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ПРОБЛЕМА РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
В каждой организации существует потребность в привлечении
дополнительных финансовых ресурсов. Чаще всего фундаментом
такой необходимости является увеличение или модернизация
основного капитала, а также реализация перспективного бизнеспроекта.
Зачастую собственных средств, накопленных в виде прибыли,
недостаточно и необходимы внешние источники финансирования. Но
руководству любой организации следует заранее определиться с
условиями
получения
средств
и
методами
привлечения
потенциальных инвесторов. Инвестиционная сфера, являясь одной из
важнейших в экономике любого государства, призвана обеспечить
создание материальных основ жизнедеятельности человека. Состояние
данной сферы имеет особую значимость для Беларуси, которая в 20072009 гг. пережила резкий спад инвестиционной активности [1, с. 443].
В экономических условиях Республики Беларусь существует
нескольких способов инвестирования, которые разделяются на
2 группы по признаку участия инвестора в собственности
финансируемой организации:
1. Инвестиции без участия в собственности (предоставление
бюджетных займов и ссуд, дотаций и субсидий);
2. Инвестиции с участием собственности:
- стратегическое инвестирование;
- венчурное инвестирование;
- портфельное инвестирование [2].
Ведущие
специалисты
бизнес-планирования
отмечают
следующие типичные ошибки, допускаемые при составлении бизнеспланов инвестиционных проектов:
- единственной целью многих бизнес-планов является получение
финансирования от инвестора, что сопровождается отсутствием
детальной проработки различных сторон проекта;
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- многие разработчики бизнес-планов занижают реальные
сведения их расходов;
- отсутствие конкретного расчета выплат налогов, обязательных
платежей и сборов, что приводит к сомнению относительно величины
вероятной к получению прибыли;
- недостаточность маркетинговых исследований;
- непроработанная юридическая часть проекта (отсутствие
лицензий, сертификаций и т.д.).
В заключение стоит отметить, что при исправлении выявленных
ошибок при разработке бизнес-планов в несколько раз возрастет
вероятность привлечения инвестиций в организацию. Если
инвестиционный
проект
не
содержит
вышеперечисленных
недостатков, существует смысл выносить его на рассмотрение
потенциальных инвесторов.
1. Андилевко, Т.В. Механизмы управления инвестиционным спросом в реальном
секторе экономики / Т.В. Андиленко // Новые вызовы в экономике 21 века:
материалы Международной научно-практической конференции к 80-летию
Института экономии НАН Беларуси, Минск. - 24-25 марта 2011: «Право и
экономика», 2011 – 703 с.
2. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. Пер. с англ. - М.: Дело, 2007. 572 с.
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ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
INDUSTRY IN BELARUS
To innovate means to make changes in anything established and
introduce something new.
Innovation is a process of taking new ideas through to satisfied
customers. It is the conversion of new knowledge into new products and
services.
Innovation is about creating value and increasing efficiency, and
therefore growing your business. It is a spark that keeps organizations and
people moving ever onward and upward. "Without innovation, new
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products, new services, and new business models would never emerge, and
most organizations would be forever stuck doing the same old things the
same old way."- Bob Nelson.
In the organizational context, innovation may be linked to positive
changes in efficiency, productivity, quality, competitiveness, market share,
and others. All organizations can innovate, including for example
enterprises, hospitals, universities, and local governments. Innovation is
synonymous with risk-taking and organizations that create revolutionary
products or technologies take on the greatest risk because they create new
markets. "Research & Development" (R&D) processes play an important
role in the life of any country. Belarus is not exception.
Belarus has a well-developed industrial sector, which accounts for
around 31,7% of the country‘s GDP (2011). Some of its main industries
are: engineering; tractors and machinery including dump trucks and earth
movers (Belarus tractors are well regarded throughout the region);
chemicals; motorbikes (eg Minsk Moto); textiles; timber; radio electronics.
The Program of Social and Economic Development of the Republic
of Belarus for 2011-2015 approved by the Decree of the President of the
Republic of Belarus ғ 136 dated 11 April 2011, states innovations and
increase of investments to be a precondition of the country‘s growth. By the
end of 2015 Belarus has to reach the following indices: 20-21% of
innovative products in total shipped industrial products, 12-14% of
innovative and high-tech products in the total export of products and
services. The strategy of science, technology and innovation activities
formulated in this document includes the following key tasks: developing
effective national innovation system, increasing innovative activities of
companies and support to entrepreneurship and inventions. Their
implementation will be based on:
Technological modernization of key industries and productions,
introducing science-based technologies (such as information, Nano
electronic, optical, thin chemistry, biological technologies, etc) for
manufacturing products with high added cost and low energy and material
consumption, incl. productions based on hydrogen technologies;
Development of the material resources of the national science
sector, as well as training the highly qualified experts in the area of
innovation activities;
Increase of spending for R&D up to 2.5-2.9% GDP and the share of
non-budget funding — up to 52-54% of the total funding. [1, p.5]
13
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As Silicon Valley in the USA, the High Technology Park (HTP) was
formed in Belarus in 2005. In contrast to most European and Asian Parks,
HTP Belarus – is a virtual park. This means that the legal regime of the
HTP is valid throughout the territory of Belarus. The Hi-Tech Park
currently has more than 100 resident companies.
The companies are engaged in: software development, development
and assimilation of software solutions; IT outsourcing, IT services;
outsourcing of business processes and other things.
The Hi-Tech Park‘s resident companies focus on two areas: custommade software development to address unique challenges of any enterprise;
and development of ready-to-use software.
Proprietary software of the HTP resident developers caters to
companies (B2B) and household consumers (B2B). For B2B market the
HTP develops ERP systems, integrated banking systems, software for the
complex automation of banks, cloud business platforms, etc. For B2C
market the HTP designs mobile applications for Android, iOS, computer
games, and other products. The Belarusian game World of Tanks has
achieved international recognition.
The HTP‘s clients are companies from 50 countries all over the
world.
The HTP operates an HTP education center, the Belarusian-Indian
education center, which trains personnel for the IT-industry.
Belarus is also working on the project to set up a technological
cluster Belbiograd that will specialize in nano and biotechnologies and
pharmaceutics.
Each region of Belarus has a free economic zone. Businesses
operating in these zones enjoy a range of benefits including: zero-rate tax
on exports for the first 5 years; exemptions on road tax and property tax;
entitlement to open foreign and Belarusian currency bank accounts; priority
at border crossings; full exemption from import duty on raw materials
Belarus is currently working on a special economic zone, the future
China-Belarus industrial park. It will feature industrial and logistics zones,
residential and office buildings, financial and R&D centers. In accordance
with the presidential decree, the industrial park will enjoy tax and customs
privileges, other preferences and favorable conditions for doing business.
In modern economic conditions, in order to become a participant of
the market system, our enterprises need to learn how to search for funding
sources, to choose efficient technologies. Solving these problems will be
14
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possible only if the company is able to adapt to the current economic
conditions, and for this we must change the structure, choose new forms
and methods of management and production, directly related to scientific
and technological achievements. We analyzed some indicators of
innovative development according to National Statistical Committee of the
Republic of Belarus. The number of organizations engaged in research and
development in the Republic of Belarus in 2005 was 318, in 2006 – 378, in
2007-380, in 2008-371, in 2009-234, in 2010-324 ones. According to the
total number of organizations in 2005 it was 14.1%, in 2006-16,3%, in
2007-17,8%, in 2008-17,6%, in 2009-12,1%, in 2012-15.4% [2].
Expenses on technological, organizational and marketing innovation
among enterprises in 2010 was 2.8125 trillion BYR, including the expenses
on technological innovation - 2.7933 trillion BYR in 2009 against 27,000
trillion BYR in 2010, it means that expenses increased by 3.4% in 2010.
For enterprises the most relevant and effective are the technological
innovations.
In 2010 expenses on technological innovation was 99.3%, on
organization innovation - 0.2%, on marketing innovation - 0.5% [3].
The percentage of innovative products in the total volume of
industrial production in 2004 was 11.9%, in 2005-15,2%, in 2006 -14.8%,
in 200714.8%, in 2008-14,2%, in 2009 10.9%, in 2010 -14%. The
information suggests positive trend of development of innovative industrial
organizations of the republic in 2010. However, you should note the
presence of economic barriers which shorten innovation activities, which
include the lack of own funds and the high cost of innovations. As part of
the factors of production is identified include low innovation capacity of the
organization and a lack of qualified personnel.
The assessment of the opportunities and innovative development of
enterprises in Belarus help us to make a conclusion that we need to continue
work on the innovative development.
1. Программа социально-экономического развития страны на 2011-2015гг. – новое
лицо белорусского государства// Информационный материал / Информ.-аналит.
центр при Администрации Президента Респ. Беларусь. - Минск, 2010. - ғ11 (83).
2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный
ресурс].Режим
доступа
mode
of
access:
http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/regions/14a.php
3. Инновации – роскошь для белорусских предприятий // Новости Беларуси
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://newsby.org/by/2011/05/19/text19767.htm
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛОРУССКИХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Дивидендная политика - политика акционерного общества в
области распределения прибыли компании, то есть распределение
дивидендов между держателями акций. Получение дивидендов и их
размер зависят от проводимой акционерной организацией
дивидендной политики.
Перспективы для акционерного общества.
Любое акционерное общество (АО), действующее в
соответствии с разработанными теоретическими рекомендациями в
области дивидендов, заслуживает большего внимания со стороны
партнеров, кредиторов, инвесторов, чем любое другое, поскольку
формирование дивидендной политики подразумевает способность
данного общества в своей деятельности брать на себя обязанности по
соблюдению прав акционеров и инвесторов[1, с. 92].
Кроме прочего, формирование дивидендной политики
обществом может способствовать повышению рыночной стоимости
самого акционерного общества. Наличие информации о стабильности
дивидендных выплатах как составляющей проводимой дивидендной
политики снижает неопределѐнность, т.е. уровень риска для
инвесторов, что в свою очередь инициирует повышение спроса на
акции общества, ведѐт к росту их цены и как результат – к повышению
стоимости самого АО.
Компании, выплачивающие дивиденды, в среднем дорожают
быстрее, чем эмитенты, направляющие средства в развитие. По логике
всѐ должно быть наоборот: при прочих равных условиях выплата
дивидендов эквивалентно снижает стоимость акции [2, с. 70].
Перспективы для государства.
Рассмотрим возможные перспективы для акционерных обществ
со значительной долей государства в структуре собственности. Среди
всех акционеров белорусских АО самым специфичным является
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государство. Его специфика обусловлена и размером инвестируемого
капитала, и влиянием на экономику страны в целом. Становясь
акционером какого-либо акционерного общества, государство как
правило, преследует следующие цели:
увеличение доходов государственного бюджета;
стимулирование
развития
производства,
улучшение
финансово-экономических показателей деятельности акционерных
обществ;
использование государственных пакетов акций для
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики [3].
В Беларуси государство выступает крупным акционером ряда
ведущих акционерных обществ, соответственно имеет все
установленные законодательством права, в т.ч. право на получение
части прибыли АО в виде дивидендов. Государство заинтересовано в
высоком уровне дивидендных выплат в целях реализации фискальных
интересов, следовательно, инвестор, вложивший свой капитал в акции
акционерных обществ с долей собственности государства, может
рассчитать не только на его сохранность, но и на значительное
приумножение.
Весьма значимым каналом привлечения инвестиций в
Республику Беларусь является приватизация государственного
имущества. В процессе приватизации правительство может добиться
лучших результатов, если еще до продажи государственных активов
создаст для акционерных обществ условия для увеличения
дивидендных выплат. Это могло бы способствовать повышению
оценок и расширению круга потенциальных инвесторов.
Формирование дивидендной политики может содействовать
развитию ценных бумаг в целом как составляющей части финансового
рынка Республики Беларусь. Так, основной целью разработанной в
стране Программы развития рынка ценных бумаг Республики
Беларусь на 2011-2015 годы является создание условий для
повышения уровня ликвидности, прозрачности, надежности и
эффективности рынка ценных бумаг как составной части финансового
рынка в Беларуси [1, с. 55].
Перспективы для акционеров и инвесторов.
Приобретая акции, их владелец рассчитывает на получение
определенной коммерческой выгоды, которая может выражаться
двояко – в виде дохода от роста курсовой стоимости акций или
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текущего дохода, получаемого в виде дивидендов. Инвестирование
акций – один из альтернативных способов сохранения и
приумножения капитала.
В силу недостаточной развитости рынка ценных бумаг в
Республике Беларусь рассматривать доход от роста курсовой
стоимости акция пока предоставляется нецелесообразным.
Следовательно, осуществляя инвестирование
в акции
белорусских акционерных обществ, инвестор может рассчитывать в
основном на текущий доход, получаемый в виде дивидендов.
Инвесторам не все равно, получат ли они свой доход в форме
дивидендов или в форме продажи акций. Именно дивиденды являются
основным критерием оценки акций. Кроме того, инвестиции в
дивидендные акции являются хорошим способом для инвестора
увеличить прибыль и застраховать свой капитал.
В Республике Беларусь инвестиционный портфель большинства
инвесторов состоит из государственных ценных бумаг, облигаций и
исключает из своего состава такие корпоративные ценные бумаги, как
акции [4, с. 101].
В качестве альтернативы при выборе базы для оценки стоимости
акций можно использовать величину дивидендов. Покупатель акции
платит деньги за ожидаемый будущий доход от дивидендов, который
он будет получать, пока не продаст акцию. Продавец акции получает
деньги, а в обмен отказывается от будущего дохода в виде
дивидендов. Таким образом, цена акций является текущей стоимостью
ожидаемых дивидендов [3].
Оценка на базе дивидендного дохода считается наилучшим
методом оценки пакетов акций мелких акционеров, так как только
крупный акционер может влиять на политику распределения доходов
общества.
Стоимость акций на базе дивидендного дохода оценивается
следующим образом.
Поскольку дивидендный доход = дивиденды на 1 акцию / цена 1
акции, то цена (стоимость) на 1 акцию / дивидендный доход [2, с.40].
В заключение следует сказать, что основные перспективы
формирования и развития дивидендной политики белорусских
акционерных обществ представляются следующими:
1) повышение инвестиционной привлекательности и деловой
репутации;
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2) обеспечение финансовой устойчивости, капитализации и
ликвидности, а также рыночной доходности на вложенный капитал;
3) соблюдение прав акционеров и повышение их
благосостояние;
4) содействие развитию рынка ценных бумаг как составной
части финансового рынка в Республике Беларусь.
1. Иванов А.Н. Акционерное общество: управление капиталом и дивидендная
политика / А.Н. Иванов. – М.: Инфра-М, 2004. – 139 с.
2. Саперов Н. Дивидендная политика / Н. Саперов // Рынок ценных бумаг. – 2006. ғ 16 (319).
3. Фридкин Л.Б. Оценка стоимости акций: падение или расчѐт / Л.Б. Фридкин//
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ОАО «Юрспектор»,
Нац. Центр правовой информ, Беларусь. - Мн., 2011
4. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. М.: ИНФРА-М, 2006. - 144 с.

УДК 336.74
Бичев А.Н., ст. гр. БФ/Б/Ф3-5
*Научный руководитель: Пшеничников В.В. к.э.н., доцент
Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I
ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕТЕВЫХ ДЕНЕГ НА
ПРИМЕРЕ БИТКОИНОВ
Деньги как экономическая категория на протяжении веков
сохраняют свою сущность. Однако под влиянием изменений
социально-экономических условий и среды функционирования формы
и свойства денег трансформируются, отражая специфику
существующих финансовых отношений. Появление сетевых денег
стало следствием роста информатизации и мобильности современного
общества, адекватным ответом на потребности хозяйствующих
субъектов в новой форме стоимости. Сетевые деньги - это такой вид
электронных денег, который основан на преимущественном
использовании неспециализированных телекоммуникационных сетей.
Особый интерес представляет уникальный опыт появления и
функционирования сетевой денежной единицы Биткоин. Биткоин,
часто Биткойн (от англ. Bitcoin, bit – единица информации «бит», англ.
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coin - «монета») – пиринговая электронная платѐжная система,
использующая одноимѐнные единицы для учѐта. На собственном
сайте Bitcoin характеризуются как «цифровая валюта». В
официальных отчѐтах Всемирный банк, ЕЦБ и ФБР — «виртуальная
валюта». По классификации комиссии по финансовым преступлениям
(англ. FinCEN) при министерстве финансов США Bitcoin относят к
«децентрализованным виртуальным валютам». Часто Btcoin называют
«криптовалютой».
На сегодня основной оборот Биткоинов обеспечивают трейдеры,
которые торгуют Биткоинами за различные валюты (доллары США,
рубли, японские иены и другие). По состоянию на апрель 2013 года,
около 67 % всех транзакций с Биткоинами происходит на площадке
Mt.Gox. Биткоины также принимаются в обмен на сетевые услуги и
реальные товары. Многие организации в Биткоинах принимают
пожертвования.
Одно из главных отличий Биткоинов от традиционных
электронных денег и безналичных расчѐтов заключается в том, что
Биткоины не являются долговыми обязательствами эмитента.
Биткоины нематериальны и являются всего лишь числом, связанным с
набором условий. Воспользоваться данной суммой может только тот,
кто выполнит все необходимые условия допуска. Стандартным
условием является использование bitcoin-адреса, но условия могут
быть и другими. Биткоины могут быть использованы только для
передачи внутри этой платѐжной системы. Их стоимость не привязана
к какой-либо валюте или другому активу. Курс обмена на разные
валюты сейчас определяется исключительно балансом спроса и
предложения.
Роль сетевых денег может быть определена, по нашему мнению,
посредством
выделения
преимуществ
и
недостатков
их
использования. Среди преимуществ были выделены мгновенность
расчетов, пространственная независимость, простота и удобство
расчетов, а также низкая стоимость обслуживания. К недостаткам
были отнесены ограниченность используемой сетью, необходимость
наличия специальных технических и программных возможностей,
предназначенность для небольших по суммам платежей. Кроме того
были выделены два свойства сетевых денег, которые могут
интерпретироваться и как преимущества, и как недостатки. Выделим
среди них два наиболее существенных.
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Анонимность операций. При этом для пользователя сетевой
платежной системы, как правило, более предпочтительным является
повышение анонимности операций, а для самой системы и
регулирующих
органов
–
рост
прозрачности
действий
зарегистрированных лиц.
Безопасность / риски работы с сетевыми деньгами. Несмотря на
утверждение сетевых платежных систем о высоком уровне
безопасности расчетов сетевыми деньгами, можно выделить
достаточно много видов рисков, которые присутствуют в данном
сегменте денежного оборота. Наиболее значимыми из них являются
кредитный риск, риск потери ликвидности и операционный риск.
УДК: 316.334.55:330.59
Богач М.М., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
Фінансова криза, яка охопила економіку держави негативно
позначилася, перш за все, на рівні життя населення, вивчення якого є
актуальним у всьому світі. Упродовж двох останніх десятиліть наша
держава внаслідок погіршення кількісних та якісних характеристик
відтворення населення, особливо в сільській місцевості, опинилася
серед країн із середнім рівнем людського розвитку. У зв‘язку з цим
підвищення добробуту громадян належить до головних соціальних
цілей будь-якої держави.
До основних складових рівня життя населення в межах
традиційного підходу до його розуміння віднесено показники
споживання домогосподарств, обсягу і структури сукупних та
грошових доходів, а також витрат населення, розвитку соціальної
інфраструктури.
Серед показників споживання домогосподарств особливу увагу у
процесі дослідження рівня життя слід звернути на споживання
продуктів харчування. Важливим показником є частка спожитих
продуктів харчування, отриманих від ведення особистого селянського
господарства. Показники споживання окремих продуктів харчування
не дають цілісного уявлення про якість харчового раціону населення. З
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цією метою використовуються показники енергетичної цінності і
вмісту поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів) у спожитих в
домогосподарствах продуктах харчування в середньому за добу з
розрахунку на одну особу. Основним методом, який використовується
у процесі відповідного дослідження, є метод порівняння.
Другу групу основних складових рівня життя населення
утворюють показники, які характеризують сукупні та грошові доходи
населення. Зміни у структурі сукупних доходів населення також є
непрямим відображенням динаміки рівня життя населення.
Також доходи населення тісно пов‘язані з витратами. Основну
питому вагу у структурі сукупних витрат домогосподарств займають
витрати на придбання продуктів харчування.
Важливою складовою рівня життя населення є розвиток
соціальної інфраструктури, до якої відносять об‘єкти житловокомунального господарства, транспорту і зв‘язку, освіти і культури,
охорони здоров‘я, відпочинку, торгівлі та ресторанного господарства.
Вони забезпечують умови придбання населенням продовольчих і
непродовольчих товарів, платних послуг, а також отримання
безоплатних послуг.
Стійке економічне зростання та підвищення рівня життя
населення в сучасних умовах забезпечуються інноваційноінвестиційним шляхом розвитку. Однак поки що вітчизняну економіку
не можна вважати сприйнятливою для впровадження найновітніших
досягнень науки і техніки, незважаючи на високий рівень освіченості
трудових ресурсів.
Підвищення мінімальних соціальних стандартів не тільки
відповідно до темпів зростання цін дозволяє забезпечувати необхідний
рівень споживання найзлиденніших верств населення і не допускати
хронічного відтворення бідності в міських та сільських
домогосподарствах.
Для підвищення рівня життя населення важливе значення поряд
із інтелектуальним, кваліфікаційним потенціалом керівництва країни,
підприємців та найманих працівників, їх здатністю до прийняття
оптимальних управлінських рішень чи підтримання високої
виконавської дисципліни має пропаганда здорового способу життя.
Отже, підвищення рівня життя населення відноситься до
пріоритетів соціально-економічної політики держави. З метою
забезпечення
прискореного
зростання
обсягів
споживання
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продовольчих товарів та раціоналізації харчових раціонів міських та
сільських родин пропонується збільшити такі соціальні стандарти, як
мінімальний розмір заробітної плати та пенсій. Необхідно посилити
боротьбу з тіньовими схемами виплати заробітної плати, формування
підприємницьких та інших видів доходів у країні. Найважливішими
завданнями органів державного управління є подолання бідності і
формування середнього класу як основи стабільності суспільства.
УДК 336.221
Борботова Ю.Г., ст. гр. 1114
*Научный руководитель: Назарова С.Ф., к.э.н., доцент
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Под налоговой системой государства понимается совокупность
налогов, пошлин и сборов, установленных на его территории и
взимаемых
с
целью
создания
централизованного
общегосударственного фонда финансовых ресурсов, а также
совокупность принципов, способов, форм и методов их взимания.
В настоящее время можно выделить следующие принципы
налогообложения:
Принцип равномерности - требует, чтобы граждане каждого
государства принимали материальное участие в обеспечении
правительства соразмерно своим доходам, которые они получают под
покровительством правительства. Часто данное правило называют
принципом справедливости, требующим, чтобы обложение было
достаточно жестким для богатых лиц и щадящим для социально слабо
защищенных слоев населения.
Принцип определенности - требует, чтобы сумма, способ и
время платежа были совершенно точно заранее известны
плательщику.
Принцип удобства - предполагает, что налог должен взиматься в
такое время и таким способом, которые представляют наибольшие
удобства для плательщика, т. е. государство должно устранить
формальности и упростить акт уплаты налога, а также приурочить
налоговый платеж ко времени получения дохода.
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Принцип экономности — предполагает сокращение издержек
взимания налогов, расходы по сбору налогов должны быть
минимальными.
Принцип всеобщности, выражающий единый подход к
налогоплательщикам независимо от источника дохода; однократность
обложения одного и того же объекта за определенный период;
стабильность налоговой системы в течение длительного времени;
оптимальность налоговых изъятий, т. е. обеспечение государства
налоговыми доходами при относительно небольшом количестве
налогов и справедливой тяжести обложения юридических и
физических лиц.
Что касается Республики Беларусь, то и в ней имеются
особенности налогообложения, характерные для экономики
республики внутринациональные принципы, отвечающие мировым
стандартам и получившие свое развитие в свете сложившихся
социально-экономических отношений в государстве. В частности, не
допускается [1]:
• установление налогов, нарушающих единое экономическое
пространство и единую налоговую систему государства;
• установление налогов, которые прямо или косвенно
ограничивают свободное перемещение в пределах республики
капитала, товаров, денежных средств или ограничивают законную
деятельность налогоплательщиков;
• установление дополнительных налогов или использование
повышенных либо дифференцированных ставок налогов в
зависимости от форм собственности, организационно-правовой формы
хозяйствующих субъектов, гражданства физического лица.
Одним из важнейших принципов построения налоговой системы
государства является эффективность налогообложения. Реализация
этого принципа состоит в соблюдении следующих требований: налоги
должны оказывать влияние на принятие экономических решений;
налоговая структура должна содействовать проведению политики
стабилизации и развития экономики страны; налоговая система не
должна допускать произвольного толкования, должна быть понятной
налогоплательщикам и принята большей частью общества;
административные расходы по управлению налогами и соблюдению
налогового законодательства должны быть минимальными.
Налоговые системы, построенные и функционирующие на
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основе вышеназванных принципов, способны стать мощным стимулом
развития экономики. Нынешний этап развития промышленно
развитых стран с социально ориентированной экономикой ставит
перед собой новые целевые установки и принципы налогообложения,
отвечающие особенностям и уровню их развития:
• создание условий инвестирования сбережений корпораций и
частных лиц для формирования новых рабочих мест и борьбы с
безработицей;
• обеспечение конкурентоспособности продукции путем
стимулирования
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ, новейших технологий и фундаментальных
исследований;
• проведение протекционистской политики и способствование
отраслевому и территориальному переливу капитала;
• стимулирование накопления капитала и сбережений,
сдерживание личного потребления капитала;
• обеспечение социальных потребностей всех слоев населения.
Характерным
признаком
научной
обоснованности
и
устойчивости национальных систем налогообложения является
совпадение провозглашенных в законе и реально действующих
налоговых форм.
Практически во всех странах, где действует устоявшаяся
десятилетиями налоговая система, межтерриториальные налоговые
отношения формируются в зависимости от государственного
устройства. В унитарных государствах налоговая система
централизована, в федеративных – отдельные налоги закреплены за
уровнями власти, но действует механизм их перераспределения, в
конфедерациях - каждая структурная единица государства имеет
собственную систему налогов. Налоговое устройство в любом
государстве предполагает сохранение принципа единства налоговой
системы в качестве определяющего при ее изначальной организации и
в процессе дальнейшего ее реформирования. Этот принцип
предполагает выработку единой стратегии налогообложения,
унифицикацию национальных подходов к организации налоговых
отношений, их соответствие требованиям, широко применяемым в
зарубежных странах.
Таким образом, налоговая система любого государства создается
сообразно общественно-политическому устройству общества, типу
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государства, его задачам, принятым конечным целям и проводимой
экономической политике. При построении налоговой системы особо
важен выбор видов налогов, методов и способов их взимания.
С 1 января 2010 года в Республике Беларусь вступила в действие
Особенная часть Налогового кодекса. В результате утратили силу
многочисленные налоговые законы, произошло упрощение налогового
законодательства. Налоговым кодексом предусмотрено 30 налоговых
платежей, при этом в рамках обычной хозяйственной деятельности
уплачивается 5 налогов: налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль, налог на недвижимость, налог на землю, экологический
налог [2]. Принятие Налогового кодекса Республики Беларусь
является важным компонентом политики государства.
В период с 2006 по 2012 годы в республике отменено большое
количество налогов и сборов. Например: сбор на формирование
местных целевых бюджетных фондов; сбор за размещение наружной
рекламы на иностранных языках; целевые сборы из прибыли,
остающейся в распоряжении организаций; сбор в республиканский
фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и аграрной науки; местный налог с продаж и налог на
услуги. С 2012 года в рамках работы по снижению налоговой нагрузки
на экономику и дальнейшему упрощению налоговой системы ставка
налога на прибыль снижена с 24% до 18%. В республике большое
внимание уделяется созданию оптимальных условий для привлечения
инвестиций в сферу малого бизнеса, упрощению порядка
налогообложения.
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть): Кодекс Республики
Беларусь от 19.12.2002 г. ғ 166-З (ред. от 26 октября 2012 г. ғ 431-З) //
Национальный реестр правовых актов. – 2003. – ғ 4. – 2/920.
2. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс Республики
Беларусь от 29.12.2009 г. ғ 71-З (ред. от 26 октября 2012 г. ғ 431-З) //
Национальный реестр правовых актов. – 2010. – ғ 4. – 2/1623.
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УДК 657
Борейко Н.А., аспирант
Полоцкий государственный университет
ПРЕДФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ЗАТРАТЫ И ИХ УЧЕТ У
ФРАНЧАЙЗЕРА
Франчайзинг является одним из динамично развивающимся
видом деятельности в Республике Беларусь. Данный вид деятельности
предполагает наличие двух субъектов: франчайзи и франчайзер.
Специфической особенностью франчайзинговой деятельности
является тот факт, что потенциальные стороны вступают в отношения
до подписания самого франчайзингового договора. Данные отношения
трактуются некоторыми экономистами (Сосна С.А., Васильева Е.Н.)
как «дофраншизные отношения». Названные преддоговорные
отношения закрепляются в виде подписания соглашения или
протокола о намерениях работы на условиях франчайзинга. Это
соглашение (протокол), подписанное потенциальными сторонами,
имеет юридическую силу и регулируется общими гражданскоправовыми нормами. Однако наличие преддоговорного соглашения не
гарантирует подписание самого франчайзингового договора.
Существенными условиями такого преддоговорного соглашения
являются:
- ознакомление потенциального франчайзи с информацией о
франчайзере и о специфике его работы;
- принятие со стороны франчайзи обязательств о
нераспространении
полученной
информации,
составляющей
коммерческую тайну франчайзера;
- уплата франчайзеру определенной суммы в качестве
неустойки, если потенциальный франчайзи откажется заключить
франчайзинговый договор;
- перечень критерий, которым должен соответствовать
потенциальный франчайзи и т.д.
Таким образом, у организации, являющейся франчайзером,
возникают затраты в преддоговорной период отношений. Данные
затраты направлены, во-первых, на поиск потенциальных франчайзи
(расходы на рекламу, маркетинговые исследования), во-вторых, на
привлечение уже заинтересованных организаций (разработка
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соглашения о намерениях, оплата услуг юриста по составлению
франчайзингового договора, оказание консультаций потенциальным
франчайзи и т.д.). Перечисленные затраты осуществляются до
подписания франчайзингового договора, имеют документальное
подтверждение и стоимостную оценку, следовательно, они
отражаются в системе учета. На наш взгляд, целесообразно названные
затраты выделить в специфический объект учета, присущий
франчайзинговой деятельности, – предфранчайзинговые затраты.
Согласно Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и
расходов, утвержденной Постановлением Министерства финансов
Республики Беларусь от 30.09.2011 ғ 102 «Расходы признаются в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором признаны
соответствующие им доходы, независимо от даты проведения
расчетов по ним» [1]. Как сказано выше, франчайзер
предфранчайзинговые затраты осуществляет в текущем периоде, т.е. в
период преддоговорных отношений, но относятся эти затраты к
будущим периодам, т.к. они понесены с целью подписания
франчайзингового договора, от которого доходы будут получены в
будущих периодах.
В этой связи, на наш взгляд, является целесообразным
предфранчайзинговые затраты франчайзера отражать на специальных
субсчетах счета 97 «Расходы будущих периодов». Согласно Типовому
плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному Постановлением
Министерства финансов Республики Беларусь ғ50 от 29.06.2011 года
(в редакции постановления от 20.12.2012 N 77 «Счет 97 "Расходы
будущих периодов" предназначен для обобщения информации о
расходах, произведенных в отчетном периоде, но относящихся к
будущим периодам. К счету 97 "Расходы будущих периодов" могут
быть открыты субсчета по видам расходов будущих периодов» [2].
Рекомендуем организациям, выступающим в качестве франчайзера,
открыть отдельный субсчет 97-1 «Перфранчайзинговые затраты».
Таким образом, предфранчайзинговые затраты, которые
осуществляет франчайзер, необходимо отражать по дебету счета 97-1
«Перфранчайзинговые затраты» в корреспонденции со счетами
расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрадчиками», 76 «Расчеты с
разными дебиторами и кредиторами», 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и
обеспечению» и т. д. При подписании франчайзингового договора,
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указанные затраты списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы
по текущей деятельности» с кредита счета 97-1 «Перфранчайзинговые
затраты», если франчайзинговая деятельность является текущей
деятельностью организации, либо в дебет счета 91 «Прочие доходы и
расходы», отражая данные затраты как расходы по инвестиционной
деятельности. При условии отказа от подписания франчайзингового
договора предфранчайзинговые затарты необходимо отразить как
иные расходы, не связанные с текущей, инвестиционной и финансовой
деятельностью.
Таблица 1
Предлагаемая методика учета предфранчайзинговых
затрат у франчайзера
Хозяйственная операция
Дебет
Кредит
Отражены расходы на рекламу, связанные с
поиском и привлечением потенциальных
97-1
60,76
франчайчи
Отражены услуги внешних юристов по
97-1
60
составлению франчайзингового договора
Начислена заработная плата юристу по
97-1
70
составлению франчайзингвого договора
Начислена заработная плата сотрудникам за
оказанные
консультации
потенциальным
97-1
70
франчайзи
Произведены отчисления в ФСЗН от
97-1
69
начисленной заработной платы
Произведены отчисления в Белгосстрах от
97-1
76
начисленной заработной платы
При подписании франчайзингового договора
отнесены затраты на расходы по текущей
90-10
97-1
деятельности (франчайзинговая деятельность
является текущей)
При подписании франчайзингового договора
отнесены
затраты
на
расходы
по
91-4
97-1
инвистиционной деятельности
При отказе от подписания франчайзингового
договора отражены предфранчайзинговые
91-4
97-1
затраты в составе прочих расходов
29

