняних листів, де відповідно будуть
вводитись дані лікарями по працівнику, що зменшить ймовірність
введення помилкових даних та полегшить бухгалтеру їх нарахування.
Схема даної структури досить проста і повинна бути оформлена як
Інтернет-ресурс, до якого матимуть доступ три джерела з
індивідуальними кодами, для розпізнавання цілі входу та спрощення
користування.
Кожен лікар при заповненні листа непрацездатності повинен
видати код листа працівникові, який передає роботодавцю. Роботодавець
вводить свої дані, які пересилає в службу соціального страхування, при
цьому якщо працівник оформлений за сумісництвом, то для другого
роботодавця буде видно відразу нарахування за основним місцем роботи,
і якщо сума перевищує максимальну, програма автоматично не
дозволятиме заповнити другий лікарняний. Після відправлення
роботодавцем листа непрацездатності в службу соціального страхування,
вони відправляють лист відповіді з датою перерахування коштів.
Дане нововведення не тільки дозволить спростити роботу
роботодавцям та бухгалтерам-практикам, але і уникнути вилученням
неправомірних коштів з служби соціального страхування.
1. Закон України про відпустки № 5462-VI (5462-17) від 16.10.2012, ВВР, 2014, ст.17.
2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу» від 31 липня 2014 року
№1621.
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3. Кодекс законів про працю України № 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29,
ст 179.
4. Трудовий кодекс України від 22.04.2013 № 2902 ст.51.
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ОСНОВНІ РОЗБІЖНОСТІ МІЖ П(С)БО ТА МСБО ТА
НЕОХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Через зростання обсягів іноземних інвестицій та підвищення
ділової
міжнародної активності,
порівняння бухгалтерських
стандартів набуває великого значення. Для України є важливим
розвиток ринку капіталів, а відмінності у стандартах можуть суттєво
скоротити потоки інтернаціонального капіталу й таким чином
зашкодити економічному розвитку. Запобігти цьому може
впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що
допоможе створити більш відкрити відносини іноземних інвесторів з
нашими підприємствами.
Міжнародні стандарти мають рекомендаційних характер і не
домінують над національними положеннями, тому в основу
українського П(с)БО покладені МСБО. Розбіжності між П(с)БО та
МСБО в Україні виникли через те, що міжнародні стандарти не
враховують особливості економіки країни та її розвиток,
законодавчий аспект, його державну структуру контролю та інші
особливості. Можна виділити декілька основних відмінностей:
1)практика визначення нарахувань та розрахунку резервів за
МСБО є набагато ширшою;
2)існує ряд
відмінностей, зумовлених особливостями
використання українського плану рахунків, що впливає на ведення
обліку та відображення деяких активів та зобов'язань підприємства;
3)в МСБО наданий більш широкий інструментарій обліку
інвестицій та інших фінансових інструментів (дисконтування,
визначення справедливої вартості), проведення консолідації, тощо;
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4)також є різниця у вимогах щодо складання звіту про рух
грошових коштів, визнання нематеріальних активів, щодо деталізації
аналітики рахунків та інші.
Справедливо буде зазначити, що міжнародні стандарти - це
стандарти, які постійно вдосконалюються, до яких написано чимало
роз'яснень та за якими стоїть значна практика, тож вони є більш
глибокими
та
пристосованими
до
практичного
застосування. Практикуючи МСБО, набагато складніше допустити
помилку у підготовці актуальних звітних даних.
Національні положення та стандарти бухгалтерського обліку
були створені з врахуванням відмінностей економіки розвинутих
країн та України, проте у зв‘язку з процесами глобалізації, що
спрямовують діяльність держав на уніфікацію та інтеграцію, Україна
повинна поступово наближатись до міжнародних стандартів та
враховувати ці зміни при розробці фінансової звітності підприємства.
Останнім часом українське законодавство поступово наближається до
норм Міжнародних стандартів фінансової звітності, однак
відкладання остаточного переходу призводить до невідповідностей у
нормативно-законодавчій базі, ускладненню практичного їх
застосування, затримання розвитку фондового ринку, залучення
іноземних інвестицій та інтеграції українських підприємств у світовий
економічний простір, чим затримує розвиток економіки країни.
Реформування бухгалтерського обліку в Україні є необхідним,
так як за рахунок цього можна очікувати на новий етап розвитку в
Україні.
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Нужна О.А., к.е.н., доцент
Стаднік О.Г.
Луцький національний технічний університет
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ І ПОДАТКОВИЙ АСПЕКТИ ОЦІНКИ
Основним економічним чинником, який узагальнює усі результати
виробниче-господарської діяльності підприємства та визначає її
ефективність, є фінансовий результат підприємства.
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При визначенні фінансових результатів вагомими є доходи і
витрати, адже саме вони розкривають сутність прибутку (збитку). Тому
важливо розглянути норми НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» [1], П(С)БО «Доходи» [3] і «Витрати» [4] та Податкового
кодексу України [2], який з точки зору податкового обліку розкриває
зміст доходу, витрат, прибутку.
Обліковий процес формування фінансових результатів за своєю
суттю – складний і тривалий. Причому, проблема виникає не в самому
визначенні чистого прибутку (збитку), адже з цією метою в обліку
передбачене послідовне зіставлення доходів і витрат. На нашу думку,
неточності в обліку виникають саме у визнанні доходів і витрат. Зокрема,
для правильного вимірювання фінансових результатів необхідно, щоб
виручка і витрати були визнані в одному обліковому періоді.
Для визначення періоду, в якому визнаються витрати,
користуються чотирма термінами, які чітко потрібно розрізняти, оскільки
за тлумаченням вони не є тотожними – видатки, затрати, витрати і
виплати. На нашу думку, доцільно було б в НПСБО 1 використовувати
поряд з терміном ―витрати‖ всі зазначені вище поняття, що допоможе
швидше і якісніше визначати період визнання витрат. А це, в свою чергу,
позитивно вплине на визначення фінансових результатів діяльності.
Щодо визнання доходів від реалізації продукції, в НПСБО 1 також
є деякі суперечності. Зокрема, маємо на увазі те, що терміни ―реалізація‖ і
―виручка від реалізації‖ ототожнюються. Датою реалізації і виручки від
реалізації товарів вважається дата підписання приймально-здавальних
документів про виконані роботи та надані послуги. Отже, у чинному
законодавстві операція з реалізації продукції не пов‘язується з фактом
реальної оплати її вартості, до строків здійснення оплати.
Ми вважаємо, що розділення цих понять в НПСБО 1 дало б змогу
точніше відображати доходи в обліку. Такі зміни в стандартах
бухгалтерського обліку щодо відображення доходів і витрат позитивно
вплинуть на відображення фінансових результатів операційної діяльності.
Адже прибуток визначається як різниця між виручкою від реалізації
продукції і витратами на її виробництво та збут. А вдосконалення
відображення хоча б одного елемента позитивно вплине на точність
відображення фінансового результату.
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у
сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік
податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх
адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов‘язки,
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компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов‘язки їх
посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також
відповідальність за порушення податкового законодавства.
Стаття 7 Податкового кодексу України визначає склад витрат та
порядок їх визнання., а стаття 6 - порядок визнання доходів. Змінився
підхід до визначення дати виникнення доходів і витрат. Згідно
Податкового кодексу України, датою нарахування доходів і витрат є
винятково дата відвантаження продукції. Тобто, датою визнання доходу є
момент визнання доходу в бухгалтерському обліку.
Щоб швидше і якісніше визначити фінансові результати ми
пропонуємо внести такі зміни в діючі положення (стандарти)
бухгалтерського обліку: використовувати поряд з терміном «витрати»
терміни «видатки», «затрати», «виплати»; відокремити терміни
«реалізація» і «виручка від реалізації»; для аналізу ефективності
діяльності підприємства використовувати бухгалтерський прибуток.
1. НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» / Ззатверджено наказом
Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.
2. Податковий Кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 02.12.2012 р. №
2755-VІ.
3. П(С)БО 15 «Дохід» / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від
29.11.99р. №290 зі змінами та доповненнями // 30 положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2006. – 172 с.
4. П(С)БО 16 «Витрати» / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99р. №318 зі змінами та доповненнями // 30 положень (стандартів)
бухгалтерського обліку. – К.: КНТ, 2006. – 172 с.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК»
Прибуток є однією з найбільш поширених категорій економічної
науки. Економічна діяльність будь-якої підприємницької структури
спрямована на отримання прибутку та його максимізацію. Прибуток є
основним джерелом фінансування такої діяльності, відтак, йому
належить головна роль в забезпеченні стійкого розвитку підприємства.
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Поняття прибутку є дискусійною категорією. Дослідження його
економічної сутності бере початок ще з XVII ст. і продовжується до
сьогодні. Дослідженням економічної сутності прибутку та порядку
його формування в різні часи займалися К. Маркс, Д. Рікардо,
П. Самуельсон, А. Сміт, Й. Шумпетер, Е. Чемберлен, Дж. Хікс,
С.Ф. Покропивний, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.В. Сопко,
Лишиленко О. В. та ін. [1, 3].
Таблиця 1
Автор

Визначення

Бутинець Ф.Ф.

Прибуток – це позитивна форма фінансових результатів, яка
є рушійною силою, метою підприємницької діяльності та
показником її ефективності. Від визначається як
перевищення суми доходів над сумою витрат, які були
понесені для отримання цих доходів.

Лишиленко О.В.

Швець В.Г.
Загородній А.Г.
Лень В.С.
Мочерний С.В.

Прибуток – це різниця між виручкою і витратами,
нарахованим податком на прибуток; це джерело
господарських засобів і відповідних резервів, збільшення
капіталу в результаті діяльності та фінансовий результат
Прибуток – це джерело господарських засобів і відповідних
резервів, збільшення капіталу в результаті діяльності та
фінансовий результат.
Прибуток – це економічна категорія, різниця між валовим
виторгом (без податку на додану вартість і акцизного збору)
та витратами на виробництво і реалізацію продукції.
Прибуток – це частина чистого доходу, яка залишається на
підприємстві після відшкодування витрат
Прибуток – перетворена похідна форми додаткової вартості,
яка з кількісного аспекту є різницею між ціною продажу
товарів і витратами капіталу на її виробництво.

З позиції бухгалтерського обліку прибуток являє собою суму, на
яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати [2]. Джерелами
отримання прибутку є різні види діяльності, які пов‘язані з
отриманням доходу, - звичайна діяльність і надзвичайні події.
Звичайна діяльність підрозділяється на операційну та фінансову.
Загальна сума прибутку від усіх видів діяльності утворює
балансовий прибуток (рис. 1)
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Рис. 1. Формування і розподіл балансового прибутку
Таким чином, прибуток узагальнює результати господарськофінансової діяльності, є вимірником ефективності використання усіх
видів ресурсів, забезпечує формування доходної частини бюджету
підприємства, регіону і країни (податкові надходження з податку на
прибуток підприємств); він є джерелом винагороди власників
капіталу, інвестованого в діяльність підприємства, внутрішнім
джерелом інвестування розвитку діяльності підприємства, а також
створює привабливість і надійність для внутрішніх і зовнішніх
інвесторів (кредиторів).
1. Висока О.Є. Економічна сутність прибутку та концепції його формування/О.Є.
Висока/Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010
2. Положення (стандарт) бухгалтерськогообліку 3 "Звіт про фінансовірезультати"//[Електроннийресурс]/Режимдоступу:http://zakon.rada.gov.ua/go/z0397-99
3. Бардадим М.В. Концепція визначення фінансових результатів // Наукові праці
Полтавської державної аграрної академії. Збірник наукових праць. Економічні
науки. – 2011. – Вип. 2, Т. 2. - С. 13-17.
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ОПЕРАЦИЯХ
Согласно законодательству, на территории Украины, могут
создаваться предприятия, уставный капитал которых формируется за
счет взносов участников: резидентов и нерезидентов. В таких случаях
может возникнуть ситуация. когда взнос нерезидента в уставный
капитал предприятия согласно уставу осуществлен оборудованием,
стоимость которого зафиксирована по курсу НБУ на дату регистрации
устава. При растаможивании курс доллара вырос, на таможне был
уплачен НДС, таможенный сбор и таможенная пошлина, а также были
осуществлены расходы по оплате услуг брокера. При вводе в
эксплуатацию счет 15 закрывается, но в результате цена оборудования
в гривневом эквиваленте очень сильно отличается от суммы,
отраженной на счете 46. Оборудование предназначено для
изготовления продукции, которую планируется использовать в
облагаемых и необлагаемых поставках (а именно, для производства
ученических тетрадей и блокнотов). То есть, возникает вопрос - как
правильно отобразить такую операцию в бухгалтерском и налоговом
учете.
Что бы не нарушить законодательство Украины и не исказить
данные бухгалтерского учета, необходимо поэтапно изучить данную
ситуацию.
1. В учете предприятия задолженность участников, в том числе
нерезидента, по взносам в уставный капитал отражается: Дт 46 Кт 40.
Статьей 393 ХКУ, а также ст. 5 Закона Украины «О режиме
иностранного инвестирования» от 19.03.96 г. № 93/96-ВР установлено,
что оценка взноса иностранного инвестора в уставный капитал
предприятия с иностранными инвестициями осуществляется в
иностранной конвертированной валюте и в гривнях, по соглашению
сторон на основе цен международных рынков или рынка Украины.
При этом пересчет сумм в иностранной валюте в гривни происходит
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по курсу, установленному Национальным банком Украины. Таким
образом, указываться сумма взносов в иностранной валюте с
одновременным указанием ее в гривнях по курсу НБУ или только в
национальной валюте Украины. В рассматриваемом случае уставом
предусматривается внесение взноса учредителем-нерезидентом в виде
оборудования. Это дает возможность на этапе формирования такой
задолженности сразу признать ее немонетарной. Тогда при отражении
в учете операции по оприходованию на баланс ввезенного
оборудования следует применить курс НБУ на дату регистрации
устава по аналогии согласно нормам п. 6 П(С)БУ 21.
2. В проводках это отразится: Дт 46 Кт 40 – на сумму
задолженности нерезидента по курсу НБУ на дату регистрации устава;
Дт 15 Кт 46 – при ввозе оборудования (оформлена таможенная
декларация и независимо от того, что на дату оформления таможенной
декларации курс доллара вырос) – на одинаковые сумы в гривневом
выражении. Курсовые разницы не определяются ни на дату баланса
(если ввоз на территорию Украины осуществлен в другом отчетном
периоде, чем регистрация устава), ни на дату операции.
3. Таможенная пошлина и сбор, согласно п. 146.5 НКУ, войдут в
формирование первоночальной стоимости основного средства.
4. Что касается услуг брокера, то п. 8 П(С)БУ 7, где перечислены
составляющие первоначальной стоимости основных средств, не
предусмотрена капитализация таких расходов. То же установлено и в
п. 146.5 НКУ (в целях налогового учета). Такие расходы можно
относить на расходы периода.
5. В отношении НДС, уплаченного на таможне отметим, что
согласно п. 198.1 НКУ право на отнесение сумм налога в налоговый
кредит возникает в случае осуществления, среди прочего, операций по
приобретению (строительству, сооружению, созданию) необоротных
активов, в том числе при ввозе их на таможенную территорию
Украины (в частности в связи с приобретением и/или ввозом их в
качестве взноса в уставный капитал). В соответствии с п. 198.2 НКУ
датой возникновения права на налоговый кредит для операций по
ввозу на таможенную территорию товаров, в том числе основных
средств, является дата уплаты налога по налоговым обязательствам
согласно п. 187.8 НКУ – дата предоставления таможенной декларации
для таможенного оформления. Но в данном случае ввезенное
оборудование не в полном объеме участвует в хозяйственной
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деятельности, облагаемой по ставке 20 % и таких ситуаций на самом
деле масса — именно для них и служит механизм пропорционального
распределения «входного» НДС, предусмотренный ст. 199 НКУ: в
частности, он позволяет определить, какая часть «входного» НДС по
таким товарам (услугам, необоротным активам) может быть включена
в состав налогового кредита.
6. Механизм пропорционального распределения состоит из двух
основных этапов: первоначального (прогнозного) и последующего
(корректирующего), осуществляющегося по итогам года, а для
необоротных активов — дополнительно в течение трех лет.
Первоначальное распределение заключается в том, что налоговый
кредит следует определять путем произведения двух показателей:
«входного» НДС и (ЧВ) доли использования оборудования в
облагаемых операциях. Наглядно, это правило можно изобразить так:
НК = НДСвходной х ЧВ, где НК — часть «входного» НДС, которую
разрешается поставить в налоговый кредит (это значение переносится
в строку 15.1 декларации по НДС). В свою очередь, разницу между
показателями НДСвходной и НК, не попадающую в налоговый кредит
(она указывается в строке 15.2 декларации по НДС), можно отнести в
первоначальную стоимость необоротных активов согласно п.п. 139.1.6
НКУ; НДСвходной — общая сумма «входного» НДС берется налоговой
накладной; ЧВ — доля использования необоротного актива в
облагаемых операциях. Данный показатель определяется с помощью
деления объема облагаемых поставок на совокупный объем поставок
за определенный промежуток времени (текущий месяц/квартал или
прошлый год). Необходимо заметить, что основой
механизма
распределения является показатель ЧВ, поэтому остановимся на нем
подробнее. Начать следует с того, что для плательщика дебютная
обязанность по распределению «входного» НДС возникнет лишь
после того, как у него появятся основания для расчета данного
показателя (вне зависимости от того, покупал ли он ранее объекты,
которые ожидалось использовать одновременно в облагаемой и
необлагаемой деятельности). То есть с месяца/квартала, в котором им
впервые задекларирована необлагаемая поставка (п. 199.3 НКУ, п. 4.4
раздела V Порядка № 1492), причем формально для этого достаточно
хотя бы одной, даже самой минимальной поставки, лишь бы она
нашла место в декларации.
7. После того, как плательщик впервые определит ЧВ
(осуществит первую необлагаемую поставку), распределять «входной»
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НДС по покупкам, которые планируется задействовать в облагаемых и
необлагаемых операциях, придется в течение всего текущего
календарного года, даже если необлагаемых поставок в этом
промежутке времени больше нет, причем в таком случае при годовом
перерасчете ЧВ должны участвовать все облагаемые и необлагаемые
поставки за год. Если необлагаемых поставок больше не планируется,
то при годовом перерасчете в процессе определения ЧВ следует
принимать во внимание все поставки за год, а не только за тот период,
в котором имели место необлагаемые поставки.
8. Таким образом, при вводе в эксплуатацию стоимость
оборудования в гривневом эквиваленте будет отличаться от суммы
взноса учредителя-нерезидента, выраженной в гривне по курсу НБУ
на дату регистрации устава. То есть формирование первоначальной
стоимости основного средства будет состоять из: Дт 15 Кт 46 – на
сумму задолженности нерезидента по курсу НБУ на дату регистрации
устава; Дт 15 Кт счетов 642, 685 и др. – на суммы таможенной
пошлины, сбора, НДС (который не компенсируется предприятию при
необлагаемых операциях). И в последующем, вся сформированная
первоначальная стоимость будет отображаться, при введении в
эксплуатацию оборудования, проводкой Дт 10 Кт 15.
Необходимо сделать вывод, что операции по операції по взносу
нерезидента в уставный капитал оборудованием, которое
одновременно используется в облагаемых и необлагаемых НДС
операциях достаточно часто встречаются на практике и поэтому
необходимо правильно отображать их в бухгалтерском учете, что бы
не нарушать налоговое законодательство Украины.
УДК 657
Рубінська Ю.І.
*Науковий керівник: Чудовець В.В, к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМТСВАХ
Розвиток ринку сприяв трансформації всіх економічних
відносин в українському суспільстві, включаючи відносини у сфері
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оплати праці. Це призвело до створення принципово іншого механізму
регулювання процесів оплати праці, змусило по іншому сприймати
категорію заробітної плати, її функції та принципи формування [1].
Стан обліку оплати праці працівників потребує впровадження
заходів щодо удосконалення. На всіх етапах розвитку економіки і
суспільства матеріальна винагорода за працю була і залишається
надалі найважливішим трудовим стимулом.
Проблеми обліку праці та її оплати у своїх роботах
досліджували В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев, А.М. Кузьмінський, Л.В.
Мельянкова, М.Ф. Огійчук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, Н.М. Ткаченко та
інші.
В сучасних умовах господарювання відбулися деякі зміни в
оплаті, які залежать не тільки від результатів праці робітників, а також
від ефективності діяльності виробничих підрозділів. Облік оплати
праці і розрахунків з робітниками – одна з найбільш трудомістких і
відповідальних ділянок бухгалтерського обліку. Роль бухгалтерського
обліку зростає в сучасних умовах, коли підприємства самостійно
встановлюють форми і системи заробітної плати, умови преміювання,
чисельність та склад працівників.
Одним з важливих питань реформування бухгалтерського обліку
заробітної плати є вдосконалення діючої моделі аналітичного обліку,
оскільки дані аналітичного обліку відіграють важливу роль,
характеризуючи розміщення та склад персоналу за місцями його
використання, відпрацьований і невідпрацьований час, обсяг
продукції, виконання норм продажів, фонд заробітної плати і його
структуру. Аналітичний облік незамінний при визначенні розміру
оплати праці та відрахувань з неї за кожною особою окремо та при
віднесенні витрат на рахунки, субрахунки [2].
Удосконалення організації оплати праці на підприємствах має
будуватися на оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, до
якої належать:
- удосконалення тарифної системи шляхом встановлення
співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації
робітників;
- запровадження гнучких форм і систем оплати праці;
- розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати
праці як чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі
тарифних систем;
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- удосконалення мотиваційного механізму регулювання
міжпосадових окладів та міжкваліфікаційних рівнів оплати праці;
Первинні документи з обліку праці та її оплати повинні бути
складені у момент проведення кожної відповідної господарської
операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення.
Документальне оформлення господарських операцій, у тому
числі з праці та її оплати, може здійснюватись із використанням
виготовлених самостійно бланків, які повинні обов‘язково містити
реквізити типових або спеціалізованих форм і відповідати основним
вимогам до їх складання:
– своєчасність складання;
– достовірність показників;
– заповнення всіх реквізитів;
– правильність оформлення.
Документи, створені засобами обчислювальної техніки на
машино-зчитуваних носіях, застосовуються у бухгалтерському обліку
за умови надання їм юридичної сили та доказовості [3].
На практиці у сільськогосподарських підприємствах часто
використовуються застарілі форми первинних документів та облікових
регістрів, а також заповнюються не всі передбачені в них реквізити,
що знижує достовірність та якість облікової інформації.
Також часто має місце приховування (не відображення в обліку)
реального розміру належної заробітної плати, що перш за все
пов‘язано із тим, що заробітна плата є базою оподаткування із
високими ставками податків. У зв‘язку із цим праця сприймається не
як джерело багатства, а як джерело значних витрат та збитків для
підприємства.
На нашу думку, одним із напрямів удосконалення системи
ведення бухгалтерського обліку є зменшення кількості документації
завдяки впровадженню багатоденних і накопичувальних документів,
використання типових міжвідомчих форм, пристосованих до
використання обчислювальної техніки. Подальше реформування
заробітної плати має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої
сили, встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов
відтворення робочої сили незалежно від форм власності; збільшення
тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки мінімальної
заробітної плати у середній заробітній платі, удосконалення механізму
державно-договірного регулювання заробітної плати.
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Не слід забувати і напрямки удосконалення організації
заробітної плати, які мають здійснюватися разом із проведенням
загальної соціально-економічної, структурної, податкової, цінової
політики. Заходи спрямовані на удосконалення оплати праці,
включають насамперед забезпечення залежності розмірів заробітної
плати від особистого внеску працівників у результати праці.
На нашу думку, автоматизація обліку розрахунків по оплаті
праці дозволить вирішити проблему не тільки удосконалення форми
бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах, а й
своєчасності погашення боргів.
1. Кантаєва О.В. Шляхи удосконалення обліку оплати праці / О.В. Кантаєва,
Л.С. Герасимчук // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2014. - №2. – С. 186.
2. Кім Г.С. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч.
посіб. / Г.С. Кім, В.В. Сопко, Ю.Г. Кім; 2-ге вид., перероб. та доп. - К. : Центр
навчальної літератури, 2012. - 480 с.
3. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88
[Електронний ресурс] / режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi–
bin/laws/main.cgi?nreg=z0168–5&p=1316674681144030

УДК 631. 634.
Самуляк В.Ю., к.е.н.,
Піхур М.М.
Національний університет «Львівська політехніка»
ВПРОВАДЖЕННІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ:
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ
Створення зони вільної торгівлі України з ЄС сприятиме
зрушенням у вітчизняній економіці. Скасовуючи мита на імпорт для
українських товарів, Євросоюз вимагатиме від виробників
запровадити високі стандарти якості. Але це не лише тривалий, а й
витратний процес, що може спричинить зростання цін на різні групи
товарів. Практики та науковці побоюються, що підвищення стандартів
виробництва може виявиться надто складним завданням для багатьох
українських підприємств через відсутність фінансових ресурсів та
значними ризиками.
Фундаментальні дослідження в галузі економічного ризику
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пов‘язані з іменами таких вчених, як Дж. Міль, І. Сеньйор, Дж. Кейнс,
А. Пігу, А. Маршал, Ф. Найт, Й. Шумпетер, Дж. Нейман,
О. Моргенштерн. Характерною особливістю класичної теорії
вважається обмеженість тлумачення сутності ризику та його
економічного змісту, неврахування чинника задоволення від ризику.
Ризик – це економічна категорія в діяльності суб‘єктів
господарювання,
пов‘язана
з
подоланням
невизначеності,
конфліктності в ситуаціях оцінювання, управління, неминучого
вибору.
За словами всесвітньо відомого класика проектного
менеджменту Тома ДеМарко: управляти ризиками – управляти
проектом. Управління ризиком залежить від ступеня невизначеності
проекту і базується на знаннях та досвіді із зазначенням умов
реалізації конкретного проекту. Надійність проекту забезпечується
відповідним ресурсним (матеріальним, технічним, кадровим,
фінансовим) забезпеченням.
При цьому виникає необхідність оцінювання та планування
управління ризиками. Планування процесів управління ризиками
дозволяє забезпечити відповідність рівня, типу і прозорості управління
ризиками як самому ризику, так і значенню проекту для організації, а
також виділити достатню кількість часу і ресурсів для виконання
операцій і визначити загальну підставу для оцінювання ризиків.
При оцінюванні настання ризиків у проектній діяльності
необхідно врахувати:
невизначеність політичної ситуації, ризик несприятливих
соціально-політичних змін у країні та регіоні;
ризик,
пов‘язаний
із
нестабільністю
економічного
законодавства та поточної економічної ситуації, умов інвестування та
використання прибутку;
зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень
на торгівлю та постачання, закриття кордонів тощо);
коливання ринкової кон‘юнктури, цін, валютних курсів,
невизначеність природно-кліматичних умов, можливість стихійних
лих;
виробничо-технологічний ризик (аварії, виробничий брак);
невизначеність цілей, інтересів та поведінки учасників;
неповнота та неточність інформації про фінансовий стан
(можливість неплатежів, банкрутства, зривів договірних зобов‘язань з
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постачальниками комплектуючих) тощо.
Загалом, впровадження стандартів ЄС і приведення українського
законодавства у відповідність із європейськими стандартами
безумовно посприяють розширенню торговельних відносин
українських компаній з іншими країнами. Європейський ринок є
одним із найбільших торговельних агентів у світі. Співпрацюючи з
ЄС, Україна одержує досвід, який допоможе їй у роботі з іншими
країнами – партнерами Союзу.
Отже, існують різні методи реагування на існуючі ризики при
впровадженні стандартів ЄС. Зокрема, до таких методів відносяться
стратегії реагування на негативні ризики (ухилення), стратегії
реагування на позитивні ризики (використання, посилення), загальна
стратегія реагування на загрози та сприятливі можливості, а також
загальна стратегія реагування на непередбачені ризики. Заплановані
операції по реагуванню на ризики повинні відповідати серйозності
ризику, бути економічно ефективними у вирішенні проблеми,
своєчасними, реалістичними в контексті проекту та узгодженими з
усіма учасниками, а виконання заходів повинне бути покладене на
відповідальну особу. Предметом подальших досліджень може бути
оцінювання ризиків входження на ринки ЄС.
УДК 336.22
Семеняка Т.В., старший викладач,
Сідорова О.І.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
"Податки - це більш ніж серйозно. Бабусі скоро лякатимуть
неслухняних внуків цим жахливим словом: будеш себе погано вести,
прийде страшний Податок і з'їсть тебе, як з'їв недавно твого тата".
Коммерсант-daily, 1996, 26 січня.
ПОДАТОК НА ВІЙНУ: ЧИ ДОЦІЛЬНО ЙОГО СПРАВЛЯТИ У
СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ?
Податок на війну не є оригінальним рішенням, коли ресурси на її
ведення вичерпано. Таке практикували, зокрема, європейські містадержави у Середньовіччя. Проте вдаватися до цього способу
вилучення грошей у власного населення у ХХІ столітті, щонайменше,
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дивно. Держава вкотре доводить свою цілковиту неспроможність
самостійно забезпечити власну армію.
Користуючись ситуацією влада запровадила ще один податок,
який в народі прозвали податком на війну.
За
словами заступника
міністра
фінансів
Володимира
Матвійчука, це дасть змогу акумулювати до кінця 2014 року 2,9
мільярда гривень на оборону країни. У цей складний час ці кошти буде
спрямовано до загального фонду держбюджету. Військовий податок
діятиме до кінця року. Кошти будуть напряму йти на фінансування
збройних сил, пообіцяли у Кабміні.
3 серпня 2014 набрав чинності Закон України ―Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих
актів України" від 31 липня 2014 року № 1621-VII (далі — Закон №
1621). Цим Законом запроваджується цілий ряд змін, зокрема по
податку на додану вартість, податку на прибуток, ресурсних платежів,
акцизного податку, а також вводиться в дію військовий збір. Законом
встановлено декілька дат набрання чинності законодавчих змін. Так,
військовий збір запроваджується з 3 серпня 2014 року і буде діяти до 1
січня 2015 року.
Стосовно даного збору можна зазначити наступне:
1) платниками його є фізичні особи - резиденти, які отримують
доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, а
також фізичні особи - нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх
походження в Україні;
2) об'єктом для оподаткування виступає:
- дохід у формі заробітної плати, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат, або інших виплат і винагород, які
нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з
трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами;
(стосовно даного пункту зауважимо, що жодного вирахування з бази
оподаткування, наприклад соціальних внесків, чи податкової
соціальної пільги не передбачено; виникає сумнів стосовно
оподаткування доходів отриманих на основі ЦПД, чи це буде лише
договори на підряд, виконання робіт, надання послуг, чи і інші
договори теж будуть оподатковуватись цим збором, наприклад
договори оренди, надання права користування нематеріальними
активами, дохід від продажу корпоративних прав, нерухомості тощо
— відповідь на це питання повинна надати держфіскальна служба, на
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нашу думку, оподаткуванню підлягатиме лише дохід від договорів на
надання послуг, виконання робіт);
- виграш в державну та недержавну грошову лотерею, виграш
гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.
3) ставка збору становить 1,5%;
4) процедура нарахування, утримання та сплати військового
збору буде аналогічної з процедурами справляння ПДФО. Тобто, буде
відкриті спеціальні рахунки для перерахування даного збору.
5) сплата збору здійснюється за реєстрацією податкового агента,
або його відокремленого підрозділу, якщо ПДФО сплачується за цей
підрозділ за розташуванням цього підрозділу. Сплата збору буде
здійснюватись в момент виплати доходу.
Якщо виплата доходу здійснюється в негрошовій формі, або за
рахунок наявних в касі підприємства коштів, то збір сплачується до
бюджету наступного дня. У випадку нарахування, але не виплати
доходу збір перераховується до бюджету протягом 30 календарних
днів після завершення місяця нарахування доходу.
При цьому у Податковому кодексі України відсутні положення,
які б звільняли (як у випадку звільнення декретних від обкладення
податком на доходи) вказані виплати від такого оподаткування.
Оплата часу перебування працівника у відпустці – виплата, яка
входить до складу фонду додаткової заробітної плати (пп. 14.1.48
ПКУ, ч. 2 ст. 2 Закону України «Про оплату праці» №108/95-ВР від
24.03.1995 р., пп. 2.2.12 Інструкції зі статистики заробітної плати,
затвердженої наказом Держкомстату №5 від 13.01.2004 р.(Інструкція зі
статистики зарплати). Тож, із нарахованих працівникам сум
відпускних слід утримувати військовий збір.
У свою чергу, відпустка у зв‘язку з вагітністю та пологами є
соціальною відпусткою (ст. 4 Закону N 504), яка надається жінкам на
підставі медичного висновку у відповідності до ст. 179 КЗпП та ст. 17
Закону N 504. Фінансування допомоги по вагітності та пологах
провадиться з коштів державного соціального страхування (абзац 4 ст.
23 Закону N 504).
Так, відповідно до частини 1 ст. 38 Закону України від 18 січня
2001 року N 2240-ІІІ "Про загальнообов‘язкове державне соціальне
страхування у зв‘язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням" (далі - Закон N
2240) допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі
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у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної
плати (доходу) за період відпустки у зв‘язку з вагітністю та пологами.
Тобто, допомога по вагітності та пологах надається за той
період, коли працівниця фактично знаходилась у соціальній відпустці
по вагітності та пологах і не отримувала заробітної плати.
Крім того, жінки, які не застраховані в системі
загальнообов‘язкового державного соціального страхування також
мають право на державну допомогу у зв‘язку з вагітністю та пологами,
яка виплачується на умовах, передбачених Законом України від
21.11.1992 р. N 2811-ХІІ "Про державну допомогу сім‘ям з дітьми".
Отже, враховуючи зазначене, сума соціальної допомоги по
вагітності та пологам не підлягає оподаткуванню військовим збором.
Відповідальним за утримання збору є податковий агент, а
стосовно іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких
належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання
або сплати (перерахування) податку до бюджету платник податку.
Змінами передбачено, що платники збору зобов'язані
забезпечувати виконання податкових зобов'язань у формі та спосіб,
визначенні статтею 176 ПКУ. А серед таких обов'язків є і подання
податкової декларації і подання податкового розрахунку.
На відміну від податку на доходи фізичних осіб, який
перераховують до місцевого бюджету, військовий збір сплачується до
держбюджету.
На даний момент не зрозуміло, чи буде формуватись, якась
особлива звітність для звітування чи для цих цілей буде застосовані
наявні форми декларації та розрахунку 1ДФ. При визначенні цього
питання може бути врегульовано чи підлягатимуть оподаткуванню та
в який спосіб іноземні доходи фізичних осіб резидентів. Окремо
зауважимо, якщо після 3 серпня відбувається виплата доходу, який був
нарахований до 3 серпня, то такий дохід не підлягає оподаткуванню
збором. При виплаті авансу за серпень 2014 року вже необхідно буде
здійснити утримання та перерахування сум збору.
Отже, до вже чинного податку на доходи, який становить 15-17
відсотків, додадуть ще й військовий збір, ставкою 1,5%. Тож, якщо
отримуєте зарплату 2500 тисячі гривень, тепер отримуватимете на 40
гривень менше. Загалом, сума незначна, на потреби армії люди
віддають із своїх зарплат добровільно значно більші суми. Та обурює,
власне, сам підхід. Обурює той факт, що військовий збір утримують
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навіть з мінімальної заробітної плати, яка на даний час становить 1218
грн. і, не дивлячись на значну інфляцію, залишається незмінною вже
майже рік. Було б доцільно не утримувати військовий збір із
мінімальної заробітної плати взагалі, а також ввести наступну його
градацію:
1) дохід у сумі до двох тисяч гривень не оподатковувати;
2) дохід у розмірі від двох до десяти тисяч гривень
оподатковувати за ставкою податку 1,5%;
3) дохід більше десяти тисяч гривень оподатковувати за
ставкою 2%.
Таким чином почне реалізуватися на практиці принцип
соціальної справедливості, який полягає в забезпеченні соціальної
підтримки малозабезпечених верств населення через застосування
диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які
отримують високі доходи.
УДК 657
Симінська О.Р.
*Науковий керівник: Ткачук І. М., к. е. н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРАЦЕОХОРОННІ ЗАХОДИ
У суспільстві із соціально орієнтованою економікою охорона
праці є одним з найважливіших завдань соціально-економічної
політики як держави, так і кожного суб‘єкта господарювання.
Охорона праці – це складне комплексне питання, що характеризується
як система правових, соціально-економічних, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних
заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров‘я та
працездатності людини в процесі праці.
З точки зору Костюченко М.П., витрати підприємств на
покращення умов і охорону праці поділяються на витрати:
1) пов‘язані з відшкодуванням потерпілим втрат внаслідок
травм і професійних захворювань;
2) на компенсацію за роботу в несприятливих умовах, які не
відповідають санітарним нормам;
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3) на попередження та профілактику травматизму та
професійних захворювань;
4) на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків [1].
Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних
осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону
праці становлять не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої
продукції. На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету,
витрати на охорону праці передбачаються в державному або місцевих
бюджетах і становлять не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці.
Фінансування профілактичних заходів з охорони праці,
виконання загальнодержавної, галузевих та регіональних програм
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним
випадкам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з
іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством, у
державному і місцевих бюджетах, що виділяється окремим рядком.
Одним з джерел фінансування заходів, спрямованих на запобігання
нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці, є ФССНВ. Згідно ст. 22 Закону України «Про...
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних
захворювань України» Фонд:
• надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у
створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною
праці;
• бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці;
• вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та
нешкідливих умов виробництва;
• виконує інші профілактичні роботи. [3]
Ряд авторів (Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В.)
зауважує, що фінансування заходів з охорони праці системою
страхування є ефективним методом економічного впливу на стан
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в ринкових умовах.
Але, як показує досвід країн, що давно застосовують цю систему,
ефект проявляється при умові, що на ці заходи буде спрямовуватися
не менше 3% річного бюджету системи страхування. Розглядаючи
зазначені витрати за їхньою доцільністю, їх можна поділити на
доцільні, частково доцільні і недоцільні витрати [2].
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Отже, неефективне управління праце охоронними витратами
може вплинути на рівень економічної безпеки підприємства. Саме
поняття економічної безпеки можна трактувати як захищеність
потенціалу підприємства від негативної дії зовнішніх і внутрішніх
чинників, прямих або непрямих економічних загроз, а також
забезпечення найбільш ефективного використання ресурсів суб‘єкта
господарювання для запобіганняза грозам і створення умов для
стабільного функціонування основних його елементів.
1. Костюченко М.П. Основи охорони праці, охорона праці в галузі. / М.П. Костюченко
/Загальні питання та менеджмент охорони праці: навчально-методичний посібник.
– Ч. 1. – Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2010. – 160 с.
2. Основи охорони праці: підручник / [Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний
В.В. та ін.]; за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Основа, 2011. – 480 с.
3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.social.org.ua