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

Предлагаемая методика учета предфранчайзинговых затрат
франчайзера позволяет:
во-первых, осуществлять контроль за величиной затрат с
целью их максимальной минимизации еще до подписания
франчайзингового договора;
во-вторых, формировать объективную информацию о величине
расходов текущего отчетного периода, что позволит не занижать
налогооблагаемую прибыль в преддоговорной период;
в-третьих, сформировать информацию, используемую для
оценки эффективности работы по франчайзинговому договору.
1. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь «Об утверждении
Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов и признании
утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов Республики
Беларусь и их отдельных структурных элементов» ғ 102 от 30.09.2011 года.
2. Постановлениее Министерства финансов Республики Беларусь «Об установлении
Типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении инструкции о порядке
применения типового плана счетов бухгалтерского учета» ғ50 от 29.06.2011 года
(в редакции постановления от 20.12.2012 N 77

УДК 330.341:338.432
Бралатан В.П., к.е.н., доцент,
Демидаш Л.С., аспірант
Вінницький національній аграрний університет
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Економічний механізм господарювання має вирішальне
значення у підвищенні ефективності діяльності підприємств та
економіки держави в цілому. Ця наукова і господарська категорія
міцно увійшла в економічне життя і господарську діяльність будьякого підприємства. Господарський механізм реалізує економічні
інтереси шляхом фінансового впливу на соціально-економічний
розвиток підприємства.
Серед вітчизняних та закордонних дослідників та їх останніх
публікацій, у яких розкривається сутність економічного механізму
розвитку аграрного виробництва можна виділити І.К. Бухтоярова,
Л.Н. Павлова, О.В. Козлова, В.П. Москаленко, Б.А. Райзберг,
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Л. Гурвіц, Р. Майерсон, Е. Маскин, С.О. Воєводіна, Ю. Лисенко та
інших зарубіжних та вітчизняних вчених.
Розробка
високоефективного
економічного
механізму
функціонування аграрного виробництва в ринкових умовах вимагає
чіткого з‘ясування його економічної сутності, структури,
взаємозв‘язку з іншими економічними категоріями. На жаль, у
спеціальній економічній літературі немає однозначного тлумачення
сутності економічного механізму. Досить часто дослідники
використовують це поняття, не розкриваючи його сутності та
взаємозв‘язку з іншими економічними категоріями. Поряд з терміном
„економічний механізм‖ у літературі використовуються такі поняття,
як
„господарський
механізм‖,
„система
господарювання‖,
„організаційний
механізм‖,
„фінансово-кредитний
механізм‖,
„ринковий механізм‖ та ін. [3].
Розглянувши різні підходи вчених-економістів до визначення
поняття «економічний механізм» ми вважаємо, що „економічний
механізм‖ підприємства є одним із головних складових
господарського механізму, який представляє собою сукупність
економічних методів, способів, форм, інструментів, важелів, ресурсів,
які впливають на економічні відносини та процеси, що відбуваються
на підприємстві [5].
Мета економічного механізму – створити умови для досягнення
цілей господарської діяльності: забезпечення якості, обсягів і
конкуренто-спроможності продукції, соціальний розвиток, охорона
навколишнього середовища, економічне використання усіх видів
ресурсів [4].
Зі складу господарського механізму, до певної міри умовно,
можна виокремити адміністративний (методи: дозволи, заборони,
квоти, обмеження, обтяження, економічний (податки, пільги, тарифи,
штрафи,
заохочення),
інформаційно-психологічний
механізми
(консультації, роз‘яснення, умовляння, моральне заохочення) [4].
У ринкових умовах усе більшого значення набуває саме
економічний механізм управління, застосування якого у порівнянні з
адміністративним та інформаційно-психологічним, не наражається на
суттєвий опір об‘єктів управління, залишаючи за ними свободу вибору
господарських рішень [4].
Саме в наданні чи позбавленні економічних благ полягає дія
економічного механізму.
31

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

Суб‘єктом економічного механізму (зовнішнім у відношенні до
підприємства) при цьому виступає держава в особі законодавчих і
виконавчих органів, органи місцевого самоврядування, а також
недержавні організації, а на рівні окремого підприємства (внутрішній
рівень) – його орган управління (власник, директор, рада директорів
тощо) [4].
Методи зовнішнього суб‘єкта управління: податки (пільгове
оподаткування, прогресивне оподаткування, податкова ставка, об‘єкти
оподаткування), кредити (ставка рефінансування, державний кредит,
відшкодування ставки), субсидії (на обсяг виробництва, на земельну
площу, на доход, на експорт), штрафи.
Методи внутрішнього суб‘єкта управління: заробітна плата
(система заробітної плати, тарифні ставки, умови виплат), матеріальне
стимулювання (премії, додаткові виплати, витрати на особисті
соціальні потреби, витрати на навчання особи, компенсації, натуральні
виплати), штрафи [4].
Зазначимо також, що поряд із державними дотаціями можуть
мати місце державні інвестиції в аграрний сектор для фінансування
цільових програм розвитку, а керівництво підприємства, разом із
традиційними матеріальними стимулами (заробітнаплата, премії),
може пропонувати працівникам страхування, медичне забезпечення,
оплату мобільного зв‘язку та бензину, безкоштовні обіди тощо [4].
Працівники можуть купувати акції та долучатися до управління
акціонерним товариством (брати участь у встановленні системи
оплати праці) або ж керівники сільськогосподарських підприємств,
об‘єднуючись у кредитні спілки, можуть самостійно вирішувати
проблеми кредитування [4].
В економічній літературі часто вживається поняття
―організаційно-економічний механізм‖, що застосовується, як правило,
для окреслення організаційних елементів економічного механізму.
Його структура та зміст зазнають змін у процесі розвитку суспільного
виробництва [1].
Формування
організаційно-економічного
механізму
забезпечення
конкурентоспроможності
аграрних
підприємств
потребує врахування особливостей розвитку агропромислового
виробництва. Адже сільське господарство залежить від природнокліматичних чинників. Вкладені капітали в цю галузь забезпечують
меншу віддачу, ніж в інших галузях економіки.
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До струмуючих чинників конкурентоспроможності аграрних
підприємства провідні науковці відносять: втрату керованості
процесами в галузі, порушення еквівалентного збалансованого
міжгалузевого цінового обміну між промисловістю і сільським
господарством, яке супроводжується переважаючим зростанням у
динаміці цін на матеріально-технічні ресурси порівняно зі зростанням
цін на сільськогосподарську продукцію, зниження прибутковості
виробництва і рівня матеріального стимулювання результатів
господарювання; недостатній розвиток матеріально-технічної бази
аграрних формувань; абсолютне та відносне зниження продуктивного
потенціалу земельних угідь; погіршення кількісного і якісного стану
сільського трудового потенціалу; погіршення показників фінансовоекономічного стану аграрних підприємств України; низький рівень
розвитку вітчизняної фінансово-кредитної системи; нерозвиненість
інфраструктури АПК; недостатню гармонізацію українських
стандартів якості з міжнародними та інші.
Модель організаційно-економічного механізму забезпечення
конкурентоспроможності аграрних підприємств включає економічну
та
організаційно-правову
підсистеми
забезпечення
конкурентоспроможності аграрних підприємств.
Економічними важелями виступають засоби та методи
управління аграрним сектором економіки за допомогою фінансовокредитних інструментів, податків, регулювання цін, інвестиційної
політики та інші. Підсистема включає механізми оподаткування,
кредитування, ціноутворення та інвестування.
Організаційно-правова
підсистема
механізму
включає
нормативно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств,
механізми спеціалізації та концентрації аграрного виробництва,
формування та розвитку інфраструктури аграрного ринку, організації
виробництва та управління аграрних підприємств та механізм
маркетингу [2].
Постійне удосконалення економічного та господарського
механізмів на всіх рівнях господарювання сприятиме найбільш повній
відповідності виробничих відносин рівню розвитку продуктивних сил
і на цих засадах прискоренню темпів економічного зростання в нашій
державі [3].
Отже, у літературних джерелах визначення економічного
механізму узагалі дається без однозначного тлумачення сутності. З
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метою більш раціонального управління економікою підприємств в
умовах ринку, економічний механізм у складі господарського
механізму повинен постійно удосконалюватися, що сприятиме більш
раціональному і ефективному управлінню економікою підприємств в
умовах ринку.
1. Гудак В.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення дохідності
сільськогосподарського виробництва: суть та особливості [Електрон. ресурс] / В.В.
Гудак – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_2/73.pdf.
– Назва з екрану.
2. Ємельянова
І.Ф.
Організаційно-економічний
механізм
забезпечення
конкурентоспроможності
аграрних
підприємств
[Електрон.
ресурс]
/
І.Ф.
Ємельянова.
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvlnau/Ekon/2010_15/emelyanova.pdf.
–
Назва з екрану.
3. Чужмир М.А. Організаційно-економічний механізм відтворення виробничих
ресурсів сільськогосподарських підприємств [Електрон. ресурс] / М.А. Чужмир –
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nppdaa/econ/2012_2/342.pdf. – Назва з
екрану.
4. Семенова А. Ю. Економічний механізм управління сільськогосподарським
підприємством: теоретико-методологічний аспект [Електрон. ресурс] /
А.Ю.
Семенова
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/vpdaa/2012_3/186.pdf. – Назва з екрану.
5. Поленчук В.М., Наумов О.Б. Економічний механізм розвитку підприємств у
історичному досвіді ринкових трансформацій [Електрон. ресурс] / В.М. Поленчук,
О.Б.
Наумов
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ei/2011_45/PDF/27_Pole.pdf. – Назва з
екрану.
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Бригадина А.Н., ст. гр. 1014
*Научный руководитель: Назарова С.Ф., к.э.н., доцент
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В СТРАНАХЧЛЕНАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
Налоговая система страны оказывает большое влияние на
развитие экономики. При этом если страны объединяются в различные
интеграционные группировки, знание налоговых систем стран34
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партнеров, их слабые и сильные стороны, помогают реформированию
и развитию системы налогообложения в стране.
В структуре доходов бюджетов стран-членов Таможенного
союза значительную долю составляют косвенные налоги, а именно
налог на добавленную стоимость (НДС). При установлении косвенных
налогов государство преследует фискальные цели, тем не менее,
размерами обложения и формами взимания оно оказывает огромное
влияние на развитие экономики страны.
НДС в странах-членах Таможенного союза взимается по
зачетному методу. Каждая из трех стран устанавливает ставки НДС,
по которым облагаются импорт и внутренний оборот товаров.
Экспортеру предоставляется нулевая ставка НДС с осуществлением
налоговых вычетов в полном объеме. Налоговые кодексы каждой
страны содержат обширный перечень оборотов, освобождаемых от
налогообложения, которые в основном носят социально – значимый
характер.
На территории каждого государства-члена Таможенного союза
гарантированы равные конкурентные условия для всех товаров за счет
применения единых национальных ставок НДС как к отечественным,
так и к импортным товарам.
Аналогичный подход существует и в государствах Евросоюза,
каждое из которых вправе вводить ставку НДС исходя из уровня
развития и специфики экономики.
Необходимо отметить, что более низкие ставки НДС в
Казахстане – 12 % и в России – 18 %, а в Беларуси – 20 % [1, 2, 3].
В целях унификации налоговых законодательств можно
предположить о необходимости установления ставок НДС в странах
Таможенного союза на одном уровне. Вносятся предложения, чтобы, в
первую очередь Беларусь и Россия пошли по пути снижения ставки
НДС.
В то же время вопрос о снижении ставки НДС рассматривается в
Республике Беларусь, при условии увеличения поступлений в бюджет
за счет других источников. Деловое сообщество Росси допускает
оправданным снижение ставки НДС до 15 процентов. Необходимо
подчеркнуть, что НДС – это налог не на производство, а на
потребление. В связи, с чем он оказывает большее влияние на
конечного потребителя за счет включения в цену.
Общеизвестен тот факт, что косвенные налоги носят
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регрессивный характер и оказывают большее влияние на менее
обеспеченные слои населения, и высокие ставки косвенных налогов
считаются социально несправедливыми.
Если говорить о странах Европейского союза, то можно сказать,
что Европа идет, наоборот, по пути поднятия ставки НДС. За
последние два года в связи необходимостью финансирования
растущих государственных расходов, в том числе связанных со
стабилизацией внешнего государственного долга и выходом из
долгового кризиса европейские государства были вынуждены
увеличить объем поступлений за счет НДС.
В частности, ставки налога увеличены в Великобритании, Чехии
и Словении, Эстонии (до 20%), Ирландии, Литве (до 21%), Латвии
(до 22%), Румынии (до 24%), Венгрии (до 27%), в Польше, Ирландии,
Италии, Португалии, Финляндии, Греции (до 23%).
Унификация налогового законодательства трех стран имеет
большое значение с точки зрения обеспечения равных условий
хозяйствования и развития взаимной торговли. Однако необходимо
понимать, что этот процесс в среднесрочном и долгосрочном периоде
не предполагает одинаковые ставки налогов в странах-членах
Таможенного союза, что объективно не может быть обеспечено с
учетом имеющихся экономических различий. Прежде всего, это
касается унификации перечня применяемых налогов, механизмов их
взимания, а также принципов налогообложения взаимной торговли,
которые в настоящее время максимально сближены.
Для подавляющего большинства стран, и особенно для тех, у
кого
отсутствуют
значительные
стратегические
ресурсы,
формирующие дополнительные доходы бюджета, НДС становится
главным доходным источником. Не является исключением и
Республика Беларусь. В настоящее время на долю НДС в Беларуси
приходится более 30% всех доходов бюджета.
Для сравнения – в Российской Федерации за счет НДС
формируется около 15% доходов бюджета (при ставке НДС – 18%), в
Казахстане – около 10% (при ставке НДС – 12%). В России и
Казахстане один из основных доход бюджета - налог на добычу
ресурсов, в России он составляет 14%, в Казахстане - 7%. В Беларуси
менее 1%. То есть те сырьевые страны, которые формируют свои
доходы из иных источников, могут применять более низкие ставки по
НДС [1, 2, 3].
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По оценке международных экспертов, налоги на потребление, к
которым относится НДС, оказывают наименьшее влияние на
инвестиционную привлекательность и перемещение капитала. Более
значительную роль здесь играют прямые налоги и, в первую очередь,
налог на прибыль. При этом действующая зачетная система взимания
НДС в странах Таможенного союза с применением к экспорту нулевой
ставки налога и налогообложением импорта по национальной ставке
страны, в которую поставляется товар, также не оказывает
искажающего влияния на условия конкуренции, поскольку:
– на территории каждого государства применяются единые
национальные ставки как к отечественным, так и к импортным
товарам;
– налогообложение НДС взаимной торговли в Таможенном
союзе осуществляется по принципу страны назначения, то есть с
полным освобождением от НДС экспорта за счет применения нулевой
ставки и обложением импорта по ставкам, действующим в стране –
потребителе товара.
Следует учитывать, что помимо ставок налогов большое
значение имеют также аспекты их администрирования. В Республике
Беларусь условия администрирования косвенных налогов наиболее
привлекательные.
В частности, по результатам проведенной работы по упрощению
порядка применения налоговых вычетов и упорядочению объектов
налогообложения НДС можно сказать, что с 2012 г. ограничение
налоговых вычетов по НДС сохранится лишь в отношении объектов,
приобретенных за счет безвозмездно полученных средств бюджета.
По возможности в странах-членах Таможенного союза возможно
установление единой ставки НДС (на уровне 16-18%). При этом в
Таможенном союзе для унификации налогов, может быть, применим
опыт Европейского союза, где, в соответствии с проектом директивы
об общеевропейской системе НДС, предполагается установление
минимально допустимой ставки НДС на пять последующих лет.
Гармонизацию (сближение, унификацию) национальных
законодательств в налоговой сфере необходимо рассматривать как
одну из основных задач формирования межгосударственного
интеграционного объединения.
Разумное сочетание прямых и косвенных налогов, установление
оптимальных ставок, применение льгот позволят создавать
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действенные налоговые системы в странах-членах Таможенного
союза.
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 ғ 166-Ф3.
2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет (Налоговый кодекс)» от 19.01.2011ғ 395-IV.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс Республики
Беларусь от 29.12.2009 г. ғ 71-З (ред. от 26 октября 2012 г. ғ 431-З) //
Национальный реестр правовых актов. – 2010. – ғ 4. – 2/1623.
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*Науковий керівник : Бурова О.М., к.е.н.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Основні засоби є матеріальною основою підприємницької
діяльності, вони визначають виробничий потенціал будь-якого
підприємства. Тому перевірка їх збереження та ефективності
використання є важливими ланками контролю діяльності суб‘єкта
господарювання.
Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць
вітчизняних і зарубіжних вчених свідчать, що облік та аналіз основних
засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно
впливають на процес управління виробництвом, знижуючи
ефективність використання основних засобів. До кола таких проблем
можна віднести:
– різні підходи до термінології та визначення сутності основних
засобів у фінансовому обліку й системі оподаткування, принципів їх
оцінки;
– проблеми вдосконалення системи амортизації;
– проблеми підвищення інформативності первинних документів
з обліку основних засобів;
–
проблема
інформаційного
забезпечення
управління
матеріально-технічною базою, що представлено на підприємстві
системою обліку, аналізу, аудиторського контролю;
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– проблеми аналізу ефективності використання основних засобів
і можливості її прогнозування тощо.
Варто звернути увагу на зміни, насамперед, у частині
підвищення оперативності та ефективності контролю основних засобів
підприємств, що вимагає вирішення таких завдань: дослідження
сутності основних засобів, їх складу, класифікації в різних галузях
економічної науки; узагальнення та систематизації класифікації
основних засобів; дослідження діючої методики нарахування
амортизації, обліку та контролю зносу основних засобів; аналіз діючої
організації та методики обліку основних засобів, впливу на них змін
податкової політики та виявлення шляхів її вдосконалення;
розроблення рекомендацій з удосконалення методики контролю
ефективності використання основних засобів із застосуванням
інформаційних систем і технологій.
Для вирішення поставлених завдань варто здійснити такі дії:
- удосконалити методику обліку надходження основних засобів
у системі аналітичних рахунків, що дозволить спростити систему
бухгалтерських записів та контролю;
- розробити бухгалтерську модель економічного механізму
амортизації, що сприятиме вирішенню проблем фінансового,
внутрішньо – господарського контролю амортизаційних процесів та їх
податкового аспекту;
- удосконалити методику обліку витрат на ремонти основних
засобів, що підвищить ефективність управління витратами;
- розробити моделі залежності експлуатаційних витрат від віку
устаткування, яка дозволить визначити доцільність проведення
ремонту основних засобів.
Основні засоби – один з найважливіших чинників будь-якого
виробництва. Їх стан і ефективне використовування прямо впливають
на кінцеві результати господарської діяльності підприємств.
Раціональне
використовування
основних
фундацій
сприяє
поліпшенню всіх техніко-економічних показників, в тому числі
збільшенню випуску продукції, зниженню її собівартості,
трудомісткості виготовлення.
Таким чином, необхідно удосконалювати теоретичні і практичні
засади організації обліку основних засобів у напрямі розширення її
управлінських можливостей, максимально пристосовуючи до
практичних потреб суб‘єктів підприємницької діяльності, що
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виникають у процесі прийняття управлінських рішень щодо руху
основних засобів та ефективності їх використання. Основними
шляхами удосконалення організації обліку основних засобів є
раціоналізація як кожної форми документів і регістрів обліку, так і
методів, і способів збирання, обробки і узагальнення облікової
інформації, адаптованих до сучасних умов.
УДК 658.012.32
Бурдюг Н.В., ст. преподаватель
Крымский экономический институт
Киевский национальный экономический університет
имени Вадима Гетьмана
РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ЭФФЕКТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ БАЛЬНЕОГРЯЗЕВЫМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Бальнеогрязевые курорты в своей деятельности используют
много специфических видов производственных запасов – лечебные
грязи, минеральные воды, рапу. Эти ресурсы имеют природное
происхождение, поэтому требуют рационального использования.
Эффективное управление бальнеогрязевыми производственными
запасами возможно с помощью контроллинга, который является новой
концепцией управления, порожденной практикой современного
менеджмента [1].
Ведущие ученые-экономисты А.М. Карминский и С.Г. Фалько
определяют контроллинг как ―философию и образ мышления
руководителей, ориентированные на эффективное использование
ресурсов и развитие предприятия в долгосрочной перспективе‖
[1, с.8].
Контроллинг бальнеогрязевых производственных запасов может
включать следующие компоненты:
1) ориентацию на доходность – экономное использование
запасов с учетом рентабельной работы предприятия в долгосрочной
перспективе;
2) определение циклов контроллинга – планирования, контроля
исполнения и принятия корректирующих решений;
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3) создание информационной системы для целевого управления разработка специфических носителей контрольной информации.
Если целью контроллинга является эффективное использование
бальнеогрязевых производственных запасов, тогда контрольная
информация будет включать перечень данных, которые содержатся в
нормативных актах, сметах, расчетах, отчетности и фактически
зафиксированных характеристиках хозяйственных фактов и процессов
предприятия [2]. Информационная система для контроллинга
бальнеогрязевых производственных запасов будет включать данные
об их расходе на лечебные процедуры (по нормам и фактически),
остатках на предприятии, их стоимости, сроке регенерации.
В
организации
контроллинга
бальнеогрязевых
производственных запасов можно выделить следующие этапы:
1) планирование – комплекс работ по подготовке данных и
определению объектов контроллинга (например, расход лечебной
грязи на разные процедуры, остатки ее на складе), арифметической и
логической проверке подлинности и достоверности информации о
хозяйственных фактах на предприятии (количестве и видах оказанных
лечебных процедур, объеме лечебной грязи, находящейся на
регенерации, сроке регенерации);
2) контроль исполнения – это собственно проведение
контроллинга, т.е. контрольная обработка данных и проверка
информации разными методами с целью выявления соответствия или
несоответствия
фактически
произошедших
операций
с
бальнеогрязевыми запасами запланированным (предусмотренным
нормой, калькуляцией);
3) принятие корректирующих решений – обобщение результатов
контроллинга,
формулирование
выводов
и
предложение
корректирующих решений для устранения недостатков и повышения
эффективности управления бальнеогрязевыми производственными
запасами.
Таким образом, контроллинг выполняет сервисную функцию –
он предоставляет информацию высшему руководству, руководителям
подразделений. А главной задачей контроллинга становится
максимально эффективное использование имеющихся ресурсов на
предприятии.
1. Контроллинг : учебник / (Карминский А.М., Фалько С.Г., Жевага А.А. и др.); под
ред.. А.М. Карминского. – М : Финансы и статистика, 2006. - 336с.
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2. Городянская Л. Организация контроля дебиторской задолженности на
предприятии / Л. Городянская // Бухгалтерский учет и аудит. – 2013.- ғ 5. –
С. 46-53.