УДК 657
Скібчик Н.
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Готова продукція - це продукція основного і допоміжного
виробництва підприємства, призначена для реалізації. Вона повинна
бути повністю закінчена і укомплектована; відповідати стандартам та
технічним умовам і бути прийнятою службою технічного контролю;
забезпечена відповідним паспортом, сертифікатом, гігієнічним
висновком та іншими необхідними документами, що засвідчують її
якість і комплектність.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9
"Запаси" готовою вважається продукція, яка виготовлена на
підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним і
якісним характеристикам, які передбачені договором або іншим
нормативно-правовим актом [8].
Систематизація визначень поняття „готова продукція‖:
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- Журавель Г.П., Хомин П.Я. відмічають, що готовою
продукцією є така, яка повністю пройшла передбачені технологією
виробництва стадії і процеси, оприбуткована на склад, або прийнята
замовником, проте автори не торкаються питання оцінки ні запасів
взагалі, ні готової продукції зокрема;
- Н.М. Ткаченко готовою продукцією вважає ‖матеріальний
результат виробничої діяльності кожного підприємства ‖. Автор
значну увагу надає оцінці готової продукції.
- Мешко Н.П.: готова продукція - продукція (товар), вироблена з
використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що
використовується для проведення розрахунків за її переробку) і
визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем;
- Глушков І.Є.: готова продукція – кінцевий продукт
виробничого процесу підприємства;
- Федосова Т.В.: готова продукція - продукція, яка пройшла всі
послідовні
стадії технічного
процесу,
включаючи упаковку,
маркування, контроль якості, і готова до реалізації.
- Ламискін І.А.: готова продукція являється частиною
матеріально-виробничих запасів, призначених для продажу (кінцевий
результат виробничого циклу, активи,
завершені обробкою
(комплектацією), технічні та якісні
характеристики
яких
відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у
випадках, встановлених законодавством) [5].
Переважно в економічній літературі готову продукцію
класифікують:
- за формою: уречевлена (матеріальна), результати виконаних
робіт, результати наданих послуг;
- за ступенем готовності: готова продукція, напівфабрикати
(продукти окремих технологічних фаз, які повинні пройти одну або
декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою
продукцією), незавершене виробництво;
- за технологічною складністю: проста, складна.
Разом з тим, готова продукція поділяється на основну (на
виробництво якої направлена діяльність підприємства, вона має
належну ціну); супутню (продукція, отримана в одному
технологічному циклі одночасно з основною, за якістю вона відповідає
стандартам та призначена для подальшої обробки або реалізації);
побічну (це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах
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паралельно з основною і на відміну від супутньої продукції не
потребує додаткових витрат, вона має низьку якість).
1. Грабова Н.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах /
Н.М.Грабова, В.М.Добровський. – К.: А.С.К., 2010.
2. Баришніков Н.П. Бухгалтерський облік, звітність і оподаткування - М., 1998.
3. Безруких П.С. Бухгалтерський облік / П.С. Безруких. - М., 1996.
4. Вещунова Н.Л. Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні /
Н.Л.Вещунова, Л.Ф. Фоміна. - М., 1996.
5. Іванцев І.В. Реалізація продукції за договором зміни // Главбух. - 2000 - № 11 - С.16.
6. Кожинов В.Я. Бухгалтерський облік. Посібник для початківців / В.Я. Кожинов. - М.,
2001.
7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» // [Електронний ресурс].
– Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» // [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України / Н.М.
Ткаченко. — К.: АСК, 2012.

УДК 657
Кондратюк М.Ф., ст. викладач,
Ворон А.
Карпатський інститут підприємництва
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОПЕРАЦІЙ З ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ
В значній мірі, причиною економічної кризи в нашій країні
являється криза платежів, яка проявляється у тому, що підприємства
не здійснюють платежі одне одному за товари, роботи і послуги. Цей
процес супроводжується ростом дебіторської заборгованості при
розрахунках між суб'єктами підприємницької діяльності.
Дебіторська заборгованість впливає на економічну діяльність
будь-якого
підприємства
особливим
чином:
дебіторська
заборгованість, яка протягом тривалого часу не повертається перш за
все погіршує фінансовий стан підприємства, тобто відбувається
погіршення
платоспроможності
підприємства,
внаслідок
недоотримання (недостачі) грошових коштів. Крім усього зазначеного
відбувається погіршення оборотності грошових коштів (швидкості
обертання коштів). Погіршення платоспроможності підприємства
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ставить загрозу, що до банкрутства підприємства, чи у кращому разі,
погіршення результатів діяльності. Що зумовило актуальність
дослідження питань обліку та аналізу операцій з дебіторською
заборгованістю.
У дослідженні питань бухгалтерського обліку дебіторської
заборгованості вагомий внесок зробили вчені-науковці: С.Л. Береза,
Ф.Ф. Бутинець, П.Н. Василенко, Н.В. Гавришко, В.Н. Жуков, І.В. Орлов,
О.М. Петрук,
В.М. Пархоменко,
К.В. Романчук,
Я.В. Соколов,
І.В. Супрунова, К.С. Сурніна та ін. Не применшуючи результати
попередніх досліджень, постійні зміни в нормативному законодавстві,
подальший розвиток економіки потребують подальших досліджень
проблематики обліку і аналізу дебіторської заборгованості.
У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємства
(виробники) не залежать від своєчасного перерахування грошей
покупцями їх продукції. Вони мають змогу безперешкодно
перетворювати грошові вимоги на гроші, під заставу грошових вимог
(векселів) одержувати кредит, здійснювати їх дисконт. До того ж, вони
можуть шляхом проведення факторингових операцій відразу після
відвантаження товарів покупцям продати комерційним банкам чи
спеціальним конторам борги останніх, передоручивши їм ще й
ведення своїх рахунків. Для таких посередницьких функцій й виникли
спеціальні установи - комерційні банки. Українські ж банки, поки що,
не стали посередниками у розрахунках і опорою підприємств в нових
умовах господарювання. Вітчизняні підприємства не можуть
розраховувати на регулярне, стабільне, надійне і безперешкодне
користування не на «здирницьких» умовах банківськими кредитами,
будувати на взаємному співробітництві свою діяльність, своєчасно
отримувати кредитні ресурси.
Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників
використовується рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та
замовниками». Аналітичний облік розрахунків з покупцями та
замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним
пред‘явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. На рівні
підприємства
дебіторська
заборгованість
характеризує
не
безпосередньо заборгованість покупця, а є вартісним вираженням
коштів, що в даний момент перебувають у розрахунках. Такий підхід
до розуміння дебіторської заборгованості в економічному значенні має
бути базовим для визначення цього поняття в бухгалтерському обліку.
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Дебіторську заборгованість групують за строками її непогашення.
Економічно обґрунтована класифікація дебіторської заборгованості є
основою організації обліку фінансової діяльності.
Дебіторська політика підприємства повинна бути побудована
таким чином, щоб не допустити випадків несплати заборгованостями
покупцями з одного боку, а з іншого - залучити нових покупців.
Залучення нових покупців можливе шляхом впровадження знижок,
збільшення строків сплати тощо. Будь-яке підприємство залежить від
своїх дебіторів. Вони в значній мірі впливають на результати
господарської діяльності підприємства.
Отже, давно назріла потреба переорієнтації банківської
діяльності з грошової спекуляції на роботу з платіжними вимогами і
зобов'язаннями, відродження комерційного кредиту та надання боргам
майнового статусу, а також створення умов для безперешкодного
перетворення грошових вимог і зобов'язань на гроші, їх взаємного
погашення і переуступання. Доки в Україні не організоване ефективне
грошово-кредитне обслуговування підприємств-виробників, проблема
неплатежів вирішена не буде. Крім того, необхідно вчитися ефективно
та раціонально використовувати позики, які можуть лише на деякий
час вирішити проблему неплатоспроможності.
УДК 657
Сливка Я.В., к.е.н.,
Разживін І.
Карпатський інститут підприємництва
ПРОБЛЕМАТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО
ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Будь-яка фірма в ході своєї діяльності повинна приймати
рішення швидко і безпомилково, ґрунтуючись на тих даних, які у неї є.
Особливо це відноситься до торговельних підприємств, де кожен день
затримки може коштувати грошей. Відповідно, якщо комерційне
рішення базується на неправильній інформації, то воно з великою
ймовірністю може бути неправильним. Плюс до всього, фірма
зобов'язана ділитися своєю інформацією з вищестоящими колегами. А
від того, які дані будуть надані, залежить правильність ухвалення
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ними рішень. Виходить така піраміда, де кожен конкретний
співробітник впливає на благополуччя всієї компанії.
Найчастіше керівництво більше уваги звертає на такі проблеми,
як: зниження податкового навантаження шляхом використання різних
схем, створення структур під окремих людей; зростання обсягів
продажів з відставанням у впровадженні систем детального обліку
продукції; відкриття або придбання деякого числа юридичних осіб з
вузькою географічної або виробничою спеціалізацією; становлення
бухгалтерського та податкового обліку; "політичні" питання і так далі.
Після того, як сформований таким чином бізнес входить у стадію
зрілості, керівництво починає більше уваги приділяти "тонким"
питанням. На етапі відносної "зрілості" бізнесу виникають і конфлікти
з акціонерами, які хочуть відокремитися і забрати свою "частку", яку в
таких умовах буває складно визначити.
Функціонування торгових підприємств у нестабільних умовах
формування ринкової економіки зумовлює необхідність своєчасної
адаптації їх системи управління до змін зовнішнього середовища, що в
свою чергу обумовлює потребу у своєчасному інформаційному
забезпеченні. Сучасні підприємства сфери обігу повинні щоденно
отримувати інформацію про хід постачальницько-збутових процесів,
темпи виконання планів, розвиток певних процесів. За таких умов,
обґрунтованим є впровадження на підприємстві комплексної
інформаційної системи, що сприятиме досягненню інформаційної
прозорості для керівництва підприємства та охоплюватиме всі
підрозділи та всі процеси в режимі реального часу. Такою системою є
управлінський облік, який поєднує в собі компоненти обліку, аналізу,
нормування, планування, контрою та забезпечує прийняття
ефективних управлінських рішень.
Разом з тим варто зазначити, що для вітчизняних підприємств
гуртової торгівлі впровадження в управлінську діяльність системи
управлінського обліку, яка б ефективно функціонувала і була б
економічно виправданою, є суттєвою проблемою. Гуртова торгівля в
Україні на сучасному етапі набуває дедалі динамічнішого розвитку.
Сьогодні перед суб'єктами господарювання стоять такі проблеми:
утвердження на найпривабливішому ринку товарів, завоювання
максимально можливої для підприємства частки на цьому ринку,
здобуття позитивної репутації, налагодження постійних та тісних
зв‘язків з партнерами; досягнення збільшення і пришвидшення
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товарообігу, підвищення ефективності використання складських
приміщень та повернення інвестованих в них коштів, досягнення
оптимального балансу між запасами і грошима, поліпшення роботи
транспортного господарства, оптимізація витрат та максимізація
прибутків. Вирішення цих проблем ускладнюється як швидким
розвитком самого підприємства (децентралізація, зростання кількості
складів, кількості менеджерів, які мають право вільно розпоряджатися
товарами підприємства), так і посиленням конкуренції на ринку
товарів, нестабільністю фінансової системи, низькою правовою
дисципліною в державі та зниженням платоспроможності населення.
На більшості підприємств гуртової торгівлі замовлення часто
виконуються з помилками, запити клієнтів задовольняються невчасно,
рівень товарних запасів перевищує попит на ці товари,робота
транспортного цеху здійснюється неефективно. Вважаємо, що на
підприємствах гуртової торгівлі ця ситуація зумовлена насамперед
нескоординованістю дій різних підрозділів, необґрунтованістю за
браком належної інформаційної підтримки рішень, які приймаються
на підприємстві, що, в свою чергу, призводить до серйозних наслідків.
Отже, непередбачуваність, неможливість охопити всю
діяльність на підприємстві, яка зумовлюється ще й постійним
зростанням розмірів підприємств, ускладнює процес прийняття
рішень. Це можна подолати, розділивши управлінські завдання між
менеджерами та бухгалтерами – управлінцями. У свою чергу,
управлінська бухгалтерія буде своєрідним координаційним центром, у
який із зовнішніх джерел та структурних підрозділів надходитимуть
дані.
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Слодзік Д.В.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ПРОДУКЦІЇ
На даному етапі розвитку економіки України собівартість
продукції займає перше місце серед показників виробничої діяльності
підприємства. Формування собівартості є найважчим елементом
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організації виробничого механізму підприємства, охопленого
системою бухгалтерського обліку. Точність облікових даних про
витрати впливає
на прийняття управлінських рішень щодо
вдосконалення роботи підприємства . Калькуляція
собівартості
продукції має велике значення для оцінки нормативів витрат,
корегуванню ринкових цін, виявлення резервів та їх зниження.
Сьогодні існує багато наукових підходів до калькулювання
собівартості продукції на підприємствах, але не визначено
найефективнішу з них.
Питаннями необхідності удосконалення управління системою
витрат приділялась увага багатьох провідних науковців, таких як
Швець В.Г., Бутинець Ф.Ф., Гуцайлюка З.В., Ткаченко Н.М.,
Радостовець В.К., Палій В.Ф., Жебрах М.Х. та інші.
Основним моментом системи обліку, що забезпечує успішну
роботу підприємств з підвищення ефективності виробництва та
управління затратами є добре налагоджений облік виробничих затрат
та науково обґрунтоване калькулювання собівартості продукції.
Калькулювання собівартості – обчислення у грошовій формі
витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг.
Калькуляція собівартості складають згідно з основними положеннями
планування, обліку та калькулювання собівартості продукції, робіт і
послугу галузях народного господарства, основними положеннями за
складом витрат, які відносять на собівартість продукції (робіт, послуг)
на підприємствах, галузевими інструкціями.
Собівартість виробничої продукції – це виражені у грошовій
формі поточні витрати підприємства на її виробництво. У собівартості
продукції як у синтетичному показнику відображуються всі сторони
виробничої і фінансово-господарської діяльності організації.
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.
На думку С. Голова, калькулювання собівартості спільних
продуктів передбачає дві стадії:
- вимірювання витрат на виробництво кожного спільного
продукту після точки розділення;
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- розподіл спільних витрат між спільними продуктами. Спільні
витрати – витрати одного процесу, внаслідок
якого
одночасно
виробляють кілька продуктів. Методами розподілу цих спільних
витрат автор називає такі: натуральних одиниць, вартості продажу,
чистої вартості реалізації, валового прибутку [1,п. 38 С. 24-26].
За В. Швецом, методом калькулювання є сукупність прийомів
аналітичного обліку витратна виробництво й розрахункових процедур
визначення собівартості продукту. До способів калькулювання він
відносить: прямого розрахунку, підсумовування витрат, виключення
витрат, розподілу витрат, нормативний [2].
В.Івашкевич зводить способи розрахунку собівартості продукції
до по передільного і позамовного методів калькулювання, які мають
різновиди. При цьому він виділяє три основні методи калькулювання
собівартості супутньої продукції комплексних виробництв: метод
виключення, коефіцієнтний, комбінований, залишкової вартості, метод
розподілу [3].
Основними методами калькулювання собівартості є:
- метод послідовного підсумовування витрат;
- метод прямого накопичення витрат
Суть першого методу полягає у тому, що собівартість кінцевої
готової продукції визначають на основі послідовного підсумовування
витрат, які враховують на окремих аналітичних рахунках. За методу
прямого накопичення витрат собівартість продукції визначається
усіма витратами, які обліковують на одному аналітичному рахунку.
Вивчення літературних джерел дає можливість узагальнити
способи калькуляції собівартості продукції. Найпоширенішими є такі:
- прямий розрахунок;
- виключення вартості побічної продукції;
- виключення вартості незавершеного виробництва;
- розподіл витрат пропорційно до вартості продажу;
- натуральних одиниць;
- коефіцієнтний.
Отже, відокремлення об‘єкті 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.
На основі проведеного дослідження, можна зробити висновок,
що термін «калькулювання собівартості продукції» за час свого
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існування у науковій літературі здобуло кілька значень, що
характеризують різні аспекти даного поняття. Калькулювання являє
собою комплексну систему науково обґрунтованих розрахунків
виробничих витрат, пов‘язаних з виготовленням продукції, виконання
робіт, надавання послуг. Таким чином, можна сказати, що
калькулювання собівартості є багатостороннім об‘єктом ґрунтовних
досліджень і потребує особливу увагу науковців.
1. Методи обліку та калькулювання собівартості готової продукції // Головбух. – 2013.
– №38. – С.24-26
2. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: [Навч. посібник] / В.Г. Швець. – К.,
2012. – 444 с.
3. Івашкевич В.Б. Бухгалтерський управлінський облік: [Підручник] / В.Б. Івашкевич.
– М.: Економіка, 2010. – 618с.
4. Бухгалтерський управлінський облік: [Навч. посібник] / Бутинець Ф.Ф., Чижевська
Л.В., Герасимчук Н.В. – Житомир, 2000. –448 с.
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ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Оскільки витрати формують собівартість продукції, порівняння
їх величини з одержаним доходом дає можливість визначити рівень
ефекту діяльності. Деякі вчені наголошують на тому, що від оцінки
ефективності виробництва залежить реалізація об‘єктивних цілей
управління, бо розподіл ресурсів звичайно знаходиться в прямій
залежності від виявленої ефективності [1].
Для аграрного виробництва ефективність формування
виробничих витрат має свої особливості. Річ у тому, що не завжди ціна
на продукцію перевищує виробничі витрати аграрних підприємств,
тому необхідне втручання держави, спрямоване на підтримку
аграрного виробника, наприклад, соціальне забезпечення та субсидії
виробникам про-дукції АПК, дотації для покриття різниці між
закупівельною та продажною цінами, програми, спрямовані на
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підвищення попиту на продукцію АПК і гарантування цін на неї тощо.
Узагалі
висновки
про
економічну
ефективність
сільськогосподарського виробництва роблять на підставі грошових
вимірників витрат і результатів виробництва [2].
Ефективність виробництва окремих видів продукції сільського
господарства розраховується на підставі вірогідних даних фінансового
обліку витрат конкретного підприємства, при цьому велике значення
відіграють
урожайність
сільськогосподарських
культур
і
продуктивність сільськогосподарських тварин. Але нині для
сільськогосподарського виробника дуже важливо знати й свої
показники ефективності, і показники інших підприємств району,
області, країни, що вимагає наявності відповідної інформації.
У сільськогосподарських підприємствах спостерігається
формування витрат на виробництво власних кормів, насіння,
підстилкового матеріалу, молока, що при підсумуванні витрат зі всіх
видів продукції підприємства збільшує їх розмір. До того ж
співвідношення
виробленої
та
реалізованої
продукції
в
сільськогосподарському під-приємстві істотно впливає на рівень
рентабельності в бік зниження, оскільки витрати здійснюються на
виробництво всієї продукції, а не тільки її товарної частини [3].
Формування ефективності сільськогосподарського виробництва
характеризується відповідними галузевими особливостями, оскільки
галузь виробляє різні види продукції, що визначено відмінним щодо
інших галузей виробничим і робочим періодами, сезонністю
виробництва, природно-кліматичними умовами. Тому ефективність
сільськогосподарського виробництва залежить не тільки від людини,
але й від природи. Таким чином, економічні показники відносно до
оцінки витрат та ефективності сільськогосподарського виробництва
відображають більшою мірою дію природних сил і меншою –
суб‘єктивно-людських.
1. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом
Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. № 132.
2. Дієсперов В. Визначення ефективності в сільськогосподарському підприємстві /
В. Дієсперов // Економіка України. – 2007. – № 10. – С. 70–78.
3. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: теорія,
методологія, практика / [за ред. П. Т. Саблука та ін.] – К., 2008. – Т.1 : Теорія
ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур /
за ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника [та ін.]. – К., 2008. – 698 с.
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СУЧАСНИЙ СТАН ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ
Тваринництво – особлива галузь сільського господарства, стан
розвитку якої вагомо впливає на економічний потенціал АПК країни,
на всі сфери суспільного виробництва. Тваринництво забезпечує
населення
високоякісними,
калорійними,
дієтичними
і
вітамінізованими продуктами харчування, а промисловість –
сировиною. В процесі реформування агропромислового комплексу
тваринництво України зазнало, на жаль, негативних змін. Масове
скорочення поголів‘я сільськогосподарських тварин, зниження
продуктивності, збитковість виробництва та погіршення якості
продукції ставлять під загрозу національну продовольчу безпеку,тому
є важливим комплексне дослідження розвитку тваринництва,
створення сприятливих інвестиційних умов та запобігання збитковості
виробництва.
Дослідженню питань організації, методики обліку та
оперативного контролю витрат тваринництва значну увагу приділяли
провідні вітчизняні вчені: І.A. Білоусовa, Ф.Ф. Бутинець,
О.С. Бородкін, С.Ф. Голов, В.М. Жук, Г.Г. Кірейцев,М.Ф. Огійчук,
М.С. Пушкaр, П.Т. Сaблук,Н.М. Ткaченко, Л.М. Чернелевський,
М.Г. Чумaченко, тa ін..
У тваринництві є чимало гострих проблем. Передусім важливо
зрозуміти, що саме гальмує його розвиток в Україні, яке становить
понад 38% у структурі валової продукції сільського господарства. Це,
перш за все, відсутність стабільності та державної підтримки
сільгоспвиробників, ручне керування, непрогнозована цінова політика,
нерозвинений експортний потенціал, і як наслідок, відсутність ринків
збуту тощо.
Незбалансоване за вмістом протеїну годування худоби і птиці не
дає господарствам можливості досягти високої продуктивності тварин,
що призводить до подовження строків їх вирощування і відгодівлі,
перевитрати кормів, недобору продукції та її подорожчання.
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Негативно впливає на розвиток галузі недостатнє її фінансування.
Інвестори бояться вкладати кошти, позаяк немає впевненості у
завтрашньому дні. Птахівництво і свинарство, з урахуванням
специфіки виробництва, є більш-менш привабливими для інвестицій,
оскільки за досить короткий час можна не лише повернути вкладені
ресурси, а й одержати прибутки.
Тож, ці фактори заважають підприємствам нормально
розвиватися. Підвищення економічної ефективності тваринництва
безперспективне без подальшого росту рівня комплексної механізації
всіх технологічних процесів. Необхідно повністю механізувати
роздачу кормів, збирання гною на фермах і подачу води. При
комплексній механізації трудомістких процесів витрати праці на
одиницю тваринницької продукції можуть бути скорочені на 35-40%.
Великим резервом підвищення рентабельності продукції
тваринництва є поліпшення якості продукції. Це стосується не тільки
м‘яса тварин і птиці але й інших видів продукції.
Важливе значення в підвищенні економічної ефективності
виробництва продукції тваринництва приділяється вдосконаленню
форм організації й матеріального стимулювання праці.
Отже, такий напрям діяльності сільгоспвиробників як
тваринництво повинен підлягати постійній модернізації, оновленню,
імплементації інновацій у господарський оборот. Важливо також
зосередити увагу на посиленні інформаційного забезпечення
товаровиробників щодо нових досягнень у технології вирощування
тварин, наявності державних програм підтримки та розвитку АПК,
необхідності кооперації та спеціалізації господарств. І найголовніше
для розвитку тваринництва – це не тільки шлях збільшення поголів‘я,
а й вдосконалення технології виробництва.
УДК 33.330.54
Суха А.А.
*Науковий керівник – Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ
Важливими ознаками сучасного господарського середовища є
загострення конкуренції між національними та іноземними
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виробниками; поява нових видів ризиків у підприємницькій
діяльності, які мають не лише економічну, а й соціальну та політичну
природу; періодичні коливання фінансових ринків, що змінюють
швидкість і напрями руху капіталу. В таких мінливих умовах особливо
актуальним
є
забезпечення
ефективного
функціонування
господарюючих суб‘єктів, підтвердженням якого є збільшення
ринкової вартості підприємства, що стає можливим завдяки
формуванню його конкурентоспроможної моделі бізнесу [1].
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки питання
формування бізнес-моделі перебуває на стадії наукових досліджень як
вітчизняних, так і зарубіжних науковців, оскільки окремі теоретичні та
практичні питання досі не отримали комплексної наукової оцінки.
Основною проблемою в створенні ефективної бізнес моделі
виступає той факт, що в цілому на підприємстві приділяється увага
загальному управлінню, а не діловому моделюванню зокрема [2].
На нашу думку, при створенні бізнес-моделі підприємства
доцільно враховувати той факт, що кризи неминучі у розвитку будьякої соціально-економічної системи, що в свою чергу сигналізує про
те, що система потребує різкої перебудови, в тому числі
реконструкцію_механізму_управління_організацією, зміну набору
даних компонентів, трансформацію їх зв'язків.
Створення результативної та ефективної моделі бізнесу
неможливе без врахування розвитку науково-технічного прогресу.
Варто врахувати, що інновації виступають у головній ролі не новим
продуктом чи винаходом, а ресурсом, який вимагає правильного
управління ними для досягнення поставлених цілей підприємством.
Іноді сама модель бізнесу є інноваційною, що сприяє не лише
підвищенню рівня управління, а й результативності діяльності
підприємства в цілому. Сучасна модель ефективного бізнесу повинна
містити такі елементи: майбутні пріоритети споживачів, існуючі та
потенційні стратегічні ресурси, екологічні обмеження, адаптаційні
характеристики, систему бізнес-процесів, бізнес-портфель компанії.
Сукупність перелічених факторів дасть змогу реалізувати закон
синергії при створенні бізнес-моделі.
Використання бізнес моделювання передбачає здійснення
комплексного економічного, аналітичного, графічного та програмного
обґрунтування вибору найбільш ефективного варіанта стратегічного
розвитку компанії, зокрема, розмежування етапів формування та
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розвитку бізнес-моделі за окремими чинниками, умовами,
характеристиками [3].
Ще одним із проблемних завдань на рівні підприємств виступає
складність вирішення питання управління розвитком бізнес-моделі,
оптимізації виробничого циклу, зниження зайвих видатків,
обумовлених низьким організаційно-технічним рівнем, що в
сукупності обмежує розвиток промислових галузей і економіки в
цілому.
Основою моделювання процесу розвитку підприємства повинна
стати інноваційна динаміка, оскільки вона відображає технологічні
зміни соціально-економічного росту у розвитку моделей бізнесу на
всіх рівнях.
Таким чином, результатами комплексного дослідження поглядів
вітчизняних і зарубіжних науковців на процес управління
підприємствами можна вважати формування концепції бізнесмоделювання. Виявлено неоднозначність і фрагментарний підхід до
визначення поняття «бізнес-модель», що зумовило необхідність
уточнення економічного трактування поняття «бізнес-модель», а
також узагальнення та вдосконалення основних положень концепції
бізнес-моделювання.
1. Ревуцька Наталія Віталіївна. Формування бізнес-моделі підприємства (за
матеріалами підприємств харчової промисловості України) : Дис.. канд. екон. наук:
08.06.01 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2005. — 259арк. —
Бібліогр.: арк. 200-211.
2. Заблодська Л.Д. Стратегічне управління: реалізація стратегій : [навч. посібник для
студентів екон. спец] / Л.Д. Забродська. – Харків : Консум, 2004. – 208 с.
3. Ревуцька Н. В. Теоретичні аспекти формування бізнес-моделі підприємства //
Стратегія економічного розвитку України. – К.: КНЕУ, 2002. – Випуск 6 (13). – С.
232 – 235. – 0,5 д.а.
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УДК 657
Талах Х.В.
Луцький національний технічний університет
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ЩОДО СУТНОСТІ
МАРКЕТИНГ І ЗБУТ ПРОДУКЦІЇ
Маркетингу як ринковій концепції управління виробничозбутовою і науково-технічною діяльністю підприємства притаманні
загальні та специфічні функції.
Загальними функціями виступають функції менеджменту –
планування, організація, мотивація і контроль. Вони характерні для
будь-якого типу управління. Специфічні функції розкривають сутність
маркетингу, характеризують його вплив на підприємство в цілому. І
саме до специфічних функцій маркетингу належить здійснення
збутової політики підприємства. Дослідження робіт вчених, які
вивчають проблеми маркетингу привели до висновку про відсутність
єдиного підходу щодо визначення категорії ―збут‖. Результатом цих
досліджень стала така класифікація проблем трактування категорії
―збут‖ із позиції маркетингу:
1) збут як процес продажу товару. Такий підхід асоціюється з
безпосередніми стосунками продавця і покупця в момент здійснення
ними угоди купівлі – продажу.
2) збут як процес товароруху від виробника до споживача.
Даний напрям визначення сутності збуту як однієї з категорій
маркетингу представлено переважною більшістю вчених.
3) збут як сукупність маркетингових заходів та діяльності з
продажу продукції.
Розглянувши вищенаведені підходи можна зробити висновок
про відсутність чіткого визначення змісту даної категорії в комплексі
маркетингу. Дослідження розуміння вченими значення збуту в
діяльності підприємства також доводить, що окремі науковці не
розглядають збут з маркетингових позицій, хоча і ведуть мову про
збутову діяльність підприємства як одну із складових частин
маркетингової діяльності.
Оскільки економісти часто ототожнюють маркетингову та
збутову
діяльність,
доцільно
буде
провести
порівняльну
характеристику понять ―маркетинг‖ і ―збут‖ (табл.1.). Розмежування
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понять ―маркетинг‖ і ―збут‖ – це не лише забезпечення чіткості в їх
трактуванні, а й можливість порівняння результатів маркетингової та
збутової діяльності з відповідними витратами.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика економічних понять ―маркетинг‖ і ―збут‖
Збут