Mgr Tomasz Wojtasiewicz
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
PROBLEMY ROZWOJU BRANŻY BUDOWLANEJ W POLSCE NA
PRZYKŁADZIE SPÓŁEK PBG I POLIMEX MOSTOSTAL
Branża budowlana ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego nie
tylko w Polsce, ale i na świecie. Do 2012r. na krajowym rynku wśród
największych podmiotów w omawianym sektorze były spółki z polskim
kapitałem: PBG i Polimex Mostostal. Każda z tych firm miała zlecone
wielomiliardowe inwestycje takie jak: budowa stadionów, gazoportu,
autostrad, kopalnie gazu i ropy.
Problemy rozwoju branży budowlanej dzieli się na conajmniej trzy
kategorie: prawo, otoczenie firmy i wewnętrzna sytuacja w
przedsiębiorstwie. W tych kategoriach można wyodrębnić różne przyczyny
omawianych problemów. Między innymi są to: zatory płatniczne,
przeinwestowanie, nieprzewidziany wzrost cen materiałów budowlanych,
sposób wyboru najlepszej oferty w przetargach, próba wykazania się przed
inwestorami, jak również kryzys ogólnoświatowy na rynkach finasowych.
Kryzys finansowy doprowadził do spadku tempa gospodarczego i
tym samym zmniejszył zainteresowanie inwestycjami publicznymi, w tym
budowlanymi. W związku z kryzysem, instytucje finansowe zaostrzyły
politykę kredytową uniemożliwiając firmom budowlanym zaciągnięcie
kredytu. Co więcej, dla nierentownych portfeli zamówień, banki
wypowiadały umowy kredytowe.
Po wygraniu przetargu w trakcie realizacji zleceń, mocno wzrosły
ceny materiałów budowlanych. Kontrakty z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad zawierały klauzurę informującą, iż ryzyko zmiany
kosztów jest po stronie wykonawcy.
Relizując zlecenia, niektóre przetargi rozliczane są etapami. Jednak
zdarzają się przypadki nieterminowych płatności co w konsekwencji
prowadzi do braku możliwości pokrycia kosztów działalności gospodarczej
w tym na wypłaty dla pracowników. Ostatecznością jest ogłoszenie
upadłości na wskutek utraty płynności.
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Rysunek 1. Wykres kursu akcji spółki PBG

Rysunek 2. Wykres kursu akcji spółki Polimex Mostostal
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Rysunek 3. Wykres przedstawiający Warszawski indeks giełdowy
spółek budowlanych
Firmy realizują ryzykowną politykę niskich marż. Przy nagłym
wzroście cen usług, materiałów, zysk spółki topnieje do zera, lub wręcz
budowa realizowana jest poniżej kosztów. Powoduje to ogromne straty dla
przedsiębiorstw jak i ryzyko zwolnień grupowych.
Jedynym kryterium przy przetargach jest najniższa cena. Firmy
konkurują ze sobą nie jakością, terminowością, lecz ceną. Dopiero
realizacja projektu jest w stanie wykazać jakość realizowanych inwestycji.
Skala przedsięwzięcia przerastała możliwości przedsiębiorstw.
Przewlekłe procedury, a czasami brak planów zagospodarowania
przestrzennego doprowadzały do przesunięć przetargów jak i samych
inwestycji.
Powyższy opis dotyczy omawianych spółek giełdowych. Spółki te
musiały - chroniąc się przed wierzycielami - ogłosić postępowanie
upadłościowe z możliwością układu.
Wykresy na rysunkach 1 i 2 sygnalizują, że kursy akcji spółek
Polimex Mostostal jak i PBG, od 2007 roku są w trendzie spadkowym.
Pierwsza spadła z ponad 11zł w 2007r. do 0,18zł w 2013r. Druga spadła z
przeszło 370zł do 2,5zł. Generalnie, cała branża odnotowała dramatyczny
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spadek kapitalizacji. Inwestorzy odwrócili się od spółek, gdy zobaczyli, że
wzrost kontraktów wcale nie musi oznaczać sowitych zysków.
1. Sprawozdania finansowe spółek PBG i Polimex Mostostal
2. Konferencja Profesjonalny Inwestor i Wallstreet

УДК 338.23:001.895(476)
Вакулич А.А., ст. гр. 1121113
*Научный руководитель: Филитович А.В., ассистент
Полесский государственный университет
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Вопрос активизации инновационной деятельности определен
как один из приоритетов Республики Беларуси. В связи с этим
важнейшей социально-экономической задачей республики является
повышение эффективности использования научных разработок в
производстве.
Особенность нашей республики заключается в том, что мы
имеем достаточно мощный научно-технический потенциал,
значительные достижения в различных отраслях науки и техники,
заделы в фундаментальных исследованиях. Республика имеет
уникальную научно-производственную базу, использование которой в
сложившихся экономических условиях не эффективно.
Основными причинами не эффективного использования научнопроизводственной базы, являются экономическая ситуация в
республике, отсутствие у большинства руководителей и научных
работников знаний в области менеджмента, маркетинга, высокая
стоимость
нововведений,
длительные
сроки
окупаемости
нововведений, недостаточность собственных средств у организаций и
ограниченные возможности финансовой поддержки государства. В
республике отсутствует присущая рыночной экономике система мер,
стимулов и условий для осуществления инновационной деятельности
[1].
Основная цель государственной программы инновационного
развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. должно стать
внедрение новых и высоких технологий, обладающих наибольшей
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добавленной стоимостью, низкой энерго- и материалоемкостью,
способствующих созданию новых видов товаров и услуг, новейших
экологически безопасных (чистых) материалов и продуктов, а также
обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с
новыми свойствами и параметрами, недостижимыми в рамках
предыдущих технологических укладов. За счет создания новых и
модернизации действующих производств в 2015 г. вклад секторов,
производящих наукоемкую продукцию, в экономику Республики
Беларусь должен стать сопоставимым с вкладом традиционных
секторов [2, стр. 15].
Необходимо отметить, что важным фактором, способствующим
росту конкурентоспособности национальной экономики, является
создание в стране инновационно восприимчивой среды. Условием
изменения структуры производства являются увеличение свободы
действий, конкуренции, использование инновационных элементов в
ведении бизнеса, формирование мощного слоя малого и среднего
бизнеса, создание крупных государственно-частных компаний. При
этом либерализация условий экономической деятельности, в том числе
упрощение налогового законодательства, является одним из
важнейших факторов, способствующих тому, чтобы национальный
бизнес во все большей мере превращался в наиболее инновационный
«локомотив» экономики. Результатом такой либерализации должно
стать и формирование общей ситуации в экономике, при которой
постоянное внедрение инноваций является необходимым условием
выживания в конкурентной среде [3, стр. 18].
Так, за предстоящие пять лет предусматривается увеличить
рентабельность продаж в промышленности с 7,5 % (оценка) в 2010
году до 14–15 % в 2015-м, а удельный вес отгруженной
инновационной продукции с 11 % (оценка) в 2010 году до 20–21 % в
2015-м. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства к
2015 году необходимо увеличить не менее чем в 2 раза долю
наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме
белорусского экспорта. Достижение этих показателей возможно
только при условии модернизации производств с переходом их на
новые и высокие технологии, создания высокотехнологичных
производств [3, стр. 21].
Так на ноябрь 2012 года рентабельность продаж в
промышленности составила 11,9%. Удельный вес отгруженной
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инновационной продукции в 2012 году достиг 17,9% ,при
поставленной задаче до 13,5-14,5%. Доля наукоѐмкой и
высокотехнологичной продукции в общем объѐме белорусского
экспорта составила 10%[4].
К 2015 г. в стране получат развитие следующие
высокотехнологичные направления, базирующиеся на технологиях V
и VI технологических укладов:
индустрия информационных технологий;
авиакосмическая промышленность;
фармацевтическая промышленность;
микробиологическая
промышленность
и
индустрия
биотехнологий;
приборостроение и электронная промышленность;
наноиндустрия; ядерная энергетика.
Достижение этой цели предусматривается обеспечить за счет
реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:
организационно-структурное
развитие
новых
высокотехнологичных направлений национальной экономики
формирование институциональной среды, благоприятной для
ускоренного инновационного и технологического развития;
привлечение инвестиций и реализация высокотехнологичных
проектов;
обучение и подготовка кадров, владеющих современными
организационно-управленческими
и
производственными
технологиями[2, с. 15].
создание эффективной и дееспособной инновационной
инфраструктуры;
формирование
многочисленного
слоя
инновационных
предпринимателей;
развитие государственно-частного партнерства в научнотехнической и инновационной сферах, вовлечение субъектов
предпринимательской
деятельности
в
состав
исполнителей
государственных научно-технических программ и Государственной
программы, отраслевых и региональных научно-технических и
инновационных программ;
стимулирование расходов на исследования и разработки
предприятий
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государственного и частного секторов национальной
экономики;
содействие развитию изобретательства и повышение качества
результатов научно-технической деятельности, переориентация
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ [2, с. 18].
Таким образом, можно отметить, что реализация адекватных,
разработанных для условий Беларуси мер, направленных на
активизацию инновационной деятельности, а также учет исторических
особенностей развития нашей страны, позволит национальной
экономике выйти на качественно новый технологический уровень
развития.
1. Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный
ресурс] / Концепция инновационной политики Республики Беларусь. – Режим
доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=38713. – Дата доступа: 03.11.2013.
2. Государственная программа инновационного развития на 2011–2015 годы. – Минск:
БелИСА, 2011. – 165 с.
3. Снопков, Н. Обеспечить технологический прорыв / Н. Снопков // Экономика
Беларуси. – 2010. – ғ 4. – С. 18–23.
4. Национальный научно-технический портал Республики Беларусь [Электронный
ресурс]/ В ГКНТ рассмотрели итоги работы в 2012 году и обсудили планы на 2013
год. – Режим доступа: http://www.scienceportal.org.by/news/fd3d5c19d5e12dcf.html. –
Дата доступа: 03.11.2013.
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Могилевский государственный университет продовольствия
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Одной из задач промышленных предприятий является наиболее
полное
обеспечение
спроса
населения
высококачественной
продукцией, а в результате ее реализации – увеличение своей
прибыли. Процесс реализации завершает кругооборот хозяйственных
средств предприятия, что позволяет ему выполнять обязательства
перед государственным бюджетом, банками по ссудам, рабочими и
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служащими, поставщиками и возмещать производственные затраты.
При этом стоит отметить тот факт, что наличие у предприятия
обязательств не является отрицательным моментом его работы, а,
наоборот, искусственным способом улучшения своего финансового
состояния, благодаря обращению денежных средств в своем
«временном» распоряжении.
Основной проблемой в процессе реализации продукции является
вопрос о ее оплате, при чем если закупка продукции производится
крупными партиями на довольно большую сумму чаще всего оплата
производится не сразу, а частями, в виде рассрочки. При этом
существует вероятность того, что окончательная оплата так и не будет
произведена, что приведет к возникновению просроченной
дебиторской задолженности. Чтобы избежать такой ситуации,
предприятию-продавцу нужна гарантия оплаты. Существует
вероятность расторжения договора заказчиком, в этом случае
последний оплачивает предприятию-продавцу определенную сумму в
возмещение понесенных потерь, но эта сумма не будет покрывать
издержки, понесенные в процессе производства и доведения до
состояния реализации готовой продукции. Так называемым гарантом
оплаты и поставки в данном случае может выступить вексель. Для
предприятия-покупателя вексель является гарантом получения товаров
(услуг) до того, как отдадутся реальные деньги; а для предприятияпоставщика вексель выступает в качестве ценной бумаги, обещающей
выплату наличных денег определенного числа.
Преимуществами использования векселя при расчетах являются
следующие:
1 он дает владельцу векселя (векселедержателю) право на
получение от должника по векселю определѐнной в нѐм суммы в
конкретном месте, таким образом, отсутствует необходимость
ожидания наступления времени платежа, что является значительным
преимуществом перед распиской;
2 если держателю векселя срочно нужны наличные, вексель
можно перепродать или сдать в банк для учета;
3 вексель – это обязательство не требуемое доказательства
другими документами, что является преимуществом перед договором;
4 существует возможность передачи векселя при помощи
открытого бланкового индоссамента, что дает возможность
юридическому или физическому лицу возможность получения и
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передачи векселя не фиксируя свеого участия в вексельном обороте.
Кроме того, существуют типы векселей, где на сумму векселя
начисляются проценты, тогда держатель векселя не только получит
деньги, но и дополнительный доход.
Поэтому предприятия иногда задерживают оплату с целью
увеличения обрачиваемых денежных средств, однако платежи должны
произойти. Несмотря на обязательство оплаты, предприятия находятся
в поиске возможностей оплаты обязательств без ухудшения своего
денежного положения. Так, возможно произвести оплату не
непосредственно денежными средствами, а акциями.
Такой процесс расчета акциями возможен при использовании
депозитарных расписок, которые служат свидетельством на владение
акциями национальных компаний, депонированными в банке, а также
акциями иностранных компаний, благодаря чему преодолевается
запрет на обращение иностранных акций на внутренних фондовых
рынках отдельных стран.
Это позволит предприятию достичь следующее:
1) с одной стороны, заявить о себе на рынке, поскольку
повсеместная покупка акций общества привлечет внимание и косвенно
повлияет на репутацию предприятия;
2) с другой стороны, акции предприятий будут находиться в
обороте, увеличивая удельный вес владельцев-физических и
юридических лиц, тем самым не позволяя превышения удельного веса
владельцев государственного сектора; данный процесс способствует
повышению самостоятельности предприятия и его независимости;
3) использование
депозитарных
расписок
расширяет
возможности внешнеэкономической деятельности предприятия.
Основным назначением депозитарных расписок можно считать
процесс размещения ценных бумаг на иностранных биржах, что
позволяет открыть путь к дополнительному рынку капиталов,
обеспечивая потенциал роста как отдельным компаниям, так и
экономике страны в целом, ускоряя ее интеграцию в современную
мировую структуру. Также появляется возможность приобретения
доли в иностранных компаниях.
Преимуществом при таком расчете является и то, что если в
итоге таких расчетов предприятие получает значительную часть акций
предприятия-покупателя, то в будущем предприятие-владелец акций
(раннее предприятие-поставщик) может получить контрольный пакет
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акций данного акционерного общества и в будущем может получить
доход как от продажи полученного предприятия, так и от владения им.
Основной проблемой при использовании депозитарных
расписок является то, что не разработана нормативная база по их
использованию, а также отсутствие опыта их использования
отечественными предприятиями. Решение данной проблемы
возможно, если перенять опыт зарубежных стран, использующих
депозитарные расписки, в качестве основы для разработки
собственной системы расчета.
Стоит отметить что искусственное увеличение суммы
обращающихся денежных единиц возможно только лишь при условии
оплаты обязательств, посколько обратное может привести к
образованию долгов.
Таким образом, предприятиям выгодно ввести в оборот вексель
и депозитарные расписки и создать систему расчета с их
использованием в процессе реализации своей продукции, что позволит
осуществлять расчет за товары и услуги без оборота реальных
наличных денег, а также обеспечить предприятию гарантию
получения оплаты обязательства предприятий-покупателей и
способствовать улучшению делового статуса предприятия на
национальном и зарубежном рынках. Использование данных ценных
бумаг обеспечит возможность получения дополнительного дохода в
виде процентов от использования векселя или его перепродажи, а
также отрегулировать процесс реализации продукции, путем его
систематизации с целью введения в расчет данных ценных бумаг, а
также выйти на мировой уровень как по развитию, так и по
сотрудничеству.
1