Порівняльна
ознака

Маркетинг

Бажаний рівень
реалізації
досягають завдяки
заходам щодо
стимулювання
збуту

Концептуальний
підхід

Виявлення та задоволення потреб
цільових ринків засобами,
ефективнішими, ніж у конкурентів

Охоплює лише
процес реалізації

Інституційний
підхід

Охоплює всі процеси на
підприємстві: планування,
управління, науково-дослідні
роботи, виробництво, збут

Управління
товарорухом
Прямо не впливає
на попит
Задовольняє
потреби
Шляхом
фізичного
переміщення
товарів

Управлінський
підхід
Попит на
продукт
Потреби
споживачів
Характер
досягнення
поставлених
цілей

Задоволення
потреб споживача;
виручка від
реалізації
продукції

Кінцевий
результат
діяльності

Інтегруюча функція менеджменту
Створює або змінює попит
Змінює потреби
Управління підприємством в умовах
ринку на основі використання
інтелектуального потенціалу
трудових ресурсів
Формування маркетингової
інформаційної бази даних,
необхідної для прийняття
управлінських рішень щодо тактики
та стратегії розвитку підприємства,
збільшення обсягу збуту і прибутку,
зміни попиту на продукт,
збільшення кількості клієнтів,
збільшення ринкової частки,
освоєння нових видів продукції

Отже, узагальнюючи існуючі думки науковців та враховуючи
сучасні умови господарювання можна сформулювати наступне
визначення даного терміну:
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Збут – це складова частина маркетингової діяльності
підприємства, яка складається з цілісного процесу доведення
продукції до кінцевого споживача, шляхом використання
маркетингових заходів щодо вивчення потреб, формування та
стимулювання попиту на продукцію підприємства для задоволення
потреб споживачів та отримання прибутку.
УДК 657
Тананайко Д.К.
*Науковий керівник: Нагірська К.Є., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
На сьогодні практично в кожній праці з теорії бухгалтерського
обліку і контролю висвітлюються питання інвентаризації. При цьому
поняття ―інвентаризація‖ кожен автор формулює по-різному, а звідси і
різний підхід до практики проведення інвентаризації.
Питання визнання науковцями єдиної дефініції ―інвентаризація‖
є досить актуальним, оскільки якість, своєчасність і повнота
здійснення на підприємствах інвентаризаційної діяльності багато в
чому залежать від правильного розуміння її суті, визначення об‘єктів
та застосування принципів.
Питання інвентаризації у своїх працях розглядали професори:
Н.Г. Бєлов, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Карауш,
Л.М.
Крамаровський,
М.В.
Кужельний,
П.П.
Німчинов,
В.К. Радостовець, Ю.С. Цал-Цалко, М.Я. Штейнман та інші.
Окремі питання інвентаризаційної діяльності досліджували
багато вчених радянської доби. Значення інвентаризації в процесі
планування інвентаризаційної роботи розглядав проф. Ю.Я. Литвін
порядок відображення результатів інвентаризації в обліку – професори
Г.І. Грінман, І.А. Ламикін, М.З. Пізенгольц. З проблем інвентаризації в
Україні дисертації захистили: Бардаш С.В. та Чудовець В.В.
Поняття "інвентаризація" – елемент методу бухгалтерського
обліку та метод контролю, який здійснюється згідно встановленому
суб‘єктом господарювання порядку для перевірки в натурі
наявності та стану збереження майна власника, зобов‘язань та
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капіталу, підтвердження достовірності звітності, звірення фактичних
даних з даними обліку для виявлення відхилень та відшкодування
заподіяної підприємству шкоди.
В цьому визначенні підкреслюється: інвентаризація є елементом
методу обліку і методом контролю;
інвентаризація є способом перевірки фактичної наявності та
стану збереження майна власника; виявлення будь-яких відхилень
розміру в складі ресурсів, включаючи незавершене виробництво;
списання природного убутку; розміру стану розрахунків та наявності
реальної суми статутного капіталу; відшкодування заподіяної шкоди.
Мету і завдання не виконує інвентаризація, а її необхідність
пояснюється наступними обставинами:
– в ході господарської роботи в кількісному складі і якісних
властивостях ресурсів, що зберігаються на підприємствах, можуть
відбутися зміни, із зовнішнього боку часто непримітні і непіддатливі
через це своєчасному виявленню і належній обліковій реєстрації.
– слід забезпечити достовірність і точність показників
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, тобто усунути
розбіжності між даними обліку і фактичною наявністю цінностей, які
виникають в процесі ведення поточного обліку.
– для здійснення контролю за роботою матеріально
відповідальних осіб та їх заміни необхідні інвентаризації
– неточності в обліку контрагентів (постачальники, покупці),що
зумовлює розбіжності та суперечки за розміром заборгованості.
– для забезпечення принципу невідворотності, покарання за
господарські порушення, розкрадання тощо.
Найбільш поширеними причинами, які призводять до
розбіжностей між фактичними та обліковими даними є: природний
убуток; неточності при прийомі та відпуску цінностей; помилки в
обліку; зловживання, посадових осіб.
Отже, інвентаризація є найважливішим засобом забезпечення
збереження матеріальних цінностей і грошових коштів, є відносно
простим, але дієвим засобом контролю за роботою матеріально
відповідальних осіб. Вона – єдиний засіб, за допомогою якого
здійснюється контроль за достовірністю сальдо по рахунках
бухгалтерського обліку, що має важливе значення для належної
обґрунтованості прийнятих управлінських рішень. Помилкові рішення
призводять до додаткових і не виправданих господарською
доцільністю витрат, а у ряді випадків – до сплати штрафів, пені і
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неустойок, спричинення інших збитків.
Інвентаризація
забезпечує
достовірність
бухгалтерської
інформації, а отже, і життєздатність системи бухгалтерського обліку.
Чим краще поставлена інвентаризаційна робота, тим вище
життєздатність системи бухгалтерського обліку, її роль і значення в
здійсненні управління і внутрішнього контролю.
Проте було б серйозною помилкою зводити значення
інвентаризації тільки до здійснення з її допомогою контролю по
рахунках бухгалтерського обліку, на яких обліковуються різні види
товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.
Інвентаризація дозволяє розробляти і здійснювати заходи,
направлені на забезпечення збереження майна. За допомогою
інвентаризації виявляють і усувають факти безгосподарності і
марнотратства, попереджують зайві витрати, виявляють резерви
матеріальних ресурсів, вживають заходи по їх використанню.
Завдяки інвентаризації здійснюється оперативний контроль за
станом складського обліку і звітності матеріально відповідальних осіб,
дотриманням правил організації матеріальної відповідальності і умов
збереження майна. Раптовість інвентаризації вносить порядок в роботу
матеріально відповідальних осіб, зобов‘язує їх до своєчасного і
правильного оформлення документації, підвищує відповідальність,
тримає їх в постійному очікуванні необхідності відзвітувати, що
певною мірою запобігає зловживанням.
1. Дем‘яненкоМ.Я., Чудовець В.В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку:
Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 288 с.
2. Гришко В.М. Інвентаризація / Бібліотека бухгалтера: збірник нормативних
документів. - Харків : "Поліком", 1998 . – № 41 (118). - 92 с.
3. Лисиця Т. Інвентаризація товарів // Баланс. - 2007. - № 70 (716). - С. 17-21.
4. Пархоменко В.М. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку / За ред.
Пархоменко В.М. – Харків Бібліотека "Фактора", 1995. - 44 с.
5. Лемеш В.М. Інвентаризація: оподаткування та бухгалтерський облік. - МН. Регістр,
2005. - 200 с.
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СУТНІСТЬ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Від ефективної організації постачання та збуту продукції
залежить виробнича програма підприємства і результати його
господарської діяльності. Відповідно, зацікавленість товаровиробників
до процесу збуту виготовленої продукції, як важливої складової
діяльності підприємства, обумовлена необхідністюсвоєчасного
реагування управлінських процесів на зміну умов функціонування та
підвищення ефективності збутових заходів.
Поняття збутової діяльності вперше було сформульовано
Гарвардської школи бізнесу в 1958 році.Проте і в сучасних ринкових
Умовах питання збутової діяльності є актуальним, оскільки
збутова діяльність входить в число основних напрямків
діяльностіпідприємства, що безпосередньо мають велике значення для
формуванняефективної господарської системи.
Питання збутової діяльності розглядаються в роботах таких
вітчизняних та зарубіжних вчених, як:Багиева Г.Л, Тарасевича В.М,
Виноградовой С.Н, Голубкова Е.П, Наумова В.Н.,Ж-Ж.Ламбеном,
В.Р Прауде, Ф.Котлером, Евансом та інші.
В.В. Байдінзауважує, що збутова діяльність має циклічний
характер та в більшості випадків є безперервним процесом, а
налагоджене управління в процесі здійснення збутової діяльності дає
змогу підприємству найкращим чином розподілити свої ресурси у
сфері обігу для отримання максимального прибутку та задоволення
попиту споживачів [2].
З точки зору А.В.Балабаниць, збутова діяльність – це цілісний
процес, що охоплює: планування обсягу реалізації товарів із
урахуванням рівня прибутку, що очікується; пошук і обрання
найкращого партнера – постачальника (покупця); проведення торгів,
включаючи встановлення ціни відповідно до якості товару та
інтенсивності попиту; виявлення й активне використання факторів,
здатних прискорити збут продукції та збільшити прибуток від
реалізації[3].
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Збутова діяльність, на думку М.В.Акулич, це практика
здійснення обміну матеріальними цінностями та послугами, тобто
особливий вид діяльності, від якої залежать кінцеві результати
господарської діяльності компанії в цілому. Збутова діяльність
спрямована на реалізацію конкретних видів продукції незалежно від
того, коли вона здійснюється: до початку виробництва продукції або
після завершення виробництва [1].
В.В. Бурцев визначає збутову діяльність як сукупність дій, що
виконуються з того моменту, як продукт в тій формі, в якій його буде
використано, надходить до комерційного підприємства чи кінцевого
виробника, й до того моменту, коли споживач купує його [4].
ХруповичС.Є.розглядає
збутову
діяльність
як
процес
організаційно-економічних операцій, що містить маркетинговий
аспект (дослідження й аналіз кон‘юнктури ринку, визначення обсягів
збуту, вибір та управління каналами розподілу) й логістичний аспект
(транспортування, складування, управління запасами, обслуговування
замовлень) і здійснюється з метою досягнення економічних
результатів від реалізації продукції споживачам та створення
позитивного іміджу підприємства на ринку[5].
Отже, збутова діяльність це комплекс взаємопов‘язаних
головних напрямів господарської діяльності підприємства, які
зобов‘язані забезпечувати такий зміст виробничої, складської,
транспортної
та
іншої
діяльності,
при
якому
вчасно
реалізовуватиметься продукція споживачеві.
1. Акулич М.В. Международный маркетинг. / М.В.Акулич– Минск: Соврем. знания,
2005.
2. Байдин В.В. Управление сбытом продукции сельскохозяйственных предприятий в
системе формирующихся оптовых продовольственных .рынков (на примере Ленинградского региона) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / В. В. Байдин. – СПб., 2006. –
193 с.
3. Балабаниць А.В. Збутовадіяльністьторговельнихпідприємств в умовахмаркетинговоїорієнтації: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.02 / А. В. Балабаниць. –
Донецьк, 2000. – 20 с.
4. Бурцев В.В. Внутренний контроль сбытовой деятельности предприятий в
современныхусловиях хозяйствования // Менеджмент в России и за рубежом. –
2007.– № 6. –С. 145–151.
5. Хрупович С.Є. Економічнеоцінювання та управліннязбутовоюдіяльністюпідприємств: дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / С. Є. Хрупович. – Л., 2005. – 202 с.
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ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ БАНКРУТСТВА
За роки незалежності в Україні спостерігається процес
формування ринкових відносин, який має незворотній характер. В той
же час цей процес супроводжується окремими негативними явищами,
викликаними недосконалістю ринкових механізмів, що народжуються.
Зокрема, підприємства, що багато років працювали стабільно, через
цілу низку факторів опинились в передкризовому або навіть
кризовому стані.
Проблематику формування та розвитку системи запобігання
банкрутству підприємств розкривають у своїх працях такі вітчизняні
та іноземні науковці, як Альтман Е.І., Бланк І., Бондар О.М.,
Брюховецька Н.Є, Булєєв І.П., Василенко В.А., Геєць В.М, Череп А.В.,
Тарасенко О.Г., Терещенко О.О., Чернявський А.М., Штангрет А.М. та
інші. У роботах цих авторів розкрито сутність і значення інституту
запобігання банкрутству для розвитку ринкової економіки,
проаналізовано та класифіковано причини банкрутства, сформовано
методичні підходи щодо оцінювання ймовірності банкрутств
підприємств, а також щодо застосування заходів запобігання
банкрутству тощо. Разом з тим слід відзначити недостатність
теоретичних напрацювань щодо розкриття сутності та особливостей
управління системою запобігання банкрутству.
Заходи по усуненню банкрутства підприємства пов‘язані з
ефективним управлінням його фінансами і виробництвом, правильним
визначенням стратегічних цілей і тактики їх реалізації.
Значна частина вітчизняних підприємств України сьогодні
потерпають від фінансових ускладнень, викликаних як зовнішніми
загальнодержавними проблемами (нестабільність політичної ситуації,
недосконалість законодавчої бази, криза неплатежів, спад
виробництва), так і внутрішніми (неефективне використання коштів,
недосконалий маркетинг, відсутність виробничого та фінансового
менеджменту, незбалансованість фінансових потоків). Сукупність усіх
цих факторів викликає необхідність постійної діагностики
фінансового стану підприємств з метою упередження кризового
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розвитку, запобігання банкрутства, формування захисних механізмів
антикризового фінансового управління залежно від виявлених
факторів та сили їхнього впливу.
Існують заходи які сприяють підвищення ефективності
діяльності суб'єктів господарювання і запобіганню банкрутства
підприємства:
1. Технологічні нововведення. Сучасні форми автоматизації та
інформаційних технологій справляють найістотніший вплив на рівень
і динаміку ефективності виробництва продукції (надання послуг).
2. Рівень ефективності використання устаткування.
3. Ресурсозберігаючі технології. Матеріали та енергія позитивно
впливають на рівень ефективності діяльності, якщо розв'язуються
проблеми ресурсозбереження, зниження матеріаломісткості та
енергоємності продукції (послуг), раціоналізується управління
запасами матеріальних ресурсів і джерелами постачання.
4. Конкурентоспроможність продукції. Якість продукції і
зовнішній вигляд (дизайн) також є важливими чинниками
ефективності діяльності суб'єктів господарювання.
5. Працівники. Основним джерелом і визначальним чинником
зростання ефективності діяльності є працівники — керівники,
менеджери, спеціалісти, робітники.
6. Організація і система. Єдність трудового колективу,
раціональне делегування відповідальності, належні норми керування
характеризують ефективність діяльності підприємства (установи), що
забезпечує необхідну спеціалізацію та координацію управлінських
процесів.
7. Стиль управління, що поєднує професійну компетентність,
діловитість і високу етику взаємовідносин між людьми, практично
впливає на всі напрямки діяльності підприємства (організації).
9. Інфраструктура. Важливою передумовою зростання
ефективності діяльності підприємств (організацій) є достатній рівень
розвитку мережі різноманітних інституцій ринкової та виробничогосподарської інфраструктури.
Отже, існує два основні напрями заходів запобігання
банкрутству: зовнішній - удосконалення системи законодавчих актів,
реформування організаційної складової інституту банкрутства та
зміни негативного психологічного сприйняття інституту банкрутства у
суспільстві; внутрішній – оптимізація системи запобігання
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банкрутству на засадах управління ризиками підприємства. За таких
умов необхідним є вироблення методичних положень, спрямованих на
формування системи запобігання банкрутству підприємств.
УДК 657
Хоміцька А.І.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Розгляд системи бухгалтерського обліку в часовому просторі дає
змогу зробити висновок про значні перетворення та їх видозміну з
часів простого рахівництва до сучасного етапу її розвитку. Відсутність
сталості та динамізм облікової системи пояснюється її
підпорядкованістю загальним економічним механізмам і умовам,
перегляд та реформування яких потребує відповідності системи збіру
та обробки інформації щодо господарської діяльності як на макро, так
і мікрорівнях. Зміни в економічному устрою України, що відбулися за
останнє десятиріччя, потребують гармонізації всіх ланок управління в
цілому та бухгалтерського обліку зокрема існуючим економічним
умовам, з урахуванням перспектив подальшого економічного
розвитку.
Удосконалення і подальший розвиток облікової системи є також
об‘єктом організації бухгалтерського обліку. Засобом реалізації
організації розвитку бухгалтерського обліку виступає його
планування, яке здійснюється централізовано і децентралізовано.
Централізоване планування розвитку бухгалтерського обліку є
складовою загальної державної системи керівництва бухгалтерським
обліком, ключові позиції в якій відведені Державному комітету
статистики, який розробляє національну систему рахівництва, котра
визначає концептуальну основу планів рахунків бухгалтерського
обліку, та Міністерству фінансів, що здійснює регулювання питань
методології бухгалтерського обліку України в цілому.
Функції по розробці національних положень (стандартів)
покладено на Міністерство фінансів України.
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Якість
майбутніх
стандартів
бухгалтерського
обліку
безпосередньо залежить від рівня організації робіт по випрацюванню
останніх, під якою розуміють систему заходів оптимізації науководослідних робіт. Випрацюванню остаточного варіанта зазначених
методичних матеріалів передують такі етапи:
підготовчий, чи організаційний, який охоплює такі види робіт:
o організація розробчої групи, яка полягає у визначенні кола
осіб, що братимуть участь у розробці, та керівника робочої групи,
випрацювання регламенту її роботи;
o розробка плану робіт у розрізі основних етапів, видів та
напрямів робіт, а також терміну їх виконання та відповідальних;
o забезпечення проведення наступних етапів (визначення
системи заходів по реалізації встановлених завдань, їх обґрунтування
та проведення).
Розробка плану робіт передбачає визначення видів загальних
робіт за етапами. Встановлення напрямків робіт передбачає
опрацювання законодавчих актів щодо перспектив розвитку економіки
України в усіх її галузях; ретельне вивчення матеріалів періодичних
видів наукової літератури в частині прогнозів економічного розвитку
економіки України в цілому та економіки соціально-культурного
комплексу зокрема; визначення на підставі опрацьованого матеріалу
кола завдань і функцій бухгалтерського обліку підприємств на
майбутнє, встановлений термін основних об‘єктів дослідження.
Організація забезпечення проведення науково-дослідних робіт
передбачає підготовку відповідної матеріально-технічної бази в
частині технічних засобів та інформаційного забезпечення, визначення
кола допоміжних процедур, як-от наукові відрядження за кордон для
вивчення практики, досвіду та проведення наукових конференцій
тощо, встановлення зв‘язку з державними та суспільними
організаціями для співпраці на останньому етапі розробки положень
бухгалтерського обліку та ін.
Головний, чи розробчий, етап полягає в розробці проекту
положень бухгалтерського обліку на підставі раніше встановлених
напрямків роботи чи об‘єктів вивчення. З огляду на загальні тенденції
по гармонізації бухгалтерського обліку, що відмічаються в світовій
економіці, розробка має бути здійснена на основі вже розроблених
завдань та функцій вітчизняної підсистеми обліку бюджетних установ
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з урахуванням (за її аналогами) міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку у державному секторі.
Заключний етап передбачає такі види робіт:
1. попередні проекти положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та доопрацювання з урахуванням обгрунтованих доповнень;
2. обговорення положень (стандартів) у спеціалізованих
провідних періодичних виданнях з питань бухгалтерського обліку та
на наукових конференціях;
3. доопрацювання проектів положень (стандартів) з урахуванням
внесених пропозицій;
4. розгляд остаточних проектів положень (стандартів) та їх
затвердження.
До централізованих заходів по організації розвитку
бухгалтерського обліку відносять також щорічне поточне планування
діяльності відділу методології бухгалтерського обліку.
УДК 657
Хоміцька А.І.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПРАЦІВНИКІВ
Облік особового складу працівників є одним з інформаційних
джерел збереження бухгалтерського обліку заробітної плати та
відповідних розрахунків. Зазначений вид обліку перебуває у віданні
відділу кадрів і охоплює облік осіб, що приймаються на роботу, облік
поточного особового складу та облік осіб, що звільняються з
відповідної посади. Своєчасність надання відомостей щодо кадрових
змін та пересувань безпосередньо впливає на якість обліку
нарахування та розрахунків із заробітної плати. Водночас чіткість
бухгалтерського обліку зазначеного напрямку є результатом
продуманої класифікаційної системи обліку особового складу. Отже,
варто говорити про організацію обліку особового складу працівників
установи чи організації як складову організації бухгалтерського обліку
заробітної плати.
Організація обліку особового складу здійснюється за такими
напрямками:
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визначення нормативної бази;
визначення складу та чисельності працівників;
розробка класифікаційної системи щодо особового складу;
організація носіїв інформації щодо обліку особового складу
працівників.
Приймання на роботу працівників здійснюється за наявності
вільних робочих місць. Зарахування працівника до штатів установи
супроводжується присвоєнням йому табельного номера, який являє
собою кодифікований символ ідентифікації зазначеної особи як
працівника конкретної установи. Табельні номери розробляє відділ
кадрів установи. Присвоєння табельних номерів може здійснюватись
як за категорією персоналу (основні працівники; допоміжний
персонал; адміністративно-господарський; молодший обслуговуючий),
так і за приналежністю до структурного підрозділу. У процесі
розробки табельних номерів кожній категорії працівників чи кожному
структурному підрозділові виділяється відповідна серія табельних
номерів.
Надалі табельний номер працівника фіксується в усіх первинних
і зведених документах з обліку особового складу, праці, заробітної
плати. В разі звільнення чи переведення працівника до іншого
підрозділу його номер залишається вільним три роки.
До носіїв обліку особового складу працівників, які виступають
носіями інформації щодо первинного етапу бухгалтерського обліку,
відносять:
наказ про прийом на роботу ф. П-1;
наказ про переведення на іншу роботу (ф. П-5);
наказ про переведення на іншу посаду (форма вільна);
наказ про припинення трудового договору (контракту) (ф. П-8).
Наказ (розпорядження) про прийом на роботу (ф. П-1)
застосовується для обліку прийнятих на роботу, заповнюється у відділі
кадрів на всіх працівників. Укладений та завізований начальником
відділу кадрів або особою, відповідальною за прийняття на роботу,
проект наказу в необхідних випадках є направленням на переговори і
перепусткою у структурних підрозділах для ознайомлення з умовами
роботи. Керівник структурного підрозділу робить висновок про
можливість зарахування: з відміткою у проекті наказу (ким може бути
прийнятий на роботу той, хто наймається; з яким окладом і тривалість
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строку випробування). Згода працівника з умовами праці, результати
переговорів, у разі необхідності медичного огляду, відмітки про
проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежного
мінімуму та інші відмітки проставляються на зворотному боці форми.
Проект наказу по прийом на роботу працівника, якому
встановлюють оклад, візується у відповідній службі підприємства
(організації) для підтвердження вакантної посади і окладу, що
встановлюються за штатним розписом. Підписаний керівником
підприємства (організації) наказ (розпорядження) оголошується
працівникові під розписку.
На підставі підписаного наказу відділ кадрів заповнює документ
первинного обліку ф. П-2 «Особова картка» і робить відповідні записи
у трудовій книжці. Один примірник наказу передається до бухгалтерії
для відкриття особового рахунка.
Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу (ф. П-5)
застосовується при оформленні переведення працівника із одного
структурного підрозділу до іншого. Заповнюється працівником відділу
кадрів у двох примірниках. Наказ (розпорядження) завізовує
начальник структурного підрозділу попереднього і нового місця
роботи та підписує керівник організації чи установи. Один примірник
зберігається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії для
проведення відповідних записів у особовому рахунку.
Наказ про переведення на іншу посаду має вільну форму і
застосовується при переведенні працівника на іншу посаду. Порядок
його оформлення аналогічний порядку щодо попереднього наказу.
Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору
(контракту) (ф. П-8) використовується при звільненні працівників,
заповнюється працівником відділу кадрів у двох примірниках на всіх
працівників, за винятком тих, які звільняються вищим органом.
Підписується керівником структурного підрозділу та керівником
організації чи установи. Один лишається у відділі кадрів, другий
передається в бухгалтерію. На підставі наказу (розпорядження) про
припинення трудового договору бухгалтерія робить розрахунок із
працівником.
Перелічені носії інформації щодо обліку особового складу в день
їх оформлення повинні бути передані працівником відділу кадрів до
відповідного сектора (групи) бухгалтерської служби для здійснення
перевірки та фіксації даних у реєстрах аналітичного і синтетичного
обліку.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Туристична діяльність – гарний вид бізнесу, заснований на
позитивних емоціях від відпочинку. Найбільшого розквіту туризм
досяг у ХХ столітті, коли став невід‘ємною частиною життя і
відпочинку людей. ―Туристичний бум‖ стався завдяки зростанню
купівельної спроможності населення, збільшенню вільного часу у
людей, успішного розв‘язання транспортних проблем. У сучасних
умовах розвиток туризму, як і будь-якої іншої галузі економіки,
залежить від гнучкості підприємств галузі, тобто здатності легко
видозмінюватися відповідно до потреб та запитів споживачів
туристичного продукту.
Відповідно до Закону України «Про туризм» від 15.09.95р.
№324/95-ВР, туристичний продукт – це попередньо розроблений
комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі
послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за
визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення,
послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з
перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів
культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).
Реалізація туристичного продукту залежить від багатьох
факторів. Головних і найважливішим фактором є сезонність
споживання цього продукту. Проте на відміну від цього, облік даної
реалізації здійснюється незалежно від пори року чи будь-яких інших
причин і повинен повністю відповідати законодавству.
Облік туристичної діяльності є багатогранною темою. Вагомий
внесок в теоретичну розробку проблем організації і ведення
бухгалтерського обліку на туристичних підприємствах внесли Н.
Алпатова, Н. Бочарова, Ж. Богданова, В. Василенко, А. Дяченко, О.
Кирієнко, А. Коваль, В. Кузнецов, Є. Старчук, Ю. Хоменко. Але у
зв'язку із частими змінами нормативних актів, виникає необхідність у
перегляді деяких положень побудови обліку на туристичних
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підприємствах.
Актуальність дослідження бухгалтерського обліку визначена
стрімким розвитком ринку туристських послуг, характерними рисами
якого на сьогоднішній день є динамічні зміни туристського попиту і