2

3

Об обращении переводных и простых векселей: Закон Республики Беларусь, 13
декабря 1999 г., ғ 341-З // Бизнес инфо: Беларусь [Электрон. ресурс] /
ООО «Профессиональные правовые системы» Нац. Центр правовой информации
Респ. Беларусь. – Минск, 2013.
Об утверждении Инструкции по выпуску, обращению и погашению депозитных и
сберегательных сертификатов: постановление Правления Национального банка
Республики Беларусь, 27 декабря 2006 г., ғ 219 [Электрон.ресурс] / ООО
«Профессиональные правовые системы» Нац. Центр правовой информации Респ.
Беларусь. – Минск, 2013.
О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Беларусь, 12 июля 2013 г.,
ғ 57-З // Бизнес инфо: Беларусь [Электрон.ресурс] / ООО «Профессиональные
правовые системы» Нац. Центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск,
2013.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
В останні роки в Україні відбуваються складні процеси
реформування системи фінансового обліку зумовлені зміною
економічної системи й інтеграцією країни до Європейського Союзу.
Це
вимагає
запровадження
єдиних
світових
стандартів
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що дозволить усунути
економічні й торговельні бар‘єри, активізувати надходження
іноземних інвестицій, виходити на світові ринки капіталу, формувати
конкурентоспроможне ринкове середовище.
Об‘єктивною умовою інтеграції України в світовий економічний
простір є удосконалення системи фінансової звітності. На цьому етапі
виникає потреба у підготовці загальноприйнятої на міжнародному
рівні фінансової звітності.
Удосконалення
методологічних
підходів,
ведення
бухгалтерського обліку та результатів фінансової звітності в умовах
гармонізації з міжнародними стандартами передбачає внесення змін в
існуючу методичну базу. Об‘єктивними перевагами використання
міжнародних стандартів фінансової звітності перед національними
стандартами в окремих країнах є:
- чітка економічна логіка;
- узагальнення кращої сучасної світової практики в галузі
обліку;
- простота сприйняття для користувачів фінансової інформації у
всьому світі.
При цьому міжнародні стандарти дозволяють не лише скоротити
витрати підприємств при підготовці своєї звітності, але й знизити
витрати по залученню капіталу. Однак, в Україні не сформувалися
необхідні умови для повноцінного впровадження Міжнародних
стандартів і розкриття фінансової звітності. Відбувається поступове
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впровадження нових правил ведення обліку, формування звітності,
здійснюється реалізація програми корпоративного керування, що
передбачає вдосконалення механізму, розкриття інформації про
діяльність акціонерних товариств.
Процес гармонізації фінансової звітності в Україні пов'язаний з
певними проблемами. По-перше, стандарти не можуть «працювати»
самостійно – успіх застосування міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ) залежить передовсім від економічного середовища,
наявності національної інфраструктури їх існування. Повною мірою
МСФЗ можуть працювати тільки в певних економічних реаліях, тому
потрібно працювати над поліпшенням економічних умов в Україні.
По-друге, застосування МСФЗ пов'язаний з людським фактором.
Міжнародні стандарти встановлюють загальні принципи формування
показників звітності. Усі ситуації не можна викласти в стандартах,
саме цим і зумовлено застосування професійного бухгалтерського
судження під час складання фінансової звітності. У вітчизняній
практиці немає такого поняття, як «професійне судження бухгалтера»,
тобто допускає наявність непрофесійних бухгалтерів
По-третє, відсутність в Україні структур, які повинні активно
взаємодіяти з Комітетом з міжнародних стандартів для вирішення
технічних аспектів застосування МСФЗ (переклад останніх версій
МСФЗ, дискусійних паперів, проектів, участь в обговоренні проектів
тощо).
Розвиток гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в світовому масштабі ще не дійшов свого логічного
завершення та продовжує активно розвиватися. Для створення
належного забезпечення гармонізації бухгалтерського обліку та
фінансової звітності з міжнародними стандартами необхідна розробка
системи заходів щодо поліпшення правових засад регулювання
бухгалтерського обліку і фінансової звітності; визначення нових
методичних підходів до бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
удосконалення організаційних аспектів регулювання бухгалтерського
обліку та звітності.
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Пенсионная система является важнейшей составной частью
системы социальной защиты населения Республики Беларусь. Одна из
основных задач пенсионной системы – поддержка нетрудоспособных
граждан.
Распределительная пенсионная система, которая существует
сегодня в Беларуси, очень уязвима со стороны демографического
фактора, так как оказывается неплатежеспособной при росте
коэффициента демографической нагрузки. В Беларуси за полтора
десятилетия данный коэффициент вырос с 0,46 до 0,63 (число
пенсионеров, приходящихся на одного плательщика взносов). Такая
ситуация негативно сказывается в целом на экономике и несет в себе
угрозу стабильности пенсионной системы. Растет нагрузка на
работающих (в Беларуси доля лиц, достигших 65-летнего возраста,
уже сегодня в два раза выше критерия ООН, относящего население к
старому) увеличивается перераспределение и риски неустойчивости
всей системы. И уже к 2030 году демографическая нагрузка на
трудоспособное население, по прогнозам, увеличится на 30% [1].
Нынешняя пенсионная система позволяет перераспределять
доходы в пользу малооплачиваемых категорий населения. Работники,
получающие минимальную заработную плату, могут ожидать
замещения 95 % дохода, который они имели до ухода на пенсию, тогда
как работники, заработок которых в два раза превышает размер
средней заработной платы, могут рассчитывать на коэффициент
замещения, составляющий лишь 25 %. [2, с. 95]. Для того чтобы
развивать наше общество и экономику, мы должны ориентироваться
не на тех, кто является малообеспеченным, а на то, чтобы человек
старался зарабатывать как можно больше.
Большая нагрузка пенсионной системы Беларуси также связана с
ранним выходом на пенсию в нашей стране – 55 лет для женщин, 60
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лет для мужчин. В категории лиц, досрочно вышедших на пенсию,
удельный вес продолжающих работать еще выше и составляет 71%,
что демонстрирует неэффективность системы досрочного выхода на
пенсию[2, с. 88].
Нашу пенсионную систему можно назвать расточительной,
поскольку законодательством РБ предусмотрен зачет в трудовой стаж
многих периодов работы без уплаты страховых взносов (с
начислением пенсии за эти годы). К ним относятся: служба в армии;
учеба в высших и средних специальных учебных заведениях, в
аспирантуре и т.д. В совершенных пенсионных системах за указанные
периоды страховые взносы уплачиваются (из государственного
бюджета, за счет соответствующих страховых фондов и др.).
У существующей пенсионной системы, безусловно, есть плюсы.
Один из них — устойчивость к финансовым кризисам. Модель
повышения пенсий в связи с ростом заработной платы — очень
устойчивая к воздействию разных кризисов, и это хорошо показал
2011 год. Также нынешняя пенсионная система независима от
развитости финансовых инструментов фондового рынка. Однако
недостатков у существующей системы гораздо больше - это
отсутствие стимулов к продлению трудового стажа, к легализации
доходов, неготовность к демографическим вызовам [1].
Пенсионная система должна состоять из двух уровней —
обязательные страховые пенсии и выплаты за счет условнонакопительных взносов. Это мотивировало бы «работать на старость».
Для развития в Беларуси условно-накопительной пенсионной
системы необходимо создавать новые пенсионные фонды. Переход к
двухуровневой пенсионной системе не только позволит создать в
Беларуси устойчивую пенсионную систему, но и будет способствовать
развитию экономики в целом через создание новых финансовых
институтов и формирование стимулов к рыночному поведению
экономических агентов - правительства (бюджетная дисциплина) и
граждан (ответственность за размер собственной пенсии).
Проанализировав зарубежный опыт развития пенсионных
систем, и оценив проблемы функционирования отечественной
пенсионной системы, можно предложить следующие меры по их
решению.
Постепенное повышение пенсионного возраста — одна из
обязательных рекомендаций. Постепенный рост пенсионного возраста
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(при незамедлительной отмене досрочного выхода) для обоих полов
до 63 лет к 2026 году или до 65 к 2030 г. позволит повысить
коэффициент замещения на 5 – 10 % и увеличить профицит фонда
почти на три десятилетия.
Избежать затруднений позволит использование индексирование
пенсий с коррекцией на инфляцию (а не параллельно, росту
заработной платы). Такая мера обеспечит устойчивый профицит
пенсионного фонда и поможет пожилым людям сохранить
покупательную способность.
В среднесрочной перспективе все варианты позволяют смягчить
негативные
последствия
демографических
изменений
при
существенном улучшении ситуации в сравнении с ожидаемым
ухудшением состояния сальдо бюджета системы по базовому
варианту.
Условно-накопительная система оптимальный выбор для
Беларуси, так как будет стимулировать соотечественников к более
эффективному труду, снизит количество случаев уклонения от уплаты
налога, минимизирует негативное влияние финансовых потрясений,
позволит сохранить профицит пенсионного фонда и т.п.
1. Кожемякин А. Бизнес предлагает властям вариант мягкой пенсионной реформы /
Naviny.by Белорусские новости [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://naviny.by. — Дата доступа: 20.10.2013.
2. Галина A. Винселетт, Пенсионная система: Поддержание устойчивости/ Галина A.
Винселетт // Всемирный Банк: Доклад ғ 63566-BY Обзор государственных
расходов в Республике Беларусь: реформирование бюджетно-налоговой сферы в
целях восстановления устойчивого экономического роста Вашингтон, Округ
Колумбия 15 августа 2011 г. - Вашингтон, 2011. – Ч. 1. – С. 83-100.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УМОВАХ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ ФОРМИ ОБЛІКУ
Проблеми обліку виробничих запасів в сучасних умовах
набувають особливої актуальності в зв‘язку з потребою у отриманні
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швидкої і достовірної інформації. Процес відображення їх в обліку,
який складався роками не задовольняє інформацією управлінський
персонал. Причиною цьому є відсутність АРМ та програмного
забезпечення, в зв‘язку з чим, інформація довго опрацьовується та
передається, і відповідно втрачає свою актуальність. Тому станом на
сьогоднішній день важливим є вирішення питання пристосування
сучасної системи обліку виробничих запасів на підприємствах до
вимог оптимізації оперативності та достовірності надання інформації
для потреб менеджменту з метою раціоналізації управління такими
активами та підвищення ефективності діяльності суб‘єктів
господарювання в цілому.
Раціональне управління виробничими запасами потребує
своєчасного оперативного обліку за їх надходженням і використанням,
а це можна успішно досягти шляхом застосування в обліку
комп‘ютерних технологій.
Проблеми достовірності та актуальності інформації, значною
мірою, допомагають вирішити інформаційні технології (система
методів і способів пошуку, збору, накопичення, зберігання і обробки
інформації на основі застосування обчислювальної техніки) [1, с. 504].
Використання обчислювальної (комп‘ютерної) техніки та
створення на цій основі автоматизованих робочих місць (АРМ)
складських працівників, та працівників обліку забезпечить: зменшення
обсягу робіт з одноманітними операціями; прискорення опрацювання
даних первинних документів; автоматизацію формування звітних
форм; деталізацію аналітичного рівня обліку запасів; відмову від
користування типографськими бланками первинних документів і
звітності і т. д. [1, с. 504].
Необхідно враховувати, що впровадження бухгалтерської
програми буде вважатись удосконаленням обліку лише тоді, коли в
результаті такого впровадження підвищиться ефективність і
поліпшиться якість ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
[2, с. 12].
Така можливість пов‘язана з тим, що автоматизований спосіб
обробки облікових даних потребує формального і чіткого опису
облікових процедур у формі алгоритмів, що налагоджує порядок
виконання свої повноважень обліковцями.
Автоматизація обліку вносить позитивні зміни до технології
роботи бухгалтерії. Так, один виконавець поєднує функції декількох
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суміжних ділянок обліку, наприклад, касир не тільки обробляє
прибуткові та видаткові касові ордери, але й розносить їх суми по
облікових регістрах. Те ж саме відбувається при обробці одного
первинного документу, який стосується декількох ділянок обліку. При
проведенні оплати послуг постачальнику платіжним дорученням
одночасно можна обробити і рахунок постачальника, дані якого
розносяться по об‘єктах та шифрах аналітичного обліку. При цьому
одразу ж формуються відомості про витрати на виробництво. Всі
названі вище операції може виконати одна людина, до того ж, тільки
вона відповідає за результати своєї роботи [3, с. 28].
Наявний діапазон часу ведення бухгалтерських операцій за
допомогою автоматизованої інформаційної системи дозволяє відразу
прискорити весь процес бухгалтерського обліку. Якщо внести
коректив до даних на будь-якому робочому місці, то результати
відразу стають відкритими для всіх користувачів, які працюють в цій
системі. Тому при такій організації має дотримуватись сувора
дисципліна користувачів і вимагається відповідна кваліфікація всіх
співробітників, які вносять інформацію до загальної бази даних.
Спільна інформаційна база дає можливість спільно
використовувати таку нормативно-довідкову інформацію, як
довідники: зовнішніх організацій, структурних підрозділів, статей
обліку, допустимої кореспонденції рахунків, номенклатури-цінника
виробничих запасів; типових господарських операцій тощо [4].
Автоматизоване оброблення даних з обліку виробничих запасів на
практиці
забезпечується
різними
способами:
розробленням
спеціальною формою на замовлення управлінської інформаційної
системи підприємства (у тому числі й інформаційної системи обліку);
придбання універсального програмного комплексу (або окремого його
модуля) на ринку програмного забезпечення; автоматизацією
облікового процесу силами фахівців підрозділу з автоматизованого
оброблення даних підприємства; використанням табличних процесорів
обліковими працівниками для забезпечення автоматизованого
розв‘язання окремих задач конкретної ділянки обліку [3, с. 27].
При застосуванні комп‘ютерних програм вдосконалення обліку
може виражатися в: упорядкуванні бухгалтерського обліку; збільшенні
кількості інформації, одержуваної з бухгалтерського обліку; зниженні
числа
бухгалтерських
помилок;
підвищенні
оперативності
бухгалтерського обліку; підвищенні економічності бухгалтерського
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обліку; інших чинниках, що залежать від специфіки кожного
конкретного підприємства.
Поліпшується організація і знижується трудомісткість ведення
обліку, підвищується продуктивність праці облікового персоналу,
знижуються витрати на ведення обліку.
У майбутньому з розвитком і масовим впровадженням
автоматизованих інформаційних технологій можлива повна
автоматизація роботи й інших сфер людської діяльності, що потребує
подальших досліджень у галузі застосування таких технологій для
потреб облікової практики.
1. Рапинець В.І. Облік виробничих запасів з використанням інформаційних технологій
/ В.І. Рапинець // матеріали міжнародної науково-практичної конференції
[Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України], (Тернопіль,
21-22 листопада 2007 р.) – Т., 2007 – С. 502-504.
2. Карпенко О.В. Нові підходи до контролю матеріальних запасів / О.В. Карпенко //
Вісник ЖДТУ. – 2001 р. – ғ 15 – С. 103.
3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та
аудиту: Навчальний посібник. – К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.
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ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
У сучасній науковій літературі даються різні визначення та
класифікації ризиків. Причому їх сенс у будь-якому випадку
зберігається, а змінюється лише сфера, у якій виявляються певні
ризики. Під ризиками варто розуміти настання або ймовірність
настання ряду несприятливих явищ, тенденцій, які можуть спричинити
руйнацію фінансово-економічних суб‘єктів, збитки у вигляді втрати
або знецінення активів, деградацію процесу відтворення, банкрутство,
необхідність додаткових витрат, упущену вигоду [1].
Всупереч похмурим прогнозам, які заполонили інформаційний
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простір на початку осені, експерти вважають сумнівним спад
економіки країни і тим більше дефолт. Динаміка і перспективи
держави як на міжнародній арені, так і в економічній сфері не
демонструють негативних тенденцій, швидше вказують на зворотне.
«Не потрібно переоцінювати ризики дефолту. У нас є серйозний
запас стабільності. Обсяги золотовалютних резервів не настільки малі,
як про це часто говорять. Тому сценарій, коли українська економіка
полетить у прірву, малоймовірний. Стабільною залишатиметься
ситуація і в наступному році», – заявив директор економічних програм
Центру ім. Разумкова Василь Юрчишин [2].
За підсумками цього року прогнозується зростання української
економіки на піввідсотка. У наступному році варто очікувати
поліпшення ситуації: економіка зростатиме швидше. Її локомотивом
стало сільське господарство. Аграріям тільки за перші вісім місяців
вдалося наростити виробництво на 13,3%. Вони забезпечили
приріст ВВП на рівні 1,3%. У найближчому майбутньому владі варто
зайнятися реформуванням законодавства в будівельній галузі.
Потрібно спростити процедури, і тоді будівельний бізнес піде в гору.
Одним із головних ризиків для економіки є енергетична
складова. Як би ми не намагалися знайти нові джерела енергоресурсів,
це не скасує контрактів, які у нас підписані з Росією до 2019 року.
Щоб вивести даний договір з розряду ризиків, потрібно вести
переговори про зниження базової ціни. Але братися за це варто, маючи
на руках вагомі аргументи. Таким аргументом може стати реальне
зниження споживання газу [2].
Наша країна в даний момент не має стійких економічних
відносин з країнами-лідерами в залученні прямих іноземних
інвестицій. Це перш за все відноситься до першої п‘ятірки: США,
Китаю, Гонконгу та Бразилії. Тісна співпраця дозволила б збільшити
обсяги двосторонньої торгівлі з цими державами, підштовхнула б
промисловість, у розвиток якої почали б вкладати гроші. Відновлення
відносин з МВФ дозволить нам поглибити співпрацю з цими країнами.
Щоб уникнути ризиків всередині країни, потрібно вирішити дві
проблеми. З одного боку, потрібно зробити все, щоб в Україну
прийшли інвестиції. З іншого – провести реформи відповідно до
народних потреб. Якщо Євросоюз підтримає українську економіку і
після підписання асоціації виділить декілька мільярдів, ми зможемо
спрямувати їх на розвиток економіки. Це дозволить залучити гроші
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інвесторів. По-друге, народ вимагає проведення в країні реформ.
Насамперед, це стосується боротьби з корупцією [1].
Згідно з даними досліджень, близько 60% наших співгромадян
відзначають, що російсько-українські відносини погіршилися. Крім
того, вперше за роки досліджень кількість українців, які вважають, що
Російська Федерація становить загрозу для України, перевищила 10%.
Раніше більшість опитаних у виборі між дружбою з ЄС і інтеграцією з
Росією та іншими країнами СНД вибирали останнє. Зараз же українці
віддають перевагу європейському вектору і ратують за вступ до
Євросоюзу [2].
1. Фінансово-економічні ризики розвитку України /[Електронний ресурс]. – режим
доступу: http://soskin.info/news/2895.html.
2. Фактори ризику для української економіки в 2014 році /[Електронний ресурс]. –
режим доступу: http://news.finance.ua

УДК 368 (476)
Горбач В.В., ст. гр. ЭУП 1121113,
Зусько М.В., ст. гр. ЭУП 1121113
*Научный руководитель: Лисовский М. И., к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В условиях рыночной экономики повышается вероятность
возникновения рисковых ситуаций, а, следовательно, возрастает роль
страховых фондов. Данное обстоятельство привело к тому, что во всем
мире, в том числе и в Республике Беларусь, большое значение уделяют
развитию страхового рынка. Страховой рынок, являясь частью
финансово-кредитной системы, затрагивает практически все аспекты
деятельности общества и относится к важнейшим национальным
приоритетам, поскольку призван способствовать обеспечению
стабильного развития экономики и социальной сферы. Главным
предназначением страхования является защита интересов граждан и
организаций при наступлении различных неблагоприятных событий за
счет средств страховых резервов, формируемых страховщиками из
уплаченных страховых взносов.
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Страховой рынок Беларуси в последние пять лет развивался
достаточно динамично. Темпы его роста были в значительной степени
обусловлены совершенствованием законодательства, регулирующего
страховую деятельность; эффективностью проводимой государством
денежно-кредитной, налоговой политики; повышением уровня
доходов населения и т.д. [1].
Так, за январь-сентябрь 2013 года взносы страховых
организаций республики по прямому страхованию и сострахованию
составили 4834,7 млрд рублей. Прирост страховых взносов за январьсентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года
составил 1701,4 млрд рублей, или 54,3% в текущих ценах. За январьсентябрь 2013 года выплаты страхового возмещения и страхового
обеспечения в целом по республике составили 2 001,5 млрд рублей и
превысили данный показатель за аналогичный период 2012 года на
529,7 млрд рублей. За январь-сентябрь 2013 года страховыми
организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 520,3
млрд рублей (за январь-сентябрь 2012 года – 327,4 млрд рублей), из
них 311,4 млрд рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет,
208,9 млрд рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январьсентябрь 2012 года – 180,6 млрд рублей и 146,8 млрд рублей
соответственно).
На данный момент в Беларуси осуществляют деятельность 25
страховых организаций, из них 8 — государственных или с долей
государства в уставных фондах более 50%; 17 — частных, при этом 12
из них создано с участием иностранного капитала. Тем не
менее объемы иностранного капитала в страховом секторе
незначительны: доля иностранного капитала в совокупном уставном
фонде страховых компаний составляет 2,4%. Ведь недостаточная
капитализация страхового рынка - это чуть ли не основной
сдерживающий фактор развития отрасли. Это является одной из
актуальных проблем, с которой столкнулся страховой рынок
Республики Беларусь на современном этапе развития [2].
Также сдерживающими факторами развития страхового рынка и
отдельных его сегментов стали:
замедление темпов роста экономики;
относительно высокий уровень инфляции;
нестабильное финансовое состояние организаций, а также
относительно невысокий уровень доходов населения;
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преимущественная компенсация государством ущерба,
причиненного
различными
природными
и
техногенными
катастрофами, вне зависимости от наличия договора страхования [1].
Однако существуют объективные проблемы, сдерживающие
данный сегмент рынка:
во-первых, невысокий уровень доходов у значительной части
населения, так как в основном клиентами компаний по страхованию
жизни выступают люди со средним доходом и выше;
во-вторых, расходы по страхованию жизни как физическим,
так и юридическим лицам не освобождаются от налогообложения.
Любому налогоплательщику становится крайне невыгодным
вкладывать денежные средства в страхование жизни после уплаты
всех налогов;
в-третьих, отсутствие перестрахования в страховании жизни;
в-четвертых, инвестиции в страхование жизни подразумевают
многолетние обязательства страховщика перед клиентом [3].
Основными тенденциями развития института страхования в
Республике Беларусь являются следующие:
увеличение
уровня
капитализации
национальных
страховщиков, что повысит их финансовую устойчивость, расширит
возможности принятия рисков на страхование;
преодоление монопольных тенденций на страховом рынке,
создание равных условий функционирования на нем страховщиков
различных форм собственности;
активизация формирования страхового портфеля по
добровольным видам страхования путем расширения взаимодействия
с потенциальными страхователями, разработки и использования
экономических и организационных стимулов для них;
повышение спроса на страховые услуги с помощью внедрения
новых технологий обслуживания страхователей;
расширение спектра дополнительных услуг страховых
компаний, их выход за рамки проведения сугубо страховых операций
и превращение в сервис-провайдеров, сочетающих в своей
деятельности
страховые,
финансово-инвестиционные,
консультационные («ассистанс») и другие виды услуг;
внедрение в деятельность страховщиков портфельных моделей
управления рисками, сочетающих в себе все риски потенциальных
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страхователей в совокупности, и др. [3].
В целях побуждения страховых компаний к достижению
максимальных результатов деятельности, а также формирования
финансовой грамотности населения в области страхования и
стимулирования потребности в страховых услугах предлагается
создание специально для этих целей государственного внебюджетного
фонда развития страхования.
Таким образом, роль, которую институт страхования выполняет
в жизни современного государства, обуславливается тем, что оно
обеспечивает непрерывность и сбалансированность общественного
производства, позволяет полностью и своевременно возместить ущерб
и потери в доходах, обеспечивает страховую защиту граждан. Так,
страхование и функционирующая рыночная экономика категории
взаимосвязанные. Там, где действует рынок с его объективными
законами, имеется риск, следовательно, обязательно должно
присутствовать страхование. В этой связи необходимо изменение роли
места страхования в системе экономических отношений.
Сложившаяся двухэлементная модель «финансы-кредит» должна
уступить
место
трехэлементной
модели
«финансы-кредитстрахование».
1. Республиканская программа развития страховой деятельности РБ на 2011-2015 гг,/
[Электронный ресурс]. — 2013. — Режим доступа: http://pravo.by/ — Дата доступа:
01.11.2013.
2. Основные показатели деятельности страховых организаций Республики Беларусь за
январь-сентябрь 2013 года / [Электронный ресурс]. — 2013. — Режим
доступа: http://www.minfin.gov.by/ — Дата доступа: 01.11.2013.
3. Мерзлякова И. Страховой рынок Беларуси: парадигма развития / И. Мерзлякова //
Финансы, учет, аудит. – 2012. – ғ 12.
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За последние годы экономический рост и, следствие этого
конкурентоспособность
национальной
экономики
Республики
Беларусь, значительно снизились. Такого мнения придерживаются
ведущие международные организации (МВФ) и национальные, а
также иностранные аналитические центры.
Не высокий уровень конкурентоспособности является одной из
наиболее серьезных проблем. Данный показатель уменьшает
возможности экономического роста и является причиной дефицита
торгового баланса. К примеру, еще в 2000-е годы ежегодный прирост
ВВП составлял около 10%, однако теперь за последние годы он не
превышает 4,5% [1, с. 6].
Более конкретные данные следующие: в абсолютном выражении
ВВП составил в 2011 и в 2012 годах 297158 млрд руб., 527385 млрд
руб. соответственно, что в относительном выражении составляет
105,5% и 101,5% соответственно [2].
Поэтому
особое
значение
для
страны
приобретает
формирование
политики,
направленной
на
повышение
конкурентоспособности экономики.
Чтобы разобраться в причинах, вызывающих низкий уровень
конкурентоспособности целой экономики страны, необходимо
представлять сущность факторов обеспечивающих экономический
рост. К ряду таких факторов относят труд и капитал. По законам
экономической теории быстрый рост достигается путем увеличения
основных производственных фондов и численности рабочих, которые
приводят увеличению объемов производства.
Однако экономическая практика показывают, что рост объемов
производства, который достигается исключительно за счет увеличения
численности работников и количества оборудования может
обеспечиваться лишь в краткосрочной перспективе. В определенный
момент установка дополнительного оборудования перестает
обеспечивать рост производства.
И все же экомическая наука называет фактор, способный
обеспечивать стабильный рост.
Производительность - весьма емкое и многозначное понятие.
Под ним подразумевают комплекс мероприятий, при котором
возможно увеличение производства добавленной стоимости при том
же количестве оборудования (капитала) и работников (труда). Для
многих успешных предприятий показателем конкурентоспособности и
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эффективности является ее производительность. Таким же
индикатором результативности является производительность на
уровне отраслей промышленности: высокий уровень этого показателя
свидетельствует о наличии абсолютных или относительных
преимуществ отрасли.
В содержание понятия «производительность» можно включить
технологии производства и управления, инфраструктуру на всех
уровнях хозяйствования. На уровне национальной экономики
производительность характеризует эффективность распределения
ресурсов, качество существующих институтов, государственного
управления и т.п.
Благодаря
исследованию,
проведенному
белорусским
исследовательско-образовательным центром BEROC, целью которого
являлось выяснение источника роста экономики, было установлено,
что ―мотором‖ роста в последние годы было накопление капитала. А
вот роль производительности оказалась достаточно невысокой.
Это наглядно проиллюстрировано на рисунке 1.