пропозиції. В умовах сучасного ринку туризму роль і місце обліку
безперервно зростають. Облік діяльності підприємств туристичної
сфери має низку особливостей, пов‘язаних із технологією формування
та надання туристичних послуг, структурою туристичного продукту,
організаційною формою туристичної діяльності.
Бухгалтерський облік туристичного підприємства включає в
себе вузьку спеціалізацію, в якій розглядаються методологічні та
організаційні принципи його побудови, специфічні особливості його
ведення, використання облікової інформації для складання звітності,
аналізу, контролю та управління в цілому.
Побудова обліку у туристичних підприємствах залежить від
особливостей документального оформлення господарських операцій
та здійснення розрахунків, можливості застосування спрощеної форма
обліку у туроператорів і турагентів, які не мають власної матеріальної
бази (при цьому використовується спрощений план рахунків та
регістри для малих підприємств). Основними документами для
документального оформлення туристичних послуг є договори та інші
документи: туристський ваучер, договір з клієнтами (на туристичне,
екскурсійне, готельне обслуговування), договір з підприємствами, які
беруть участь у просуванні, страховий поліс та деякі інші документи
при обслуговуванні.
Особливості обліку туристичної діяльності обумовлюються і
використанням специфічних рахунків. Існують й інші чинники, які
впливають на організацію і методику бухгалтерського обліку. Такими
є обсяги діяльності, сезонність надання послуг, специфіка формування
турпродукту, особливості вимірювання послуги – турдень, нормативне
регулювання.
Отже, у своїй діяльності підприємства туристичної галузі,
керуючись законодавством про бухгалтерський та податковий облік,
самостійно формують свою облікову політику, виходячи зі своєї
структури, галузі туризму і інших особливостей діяльності. А
організація бухгалтерського обліку та звітність підприємств
туристичної галузі мають складнощі внаслідок специфіки діяльності.
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ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗМЕЖУВАННЯ ОПЛАТИ
ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Значну роль в економічному та соціальному житті суспільства
відіграє праця та її оплата. Саме на основі державного регулювання,
шляхом раціоналізації організації оплати праці, забезпечується
якнайвищий рівень добробуту громадян. Заробітна плата та інші
різновиди заробітку становлять сьогодні в розвинутих країнах до 80%
національного доходу.
Дослідженнями понять оплати праці присвячені праці багатьох
вітчизняних науковців, а саме: П.Т. Чингос [11], Н.Б. Болотіна [3],
Д.О. Онищенко [9], Бутинець Ф.Ф. [4] та багато інших.
Багато з них, вважають, що заробітна плата як економічна
категорія належить до базових, найскладніших категорій економічної
науки, але аналіз вимагає комплексного підходу та все ж таки
спільність думок щодо сутності цієї багатопланової категорії помітно
розмежовується.
Дискусійним в наукових працях є саме теоретичне розмежування
оплати праці та заробітної плати. Більшість вчених визначають
заробітну плату та оплату праці як тотожні. Наприклад, В. Лукашевич
[5, с. 139] вважає, що ці поняття – рівноцінні, хоча між ними і є певна
відмінність: видатки на заробітну плату здійснюють із фонду
заробітної плати, а інші заохочувальні виплати проводять за рахунок
підприємства або ж з коштів спеціального призначення та цільових
надходжень.
Зокрема, П.Т. Чингос [11, с. 33] зауважує, що до структури
заробітної плати можна віднести «…базову ставку і виплати, які
залежать від результатів праці, у вигляді премій, бонусів». З погляду
правової категорії, Н.Б. Болотіна та Г.І. Чанишева [3, с. 81] вважають,
що термін «оплата праці» ширший і його цільове призначення
спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію її окремих
елементів та всієї системи правових засобів у цій сфері, тоді як
поняття «заробітна плата» спрямоване на право окремого працівника
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отримувати грошову винагороду. Проте в окремих випадках, що не
стосуються правового аспекту (адже це може суперечити принципу
єдності юридичної термінології), їх можна використовувати як словасиноніми.
У зарубіжній літературі автори або не розділяють ці поняття, або
вживають їх як рівноцінні. Наприклад, М. Армстронг [2, с. 16]
відносять до структури заробітної плати базову зарплату, умовну
винагороду, грошові бонуси, методи довготермінового заохочення,
акції, участь у прибутку.
Стосовно суті заробітної плати, де спираючись на вихідні
положення, в результаті синтезу сформульовані ближчі для
сприйняття поняття про сутність заробітної плати, що відповідає
сучасним економічним умовам:
заробітна плата — це економічна категорія, що відображає відносини згідно трудового договору між власником підприємства і
найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості
(доходу);
заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, в грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник або
вповноважений ним орган сплачує працівникові за виконану ним
роботу;
заробітна плата виражає ринкову вартість використання найманої
робочої сили;
заробітна плата для найманого працівника — це його трудовий
дохід, який він отримує в результаті реалізації здатності до праці, і
який має забезпечити об'єктивно необхідне відтворення робочої сили;
заробітна плата для підприємства - це елемент витрат на виробництво, що включаються до собівартості продукції, робіт (послуг), і
водночас, головний чинник забезпечення матеріальної зацікавленості
працівників у досягненні високих кінцевих результатів праці [8].
Ф.Ф. Бутинець вважає, що заробітна плата – це оплата праці
найманих працівників, яка виражає перетворену форму вартості і ціни
робочої сили [4, с.70] За В.І. Науменко, заробітна плата – частина
вартості у грошовій формі, яка в результаті його розподілу надходить
працівникам залежно від кількості і якості затраченої ними праці [10,
с.94].
На думку О.Л. Єськової та В.С. Савельєвої [5, c. 154], заробітна
плата – це компенсація трудового внеску працівників у діяльність
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підприємства, а відтак мотивування працівників до ефективної та
продуктивної праці є основною її функцією.
Крищенко К. розглядає двоєдину сутність заробітної плати: з
одного боку, вона є категорією ринку праці та виступає зовнішньою
щодо підприємства, з іншого – елементом ціни виробництва й
формується на кожному конкретному підприємстві залежно від
кінцевих результатів його діяльності [6, c. 45].
Мельник Т.Г. дає визначення оплати праці як обліковоаналітичної категорії, що характеризує трудовий дохід працівника,
який формується під впливом кількості та якості затраченої корисної
праці і виплачується працедавцем у вигляді заробітної плати в
грошовій або натуральній формі [7, с. 122].
Таким чином, з економічної точки зору, потрібно зауважити, що
заробітна плата – це оплата послуг праці робітника, яка відбиваючи
соціально-економічне становище економіки країни та рівень життя
населення, дає змогу робітникові і його сім‘ї забезпечувати свій
споживчий кошик, а також при змозі заощаджувати кошти на своє
майбутнє. З обліково-аналітичної точки зору, поняття «заробітна
плата» за сутністю наближається до поняття «фонд оплати праці», або
«витрати на оплату праці», адже є одним з елементів витрат
операційної діяльності підприємства.
Отже, незважаючи на багатопланове тлумачення заробітної плати
слід дотримуватися визначення наведеного у Законі України «Про
оплату праці», а саме слід розуміти що це будь-який заробіток,
обчислений, як правило, у грошовому виразі, що його за трудовим
договором власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану роботу або надані послуги.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах нестабільного законодавства та формування системи
бухгалтерського обліку в Україні на кожному підприємстві у процесі
своєї діяльності виникають витрати, у нашому випадку - це лісове
господарство. Питання витрат у лісовому господарстві має особливе
значення, оскільки підприємства такого типу не спрямовані на
отримані прибутку, а на здійснення певних видів діяльності, таких як
охорона та захист лісу, лісовідновлення, поліпшення якісного стану
лісів, і зрештою заготівлею та переробкою деревини, виробництвом
побічних лісоматеріалів, тощо.
Проблемам формування витрат присвячено багато праць
науковців, а саме: Бородкіна О.С., Палія В.Ф., Яворської О.М.,
Сопка В.В., Чумаченко М.Г., Кисіля Н.М., та інших, але з розвитком
ринкової економіки і швидкою зміною законодавства виникають нові
прогалини і саме - це питання набуває високої актуальності.
Особливістю обліку витрат у лісовому господарстві є те, що
інформація про витрати формується у підрозділах, зокрема лісництвах,
де здійснюються виробничі роботи, а калькулювання собівартості
продукції і результати виробничої діяльності його підприємств
обліковуються у держлісгоспі. Таким чином, первинний облік у
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лісництвах та інших виробничих підрозділах пов'язаний з обліком у
держлісгоспах та здійснюється за єдиними типовими та
спеціалізованими формами. Проте, недоліком є те, що чинні внутрішні
форми звітності містять інформацію про витрати у зведеному вигляді,
оскільки лісозаготівельні підприємства не ведуть аналітичного обліку
витрат за стадіями виробництва та ще й за кожним лісництвом.[1]
Продукцією лісового господарства є деревина, отримана в
результаті рубок та розкряжування дерев на сортименти. Крім того, в
чинних нормативних документах Державного агентства лісових
ресурсів України відсутні чіткі визначення готової продукції та
незавершеного виробництва. Так, в Інструкції по плануванню, обліку і
калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) на
підприємствах
лісового
господарства
України
[2]
під
лісогосподарською продукцією розуміють продукцію лісового
господарства, об'єкти та послуги. В Інструкції з обліку продукції
лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах
Державного комітету лісового господарства України [3] також
відсутнє визначення готової продукції лісового господарства.
Відповідно до П(С)БО 9 «Запаси» [4], яке поширюється і на
підприємства лісового господарства, готовою продукцією вважається
продукція, що виготовлена на підприємстві та призначена для продажу
і відповідає технічним, якісним характеристикам, передбаченим
договором або іншим нормативно-правовим актом.[5]
До витрат лісового господарства включають:
- вартість використаних засобів виробництва, сировини,
матеріалів, палива, тощо;
- вартість трудових ресурсів, а саме заробітну плату, та
відрахування до фондів соціального страхування;
- інші витрати, безпосередньо пов‘язані з процесом
виробництва.
Так як ведення лісового господарства покладено на
держлісгоспи, то облік витрат на виробництво продукції на нашу
думку слід обліковувати за видами витрат, а саме
 231/1 – облік витрат які, формують собівартість
виготовленого певного виду продукції, оскільки, не всі види робіт і
послуг згідно специфіки галузі, не створюють окремого виду
продукції;
 231/2 – облік витрат, які не створюють окремий продукт;
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 231/3 – облік побічних витрат, понесених на надання послуг,
тощо.
Загальновиробничі витрати слід як і в інших галузях розподіляти
на 23 рахунок.
Отже, вдосконалення системи обліку і обчислення собівартості
продукції лісового господарства потребує подальших наукових
досліджень, галузь має свою специфіку і багато прогалин в обліку і
управлінні витратами, які повинні розвиватись. Ефективна організація
обліку і обчислення витрат дозволить підприємствам даної галузі
зменшити собівартість та збільшить її конкурентоспроможність.
1. Кисіль Н.М. Особливості обліку витрат у підприємствах лісової галузі / Н.М.
Кисіль, О.М. Яворська // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного
університету: Збірник науково-технічних праць. – 2003. - Вип.13.1. – с.196-201.
2. Інструкція по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції(робіт,
послуг) на підприємствах лісового господарства України: Наказом Міністерства
лісового господарства України від 17.07.1996 № 72.
3. Інструкція з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на
підприємствах Державного комітету лісового господарства України: Затверджено
Наказом Держкомлісгоспу України від 19 грудня 2003 р. № 205.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» // Все про бухгалтерський
облік. – 2012. – № 8–9.
5. Котляревська Н.С. Особливості ведення обліку та формування облікової політики
на підприємствах лісового господарства / Н.С. Котляревська // Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник
Національного університету ―Львівська політехніка‖. - 2012. - №721. – с. 119-126.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Бачити реальну картину фінансового стану підприємства
надзвичайно важливо як для власників та засновників, так і для
потенційних інвесторів, кредиторів, контрагентів. Суть переоцінки
якраз і полягає у приведенні вартості активів, за якою вони
обліковуються, до їх реальної (справедливої) вартості.
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Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 87, підприємство
може переоцінювати об‘єкт основних засобів, якщо залишкова
вартість цього об‘єкта суттєво відрізняється від його справедливої
вартості на дату балансу.
Після визнання активом, об'єкт основних засобів (справедливу
вартість якого можна достовірно оцінити) слід обліковувати за
переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату
переоцінки мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та
подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Переоцінки
слід проводити з достатньою регулярністю, щоб балансова вартість
суттєво не відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням
справедливої вартості на кінець звітного періоду.
Деякі об'єкти основних засобів можуть зазнавати значних і
непостійних змін справедливої вартості, потребуючи щорічної
переоцінки. Такі часті переоцінки не потрібні для об'єктів основних
засобів лише з незначною зміною справедливої вартості. У такому разі
достатньо оцінювати їх кожні три або п'ять років (відповідно до вимог
МСБО 16).
Отже, справедлива вартість основних засобів – це в основному є
їх ринкова вартість. Але для того, щоб переоцінити об‘єкт, визначити
його справедливу вартість необхідно враховувати не тільки дані
прайс-листів посередників, відомості заводів-виробників, цін на ринку
тощо, а й залучати професійних оцінювачів.
Подальшим питанням є періодичність проведення переоцінки.
За п. 16 П(С)БО 7 переоцінка проводиться на дату балансу, тобто дату,
на яку складається баланс підприємства. За П(С)БО 6 «Виправлення
помилок і зміни у фінансових звітах» датою балансу є кінець
останнього дня звітного періоду.
Підприємство
має
право
самостійно
визначатися
з
періодичністю проведення переоцінки основних засобів, залежно від
потреб користувачів фінансової звітності. Оскільки Баланс і звіт про
фінансові результати складається щоквартально наростаючим
підсумком із початку року, то переоцінку можна робити, наприклад,
раз на рік.
У фінансовій звітності результати переоцінки необхідно
відображати у тому періоді, на дату балансу якого її провели. За
П(С)БО 7 необхідно у разі переоцінки об‘єкта основних засобів на ту
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ж саму дату здійснити переоцінку всіх об‘єктів групи основних
засобів, до якої належить цей об‘єкт. Ці групи повинні бути
однотипними за технічними ознаками, але деякі групи включають в
себе не тільки однотипні об‘єкти, тобто, якщо підприємство замовило
оцінку групи одного виду основних засобів, то необхідно провести
переоцінку і інших об‘єктів даної групи. Є випадки, коли на
підприємстві проводять переоцінку всіх груп основних засобів.
Якщо об‘єкти певної групи підлягали переоцінці, то вони і
надалі мають проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова
вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої
вартості, тому після переоцінки підприємство повинно й надалі
обліковувати основні засоби за переоціненою вартістю.
Для того, щоб здійснити переоцінку, спочатку необхідно
розрахувати індекс переоцінки. За п. 17 П(С)БО 7 індекс переоцінки
дорівнює справедливій вартості об‘єкта, який переоцінюється,
поділений на залишкову вартість такого об‘єкта. Якщо об‘єкт уже
раніше переоцінювали, то у формулу підставляють залишкову вартість
із урахуванням попередньої переоцінки. Індекс переоцінки за кожним
об‘єктом основних засобів визначається окремо. Після цього
знаходимо переоцінену первісну вартість і суму зносу об‘єкта
основних засобів, шляхом перемноження первісної вартості і
нарахованого зносу на індекс переоцінки.
Отже, виходячи з таких розрахунків, переоцінена залишкова
вартість об‘єкта основних засобів дорівнюватиме його справедливій
вартості. Може бути так, що залишкова вартість об‘єкта дорівнює
нулю. Тоді за П(С)БО 7 п. 17 переоцінена залишкова вартість об‘єкта
визначається додаванням справедливої вартості цього об‘єкта до його
первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об‘єкта. Але
для таких об‘єктів , обов‘язково визначається ліквідаційна вартість.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТУ ПРО РУХ
ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Нормальну виробничу діяльність кожне підприємство може
здійснювати лише при постійних зв'язках з іншими підприємствами за
допомогою грошових коштів.Грошові кошти є найбільш ліквідними
активами. Їх рух та ефективне використання грошових коштів за
сучасного стану економіки набуває все більшого значення.
Сьогоднішнє
функціонування
системи
управління
підприємством говорить про ряд недоліків в інформаційному
забезпеченні управління, зокрема функції обліку, контролю та аналізу,
щовідокремлені одна від одної та фактично існують автономно [1].
Тому, слід звернути увагу на дослідження особливостей гармонізації
обліку грошових котів та покращення його організації.
Значну увагу контролю, методиці та організації обліку грошових
коштів підприємства у своїх роботах приділяли такі науковці як:
Береза С.Л., Бутинець Ф.Ф., Височан О.С., Голов С.Ф., Калюга Є.В.,
Лігоненко Л.О., Момот Т.В., Сопко В.В.
Вплив на грошові потоки підприємства передбачає розробку
механізму управління ними. В Україні впродовж останніх декількох
роківвідбувається
впровадження
міжнародних
стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності [2]. Цей процес є
досить тривалим і ще не набув свого завершення в нашій державі
Порівнюючи національні стандарти з міжнародними щодо Звіту
про рух грошових коштів слід зазначити, що за НП(с)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: грошові кошти – це готівка, кошти на
рахунках у банках та депозити до запитання [3]. Згідно з МСБО 7 «Звіт
про рух грошових коштів» грошові кошти складаються з готівки в касі
та депозитів до запитання [4]. Крім цього, в МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів» постійно застосовується термін «грошові потоки», а
у національних стандартах – «рух грошових коштів», хоча за
тлумаченням ці поняття тотожні.
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Також відмінністю є те, що в Україні форма Звіту про рух грошових
коштів є затвердженою у національних стандартах і є обов‘язковою
для застосування всіма підприємствами (крім банків і бюджетних
установ). МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» дає лише загальне
уявлення про форму такого звіту.
Також у НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
зазначено, що підприємства можуть не наводити статті, за якими
відсутня інформація до розкриття (крім випадків, коли така
інформація була в попередньому звітномуперіоді).Одним із
найбільших нововведень є те, що за НП(с)БО 1«Загальні вимоги до
фінансової звітності» підприємства можуть вписувати у Звіт про рух
грошових коштів додаткові статті, перелік яких наведений у додатках
до даного стандарту. Як вже було наголошено, МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів» не має єдиної затвердженої форми Звіту.
Із введенням в діюНП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності»в Україні в однаковій мірі тепер можуть успішно
застосовуватись як «прямий» так і «непрямий» методи складання Звіту
про рух грошових коштів.
Перераховані відмінні риси свідчать про необхідність усунення
розбіжностей між національними і міжнародними стандартами
бухгалтерського обліку. Проте не суттєві розбіжності в окремих
аспектах не означають невідповідність звітності вимогам міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, а спільні аспекти доводять
намагання гармонізувати і наблизити законодавство України з
міжнародними положеннями.
1. Засімова А.В. Особливості та проблеми організації грошових коштів / А.В. Засімова
// Управління розвитком – 2013. – № 12 – с.76.
2. Момот Т. В. Критерії оцінки прийняття управлінських рішень з управлінням
капіталом підприємства / Т. В. Момот // Сучасні проблеми розвитку виробництва :
збірник матеріалів четвертої науково-практичної конференції молодих економістів.
– Х. : Модель Всесвіту, 2000. – с. 135.
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової
звітності» /
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99
4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових коштів» /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_019
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби створюють матеріально-технічну базу та
визначають
виробничу
потужність
підприємства.Забезпеченість
основними засобами в необхідній кількості та раціональне застосування
сприяє покращенню всіх техніко- економічних показників, зокрема
збільшенню виробництва продукції, зниженню її собівартості,
трудомісткості виготовлення. Тому актуальним постає питання аналізу
ефективності використання основних засобів,а також виявлення резервів
їх підвищення.
Питання основних засобів та аналізу ефективності їх використання
розглядали такі вітчизняні вчені як Бутинець Ф.Ф., Крічка Н.М.,
Череп А.В., Коваль О.М., Кузьмін О.Є.,Мазуревич І.О.та інші.
Завданнями аналізу використання основних засобів на
підприємствах є: установлення рівня ефективності застосування засобів
праці, характеристика екстенсивності та інтенсивності роботи
найважливіших груп устаткування; визначення показників використання
виробничої потужності й основних засобів, а також факторів, що
впливають на них; оцінка забезпеченості основними засобами
підприємств, технічного стану; і т.д. [2].
Методика аналізу використання основних засобів повинна
врахувати ряд принципових положень: функціональна корисність
основних засобів зберігається протягом декількох років, тому витрати з
їх придбанням і експлуатацією розподілені в часі; момент фізичної
заміни основних засобів не співпадає з моментом їх вартісного
заміщення, у результаті чого можуть виникнути втрати і збитки, що
зменшують
фінансові
результати
діяльності підприємства;
ефективність використання основних засобів оцінюється по-різному
залежно від їх виду, належності, характеру участі у виробничому
процесі, а також призначення [1].
При проведеннi аналiзу динамiки, складу i структури основних
засобiв важливо правильно визначити середньорiчну вартiсть основних
засобiв i динамiку її змiни за декiлька рокiв; виявити причини збiльшення
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вартостi основних засобiв; зiставити темпи змiни вартостi основних
засобiв з динамікою зростання вартостi продукцiї, яка повинна мати вищi
темпи зростання порiвняно з вартiстю основних засобiв; виявити
тенденції щодо структурних змiн в складi основних засобiв.
Детальнішого розгляду в процесі аналізу потребує оцінка наявності та
руху основних засобів, як перспективного дослідження майбутньої
виробничої потужності підприємств. Для узагальнюючої характеристики
ефективності використання основних засобів служать показники
фондовіддачі, фондомісткість, рентабельність. У процесі дослідження
вивчається
динаміка
перерахованих
показників,
проводиться
порівняльний аналіз за різними напрямами, визначаються фактори зміни
їх величини [3].
Кінцевою метою аналізу використання основних засобів незалежно
від галузі діяльності підприємства є можливість розширення обсягів
випуску і реалізації без додаткового залучення ресурсів або
визначення потреби у відновленні або розширенні виробничого
потенціалу.
Поліпшення використання основних засобів може бути забезпечене
двома шляхами: інтенсивним та екстенсивним [2].
Основними напрямами підвищення інтенсивного використання
устаткування є: удосконалення технологій та організації виконання робіт;
правильний вибір машин і робочого устаткування; запровадження
сучасних технологій.
Основними шляхами поліпшення екстенсивного використання
устаткування є: скорочення простоїв обладнання внаслідок своєчасного
забезпечення сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо;
збільшення кількості машино-змін роботи обладнання, зменшення
кількості
непрацюючого
устаткування;
введення
додаткового
обладнання.
Отже, проведення аналізу ефективності використання основних
засобів, дозволить суб‘єктам господарювання вчасно являти недоліки в
своїй діяльності: чи то модернізувати застарілу техніку, чи ліквідувати
незадіяні обладнання, чи вдосконалювати управління виробництвом на
базі сучасної комп‘ютерної техніки тощо, що, в свою чергу, підвищить
темпи випуску продукції, адже це є основою прибутковості окремо
підприємств і економіки країни в цілому.
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1. Аналіз господарської діяльності / За ред. Барабаш Н. - Київ: КНЕУ, 2002. – 552 с.
2. Кузьмін О.Є. Економічна ефективність використання основних засобів
підприємства ⁄ О.Є Кузьмін ⁄⁄ Вид-во НУ «Львівська політехніка». – 2010. – №3 – 98104 с.
3. Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. ⁄ А.В. Череп – К.: Кондор, 2005. –
160 с.
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*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИТРАТ
ДОПОМІЖНИХ ВИРОБНИЦТВ
Допоміжні виробництва є невід‘ємною складовою основного
виробництва, надаючи йому певного виду послуги та виконанні роботи, а
також забезпечуючи нормальну роботу основних цехів і відділень.
Допоміжними виробництва забезпечують інші підрозділи свого
підприємства різними видами енергії (електроенергією, парою, газом),
транспортними послугами, виконують ремонт основних засобів,
виготовляють інструменти, штампи, запасні частини, будівельні
матеріали, деталі, конструкції тощо. Деяка частина продукції, робіт або
послуг допоміжних виробництв може бути реалізована стороннім
споживачам (підприємствам, організаціям, установам, фізичним особам)
[1].
Виходячи з потреб основного виробництва, встановлених норм і
технічних нормативів споживання послуг, всім підрозділам допоміжних
виробництв, керівництвом підприємства встановлюється завдання по
виробництву виробів, робіт і послуг, по собівартості, розрахунок вартості
одиниці виробу або послуги тощо.
На підприємстві можуть створюватись такі види допоміжних
виробництв:
1. Енергосилові – виробництво і забезпечення підприємства всіма
видами енергії (електроенергія, пар, вода, тепло, стиснуте повітря тощо).
2. Транспортні – забезпечення потреб основного виробництва, а
також постачання сировини і транспортування реалізованої продукції
покупцю (автомобільний, залізничний, повітряний, водний тощо).
225

Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки

3. Ремонтні – здійснення ремонтів основних засобів підприємства,
виробництво інструментів, інвентарю та іншого власними силами [3].
Облік витрат допоміжного (так і основного) виробництва регулює
П(С)БО 16 «Витрати», згідно з яким ними визнають або зменшення
активів, або збільшення зобов‘язань підприємства, якщо вони можуть
бути достовірно оцінені [2].
Вже для самого обліку основних і допоміжних виробництв
призначений один спільний синтетичний рахунок 23 «Виробництво». Для
допоміжних виробництв відкривають окремий субрахунок «Допоміжні
виробництва» на якому і ведуть облік. За дебетом аналітичних рахунків,
відображають як прямі витрати, так і розподілені витрати на організацію
та управління. За кредитом записують вартість виконаних допоміжними
виробництвами робіт, наданих послуг, виробів чи продукції для
основного виробництва.
На нашу думку, уточнення поняття витрат допоміжних виробництв
як об‘єкта обліку, надасть можливість продовжувати дослідження щодо
вдосконалення обліку та контролю витрат допоміжних виробництв.
1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:
[підруч.] / Н.М. Ткаченко. – [6-те вид., доп. і перероб.] – К.: Алерта, 2013. – 982 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підруч.] / Ф.Ф. Бутинець. – [8-ме
вид., доп. і перероб.]. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 912с.
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Луцький національний технічний університет
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Автоматизований облік на підприємстві - це ведення обліку за
допомогою комп‘ютерної програми. В час розвитку інформаційних
технологій, які постійно удосконалюються, автоматизація обліку є
просто необхідною. Переваги автоматизованого обліку: спрощення та
полегшення роботи працівників підприємства; економія часу під час
виконання певних завдань; менша ймовірність виникнення помилок;
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можливість приймати ефективні управлінські рішення.
Діяльність підприємств лісового господарства охоплює безліч
напрямків: охорона і захист лісу, переробка деревини, будівництво
лісових доріг, тому автоматизований облік необхідний для
відображення облікових даних щодо кожного напрямку діяльності.
Наступною причиною ведення автоматизованого обліку на
підприємствах лісового господарства є те, що вони мають складну
організаційну структуру: лісництва, цехи та інші структурні
підрозділи, тому для достовірного та правильного ведення обліку,
необхідне вчасне надходження облікової інформації до бухгалтерії
підприємства. В наш час це можливо лише із застосуванням
інформаційних технологій.
На сьогодні в Україні актуальною є програма 1С, яка розроблена
з врахуванням специфіки даної галузі. Дане програмне забезпечення
дає змогу бухгалтеру вести облік в автоматизованому режимі.
Програма 1С містить набір первинних документів, які бухгалтер має
змогу відразу видрукувати, що є економією часу на виконання завдань
та безліч інших різноманітних бухгалтерських операцій [1].
Отже, автоматизований облік на підприємствах лісового
господарства сприяє достовірному відображенню господарських
операцій, що дозволяє керівникам приймати ефективні управлінські
рішення та полегшує роботу бухгалтерії підприємства.
1. Опис програмного забезпечення 1С: Підприємство «Бухгалтерський облік для
лісового господарства України». [Електронний ресурс] – режим доступу: http://
www.ukrprogramproduct.com.ua.
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Луцький національний технічний університет
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ В ТЕОРІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В сучасних умовах розвитку економіки та ведення господарства
все більшого значення набуває дебіторська заборгованість. Адже в
процесі господарської діяльності у підприємства постійно виникає
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потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами.
Відвантажуючи виготовлену продукцію, підприємство, як правило, не
отримує оплату відразу, тобто відбувається кредитування покупця.
Тому протягом періоду від моменту відвантаження продукції до
моменту надходження платежу кошти підприємства знаходяться у
вигляді дебіторської заборгованості.
Питання обліку дебіторської заборгованості розглядались в
працях Л. Г. Ловінської, Л. В. Жилкіної, О. М. Голенка, Садовської
І.Б., Камлика М. І., Шари Є. Ю. та багатьох інших вітчизняних і
зарубіжних авторів.
Різними є погляди науковців щодо визначення сутності
дебіторської заборгованості, деякі з них наведені у таблиці 1.
Таблиця 1
Таблиця розкриття терміну «Дебіторська заборгованість» у
різних джерелах
Джерело
П(С)БО 10
Л. Г. Ловінська,
Л. В. Жилкіна,
О. М. Голенко.
Садовська І.Б. ;
Камлик М. І.

Шара Є.Ю.

Визначення
Дебіторська заборгованість - сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату
Дебіторська заборгованість визнається активом,
якщо існує ймовірність отримання підприємством
майбутніх економічних вигод, а її сума може бути
достовірно визначена
Дебіторська
заборгованість
–
це
сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну
дату
Дебіторська заборгованість - фінансовий актив
установи, що виникає унаслідок договірних
відносин між двома юридичними особами, серед
яких одна, що є власником активу, після настання
відповідних умов угоди має право на отримання
платежів, товарів, робіт та послуг

Як бачимо з вище наведеної таблиці, що різні автори по-різному
трактують визначення дебіторської заборгованості, але при цьому суть
її не змінюється.
В залежності від різних ознак існують класифікаційні групи
дебіторської заборгованості:
за строком погашення та зв‘язком з нормальним операційним
циклом;
за об‘єктами щодо яких виникає дебіторська заборгованість;
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за своєчасністю погашення.
В свою чергу класифікаційні одиниці поділяються на види, що
дає нам можливість як найточніше охарактеризувати дебіторську
заборгованість.
Отже можна зробити висновок, що дебіторська заборгованість
являється невід‘ємною складовою облікового процесу будь-якого
підприємства. Подібно заборгованість є сумою заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату, що виникла в процесі
господарської діяльності, за товари та послуги.
УДК 657
Щегловська П.М., Денисюк А.І.
Національний університет ДПС України
СУЧАСНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО БІЗНЕСУ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Сучасні підприємства, фірми, корпорації, будь якої форми
власності, стикаються з проблемою невизначеного та динамічного
соціально-економічного середовища.
Щоб ефективно співпрацювати зі
швидкими змінами
зовнішнього середовища, варто здійснювати певні випереджувальні
заходи, які будуть спрямовані на збереження життєздатності
підприємства та забезпечення його конкурентоспроможності, тобто за
умов постійного і прогресивного розвитку підприємства. Дослідження
традиційних методичних підходів оцінки фінансово-економічного
стану компанії дозволило зробити висновок про їх недостатню
відповідність сучасним потребам управління.
Прогресивний і сучасний розвиток підприємства можливий за
умови створення нового напрямку бізнес-моделі підприємства. Вона
має забезпечити якісні зміни, оновлення господарської системи та
організаційної структури підприємства,підвищувати ефективність
функціонування та основі вдосконалення техніки, технологій та
організації праці у всіх структурних підрозділах, забезпечувати ріст
якості продукції та послуг, що ним надаються.
На сьогоднішній день, досить актуальними стали концепції
розвитку підприємства через зміну його структури (взаємозв‘язки між
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окремими сферами бізнесу, підрозділами та відділами підприємства).
Таким чином, нова корпоративна бізнес-модель, включає в себе
розбудову коопераційних зв‘язків між споживачами, постачальниками
та конкурентами.
Вона виключає ієрархічні структури підприємств, розширює їх
межі, таким чином орієнтується на інтеграцію та інтелектуальне
співробітництво.
Сучасні тенденції побудови ефективного бізнесу мають
включати в себе розвиток організаційних структур, розвиток системи
управління якістю на підприємствах, розвиток системи стимулювання,
при чому не тільки матеріальної, стабілізація складу працівників,
орієнтована на їх самостійність у виконанні рішень та, звичайно,
залучення працівників до управління, тобто демократизація
управління за рахунок створення робочих груп та комітетів тощо.
Обов‘язковою умовою сучасних систем управління бізнесом є
орієнтація на довгострокову перспективу, активне впровадження
інновацій, максимальне залучення творчої активності персоналу
діючого підприємства.
За для новітньої модифікації підприємства, що орієнтується на
сучасну модель ефективного бізнесу, основними напрямками роботи є:
- підвищення ролі інноваційної діяльності;
- створення автономних команд, діяльність яких буде
спрямована на розв‘язання конкретних завдань;
- постійне підвищення творчої та виробничої віддачі персоналу;
- реорганізація масштабних централізованих підприємств у
невеликі або створення мережі підприємств з мінімальною кількістю
рівнів управління між керівництвом та виконавцями, що дозволить
значно скоротити кількість застарілих ієрархічних рівнів;
- за рахунок власних ресурсів розширити внутрішній ріст
підприємства;
- припинення здійснення неефективних напрямків діяльності, не
забезпечених ресурсами (переорієнтація, продаж пакету акцій та
активів і т.д.)
Вибір кожної із варіацій залежить він орієнтованості і цілей
самого підприємства, інтелектуальних ресурсів та інноваційного
потенціалу, адже доведеним є факт, що бізнес-модель кожної компанії
є індивідуальною, оскільки в процесі її формування використовується
специфічний набір стратегічних ресурсів і можливостей.
Отже, як висновок, варто зазначити, що концепція нового бізнес230
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моделювання є досить дієвою та дозволяє уникнути жорстких рамок
детермінованих
рамок
розвитку
підприємства.
Запорукою
функціонування компанії є не просто послідовна повільна реакція на
зміну зовнішніх чинників, а передбачення цих змін, проектування
нової ринкової ситуації та спрямування існуючих ресурсів на
реформування існуючої бізнес-моделі, що матиме на меті досягнення
максимальної її відповідальності майбутньому середовищу бізнесу.
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