Рис. 1. Структура производственных факторов в составе ВВП
Примечание - Источник: [3]
Начиная с 2009 года производительность в национальной
экономики Беларуси фактически стагнирует: ее уровень в 2012 году
почти соответствует уровню 2008 года. Именно недостаток роста
производительности является сегодня ключевой проблемой.
Модернизационная политика, которую пытаются с недавнего
времени провести экономические власти, является ответом на
ситуацию с не увеличивающейся производительностью. Во главу угла
этого мероприятия ставят скорейшее обновление основных фондов.
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Однако этого по всей видимости недостаточно.
Повышение производительности требует комплексного подхода,
в состав которого будет входить не только обновление оборудования,
но и внедрение новых производственных технологий, для улучшения
качества продукции. Также обязательными направлениями этой
политики должны стать мероприятий по созданию качественно новой
инфраструктуры, улучшение человеческого капитала, которое
предполагает улучшение качества образования.
В тоже время на конкурентоспособность экономики влияет
деятельность государственных институтов, то есть проводимая ими
экономическая политика. Роль государства и доля государственного
сектора
в
экономике
сдерживают
экономический
рост.
Исследованиями Всемирного банка было выявлено, что частный
сектор работает значительно эффективнее государственного.
Макроэкономическая нестабильность, меняющееся законодательство,
проблемный доступ к финансированию, сложная налоговая система
являются факторами сдерживающими развитие частного бизнеса.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности
экономики
страны
необходима
разработка
комплексной
экономической политики, которая ориентировалась бы на опыт стран,
которые прошли трансформацию от плановой экономики к рыночной.
1. Белорусский бизнес - 2012: состояние, перспективы, развитие. – Ежегодный
экономический журнал исследовательский центр ИПМ. – С. 59.
2. Валовой
внутренний
продукт:
[Электронный
ресурс]
–Национальный
статистический комитет Республики Беларусь. Дата доступа: 23.10.2013. Режим
доступа: http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/gross.php
3. Белорусский портал [Электронный ресурс]. Дата доступа: 23.10.2013. Режим
доступа: http://news.tut.by/economics/371720.html
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Кожного дня ми маємо справу з такими поняттями як покупка,
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обмін, продаж. Нам це потрібно для того, щоб мати необхідне, щоб
розпоряджатись ним коли треба, щоб відчувати себе комфортно. Зараз
усе настільки просто, що коли Вам потрібно щось, чого немає на
ринку або у магазині, Ви можете це придбати в інтернеті.
Здійснення покупки в інтернет-магазині має свої переваги.
Найперше – це економія часу (зручність). Шопінг можна здійснювати
у будь-який зручний для Вас час, у будь-якому місці. Електронні
магазини працюють цілодобово і без вихідних. Ще одна перевага, яку
має інтернет магазин – доставка товару додому або в офіс. Коли
замовлення прийняте магазином, товар надсилається тим способом,
який обрав клієнт. Найзручніший варіант – це доставки товару додому
або в офіс, але це частіше стосується столиці і великих обласних
центрів. Частіше товар забирається зі складу перевізника, на пошті або
в місцевому представництві, яке має інтернет-магазин. Оплата – третя
перевага інтернет магазину. Найчастіше товар оплачується при
отриманні на складі перевізника чи на пошті готівкою. Безготівкова
оплата передбачає передоплату і підтвердження факту оплати,
методом надсилання по електронній пошті сканованої квитанції.
Також в інтернет-магазинах практикується оплата електронними
грошима, кредитними картками, інтернет-картками, але такі способи
використовуються не так часто. Також економія коштів. Найчастіше
товари коштують на 10-30% дешевше, адже не потрібно платити за
оренду приміщення, наймати багатьох консультантів і менеджерів,
немає інших додаткових націнок, особливо, якщо власники магазинів
співпрацюють напряму з виробниками. Не можна не згадати й про
значний асортимент. В Інтернеті легко купити ексклюзивний одяг,
дефіцитні товари, фірмові речі відомих брендів, раритетні речі, товари
з-за кордону тощо. Найчастіше поряд із товаром зазначено його характеристики, інформацію про виробника, ціну, гарантію, а також подано
кілька фотографій. До того ж, можна порівнювати не лише ціни у
різних електронних магазинах, а й кілька моделей товару одночасно у
межах одного сайту. А ще зручно та корисно читати відгуки, оцінки,
поради, рейтинги та коментарі, огляди новинок, тематичні статті
стосовно кожного конкретного товару, переглядати відеоогляди тощо.
Оформити електронну купівлю просто: достатньо заповнити невелику
анкету, залишити контактні дані й підтвердити їх. До того ж, для нових та постійних клієнтів часто бувають знижки, акції або інші
переваги.
68

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

Проте, на жаль, електронний шопінг не позбавлений і недоліків,
про які краще знати лише теоретично. Головний недолік – потенційна
можливість бути обдуреним. Можна придбати «кота у торбі» або
взагалі заплатити гроші й нічого не отримати. Цьому часто сприяють
хороші коментарі від неіснуючих покупців. Хоч Ви й економите час на
виборі товару, його доведеться трохи почекати. Доставка займає від
кількох днів до кількох тижнів. За неї потрібно окремо заплатити.
Якщо Ви отримуєте товар на пошті, також доведеться заплатити за
послуги пошти. Якщо Ви замовляєте кур‘єра – за послуги кур‘єра.
Багатьом важко купувати товар, який не бачиш, не можеш помацати,
увімкнути. Ще важче – обрати парфуми або одяг в Інтернеті.
Недоліком є й те, що не завжди можливо звернутися до продавцівконсультантів. Для того, аби поміняти річ, знову ж таки доведеться
почекати. Серед найбільш розвинених на даний час сегментів цього
ринку спеціалісти називають комп'ютерну та побутову техніку,
мобільні телефони, аудіо- та відеопродукцію.
Взагалі товари, що пропонуються інтернет-магазинами, є відображенням бажань та потреб покупців. Помітно, що можливість
користування послугами інтернет-магазинами в Україні є досить
важливою. Усе – від косметики до техніки може бути Вашим, якщо ви
хочете зекономити та спокійно обрати те, що Вам підходить.
Найголовніше у сучасному суспільстві – мобільно та зручно використати свій час, тож не прогавте можливості зробити це з легкістю!
УДК 658.012.32
Грек Я.А., Трофимчук Х.В.
*Науковий керівник: Бурова О.М., к.е.н.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ВІДПОВІДНО
ДО П(С)БО №9 "ЗАПАСИ"
Однією з обов'язкових умов здійснення процесу виробництва є
забезпечення його предметами праці (виробничими запасами) сировиною, матеріалами, напівфабрикатами тощо, з яких або за
допомогою яких здійснюється виробництво продукції. Відмітною
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особливістю їх є одноразове використання в процесі виробництва,
перенесення всієї вартості на собівартість виготовленої продукції
(виконаних робіт, послуг). Методологічні основи формування в
бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у
фінансовій звітності регламентуються Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Відповідно до зазначеного Положення під запасами розуміють
активи, які:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної
господарської діяльності;
- знаходяться в процесі виробництва з метою подальшого
продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання під час виробництва продукції,
виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством.
Запаси визнаються активом, якщо існує вірогідність того, що
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх
використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.
Важливою передумовою раціональної організації обліку виробничих
запасів є економічно обґрунтована їх класифікація. Відповідно до
Положення (стандарту) 9 для цілей бухгалтерського обліку запаси
поділяються на:
- сировину, основні і допоміжні матеріали;
- комплектуючі вироби;
- незавершене виробництво;
- готову продукцію;
- товари; МШП;
- молодняк тварин і тварини на відгодівлі,
- продукцію сільського і лісового господарства.
Класифікація запасів оформляється розробкою номенклатурицінника, тобто систематизованим переліком матеріалів, що
використовується підприємством, у якому кожному найменуванню,
розміру і сорту присвоюється номенклатурний номер (шифр), а також
вказуються одиниця виміру і ціна.
Оцінка запасів. Важливе значення для правильного обліку має
також порядок оцінки запасів. Згідно з Положенням 9 придбані або
вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первинною
вартістю. Первинною вартістю запасів, які прибрані за плату, є
собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:
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- суми, які сплачуються згідно з договором постачальнику
(продавцю),
- суми, які сплачуються за інформаційні, посередницькі та інші
послуги у зв'язку з пошуком та придбанням запасів;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не
відшкодовуються підприємству; інші витрати, які безпосередньо
пов'язані з придбанням запасів.
Оцінка вибуття запасів. У разі відпуску матеріалів у
виробництво, продажу або іншому вибутті згідно з Положенням
(стандартом) 9 оцінка їх здійснюється по одному з таких методів:
- ідентифікованій собівартості одиниці запасів;
- середньозваженій собівартості;
- собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
- собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО);
- нормативних затрат;
- ціни продажу.
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, які мають
однакове призначення і однакові умови використання, застосовується
тільки один із зазначених методів.
УДК 657
Гринюк І.М., магістрант
*Науковий керівник: Орлова В.К., к.е.н., професор
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
ВПЛИВ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА
Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської
заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів
підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов'язань
контрагентів, порушенням нормального циклічного процесу,
пов'язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти і, як
наслідок, погіршенням платоспроможності.
Мета дослідження – проаналізувати вплив розрахунків з
71

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

дебіторами на фінансово-економічний стан підприємства.
Одним з найважливіших показників, які характеризують
фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами.
Дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів
підприємству на певну дату.
Важливим питанням є оцінка дебіторської заборгованості для
відображення її в балансі підприємства.
Одночасно з визнанням дебіторської заборгованості у обліку
визнається дохід підприємства, який відповідно веде до збільшення
прибутку за звітний період. Проте, визнання доходу не завжди
супроводжується збільшенням коштів на поточному рахунку чи у касі
підприємства. Це являється причиною зменшення оборотних активів
підприємства, що приведе за собою зниження платоспроможності. З
часом сума коштів на підприємстві може знизитись до такого рівня,
коли підприємство не зможе розрахуватися зі своїми контрагентами.
Внаслідок цього підприємство не зможе розплатитися: із
постачальниками за одержані раніше сировину, матеріали,
комплектуючі та ін., отримати нові сировину і матеріали для
продовження виробничого процесу без простоїв; із персоналом по
заробітній платі, що знизить рівень продуктивності праці та змусить
людей звільнятися у пошуках кращих умов праці; з бюджетом, що
приведе до нарахування штрафів та пені, які, в свою чергу, ще
збільшать заборгованість перед бюджетом; за комунальні послуги і
послуги зв‘язку, що приведе до їх відключення, яке унеможливить
виробничий процес; за орендовані основні засоби, що також може
привести до унеможливлення подальшого виробництва; за
консультативні послуги з аудиторською, юридичною, страховою чи
іншою компанією, службою охорони, що приведе до порушення умов
договору та його розірвання; з банком за кредитами та відсотками по
них; за зобов‘язаннями за облігаціями, акціями, векселями, іншими
цінними паперами; з учасниками за дивідендами та іншими
виплатами.
Збільшення дебіторської заборгованості у складі оборотних
активів може призвести навіть до банкрутства підприємств.
Важливість управління дебіторською заборгованістю цілком
зрозуміла. Політика підприємства щодо дебіторської заборгованості
повинна бути побудована таким чином, щоб не допустити випадків
несплати заборгованості покупцями з одного боку, а з іншого 72
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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.
Щодо існуючих дебіторів підприємство повинно проводити аналіз їх
діяльності, цікавитись чи не було порушено проти них справи про
банкрутство, контролювати строки позивної давності, обумовлювати
строки оплати і можливі знижки за оплату в ці строки, не
відвантажувати продукцію підприємствам, які не оплатили попередню
партію.
Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна
зробити висновок щодо того, поліпшився чи погіршав стан
розрахунків з покупцями, замовниками, персоналом та іншими
контрагентами проти попереднього звітного періоду, в порівнянні з
головними конкурентами чи по галузі в цілому. Якщо на підприємстві
зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна частка
дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то
можна зробити висновок про зниження ліквідності поточних активів у
цілому, а отже, про погіршання фінансового стану підприємства.
УДК 336.77.01
Громкова И.С., ст. гр. 501
*Научный руководитель: Челмакина Л. А., к.э.н., доцент
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева
МЕТОДИКИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
В данной статье исследованы подходы различных авторов к
определению понятия кредитоспособность. В статье изучена сущность
анализа кредитоспособности, раскрыты методики рейтинговой оценки
кредитоспособности коммерческих банков. Определены группа
показателей, классы и рейтинг заемщиков, рассчитываемый ОАО
«Сбербанк России».
Ключевые
слова:
кредитоспособность,
анализ
кредитоспособоности, методика определения кредитоспособности,
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рейтинговая оценка, методика Сбербанка России, группы оценочных
показателей, классы заемщика.
В условиях рыночных отношений кредиторам необходимо иметь
точное представление о кредитоспособности их партнера. Для
достижения этой цели коммерческие банки разрабатывают
собственные методики оценки кредитоспособности заемщиков.
Главной проблемой коммерческих банков в ходе оценки
кредитоспособности заемщика является отсутствие единого перечня
оцениваемых показателей и их критериальных значений, которые
позволили бы достоверно отнести то или иное предприятие к
определенному классу кредитоспособности с учетом его отраслевых
особенностей. В процессе осуществления взаимоотношений между
кредиторами и заемщиками, банкам приходится опираться на
собственную информационную базу, рассматривая репутацию и
кредитную историю, а не финансовые возможности организации.
Поэтому кредиторам важно иметь точное представление о
кредитоспособности их партнера. Однако для этого необходимо четко
определить, что включает в себя это понятие, характерное для
рыночной экономики.
Кредитоспособность это такое финансово-хозяйственное
состояние организации, которое дает уверенность в эффективном
использовании заемных средств, способности и готовности заемщика
вернуть кредит в соответствии с условиями кредитного договора.
Изучение разнообразных факторов, которые могут повлечь за
собой непогашение кредита, или, напротив, обеспечивают их
своевременный
возврат,
составляют
содержание
анализа
кредитоспособности организации.
Кредитные организации, чтобы иметь точное представление о
кредитоспособности заемщика, используют методику определения
кредитоспособности
на
основе
совокупности
финансовых
коэффициентов, характеризующих финансовое состояние заемщика.
Однако при анализе кредитоспособности может возникнуть
ситуация, когда различные коэффициенты кредитоспособности
одновременно указывают на разные классы одного заемщика. В этом
случае необходимо определить рейтинг заемщика.
Рейтинговая оценка предприятия-заемщика рассчитывается на
основе полученных значений финансовых коэффициентов и является
заключительным обобщающим выводом анализа кредитоспособности
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клиента.
Сбербанк России разработал и применяет методику определения
кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки,
финансового состояния и качественного анализа рисков. Финансовое
состояние заемщика оценивается с учетом тенденций в изменении
финансового состояния и факторов, влияющих на такие изменения.
Для оценки финансового состояния Заемщика используются три
группы оценочных показателей. Первую группу включают
коэффициенты ликвидности, ко второй группе относится коэффициент
наличия собственных средств, а в третью группу входят показатели
оборачиваемости и рентабельности.
По
результатам
анализа
коэффициентов
заемщику
присваивается та категория, к которой относится рассматриваемый
показатель. 1 класс кредитоспособности: кредитование не вызывает
никаких сомнений. 2 класс кредитоспособности: требуется принятие
взвешенного решения о кредитование заемщика. 3 класс
кредитоспособности: кредитование данной группы заемщиков связано
с повышенным риском для банка.
ОАО
«Альфа-Банк»
для
определения
уровня
кредитоспособности заемщика руководствуется «Инструкцией по
определению кредитоспособности заемщика». Данный документ
содержит основные этапы анализа финансово-хозяйственного
положения организации. Финансовое состояние оценивается не только
в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной. Для оценки
состояния заемщика в текущем периоде рассчитывают показатели
ликвидности и платежеспособности, а для прогнозирования
положения заемщика в будущем оценивают структуру источников
средств организации.
ОАО
«Россельхозбанк»
для
определения
уровня
кредитоспособности заемщика, размера и условиях предоставления
кредита применяют «Методические рекомендации по проведению
оценки финансового состояния заемщика — юридического лица». В
процессе анализа финансового состояния заемщика исследуется
экономический потенциал предприятия, а также имущественное
положение и структура капитала, рассчитываются показатели
ликвидности и платежеспособности, а также показатели финансовой
устойчивости.
Изученные методики оценки кредитоспособности заемщиков
75

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

коммерческих банков свидетельствуют о важности достоверной
оценки финансового состояния потенциальных заемщиков. Можно
отметить, что банки зачастую опираются не только на количественные
показатели, характеризующие деятельность предприятия, но также на
качественные показатели, внутренние и внешние факторы, влияющие
на деятельность организации.
Таким образом, в России следует разработать единую систему
оценки кредитоспособности заемщиков. Предоставить требования, на
которые смогут опираться банки при принятии решений о выдаче или
отказе кредита. Разработать общий перечень рассчитываемых
показателей, их критериальные значения, а также единый перечень
классов заемщика. Усовершенствование методики определения
кредитоспособности позволит коммерческим банкам снизить время
между подачей кредитной заявки и принятием решения по выдаче
кредита или отказе в его предоставлении, поможет сократить риски
банков, а также процент невыплаченных кредитов.
УДК 658.5
Гусева А.В., студентка экономического факультета
*Научный руководитель: Коменденко С.Н., к.э.н., доцент
Воронежский государственный университет
РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА И
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Современное понятие «контроллинг» пришло в Россию из
Германии, где явно обозначается тенденция к четкому определению
цели, задач, функций, инструментария и организации контроллинга.
Однако в России в теории и практике нередко наблюдается
отождествление контроллинга и других подсистем управления, в
частности, управленческого учета.
Мы
придерживаемся
позиции,
что
контроллинг
и
управленческий учет тесно связаны между собой, но отождествлять их
ошибочно. Каждая из подсистем выполняет свои функции в
управлении. Контроллинг функционально направлен на обоснование
управленческих решений через целенаправленную координацию всех
функций управления.
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Первая
функция
контроллинга
–
организационноконсультационная
поддержка
менеджмента,
представление
инструментария и консультаций для регулирования процесса
управления. Вторая функция – информационная «сервисная», то есть
осуществление взаимосвязи с информационным менеджментом,
своевременное обеспечение необходимой информацией для анализа и
регулирования. Третья функция – обоснование управленческих
решений и их координация: поиск решений; анализ альтернатив;
координация целей и задач, средств и методов их достижения на всех
уровнях предприятия; согласование целей и интересов внутренней
среды с внешней средой. Четвертая функция – контроль (контроль
плана, контроль за эффективностью, контроль за отклонениями,
контроль результата и др.). Пятая функция – обучающая,
направленная на выявление внутренних резервов персонала
предприятия, на самоконтроль. Шестая функция – мотивация и
урегулирование системы стимулирования труда.
При функционировании контроллинга управленческий учет
является его составной частью, информационным базисом. Именно
контроллинг задает основные параметры эффективной организации
управленческого учета, нацеливает управленческий учет на
информационное обеспечение контроллинга в заданном направлении.
Управленческий учет «делает» информацию, а контроллинг
использует ее в обосновании управленческих решений. Контроллинг,
проявляя гибкость к потребностям предприятия, требует этого и от
управленческого учета.
Контроллинг периодически проводит структурирование системы
внутренней отчетности с ответом на вопросы: Зачем нужно
отчитываться? Что нужно представлять? Кто и кому должен
представлять? Когда? Контроллинг предъявляет и определенные
требования с системе отчетности: объективность, проверяемость,
обоснованность, убедительность, удобство для пользователя,
оправдываемость затрат на составление отчетности, ориентация на
проблему и пользователя.
Управленческий учет осуществляют специалисты своего дела –
бухгалтеры, которые могут использовать в своей работе некоторые
инструменты управления (расчет издержек, бюджетирование, точки
окупаемости и др.) Но это не аргумент, по которому идет
отождествление контроллинга и управленческого учета, так как
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названные инструменты управления могут быть использованы и в
планировании, и в управленческом учете и в любой функциональной
области. Понятие контроллинг значительно шире, чем управленческий
учет. С функционированием контроллинга управленческому учету
открывается значительная перспектива.
1. Гусева Л.И. Контроллинг: учеб.пособие/ Л.И.Гусева. – Воронеж: Изд-во
Воронеж.гос.ун-та, 2007. – 180 с.
2. Концепция контроллинга/ Horvath & Partners; пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2006. – 269 с.

УДК 681.518
Донченко Ю.С., Дорогокуп Ю.О.
*Науковий керівник: Бурова О.М., к.е.н.
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
Поширення та впровадження в Україні сучасних інформаційних
систем, особливо розроблених в Західній Європі і США, ставить ряд
важливих завдань, які необхідно вирішувати в процесі впровадження
Корпоративної інформаційно-аналітичної системи. Різні підприємства
прагнуть досягти максимальної ефективності своєї діяльності. Однак, з
розвитком підприємств, зростанням масштабу їх діяльності, а також зі
збільшенням
територіального
розподілу
адміністративних,
виробничих, торгових і складських підрозділів помітно зросли й
матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, що спричинило
збільшення навантаження працівників у частині збору, накопичення та
обробки необхідної інформації та оформлення результатів її аналізу.
В наш час без комп‘ютерної техніки та програмного
забезпечення не може діяти навіть найменше підприємство. Зайняти
головне положення на ринку, підвищити ефективність роботи
персоналу, створити оптимальну структуру управління –
найважливіші завдання керівника підприємства. В бухгалтерській
діяльності це особливо важливо, що обумовлено необхідністю
застосування програм для бухгалтерського обліку, впровадження яких
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підвищує оперативність обробки даних.
На сучасному етапі розвитку економіки користь від
інформаційних технологій є очевидною, проте незважаючи на це існує
ще досить багато проблем щодо автоматизації діяльності підприємств
та ї облікових підрозділів. Так у майже 40% підприємств України
бухгалтерський облік неавтоматизований взагалі, або автоматизовані
окремі його ділянки. Проблема створення та впровадження
інформаційних систем на підприємстві залишається однією з
найскладніших в Україні. Впровадження інформаційної системи
передбачає серйозну попередню роботу з реорганізації та відмову від
застарілих стереотипів. Причинами невдалого впровадження
інформаційної системи бухгалтерського обліку можуть бути:
- відсутність чітких цілей проекту;
- неформалізованість бізнес-процесів;
- неготовність підприємства до змін;
- не приділення належної уваги керівництва проекту.
Теоретично на підприємствах можна організувати облік і без
застосування комп‘ютерів, але за умови належної організації
управління підприємством в цілому.
Створення
та
використання
комп‘ютерної
системи
бухгалтерського обліку сприяє не лише прискоренню процесу обробки
інформації на підприємствах, в яких облік організований на високому
рівні, але й суттєвому покращенню його організації на підприємствах,
в яких у веденні бухгалтерського обліку панує безлад. Така
можливість зумовлена тим, що комп‘ютерний спосіб обробки
облікової інформації вимагає формального та чіткого опису облікових
процедур у вигляді алгоритмів, що в свою чергу призводить до
впорядкування порядку виконання обов‘язків працівниками
бухгалтерської служби.
Можна виділити три основні напрями формування факторів, які
обумовлюють впровадження інформаційних технологій. Це,
насамперед, потреби підприємства, потреби користувачів та наявність
технічних засобів (засоби підтримки інформаційних технологій, які
допомагають працівникам сфери бухгалтерського обліку виконувати
свою роботу, та повинні мати широкі функціональні можливості і бути
придатними для тривалого використання).
Впровадження комп‘ютерної інформаційної системи дозволяє
переходити на нові методи управління, на якісно новий рівень
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менеджменту та ведення бухгалтерського обліку.
УДК 338.432
Дрогомирецька М.І., к.е.н., доцент
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В умовах поглиблення глобалізаційних економічних процесів
сучасності туризм не лише відіграє важливу роль у формуванні
валового внутрішнього продукту України, створенні додаткових
робочих місць і забезпеченні зайнятості її населення, але й сприяє
розвитку суміжних галузей економіки – транспорту, зв‘язку,
будівництва тощо.
Як свідчать останні статистичні дані [1, с. 490], у 2011 р.
суб‘єктами туристичної діяльності нашої держави було обслуговано
1323 тис. екскурсантів і 2343 тис. туристів, у тому числі за видами
туризму: іноземних – 344 тис. осіб, туристів-громадян України, які
виїжджали за кордон – 1395 тис. осіб, внутрішніх туристів – 605 тис.
осіб. Поряд з цим, нами виявлено, що протягом 2011 р. Україну
відвідали 21415 тис. іноземних громадян, що втричі більше, ніж у 2000
р. Безумовно, все це вказує на те, що привабливість України для
туристів поступово зростає, оскільки наша держава славиться своєю
багатовіковою
історією,
неповторною
культурно-мистецькою
спадщиною, мальовничими ландшафтами і гостинними людьми.
Однак через повільні темпи розвитку туристичної галузі та
низку інших соціально-економічних проблем наша країна у 2013 р.
посіла лише 76 місце зі 140 можливих у світовому рейтингу
туристичної
конкурентоспроможності
[3].
Відтак,
можемо
стверджувати, що проблема розвитку туристичного іміджу нашої
країни набуває особливої актуальності в умовах поглиблення
глобалізаційних процесів економіки.
Цілком погоджуючись із Заячковською Г.А. [2, с. 18], вважаємо,
що туристичний імідж являє собою не що інше, як сукупність
символічно виражених емоційних і раціональних уявлень про
своєрідність і специфіку країни, сформованих у свідомості реальних і
потенційних туристів.
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Спираючись на багаторічний досвід організації туристичної
діяльності у розвинутих країнах світу, можемо стверджувати, що
розвиток туристичного іміджу України наразі потребує здійснення
ефективної рекламно-інформаційної кампанії, яка має включати
наступні елементи:
по-перше, активізацію друкованих і електронних публікацій
про унікальність української природи і культурну привабливість
регіонів нашої держави;
по-друге, участь у спеціалізованих ярмарках, виставках,
туристичних салонах на основних зарубіжних туристичних ринках для
пропаганди національного туристичного потенціалу;
по-третє, розвиток ділового туризму шляхом проведення
ділових і наукових заходів.
Як підсумок, вважаємо за доцільне зазначити, що туризм
відіграє надзвичайно важливу роль у соціально-економічному житті
сучасного суспільства. Поступальний розвиток туристичного іміджу
України потребує залучення позабюджетних коштів для реконструкції
і нового будівництва різноманітних туристичних об‘єктів, створення
нових і унікальних туристичних маршрутів, які б знайомили туристів
із кращими зразками національного ремесла і народно-прикладного
мистецтва, фольклорними і культурними традиціями українського
народу, народними звичаями і справжнім українським колоритом.
1. Статистичний щорічник України за 2011 рік / за ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ
―Август Трейд‖, 2012. – 558 с.
2. Заячковська Г.А. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування /
Г.А. Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного
університету. – 2011. - ғ 3. – С. 16 – 22.
3. The Travel & Tourism Competitiveness Index 2013. Table 1 / World Economic Forum
[Електронний
ресурс].
–
Режим доступу:
http://www3.weforum.org/docs/TTCR/2013/TTCR_OverallRankings_2013.pdf
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Для предприятий всех форм собственности главной была и
остается важнейшая задача – обеспечить свою финансовохозяйственную деятельность денежными средствами. Это возможно,
прежде всего, за счет ведения постоянной работы по учету, движению
и анализу денежных потоков.
Денежные потоки на микроэкономическом уровне формируются
в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществление
которой обеспечивается производственными, инвестиционными и
финансовыми процессами. Эти процессы отражают функциональные
характеристики коммерческих структур и исследуются на основе
системного подхода к их развитию [1, c. 26]
Денежные потоки – сумма денежных средств, находящихся в
собственности у предприятия и обеспечивающих его эффективность,
финансовое состояние, платежеспособность, имидж на рынке.
Основная цель управления денежными потоками – обеспечение
финансового равновесия организации в процессе ее развития путем
балансирования объемов поступления и расходования денежных
средств и их синхронизации во времени. Основной задачей здесь
является синхронизация денежных потоков, т.е. регулирование
притоков и оттоков с целью поддержания оптимального остатка
«живых денег».
Управление денежными потоками требует постоянного
мониторинга (системы слежения) равномерности и синхронности
формирования положительного и отрицательного денежного потоков
в разрезе отдельных интервалов отчетного периода [2, с. 60].
Оптимизация денежных потоков предприятия является одной из
важнейших функций управления денежными потоками, направленной
на повышение их эффективности в предстоящем периоде.
Важнейшей
предпосылкой
осуществления
оптимизации
денежных потоков является изучение факторов, влияющих на объемы
и характер формирования во времени.
К управлению денежными средствами могут быть применены
прогнозные модели, разработанные в теории управления запасами и
позволяющие оптимизировать величину денежных средств.
В западной практике наибольшее распространение получили
модель Баумола и модель Миллера — Орра [2, с. 68].
Также немало важным является планирование денежных
потоков. Обычно этим занимается финансовая служба предприятия во
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главе с финансовым менеджером. Достаточность денежных средств одна из основных проблем на любом предприятии.
Таким
образом,
предприятие
должно
спланировать
синхронность поступления и расходования денежных средств на
предприятии [2, с. 71].
Отсутствие планирования денежных потоков (притока и оттока
денежных средств) во многих случаях является основной причиной
неплатежеспособности многих отечественных предприятий.
Устойчивое
финансовое
состояниевозможно
достичь
предприятию благодаря постоянному контролю за увеличением
прибыли, оборотного капитала и денежных средств.
Основным источником информации для проведения такого
анализа является бухгалтерский баланс (форма ғ1), приложение к
балансу (форма ғ5) отчет о прибылях и убытках (форма ғ2) [2,
с. 87].
Таким образом, управление денежными потоками является
важным финансовым рычагом обеспечения ускорения оборота
капитала предприятия. Эффективное управление денежными
потоками обеспечивает финансовое равновесие предприятия в
процессе его стратегического развития, позволяет сократить
потребность в заемном капитале, обеспечивает снижение риска
неплатежеспособности предприятия.
1. Ивашковская И.В. Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса:
учебное пособие; под ред. Львутин П., Петров Н. /Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008.
2. Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками предприятия: учебное пособие;
под ред. А.Н. Ильченко / Иван. гос. хим.-технол. ун-т. – Иваново, 2008. – 193 с.
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Україна на сьогодні є невід‘ємною складовою світового
економічного співтовариства i поступово набуває все більшого
значення як бізнесовий та політичний партнер. Хоча національні
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особливості побудови облікової системи та здійснення фінансового
контролю існують, проте інтеграційні економічні процеси викликають
потребу в гармонізації національних облікових систем і аудиторських
процесів у міжнародному та європейському масштабах.
Одним з інструментів, який допомагає розвивати економічні
відносини, у тому числі міжнародні, є аудит, оскільки він забезпечує
довіру до перевіреної фінансової інформації для її користувачів різних
рівнів (міжнародного, державного, урядового, підприємства). На
сьогодні все більше і більше споживачів позбавляються стереотипу,
що аудит – це нав‘язана державою перевірка. Ринок ―подорослішав‖ і
став більш цивілізованим. Аудит поступово переміщується в область
добровільної процедури, зароджується інтерес до консалтингових
послуг. Вже формується категорія клієнтів, котрі не дивляться на
аудит як на необхідність, а зацікавлені, в першу чергу, в наступному
консалтингу, що дає відповіді на питання: як ефективно розвивати
бізнес, які кроки робити в даному напрямку.
На сьогодні Україна займає не останнє місце в світовій
економіці, а тому процеси, які відбуваються у світі впливають на її
економіку, і одним із останніх чинників була криза 2008-2010. Вона
виявила цілий ряд проблем ринку аудиторсько-консалтингових
послуг. 2008-2010 роки показали, що у переломний момент аудит
спрацьовує не дуже точно. Однак у зв'язку зі зміною обставин, появою
нових трендів і нових реалій економічної діяльності оцінки аудиторів
повинні і будуть враховувати нові чинники.
Найважливіше питання для ринку аудиторсько-консалтингових
послуг – це поєднання принципу консервативності аудиторського
висновку з принципом «не нашкодь». Перед аудитором стоїть
суперечливе завдання: визначити ступінь гостроти фінансового стану
клієнта з тим, щоб зрозуміти, чи здатний він пережити кризу чи варто
починати процедуру банкрутства у випадку, коли клієнт не здатний
продовжувати господарську діяльність.
Думка громадськості та користувачів фінансової звітності про
роль аудитора дуже розходиться із тим, як розуміють цю роль
представники професії. Багато хто дотепер помилково думає, що
аудитор зобов‘язаний виявляти шахрайство та помилки у фінансовій
звітності, відповідати за цю звітність і заздалегідь попереджати про
можливий провал бізнесу. Насправді ж аудит не є гарантією
платоспроможності або фінансової успішності, оскільки основну
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відповідальність за зміст фінансової звітності несуть менеджмент і ті,
хто готують звітність. До обов‘язку аудитора не належить критика
недоліків бізнес-моделей або запобігання провальній діяльності
компанії. Завданням аудитора є підтвердження того, що у фінансовій
звітності відображені достовірні та точні дані. Аудитор збирає та
перевіряє дані з певним скептицизмом, але, незважаючи на
розповсюджену в суспільстві думку, не відіграє роль детектива чи
криміналіста. Саме з таким розумінням розробляли засоби й методи
аудиторського контролю, а також західні стандарти бухгалтерського
обліку. Тому аудитори не відповідають за фінансову кризу, основною
причиною якої є відсутність необхідного ринкового нагляду та
корпоративного управління. Утім світова фінансово-економічна криза
кинула тінь на систему аудиту, що склалася у світі. Досить сказати, що
самміт G-20, який відбувся в листопаді 2008 р. у Вашингтоні і мав
назву «Самміт з фінансових ринків та світової економіки»,
завершився висновком, що причиною кризи став провал ринкового
нагляду в деяких розвинених країнах.
Основна
проблема
українського
ринку
аудиторськоконсалтингових послуг – це шахрайство при складанні аудиторських
звітів. В Україні, відомій у світі високим рівнем корупції, позиція
аудитора «моя хата з краю» є неприйнятною. А ті, хто її
дотримуються, несуть відповідальність за кризу. Важелями подолання
проблем в аудиторському середовищі є публічність і прозорість. І
починати треба з публікації не лише звітів підприємств, але й
висновків аудиторів. Отже, аудиторам належить переглянути свої ролі
і бути готовими до змін, необхідних, щоб вибратися з кризи.
Наразі Україна переживає період економічної інтеграції з
Європою, а вимоги до ведення бізнесу в Європі жорсткіші ніж в
Україні, то напевне, що попит послуг на аудит збільшиться, так як
кожна поважаюча себе компанія не буде вести справи з іншою
компанією, не знаючи про її фінансовий і господарський стан.
Крім того, на кризу галузі не в останню чергу впливає той факт,
що аудитор постійно знаходиться у середовищі потенційних загроз,
таких як тиск, погрози, підкуп і на цьому фоні почуття власної
недооцінки.
Тиск з боку менеджменту клієнта на фоні почуття власної
недооцінки в частині сплати винагород, дивідендів і бонусів можуть
змусити менеджера аудиторської фірми або аудитора – партнера по
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завданню, прийняти пропозицію швидкого заробітку за так званий
«потрібний висновок». У період фінансової кризи, коли багато фірм
відчувають труднощі, зростає необхідність складання звітів, в яких
уявлення про доходи компанії прикрашені і завищені.
Отже, сьогодні Україна має зробити власний вибір і взяти
активну участь у сучасних процесах глобалізації, розробити систему
відповідних законодавчих актів (у тому числі з аудиту), здійснити
необхідну структурну перебудову, низку організаційних заходів,
враховуючи сучасні тенденції міжнародного економічного розвитку.
Один із видатних політиків У. Черчіль свого часу зазначив, що у
Великої Британії немає ані друзів, ані ворогів. У неї є тільки
національні інтереси. Вирішуючи питання інтеграції та гармонізації
аудиту в Україні, слід, насамперед, дотримуватись цього принципу.
Українським законодавством повинні бути захищені права
українських фірм, в тому числі й аудиторських, від вже захопленого
ринку іноземними компаніями.
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КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА РОЛЬ БАНКІВ У ЇЇ
ФУНКЦІОНУВАННІ
В умовах інформаційних технологій змінюються вимоги
учасників грошово-кредитних відносин до банківських послуг
здійснення розрахунків. Набувають поширення програми онлайнбанкінгу як для юридичних, так і для фізичних осіб.
Аналіз попередніх досліджень свідчить про зміщення акцентів
від трактування економічної сутності нових банківських послуг або
трансформаційних процесів існуючих у площину юридичних норм та
питань технічного забезпечення. Предметом подальших досліджень
виступає питання зміни ролі банків у функціонуванні кредитної
системи України.
Кредитна система являє собою сукупність кредитних відносин та
інститутів, які реалізують ці відносини, тобто включає як банківські,
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так і небанківські установи. Кредитні відносини виникають з приводу
мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств,
організацій, держави і населення та використання цих коштів на
умовах повернення і платності для задоволення економічних і
соціальних потреб суспільства.
Кредитна система складається з окремих ланок, кожна з яких
виконує специфічні функції щодо акумуляції та розподілу грошових
коштів. Розподіл функцій між складовими кредитної системи
об‘єктивно зумовлений відмінностями в методах і засобах діяльності
та різним значенням.
Ефективність виконання банком своєї основної функції по
мобілізації фінансових ресурсів, їх акумуляції та трансформації у
продуктивний капітал значною мірою залежить від окресленості
інституційного й правового поля, швидкості та надійності здійснення
банківських операцій та функціонування комунікаційних систем,
розвитку сучасних форм та методів консолідації ресурсів [1, с. 10-11].
Кредитна система України передбачає дворівневу банківську
систему, а також пара банківські установи. Діяльність банку, за таких
умов, підпадає під сферу регулювання держави через систему
нормативних актів Національного банку України, нормативних актів,
що регулюють організаційні аспекти банківської чи не банківської
установи, а також ряду міжнародних нормативних актів укладених
кожним банком самостійно. Наявна ситуація веде до трансформації
ролі банків у кредитній системі України в цілому.
Підписання ряду угод про співпрацю між різними банками як в
середині держави, так і міжнародних договорів та створення
банківських груп дозволяє суттєво зменшити витрати часу та ресурсів
на здійснення розрахунків.
Водночас, підписання міжнародних угод банками веде до
посилення негативних економічних явищ різних країн щодо
поширення наслідків економічної кризи, причетність до економічних
порушень міжнародного рівня тощо.
Отже, зміна ролі банків у кредитній системі України зумовлена
їх залученням до міжнародної кредитної системи через систему
міжбанківських договорів. Наявна ситуація веде як до позитивних так
і негативних наслідків, що вимагає мінімізації негативного впливу,
посилення заходів безпеки, встановлення ряду обмежень та розробки
відповідного нормативного регулювання Національним банком
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України
1. Сисоєва, Л. Ю. Банки України в інтеграційних процесах на інвестиційному ринку :
дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Л. Ю. Сисоєва. - Суми: Українська академія
банківської справи національного банку України, 2011. - 306 с.
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І
КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ
Грoші являють сoбoю бaгaтoфункціoнaльну екoнoмічну фoрму,
зa дoпoмoгoю якoї здійснюється oблік вaртoсті, oбмін, плaтежі,
нaкoпичення вaртoсті. Вoни тaкoж виступaють oдним з нaйбільш
вaжливих рoзділів екoнoмічнoї нaуки, тoбтo є нaбaгaтo більшим, ніж
прoстий інструмент, щo сприяє рoзвитку екoнoміки. Дoбре діючa
грoшoвa системa сприяє як пoвнoму викoристaнню пoтужнoстей, тaк і
пoвній зaйнятoсті, a пoгaнo функціoнуючa грoшoвa системa мoже
стaти гoлoвнoю причинoю різких кoливaнь рівня вирoбництвa,
зaйнятoсті тa цін в екoнoміці.
В сучaсних умoвaх у перевaжнoї більшoсті підприємств
грoшoвих aктивів не вистaчaє, a тoму здaтність підприємствa
виживaти нaпряму зaлежить від уміння упрaвляти грoшoвими
пoтoкaми. Віднoвлення і збереження динaміки циклів oперaційнoї,
інвестиційнoї і фінaнсoвoї діяльнoсті, щo прaктичнo являє сoбoю
зaпoруку неoбхіднoї ліквіднoї пoзиції підприємствa і реaлізaції йoгo
пoпиту нa кoшти, в теперішній екoнoміці є oднією з прoблем, щo
виникaють перед підприємствoм. Тільки глибoкі дoслідження
екoнoмічних мехaнізмів, щo визнaчaють грoшoві пoтoки кoжнoгo
oкремoгo суб'єктa гoспoдaрювaння, змoжуть реaльнo дoпoмoгти у
вирішенні дaнoї прoблеми.
Aктуaльність теми дoслідження пoлягaє в тoму, щo грoшoві
кoшти відігрaють вaжливу рoль в вирoбничo-гoспoдaрській діяльнoсті
підприємствa. Тaк, зa дoпoмoгoю грoшoвих кoштів підприємствo в
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прoцесі свoєї діяльнoсті мoже зaкупляти сирoвину, oснoвні зaсoби, тим
сaмим нaрoщувaти oбсяги вирoбництвa прoдукції (викoнaння рoбіт і
нaдaння пoслуг), щo в нaш чaс дуже вaжливo. Для тoгo, щoб
підприємствo мaлo мoжливість ефективнo викoристoвувaти грoшoві
кoшти, пoтрібнo прaвильнo oргaнізувaти їх oблік і здійснювaти
кoнтрoль зa витрaчaнням.
Теoретичне oбґрунтувaння тa прaктичне вирішення питaнь й
прoблем oбліку грoшoвих коштів присвяченa знaчнa кількість
нaукoвих прaць тaких зaрубіжних екoнoмістів, як Дж.К. Вaн. Хoрнa,
Є. Брігхенa, Е. Нікхбaхтa, A. Грoппеллі, Т. Рaйсa, В.В. Бoчaрoвa,
Л.Н. Пaвлoвoї, Г.В. Сaвицькoї, a тaкoж прaць вітчизняних вчених, як
М.Т. Білухи,
Ю.A. Вериги,
С.Ф. Гoлoвa,
Н.Г. Гoрицькoї,
O.М. Губaчoвoї, Г.Г. Кірейцевa, М.В. Кужельнoгo, Є.В. Мнихa,
Л.В. Нaпaдoвськoї,
В.O. Oзерaнa,
М.С. Пушкaря,
В.В. Сoпкa,
Л.К. Сукa тa інших екoнoмістів.
Фінaнсoве блaгoпoлуччя підприємствa бaгaтo в чoму зaлежить
від припливу грошових кoштів, щo зaбезпечують пoкриття йoгo
зoбoв'язaнь. Відсутність мінімaльнo неoбхіднoгo зaпaсу кoштів укaзує
нa фінaнсoві усклaднення. Нaдлишoк кoштів свідчить прo те, щo
підприємствo зaзнaє збитків зa рaхунoк, пo-перше, інфляції і
знецінення грoшей і, пo-друге, з упущення мoжливoсті їхньoгo
вигіднoгo рoзміщення й oдержaння дoдaткoвoгo дoхoду.
Грошові кошти – це актив, який більше всього можливий для
зловживання, тому завданням адміністрації є запровадження системи
ефективного внутрішнього контролю, яка б забезпечила їх
збереження, ретельний облік і звітність. Система внутрішнього
контролю включає в себе план організації, а також заходи, спрямовані
на збереження грошових коштів, досягнення точної обробки даних та
складання бухгалтерської звітності. Важливими елементами
внутрішнього контролю є: процедури контролю, середовище
контролю і система обліку.
Уникненню як навмисних, так і ненавмисних викривлень в
обліку запобігає такий розподіл обов‘язків, який забезпечує виконання
правил:
1. Щоб забезпечити одержання неупередженої інформації,
ведення обліку доручають окремому структурному підрозділу, яке
очолює головний бухгалтер.
2. Якщо одна й таж сама особа є матеріально відповідальною за
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грошові кошти і здійснює їх бухгалтерський облік, то існує великий
ризик того, що вона використає ці грошові кошти для власної вигоди і
відкоригує бухгалтерські записи, щоб уникнути відповідальності.
3. Розподіл
санкціонування
операцій
і
матеріальної
відповідальності за пов‘язані з цими операціями активи. Порушення
цього правила підвищує ймовірність зловживань.
Отже, збереження готівки від порушень і зловживань та
контроль за її збереженням може бути забезпечений за таких умов:
облік готівки має здійснюватися в момент її надходження; всю готівку,
що надійшла необхідно здавати в той самий день, принаймні не
пізніше, ніж на наступний день; працівник, який одержує готівку, не
повинен займатися її обліком у бухгалтерії; працівник, відповідальний
за одержання готівки, не повинен займатися її розподілом.
Неoбхідним зaхoдoм є рoзрoбкa плaну кoнтрoлю зa дoтримaнням
кaсoвoї тa рoзрaхункoвo-плaтіжнoї дисципліни тa ряду рoбoчих
дoкументів, які чіткo визнaчaють зaхoди щoдo перевірки нaявнoсті
грoшoвих кoштів і стaну зaбoргoвaнoсті підприємствa (як дебітoрськoї,
тaк і кредитoрськoї), сприяють детaльнoму вивченню первинних
дoкументів і визнaченню зaкoннoсті гoспoдaрських oперaцій. При
дoтримaнні системaтичнoгo тa нaскрізнoгo внутрішньoгoспoдaрськoгo
кoнтрoлю зa грoшoвими кoштaми тa рoзрaхункoвими oперaціями
підприємствo мoже зменшити витрaти нa сплaту фінaнсoвих сaнкцій,
підвищити ефективність упрaвлінських рішень, виявити негaтивні
фaктoри у вузьких ділянкaх oбліку і цим сaмим зменшити їх
негaтивний вплив нa фінaнсoві результaти підприємствa тa впливaти
нa екoнoмію витрaт.
Грошові кошти, як найліквідніші активи повинні забезпечувати
постійну платоспроможність підприємств і майбутнє створення
прибутку, як такого, тому грошові потоки мають бути під постійним
контролем бухгалтерів та керівників. Зa дoпoмoгoю кoнтрoльних
зaхoдів, здійснених нa підприємстві з привoду виявлення відхилень в
oбліку кaсoвих і рoзрaхункoвих oперaцій, мoжнa знaйти нoві
рaціoнaльніші шляхи викoристaння грoшoвих кoштів.
1. Ткaченкo Н.М. Теoретикo-метoдoлoгічні прoблеми фoрмувaння бухгaлтерськoгo
oбліку / Н. М. Ткaченкo. – К.: A.С.К., 2009. – 352 с.
2. Грaнoвa Р.O. Грoшoві кoшти. Рoзрaхунки: Бухгaлтерський oблік / Р. O. Грaнoвa. – К.
: ЦУЛ, 2010. - 207с.
3. Мурaвський В. Відмoвa від первиннoгo дoкументувaння як чинник інтегрaції
пoвністю aвтoмaтизoвaнoї системи oбліку / В. Мурaвський // Бухгaлтерських oблік і
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aудит. – 2009. – ғ10. – С. 32–45.
4. Рященкo O. Л. Мистецтвo жити без грoшей / O. Л. Рященкo // Дебет- Кредит. – 2009.
ғ 50. С. 5-7.
5. Пoдaткoвий кoдекс Укрaїни від 2 грудня 2010 рoку ғ 2755 – VI //
http://zakon.rada.gov.ua.
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ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ РФ
Необходимость перехода российского учета на международные
стандарты обсуждалось давно. Одна из главных причин внедрения
международных стандартов в бюджетной сфере РФ содержится в
необходимости создания единой, универсальной системы отчетности,
понятной широкому кругу пользователей.
В настоящий момент, в России не разделяют отчетность на
отчетность общего назначения, которая должна быть сформирована
для внешних пользователей, и отчетность специального назначения,
предназначенная для пользователей, обладающих правом требовать
предоставления отчетности в соответствии со своими потребностями в
информации о деятельности субъектов общественного сектора. К
таким пользователям, в частности относятся вышестоящие
учреждения, контролирующие органы и т.д. Международные
стандарты финансовой отчетности общественного сектора подлежат
применению при формировании отчетности общего назначения и не
применяются
при
формировании
отчетности
специального
назначения.
Наличие возможности прочтения отчетности внешними
пользователями заключается в публичном характере государственных
доходов и расходов. Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования осуществляют свои
публичные функции, оказывают государственные и муниципальные
услуги, и таким образом, являются участниками экономических
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отношений.
Следовательно, целесообразно гармонизировать международные
и национальные стандарты РФ для достижения сопоставимости
финансовой отчетности во всем мире.
В настоящее время на сайте Министерства финансов России
представлены следующие проекты федеральных стандартов
бухгалтерского учета в секторе государственного управления:
- «Концептуальная основа бухгалтерского учета и отчетности в
государственном секторе».
- «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности».
- «Основные средства».
- «Аренда».
- «Обесценение активов».
Данные проекты разработаны на основе методологии
международных стандартов финансовой отчетности в общественном
секторе: общие положения, включая цели и качественные
характеристики информации, определения, общие требования. Такое
построение соответствует одному из принципов регулирования
бухгалтерского учета, установленным федеральным законом от
06.12.2011 г. ғ402-ФЗ «О бухгалтерском учете»: применение
международных стандартов как основы разработки федеральных и
отраслевых стандартов.
Таким образом, внедрение международных стандартов
финансовой отчетности в бюджетных учреждениях повысит
открытость бюджетной сферы, обеспечит прозрачность учета и
отчетности субъектов общественного сектора. Это даст возможность
внешним пользователям объективно оценивать деятельность сектора
государственного управления, что в свою очередь позволит повысить
доверие населения к деятельности государства.
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» ғ 402-ФЗ от 06 декабря 2011 //
Справочно-правовая система «Гарант». – 2013.
2. Проект стандарта «Концептуальная основа разработки и утверждения национальных
стандартов учета и отчетности Российской Федерации в секторе государственного
управления». – М. – 2011. – С. 18-19.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ
З ПЕРЕДАЧІ ВЕКСЕЛЯ
Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист щодо
оподаткування особливим податком операцій з передачі векселя
(шляхом індосаменту) від однієї юридичної особи іншій, як оплата за
поставлений товар (надані послуги, виконані роботи).
Відповідно до підпункту 14.1.4 пункту 14.1 статті 14
Податкового Кодексу України ( далі Кодекс) акцизний податок непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції),
визначених цим Кодексом як підакцизні, що включаються до цінних
таких товарів, а також особливий податок на операції з відчуженням
цінних паперів та операцій з деривативами.
Об‘єктами оподаткування особливим податком є операції з
продажу. Обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де
відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з
деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському
ринку деривативів. При цьому до операцій, які не підлягають
оподаткуванню акцизним податком належать, зокрема операції за
участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала або
урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та
погашення цінних паперів.
Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий
ринок» під індосаментом розуміється передавальний напис на
ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір,
прав за цінним папером до іншої особи в установленому порядку.
Таким чином, видача векселя, урахування векселя, його погашення не
є об‘єктом оподаткування особливим податком згідно пп.213.2.4
Кодексу (із змінами внесеними Законом України від 04.07.2013 ғ403).
Однак операція вчинення індосаменту ( передачі векселя) є
об‘єктом оподаткування особливим податком згідно підпункту 14.1.4
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пункту 14.1 статті 14 Кодексу, оскільки така операція передбачає
перехід прав власності на цінний папір до іншої особи.
Такі операції оподатковуються за ставкою 1,5 відсотка від суми
операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не
перебувають у біржовому реєстрі відповідно до пп. 215.1.4 п.215.1
статті 215 Кодексу.
Підсумовуючи, можна погодитись з такими висновком.
По-перше, ця операція цілком вписується у визначення об‘єкта
оподаткування «ціннопаперовим» акцизом, адже є відчуженням
векселя з переходом права власності на нього(пп. 213.1.7 ПКУ).
По-друге, вона не потрапила до переліку операцій, які не
підлягають оподаткуванню (пп. 213.2.4 ПКУ).
Тобто щодо векселів - це виключно операції за участі
векселедавця ( особи, яка видала простий або переказний вексель) або
особи, що урахувала їх з: видачі, урахування, погашення.
Із цього вексельного тріо пояснення потребує урахування. Згідно
п 6.1 «Положення про порядок здійснення банками операцій з
векселями в національній валюті на території України», урахування
векселя - форма кредитування банком юридичної або фізичної особи,
шляхом придбання векселя до настання строку платежу за ним зі
знижкою (дисконтом) за грошові кошти з метою одержання прибутку
від погашення векселя в повній сумі. Так, що розглядувана операція не
потрапляє під ці винятки, оскільки:
- у ній не бере участі векселедавець або особа, яка здійснює
урахування векселя ( банк);
- ідеться не про видачу, урахування або погашення векселя, а
про його передачу в оплату за товари ( роботи, послуги) з учиненням
передаточного напису (індосаменту).
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УДК 657.6
Захарчук І.С., ст. гр. 41-КР
*Науковий керівник: Подолянчук О.А., к.е.н., доцент
Вінницький національний аграрний університет
ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ ЯК ДОКАЗ В АУДИТІ
У МСА 500 «Аудиторські докази», цей термін трактується як
інформація, яку використовує аудитор під час формулювання
висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка.
Більшість науковців притримуються даного трактування і
відзначають, що аудиторські докази – це інформація, яку отримує
аудитор або використовує для висловлення думки при формуванні
аудиторського висновку чи звіту [4, с, 35; 5, с. 71].
Проте, існує думка, що докази в аудиті відсутні. Науковці
стверджують, що збирання аудиторських доказів не є метою аудиту, та
«…не передбачено законодавством, їх не вимагають і самі замовники
аудиту. До завдань аудитора не входить саме така вимога, як надання
доказів, а тому аудитор не має права здійснювати пошук доказів за
своєю ініціативою» [2].
Проте, аудиторові для підготовки та надання обґрунтованих
висновків потрібна повна та надійна інформація, яку він отримує з
даних первинних документів, облікових регістрів, звітності та іншої
інформації.
За технологією облікового процесу реєстрація фактів
господарської діяльності підлягає оформленню документами.
У перекладі з латинської «dokumentum» означає – свідоцтво,
доказ.
Первинний документ – це документ, який містить відомості про
господарську операцію та підтверджує її здійснення [3]. Відповідно,
усі факти господарського життя підприємства узагальнюються у
первинних документах. Вони відіграють важливу роль в системі
управління діяльністю підприємства, оскільки відображають
реєстрацію фактів господарських операцій та є юридичним свідченням
їх здійснення.
Первинні документи є виправдувальними в частині
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достовірності, повноти і відповідності за господарські операції,
відображені в системі бухгалтерського обліку і звітності [1, с. 244].
Вищевикладений матеріал підтверджує, що первинний документ
– це письмове відображення інформації про факти господарського
життя підприємстві і є доказом змін, які відбуваються у складі активів,
капіталу та зобов‘язань (рис. 1).
Факт

Носій

Інформація

Документ

Доказ

Рис. 1. Первинний документ як доказ інформації про факти
господарської діяльності
Таким чином, термін «аудиторські докази» в аудиторські
термінології є виправданим, адже, метою аудиту є перевірка даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх
суттєвих аспектах та відповідність вимогам нормативних документів.
Первинні документи є носіями інформації, яка підтверджує
правильність облікових даних. Водночас, питання видів, класифікації,
методики їх отримання потребують подальшого дослідження.
1. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза: підруч. / М.Т. Білуха. – К.: Видавнича
компанія «Воля». – 2004. – 656 с..
2. Бутинець Т.А. Господарський контроль: правомірність збирання доказів
[Електронний ресурс] Т.А. Бутинець, Н.І. Петренко. – Режим доступа:
www.nbuv.gov.ua
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]
Закон України від 16.07.1999 р. ғ96-ХІV – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua
4. Чосова К.П. Класифікація та характеристика аудиторських доказів / К.П. Чосова // Аудитор
України. – 2013. - ғ5 (210). – С. 35-41.
5. Шкіря Н.Л. Аудит: навч. посіб. / Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк.– Львів:
Магнолія 2006. – 2007. – 224 с.
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УДК 657
Зубчик С.М., здобувач
Луцький національний технічний університет
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СИСТЕМУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Система внутрішньогосподарського контролю, як і будь-яка
інша інформаційна підсистема, вид діяльності, адміністративний
підрозділ потребує відповідної оцінки. В ході оцінки визначається
ефективність системи внутрішньогосподарського контролю, що в
свою чергу визначає якість та доцільність прийнятих управлінських
рішень.
Формування єдиного підходу до оцінки ефективності системи
внутрішньогосподарського контролю є важливим завданням. Проте
варто зазначити, що організаційно-методичний підхід до оцінки
внутрішньогосподарського контролю має бути мінливим та
динамічним, тобто, змінюватися під дією об‘єктивних факторів.
Зокрема такими факторами можуть бути:
- галузева специфіка, так хлібопекарська галузь чинить вагомий
вплив на діяльність підприємств в частинні організації виробництва,
системи управління, та господарських процесів, які виступають
об‘єктами внутрішньогосподарського контролю в залежності від
результатів перевірки яких визначається ефект від здійснення
контролю;
- система управління впливає на структуру, якість та види
інформаційного
забезпечення,
яке
формується
в
системі
бухгалтерського обліку, а перевіряється та оцінюється системою
внутрішньогосподарського контролю. Так, безумовно, система
управління визначає мету та завдання внутрішньогосподарського
контролю, від вирішення яких визначається ефект від його
функціонування;
- зовнішнє середовище визначає особливості організації
системи управління та його підсистеми внутрішньогосподарського
контролю, впливає на функціонування суб‘єктів та визначає
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особливості об‘єктів контролю. В залежності від такого пливу
визначають контрольні точки та завдання контролю, що, в свою
чергу, визначає функціонування всієї системи контролю та ефект,
який планується від цього отримати;
- суб‘єкт оцінки системи внутрішньогосподарського контролю, в
залежності від завдань, які йому поставленні, визначає критерії
ефективності та якості контролю, що обумовлює, вибір методів
оцінки. Зокрема, методика оцінки системи внутрішньогосподарського
контролю буде відрізнятися в залежності від відношення суб‘єкта
оцінки до підприємства: внутрішній суб‘єкт (керівник підприємства,
або уповноважена особа) чи зовнішній суб‘єкт (аудиторська фірма).
Таким
чином,
система
оцінки
ефективності
внутрішньогосподарського, зокрема її методика, є мінливою до ряду
факторів, які можна згрупувати за трьома ознаками:
– по-перше, за відношенням до підприємства: фактори
внутрішнього та зовнішнього середовища;
– по-друге, за відношенням до елементів контролю: фактори, що
впливають на об‘єкт контролю (управління) та фактори які впливають
на суб‘єкт контролю (управління);
– по-третє: фактори, які визначаються суб‘єктом оцінки:
внутрішній або зовнішній.
Отже, можна зробити висновок, що методика оцінки
ефективності
системи
внутрішньогосподарського
контролю
хлібопекарського підприємства є залежною від зазначених факторів, а
тому повинна мати адаптивний характер. Так, кожне підприємство, як
хлібопекарської галузі, так й іншої вирішує питання розробки оцінки
ефективності внутрішньогосподарського контролю самостійно,
визначаючи перелік параметрів, що характеризують ефективність,
розробляючи процедури розрахунку і оцінки ключових показників з
тією метою, щоб отримати об‘єктивну оцінку.
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УДК 596.123.45
Ільченко М.О., аспірант
*Науковий керівник: Янчева Л.М., к.е.н., професор
Харківський державний університет харчування та торгівлі
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
В умовах ринкової економіки підприємства ресторанного
господарства намагаються не втратити своєї частки на ринку та, при
можливості, навіть збільшити її. Одним із дієвих заходів є
виробництво якісної продукції та встановлення відповідної ціни.
Ціна є грошовим вираженням вартості товару, тобто ціна – це
сума грошових коштів, яка сплачується за товар. На нашу думку,
однією із основних особливостей діяльності підприємств ресторанного
господарства є специфічне ціноутворення. Ціна на продукцію
підприємства має вирішальний вплив на ефективність його діяльності,
оскільки відіграє важливу роль у формуванні доходу.
Особливості
ціноутворення
в
закладах
ресторанного
господарства пов‘язані в першу чергу з тим, що в цій галузі не
визначається собівартість одиниці продукції, яка випускається. Однак,
на кожен виріб власного виробництва розраховується ціна реалізації.
Ціни реалізації страв визначаються методом калькуляції на підставі
зазначених у Збірнику рецептур норм закладки сировини.
З метою виваженого та обґрунтованого процесу формування цін, а
отже, розробки ефективної цінової політики, слід розмежувати порядок
визначення облікової ціни:
– на товари, придбані з метою їх подальшої реалізації до
кінцевого споживача;
– на сировину та продукцію, що придбані з метою їх відповідної
переробки для виготовлення продукції власного виробництва.
Щодо товарів, придбаних для їх подальшої реалізації, зазначена
операція належить до роздрібної торгівлі, яка здійснюється у формі
реалізації товарів у ресторанах, кафе, барах, їдальнях безпосередньо
громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого
некомерційного використання. Усі підприємства ресторанного
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господарства незалежно від форм власності, формуючи ціни на свій
товар зобов‘язані керуватися вимогами Закону України ―Про ціни та
ціноутворення‖, відповідно до якого передбачено застосування
підприємствами таких видів цін:
- вільних цін і тарифів;
- державних фіксованих цін (тарифів);
- регульованих цін і тарифів.
У процесі встановлення ціни на продукцію власного
виробництва підприємства ресторанного господарства повинні
прийняти рішення про цілі, яких вони хочуть досягти,
використовуючи даний товар. Чим ясніше у підприємства уявлення
про цілі, тим легше йому встановлювати ціни на продукцію.
За різними методами підприємства ресторанного господарства
визначають ціну, кожен з цих методів по-своєму впливає на її рівень,
тому підприємства ресторанного господарства прагнуть обрати такий
метод, який би дав змогу більш правильно встановити ціну на
конкретний товар. Сукупність методів ціноутворення в закладах
ресторанного господарства ґрунтуються на двох альтернативних
підходах до ціноутворення – витратному та ціннісному.
Підприємств досліджуваної галузі можуть встановлювати
націнку у грошовому еквіваленті на одиницю продукції чи
сировини або у відносному, тобто встановлюватися у відсотках до
вартості набору сировини страв чи до вартості відповідних груп
сировини. Сьогодні спостерігається тенденція підприємств
ресторанного господарства щодо використання методу розрахунку
націнки у відсотках до вартості сировинного набору страв. Сутність
цього методу полягає у тому, що націнки встановлюють залежно від
виду та групи готової продукції, до яких належить певна страва чи
кулінарний виріб. Віднесення страви чи кулінарного виробу до тієї
чи іншої групи залежить здебільшого від її трудомісткості та цін
конкурентів.
Отже,
застосування
відсоткових
націнок
спрощує
калькулювання, а також планування доходу, полегшує контроль за
його виконанням.
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Jarosław Kałwa, grupa 9
WSB Wrocław
ENERGIA SOLARNA – PRZYSZŁOŚĆ
ŚWIATOWEJ ENERGETYKI
Promienie słońca otrzymujemy za darmo, zamieniając je na energię
elektryczną otrzymujemy źródło niewyczerpywalne, odnawialne, czyste i
wolne od gazów cieplarnianych. Produkcja ogniw fotowoltaicznych jest
tańsza z każdym rokiem. Fakty te sugerują, że wkrótce energia solarna
będzie jednym z ważniejszych elementów w energetyce światowej. Z
drugiej strony istnieją problemy związane z tym, że źródło to nie jest
dostępne nocą oraz że najbardziej wydajne regiony produkcyjne znajdują
się na terenach pustynnych, miejscach gdzie mieszka mało użytkowników,
w krajach o niskiej stabilności politycznej. Czy powyższe problemy mogą
zostać przezwyciężone? Czy energia słoneczna na zawsze pozostanie w
cieniu tradycyjnych źródeł energii, jako źródło niemogące się obyć bez
dotacji?
Dylematy jakie dotykają kwestii energii słonecznej
możemy
podzielić na trzy kategorie:
1.Wysokie koszty pozyskania.
Energia słoneczna zawsze była obecna w mniejszym lub większym
stopniu na wielu rynkach. W połowie lat 70-tych, kiedy ogniwa
fotowoltaiczne były ponad 100 krotnie droższe niż obecnie, istniało na nie
zapotrzebowanie w systemach, które były wysoce efektywne co do kosztów
i to bez udziału dotacji. Wymienić tu można by przybrzeżne boje
nawigacyjne czy też wysokogórskie ośrodki komunikacyjne. Gdy podaż
ogniw zaczęła rosnąć, a ceny spadać nowe oraz coraz większe projekty
zaczęły stawać się ekonomicznie uzasadnione. W dzisiejszych czasach,
koszty spadły do takich poziomów, że stało się to opłacalne dla
społeczności wyspowych, uzależnionych od oleju napędowego używanego
do generatorów. Przykładem również mogą być małe miejscowości w
krajach rozwijających się, czy nawet rozwinięte regiony, gdzie słońce
świeci przez większą część roku a koszty energii są wysokie. Przy
aktualnych cenach 10 eurocentów za kilowatogodzinę uzyskiwanych z
dużych kompleksów w nasłonecznionych regionach, ogniwa fotowoltaiczne
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pozyskują energię taniej niż można byłoby to osiągnąć z energii nuklearnej.
Biorąc pod uwagę Niemcy - państwo z największą ilością produkowanej
energii odnawialnej na głowę mieszkańca na świecie – koszty pozyskania
tej energii zbliżają się już do kosztów energii pozyskiwanych z
tradycyjnych źródeł nieodnawialnych.
2.Nieregularność pozyskiwania tej energii, może powodować zastoje
w dostarczaniu energii i niestabilność sieci.
Wspomniane już wcześniej Niemcy, które zaopatrują się w 25% w
energię ze źródeł odnawialnych, można zaklasyfikować jako
charakterystyczny przypadek. W dni letnie energia słoneczna w połączeniu
z energią wiatrową dostarcza nawet 60% całkowitego zapotrzebowania. Co
prawda w szczególnie słonecznych dniach elektrownie węglowe musiały
redukować produkcję, ale jak dotąd nie spowodowało to awarii sieci.
Nieuniknione staje się zwiększanie udziału energii odnawialnej w całości
uzyskiwanej energii, co może powodować techniczne problemy w
podłączaniu tych źródeł do sieci. Jednak pojawia się dzięki temu coraz
więcej nowoczesnych rozwiązań umożliwiających takie podłączenie.
Właściciele gospodarstw domowych instalują teraz dodatkowe
akumulatory, które pozwalają na gromadzenie energii. Energia ta jest
użytkowana wieczorami, zamiast jej sprzedaży w czasie tańszej taryfy
energetycznej. Innym rozwiązaniem mogłoby być zarządzanie stroną
popytową, gdzie konsument oszczędza pieniądze i zgadza się na chwilowe
wyłączenia prądu podczas szczytowego zapotrzebowania na energię
3.Energia solarna wymaga wysokich dotacji
Branża energetyczna od wielu lat jest zależna od interwencji
rządowych. Każda budowa nowej elektrowni nierozłącznie związana jest z
dofinansowaniem państwa . Przyjrzyjmy się jednak bliżej niemieckim
kosztom energii. W 2013 r. gospodarstwa domowe płacą podatek w
wysokości 5,27 eurocentów /kWh co stanowi 18% ze średniego kosztu 29
eurocentów/kWh energii. Z tego podatku, mniej niż połowa bo 2,29
eurocentów /kWh pochodzi z kosztu pozyskania energii odnawialnej. To w
całości kompensuje koszty pochodzące z elektrowni konwencjonalnych,
ponieważ energia odnawialna obniża koszty rynkowe. Najbardziej
interesujące z tego jest to, że konwencjonalna energia jest dotowana przez
rząd niemiecki w wysokości około 10 eurocentów /kWh. Z tej perspektywy,
energia słoneczna wraz z energią wiatrową dotuje tradycyjne źródła energii.
Jeśli energia słoneczna zdaje swoje zadanie w kraju takim jak
Niemcy, gdzie klimat jest umiarkowany, to może również zdać w każdym
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innym miejscu na Ziemi. Oczywiście konwencjonalne źródła wciąż
dostarczają energii w większym stopniu. Jednakże docelowo do 2050
Niemcy chcą zaspokajać swoje potrzeby w 80% ze źródeł odnawialnych.
Mają na to 37 lat, co przy obecnym tempie postępu technologicznego
wydaje się wiecznością, a śmiało można stwierdzić, że większość tego co
zostało dokonane w technologii solarnej, wydarzyło się w ostatnich
dziesięciu latach.
УДК 657.2
Казанівська О.Т., ст. гр. ІV-2
*Науковий керівник: Осадча Г.Г., к.е.н., доцент
Національний університет харчових технологій
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
Радикальні перетворення в Україні, щодо стабілізації економіки
і формування ринкових стосунків потребують перебудови
господарського механізму і управління на всіх рівнях. У таких умовах
результати роботи кожного підприємства залежать від ефективності
управління його витратами.
На рахунках управлінського обліку повинна своєчасно, повно, і
правдиво відображатися інформація про фактичні витрати на
виробництво продукції, яка використовується для обчислення
фактичної собівартості окремих її видів, а також для контролю за
раціональним використанням трудових, матеріальних, і фінансових
ресурсів. Скорочення витрат і зниження собівартості продукції
позитивно впливає на кінцеві результати діяльності підприємства.
Досягнення запланованої ефективності виробництва вимагає
постійного зіставлення витрат і одержаних результатів.
Надзвичайно важливим завданням для підприємств стає
формування такої інформації про витрати виробництва й собівартість
продукції, яка б об'єктивно й оперативно відбивала господарську
ситуацію в рамках підприємства, націлювала його керівництво на
вибір найбільш ефективних шляхів розвитку й прийняття оптимальних
управлінських рішень.
При плануванні та обліку загальновиробничі витрати
поділяються на змінні і постійні. Змінні та постійні загальновиробничі
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витрати розподіляються на об‘єкт витрат з використанням бази
розподілу - годин праці, машино-годин, заробітної плати, обсягу
діяльності, прямих витрат тощо. Змінні витрати повністю списуються
на виробничу собівартість продукції.
Постійні витрати в межах нормальної потужності відносяться на
виробництво, а нерозподілені постійні загальновиробничі витрати
включаються до собівартості реалізованої продукції.
Загальна величина загальновиробничих витрат, а також витрат
на утримання та експлуатацію обладнання підприємства загалом є
сумою відповідних витрат цехів основного виробництва; ці ж витрати
допоміжних цехів включаються в собівартість реалізованої продукції
підприємства через собівартості робіт, послуг, які виконуються
допоміжними цехами для основного виробництва.
Витрати за статтями загальновиробничих витрат «Ремонт
будівель, споруд, інвентарю», «Утримання апарату управління цеху»,
«Утримання іншого цехового персоналу» і «Амортизація будівель,
споруд,
інвентарю цеху» відносяться на
рахунок
ғ91
«Загальновиробничі
витрати»
в
кошторисно-нормалізованому
порядку, виходячи з планового обсягу випуску продукції та норм
витрат із відповідних статей, передбачених у річному плані.
Контроль загальновиробничих витрат здійснюється в напрямі
дотримання кошторису витрат та дотримання затверджених норм
витрат лімітів споживання матеріалів, палива, енергії, тощо.
Номенклатура статей загальновиробничих витрат, що формують
собівартість продукції, (робіт, послуг) наступна: витрати на
управління виробництвом; сума сплачених орендарем платежів за
користування наданими в оперативний лізинг (оренду) основними
засобами, іншими необоротними нематеріальними активами та
нематеріальними активами; витрати некапітального характеру;
витрати на обслуговування виробничого процесу; витрати на охорону
праці; витрати пов‘язані із забезпеченням пожежної і сторожової
охорони; витрати пов‘язані з використанням та обслуговуванням
засобів сигналізації, за послуги телефонного зв‘язку; податки, збори та
інші обов‘язкові платежі – загальнодержавні, та місцеві податки;
витрати пов‘язані з утриманням та експлуатацією фондів
природоохоронного призначення; витрати пов‘язані з виконанням
робіт вахтовим методом; витрати на виплату надбавок до заробітної
плати працівникам; відрахування на створення резервного фонду;
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платежі зі страхування ризиків цивільної відповідальності; витрати
пов‘язані з професійною підготовкою або перепідготовкою; витрати на
опалення, водопостачання, освітлення, водовідведення, та інше
утримання виробничих приміщень; інші витрати.
Правильність визначення загальновиробничих витрат, їх обліку,
аналізу і аудиту є достатньо важливою та прямо впливають на
кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

УДК 657
Кайряк О.Р., ст. гр. Е-419
*Науковий керівник: Мікрювова Л.В., ст. викладач
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
У зв‘язку з реформуванням бухгалтерського обліку і переходом
України до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності необхідно здійснити перегляд традиційного
відношення до фінансової інформації, як ретроспективного, так і
стратегічного характеру. Для досягнення конкурентних переваг,
завоювання довіри з боку кредиторів, інвесторів і партнерів
керівництво повинно мати повноцінну інформацію стратегічного
характеру. Саме управлінський облік носить прогнозний характер і
спрямований на прийняття ефективних управлінських рішень.
Розробка і введення управлінського обліку на підприємствах – це
частина загального процесу реформування системи бухгалтерського
обліку в Україні.
Вагомий внесок в дослідження й вивчення таких питань вклали
такі
вітчизняні
вчені
та
дослідники:
Ю.В. Чередніченко,
Нападовська Л., Атамас П.Й., Голов С.Ф. та інші. Але дана тематика
потребує й подальшого, більш глибокого вивчення.
Метою даного дослідження є висвітлення управлінського обліку,
як ефективної та не від'ємної частини управління підприємством.

Управління підприємством - це процес координації та
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регулювання його діяльності для досягнення стратегічної мети, який
починається з інформації ( розробки планів), на основі якої оцінюється
діяльність (облік і контроль основних показників діяльності) ,
виявляються резерви і невикористанні можливості, приймаються
рішення і оцінюється ефективність прийнятих рішень.
Облік, як частина загальної інформаційної системи підприємства
повинен максимально задовольняти потреби менеджерів , зменшуючи
невизначеність у процесі управління. Адже тільки володіючи
основною інформацією можна уникнути невизначеності , яка збільшує
ризик прийняття невірних управлінських рішень.
Управлінський облік – це процес, який прибавляючи цінність,
безперервно вдосконалює планування, проектування, вимірювання і
функціонування систем фінансової і не фінансової інформації, який
направляє дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує і створює
культурні цінності, необхідні для досягнення стратегічних, тактичних і
оперативних цілей підприємств.
Основною метою управлінського обліку, який призваний
задовольняти інформаційні потреби внутрішніх користувачів,
являється підвищення ефективності управління, а послідовно –
ефективності планування, нормування, контролю та прийняття
управлінських рішень.
Управлінський облік забезпечує підготовку і аналіз
бухгалтерської інформації, щоб допомогти керівництву в управлінні,
плануванні й контролі діяльності підприємства, оскільки надає
інформацію про формування собівартості, забезпечує даними про
відхилення фактичних показників від прогнозних значень в
оперативному порядку.
Організація управлінського обліку на підприємствах складається
з трьох етапів: методологічного, технічного та організаційного.
Для успішного впровадження системи управлінського обліку
необхідні три невід‘ємні складові: спеціальні ресурси; фахівці; участь
у процесі постановки.
Отже, управлінський облік є ефективним інструментом
управління, створює конкурентні переваги в ринковому середовищі та
забезпечує підприємство ключовою інформацією, яку адміністрація
підприємства має змогу своєчасно отримувати та аналізувати. Процес
організації управлінського обліку на підприємствах повинен бути
поступовим, взаємопов‘язаним та обґрунтованим. Впровадження
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управлінського обліку на підприємствах є необхідною умовою для їх
успішної роботи, створення оптимальної ринкової інфраструктури,
виживання підприємств в умовах вільної конкуренції та зростання їх
економічного потенціалу.
УДК 657.42
Кафка С. М., к.е.н., доцент
Івано-Франківський національний технічний університет
нафти і газу
ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
У наукових роботах спостерігається підвищений інтерес до
розкриття теоретичних основ трактування проблемних питань оцінки
необоротних активів та власності в бухгалтерському обліку [1, 2, 3],
проте, незважаючи на це, дане питання потребує подальшого
дослідження та ґрунтовної розробки.
Особливістю необоротних активів є багаторазове їх
використання в процесі повсякденної діяльності, збереження
початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого
періоду, який перевищує один рік. Під впливом зовнішніх умов вони
зношуються і протягом нормативного терміну переносять свою
первісну вартість на кінцевий результат діяльності установи, а з цього
випливає, що від правильності формування первісної вартості,
залежить кінцевий результат діяльності установи.
В бухгалтерському обліку від правильного вибору методів
оцінки майна підприємства залежить картина фінансового стану,
фінансових результатів та складу звітності. Оцінка будь-якого об‘єкту
необоротних активів залежить від мети, яку ставлять перед собою
учасники господарського процесу та від тих інструментів оцінювання,
які вони обирають.
У результаті аналізу змісту поняття ―оцінка‖ та особливості його
використання у вітчизняному та міжнародному обліку, дозволяє
виділити наступні риси, які характеризують його сутність:
– це окремий процес або процедура, здійснювана економічним
суб‘єктом або професійним оцінщиком, яка має на те відповідні
повноваження;
– оцінка, як обов‘язковий елемент методу бухгалтерського
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обліку, означає грошовий вираз властивості об‘єкта або події;
– цілю оцінки є висловлювання думки про цінність або рівень,
значення об‘єкта оцінки;
– способи оцінки залежать від цілі її проведення;
– інформація оцінки підлягає відображенню в бухгалтерському
обліку і бухгалтерській звітності при відповідності вимогам, які
висунуті до якісної характеристики;
– використання
результатів
оцінки
для
задоволення
інформаційних потреб зацікавлених користувачів і вплив на прийняття
рішення користувачами звітності [1].
Процес оцінки необоротних активів суб‘єктів господарювання
набуває великого значення. В першу чергу, це пов‘язано з тим, що
оцінка майна, в тому числі необоротних активів, дозволяє встановити
те, чим розпоряджається господарюючий суб‘єкт, а також
співвідношення між окремими групами майна підприємства. За
допомогою оцінки можна, наприклад, визначити, чи достатньо
підприємство забезпечене основними засобами, нематеріальними
активами, іншими необоротними активами, скільки є зайвих засобів,
ступінь їх зношеності. По-друге, при оцінці майнових статей балансу
визначається їх грошова вартість.
Оцінка може характеризувати вартість майна в різні періоди
часу і бути оцінкою минулого, теперішнього і майбутнього. Причому
самі характеристики також носять тимчасовий характер и даються або
в минулому, або в теперішньому, або в гіпотетичному майбутньому.
Тому необхідно звернути увагу на те, що в бухгалтерському обліку час
розпадається на два: реальне, в якому виникають факти
господарського життя, що потребують оцінки, і час в якому бухгалтер
веде облік, тобто реконструює перше, реальний час. Отже, час оцінок
приймає характер матриці, дев‘ять елементів якої: минулі, теперішні і
майбутні оцінки минулого, теперішнього і майбутнього. Кожен із часу
оцінки знаходить своє застосування в обліку [4, 5, 6, 7], а їх
порівняльний аналіз дозволяє провести концептуальну реконструкцію
фактів господарського життя [2, с. 108].
1. Іщенко О.А Сутність оцінки та її значення в обліку необоротних активів
бюджетних установ / О.А. Іщенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://eztuir.ztu.edu.ua/3702/1/170.pdf
2. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерського учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы
и статистика, 2000. – С. 108-124.
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Режим
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4. П(С)БО 7 «Основні засоби» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу ://
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293533
5. МСБО 16 «Основні засоби» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу ://
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=386622&cat_id=386616
6. Закон України ―Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності в Україні‖ зі змінами і доповненнями від 9 вересня 2004 р., ғ 1992-IV /
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
7. Международные стандарты оценки / Г.И. Микерин, М.И. Недужий, Н.В. Павлов,
Н.Н. Яшина. – М.: ОАО ―Типография ―Новости‘, 2000. – 360 с.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ухудшение плодородного слоя почвы влечет за собой
экономические риски для сельскохозяйственных предприятий.
Интенсификация сельскохозяйственного производства повлекло за
собой создание ряда экологических проблем: сокращение
биоразнообразия на сельскохозяйственных землях до ненадлежащего
управления водой для орошения, истощения подземных вод и
агрохимического загрязнения.
Несомненно, производство сельскохозяйственной продукции
оказывает наибольшее влияние на экосистему, чем какая-либо другая
отрасль экономики, так как производство непосредственно
взаимодействует с земельными ресурсами.
Экологически ориентированное управление предприятием на
макроуровне
является
социально-экономическим
гарантом
устойчивого развития государства, стимулирование использования
ресурсосберегающих технологий, создание благоприятной атмосферы
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для инвестиционной деятельности, что, как следствие, влечет за собой
повышение благосостояния населения.
На сегодняшний день не одно сельскохозяйственное
предприятие не имеет стратегической концепции в области
ресурсосбережения экологии. Это требует организации такой системы
управления на стратегическом уровне, которая бы способствовала
совершенствованию ресурсосберегающей и экологической политики
предприятия, то есть была бы экологически ориентированной.
Экстенсификация сельскохозяйственного производства привело
к различным экологическим проблемам, истощению и потери лесов,
болот, почв и пастбищ.
Создание
экологически
ориентированного
управления
производством сельскохозяйственной продукции с применением
инновационно-институциональных решений и технологий дает
возможность минимизировать влияние на биологические ресурсы.
Экологизация управления сельскохозяйственного производства
направлена на применение на всех уровнях экологически безопасных
технологий, научных разработок и инноваций.
Аналитическая
оценка
состояния
производства
сельскохозяйственной продукции показывает высокое влияние на
биосферу: загрязнение поверхностных вод и деградация водных
экосистем при эвтрофикации; сведения лесов и деградация лесных
экосистем (обезлесивание); нарушение водного режима на
значительных территориях; опустынивание; уничтожение природных
мест обитаний. В качестве путей решения рассматривается
применение
экологически
ориентированного
управления
производством
сельскохозяйственной
продукции.
Сочетание
политики, инновационных институциональных решений и инвестиций
может помочь сократить масштаб значительного воздействия
сельского хозяйства на окружающую среду и использовать его
потенциал для предоставления экологических услуг.
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СПЕЦИФИКА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Множество предприятий, в том числе и строительные, для
непрерывного процесса производства оказывают услуги и
реализовывают товары, не дожидаясь факта оплаты. При этом
возникает ситуация, когда прибыль предприятия числится в балансе,
но на практике это всего лишь дебиторская задолженность. Задача
исследования заключается в разработке плана по снижению
дебиторской задолженности. Для более эффективного хода
исследования можно использовать научные методы дедукции и
индукции, экономического анализа, элементы метода бухгалтерского
учета.
Система мер по снижению уровня дебиторской задолженности
представляет из себя некоторый перечень:
1) Контроль
заразмера
дебиторской
задолженности
организации.
Необходимо определиться с предельно допустимым размером
дебиторской задолженности на текущий год, исходя из финансовых
показателей прошлых периодов, соотнося с предстоящими
договорами.
2) Контроль за сроками дебиторской задолженности.
При аккумуляции информации за размерами дебиторской
задолженности, необходимым также является сбор и контроль
информации о сроках задолженности. При грамотном финансовом
управлении составляются графики погашения, ранжируемые в
наиболее удобном порядке для предприятия.
3) Контроль за кредитными лимитами.
Известно, что работа с новыми клиентами, в большинстве
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случаев, начинается на условиях предоплаты. После того как
накоплена статистика платежей и поставок по контрагенту, ему может
быть предоставлен кредитный лимит. Для малых предприятий
строительной отрасли наиболее выгодным является пересматривание
таких лимитов раз в квартал или раз в полугодие в зависимости от
текущей ситуации на рынке.
4) Мотивация сотрудников.
В торговых предприятиях мотивация сотрудников основана на
возможности
перераспределения
кредитных
лимитов.
При
минимальной просрочке платежа, предприятие получает возможность
увеличить объем продаж. При этом вознаграждение менеджеров
составляет фиксированный процент от объема продаж и
соответственно увеличивается при эффективном управлении
дебиторской задолженностью.
На малых предприятиях строительной отрасли ролью
менеджеров наделены производители работ и инженеры разных
специализаций (в зависимости от области работ, в которой
производится строительство). Соответственно, именно эти сотрудники
в основном отвечают за выполнение работ, а это прямо
пропорционально влияет на закрытие объемов и оплату. Также
необходимо помнить, что система организации мотивации
сотрудников прямо пропорциональна целями бизнеса предприятия, а
также поставленным задачам, и взаимодействию с другими объектами,
функционирующими в одной подсистеме.
При построении мотивационной системы, можно выделить
компенсационные и некомпенсационные компоненты, определяющие
повышение мотивации сотрудников 1 . К компенсационным
составляющим можно отнести - плату за работу и производительность,
продолжение выплат при нетрудоспособности, отсроченный доход,
плату за нерабочее время и др. финансовые аспекты, когда
некомпенсационные компоненты – это повышение чувства
собственного достоинства и удовлетворения от работы, поощрение
конструктивных социальных взаимосвязей с коллегами по работе,
предложение поддерживающего лидерства и менеджмента и прочие
социально-психологические составляющие.
В построении плана для прослойки малого строительного
бизнеса, мы будем использовать, как компенсационные, так и
некомпенсационные компоненты.
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Пример: В начале 2013 г. малое предприятие ООО фирма
«Гефест-Н» выиграло тендер на объем строительных работ в новом
жилом комплексе «Альфа». Главный менеджер малого предприятия,
которым является директор фирмы, для своевременного выполнения
полученных объемов, принимает решение о разработке плана
мотивации сотрудников.
I. Выявление и постановка целей предприятия.
Перед фирмой стоит цель выполнить объем работ в
поставленные сроки (7 месяцев со дня подписания договора),
выполнение работ, согласно заявленным параметрам качества.
II. Формирование рабочих бригад, возглавляемых менеджерами.
Организовываются и комплектуются сотрудники предприятия,
которые будут выполнять задачи, поставленные перед руководством
фирмы.
III. Создание системы вознаграждения и премирования.
Директор предприятия разрабатывает новую систему выплат для
сотрудников, выполняющих работы на данном объекте.
IV. Разработка и внедрение компонентов не компенсационной
системы мотивации.
Для
каждой
категории
сотрудников
изучаются,
и
прорабатываются те не компенсационные компоненты, которые
повлияют на повышение качества работы на данном объекте. Это,
например, при успешном выполнении одного из участков работ,
присуждение сотруднику высшего разряда или же письменная
благодарность.
V. Подготовка документов, регламентирующих поставленные
цели перед предприятием.
Разрабатывается система документирования всех фактов,
касающихся производства и охраны труда на данном объекте
строительства.
VI. Презентация плана менеджерам.
Как уже было озвучено ранее, роль менеджеров на малом
строительном предприятии играют производители работ, а также
инженеры, таким образом, директор фирмы посвящает менеджеров в
планы и задачи, поставленные перед предприятием, согласовывая
определенные пункты и правила.
VII. Внедрение системы мотивации в компании.
VIII. Мониторинг результатов, корректировочное внесение
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изменений.
Подводя итог проведенным исследованиям, мы можем сделать
вывод о том, что для эффективного планирования и рационального
распределения ресурсов на предприятии, необходимо создание
системы контроля за дебиторской задолженностью, условно которую
необходимо разделить на: контроль за размера дебиторской
задолженности организации, контроль за сроками дебиторской
задолженности, контроль за кредитными лимитами, разработка плана
по мотивация сотрудников.
1. Р.И. Хендерсон. "Компенсационный менеджмент" 8-е изд. / пер. с англ. Под ред.
Горелова Н.А. – СПб.: Питер, 2004.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫХ РИСКОВ И ИХ
ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ
В
процессе
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
сталкиваются
с
различными
обязательственными рисками, несущими угрозу финансовой
безопасности организации. Финансовая безопасность представляет
собой такое состояние финансовой системы организации, при котором
возможные угрозы нанесения ущерба его активам, утраты
ликвидности, устойчивости и независимости бизнеса, а также прав
собственности снижены до приемлемого (нормативного) уровня и
поддерживаются на этом либо более низком уровне [1].
Поэтому данная статья нацелена на разработку методики оценки
и учета обязательственных рисков с целью обеспечения финансовой
безопасности организации.
В процессе исследования автором проанализированы трактовки
понятий «обязательства» и «риски». В результате чего предлагается
ввести в научный оборот категорию обязательственные риски,
которые представляют собой стоимостное выражение вероятности
неисполнения (ненадлежащего исполнения) организацией своих
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обязательств в части кредиторской и дебиторской задолженности,
которое приведет к возникновению потерь, убытков, недопоступлений
планируемых доходов, прибыли. Для целей финансовой безопасности
организации в состав обязательственных рисков следует включать
кредитный риск в части предоставления займа, риск неуплаты
задолженностей, авансовый риск, валютный риск.
Для оценки обязательственных рисков автор предлагает
использовать R-анализ (или анализ коэффициентов, характеризующих
финансовое состояние). Риск неисполнения (ненадлежащего
исполнения) обязательств контрагентом возникает в случае снижения
уровня его финансового состояния. Финансовое состояние
организации – это комплексное понятие, включающее систему
абсолютных и относительных показателей, отражающих наличие,
размещение и использование финансовых ресурсов.
Для оценки и анализа обязательственных рисков автор
рекомендует использовать балльную методику оценки. Такая
методика не требует сложных расчетов и особых знаний. Она основана
на расчете показателей финансовой устойчивости, знакомых любому
экономисту.
Классификация предприятий по уровню финансового риска и
границы классов организаций согласно критериям оценки
рискованности финансового состояния по данной методике
следующие:
1-й класс – организации с абсолютной финансовой
устойчивостью и абсолютно платежеспособные, полное выполнение
обязательств в соответствии с договорами. Они имеют рациональную
структуру имущества и его источников, прибыльные (100-97,6
баллов);
2-й класс – предприятия, демонстрирующие некоторую степень
риска по задолженности, но еще не рассматривающиеся как
рискованные. Финансовые показатели в целом близки к оптимальным
значениям. Соотношение собственных и заемных источников
финансирования сдвинуто в пользу заемного капитала. Наблюдается
опережающий прирост кредиторской задолженности по сравнению с
приростом других заемных источников, а также по сравнению с
приростом дебиторской задолженности (94,3-68,6 баллов);
3-й класс – проблемные предприятия. У них либо
платежеспособность находится на границе минимально допустимого
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уровня, а финансовая устойчивость нормальная, либо наоборот –
неустойчивое финансовое состояние из-за преобладания заемных
источников финансирования, но есть текущая платежеспособность.
При взаимоотношениях с ними риск потери средств маловероятен, но
выполнение обязательств в срок представляется сомнительным (65,739 баллов);
4-й класс – предприятия с высоким финансовым риском. У них
неудовлетворительная структура капитала, платежеспособность
находится на нижней границе допустимых значений. Значительные
колебания прибыли (36,1-13,8 баллов);
5-й класс – предприятия высочайшего риска, практически
несостоятельные. Они неплатежеспособны и абсолютно неустойчивы,
убыточные (10,9-0 баллов).
На основе полученного значения фактического количества
баллов
организации
присваивается
соответствующий
класс
рискованности и определяется сумма резерва под обязательственные
риски по данному контрагенту. Необходимо отметить, что такой
анализ следует проводить каждый год и по его итогам возможно
увеличение либо уменьшение суммы резерва под обязательственные
риски.
Рассмотрим данную методику на практическом примере
организации нашего региона. Предположим, что в октябре 2013 г.
организация А заключила договор на реализацию продукции с
организацией Б на сумму 15 000 000 руб. (в т. ч. НДС 20%). В момент
возникновения
обязательства
(дебиторской
задолженности)
необходимо проанализировать существующий обязательственный
риск. В качестве источников информации для проведения такого
анализа будет выступать бухгалтерский баланс организации Б за
2012 г. Расчеты представлены в таблице.
Таблица
Анализ уровня обязательственных рисков организации Б
на 01.01.2012 г.
Фактическое Оценка,
Показатель
Формула для расчета
значение
баллов
Коэффициент
абсолютной
1,48
14
ликвидности
116

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

Коэффициент
критической
ликвидности

1,61

11

Продолжение табл.
Коэффициент
текущей
ликвидности
Доля оборотных
средств в активах
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
финансовой
независимости
ИТОГО
Х
БАЛЛОВ:
Источник: собственная разработка

2,76

20

0,26

2,8

0,53

12,5

0,03

17,5

0,88

10

Х

87,8

Проведенные расчеты показали, что организация Б относится к
организациям 2-ого класса рискованности. Поэтому в соответствии с
данными таблицы 1 риск по данному обязательству может быть
оценен в 1 500 000 руб. (15 000 000*10%).
Для учета обязательственных рисков автор предлагает создавать
резервы, которые в бухгалтерском учете следует отражать на
пассивном счете 64 «Резервы под обязательственные риски».
Организованный
таким
образом
бухгалтерский
учет
обязательственных рисков позволит организации поддерживать
финансовую безопасность на стабильном уровне.
1. Парфенова Т. Системный подход при обеспечении финансовой безопасности
компании. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// bankrotstvo.do.am/ news/
sistemnyj_podkhod_pri_obespechenii_finansovoj_bezopasnosti_kompanii/ 2011-05-13-
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ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗЕРВОВВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АКТИВЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Эффективность промышленного производства в значительной мере
зависит от уровня использования вложений в долгосрочные активы.
Главным фактором повышения эффективности использования вложений
в долгосрочные активы является обновление и техническое
совершенствование основных средств, что позволяет создавать условия
для производства высококачественной и конкурентоспособной
продукции.
Прежде всего, необходимо классифицировать резервы повышения
вложений в долгосрочные активы по срокам использования. По этому
признаку резервы следует разделить на текущие и перспективные. При
этом текущие резервы представляют собой неиспользуемые по тем или
иным причинам существующие возможности повышения эффективности
работы вложения промышленного предприятия, и их мобилизация
осуществима в короткий срок и без значительных финансовых затрат. В
свою очередь перспективные резервы требуют как определенных
финансовых затрат, так и более продолжительного периода времени,
связанного с их реализацией. Деления резервов повышения
эффективности
подобным
образом
позволяет
определить
первоочередные и последующие задачи, обеспечивая тем самым
планомерность работы по совершенствованию механизма вложений в
промышленных предприятиях.
Определенный интерес вызывает деление резервов по форме
проявления на скрытые и явные. Используя этот тип группировки для
резервов повышения эффективности вложений в долгосрочные активы,
необходимо принимать во внимание особенности деятельности
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предприятия. Под явными резервами повышения эффективности
целесообразно понимать очевидные различия вариантов получения
определенного результата. Например, сравнение стоимости выявление
эффекта от внедрения нового оборудования по определенному
направлению силами предприятия или с привлечением сторонних
организаций. Соответственно, скрытые резервы требуют дополнительных
усилий по их выявлению. Для резервов повышения эффективности
вложений в долгосрочные активы - это выявление влияния
разнонаправленных
факторов
и
возможности
получения
дополнительного эффекта от их использования. Так, например, стоимость
проведения исследования силами промышленного предприятия может
быть ниже, чем у сторонних организаций, а сроки проведения выше.
Подобный подход к разделению резервов повышения эффективности
вложений в долгосрочные активы направлен, прежде всего, на
использование
всей
совокупности
возможностей
повышения
эффективности, в том числе и за счет активного взаимодействия
промышленного предприятия с его внешней средой [1, c. 243].
Выявление резервов повышения эффективности инновационной
деятельности невозможно без наличия определенного способа измерения
уровня экономичности внедрения вложений в долгосрочные активы. При
измерении уровня экономичности необходимо исходить из того, что
внедрение вложений в долгосрочные активы представляет собой
совокупность стадий. Целесообразно осуществлять анализ как каждой
стадии в отдельности, так и их взаимосвязи как единого целого. Поэтому
необходимо определить показатели, характеризующие в отдельности
стадию проведения исследований, оценку экономической эффективности
вложений в долгосрочные активы, стадию внедрения оборудования и,
конечно, всю деятельность в целом. При этом анализ эффективности
вложений в долгосрочные активы должен быть комплексным.
Расчет показателей эффективности вложений в долгосрочные
активы необходимо осуществлять на основе фактических результатов
деятельности промышленного предприятия, через определенные
промежутки
времени.
Периодичность
проведения
анализа
капиталовложений позволит своевременно выявлять резервы,
разрабатывать стратегию их использования на основе конкретизации
целей и в конечном итоге создать в рамках промышленного предприятия
высокоэффективный
механизм
управления
научно-технической
деятельностью.
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Чрезвычайно важное значение для выявления величины резервов
повышения эффективности вложений в долгосрочные активы имеет
сравнение данных, полученных на предприятии и аналогичных данных
во внешней среде промышленного предприятия. Именно сравнение
полученных результатов по предприятию с аналогичными показателями
позволяет судить, с позиций общественно необходимого уровня
эффективности, об
уровне
эффективности капиталовложений
промышленного предприятия. В качестве базы сравнения могут быть
использованы:
1) аналогичные показатели у фирм конкурентов промышленного
предприятия;
2) аналогичные данные у лидирующих фирм в той же отрасли
отечественной промышленности;
3) аналогичные данные у лидирующих фирм в той же отрасли,
осуществляющих свою деятельность на международных рынках;
4) аналогичные данные в среднем по отрасли и т.д.
В виду того, что в условиях рыночной экономики привлечение
необходимой информации сопряжено с определенными трудностями,
целесообразным является использование методов прогнозирования
изменений значений показателей эффективности капиталовложений, на
основе выявления тенденции данного процесса. В качестве базисных
данных могут быть использованы данные статистической отчетности,
публикуемые органами госстатистики, данные научных исследований,
фирм-консультантов и т.д. [2, c. 186].
Из всего сказанного выше можно назвать конкретные резервы
повышения эффективности использования вложений в долгосрочные
активы:
• совершенствование организации производства и труда и
ликвидация внеплановых простоев;
• сокращение времени и повышение качества ремонтов;
• модернизация и автоматизация оборудования;
• повышение квалификации кадров;
• совершенствование техники и технологии;
• сокращения сроков введение в эксплуатацию нового
оборудования;
• недопущения распыления вложений в долгосрочные активы по
многим объектам;
• применения в проекте самой передовой техники и технологии с
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учетом отечественных и зарубежных достижений;
• ускоренное освоение проектных мощностей;
• широкого применения там, где это возможно и целесообразно,
хороших типовых проектов, которые уже оправдали себя на практике.
Применение типовых проектов позволяет в значительной мере снизить
затраты и сроки на проектирование объекта, а также резко уменьшается
риск, что капитальные вложения будут сделаны неудачно;
• механизации строительно-монтажных и отделочных работ;
• разработки
хорошего
проекта
и
сокращения
срока
проектирования;
• совершенствование технологической части проекта;
• повышение экономичности проекта и снижение его стоимости;
• расширение сферы лизинговых услуг и т.д.
Внедрение достижений научно-технического прогресса повышает
уровень механизации и автоматизации промышленного производства,
производительность
труда
рабочих,
способствует
экономии
материальных затрат, повышает культуру и безопасность производства.
1. Бондаренко, Н.В. "Внеоборотные активы: учет, анализ, аудит": учебн. пособие. - М.:
Издательство: Финансы и статистика, 2003. - 328 с.
2. Пястолов С.М. Экономический анализ деятельности предприятий: учеб. пособие для
вузов / С.М. Пястолов. - М.: Академический Проект, 2007. - 572 с.

УДК 332.122:339.3
Кондра О.Р., аспірант
Інститут регіональних досліджень НАН України
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ РЕГІОНУ
Регіональний споживчий ринок – складна просторово-економічна
система, що складається з численних елементів і зв'язків між ними, тому
вивчення цього ринку передбачає аналіз закономірностей і факторів,
чинників і особливостей, що визначають його формування і розвиток,
комплексний розгляд всіх аспектів ринку.
Питання визначення регіональних особливості формування та
розвитку споживчого ринку регіону знайшли своє відображення в
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численних працях провідних науковців-сучасників: О.М. Азарян,
В.Г. Андрійчука,
А.Ф. Бондаренка,
В.М. Гейця,
О.О. Зеленської,
С.В. Фімяра,
П.П. Борщевського,
П.Т. Саблука,
Ю.В. Макогона,
М.І. Долішнього та інших.
Для розвитку сучасного ринку регіону потрібні економічні,
політичні, правові та соціально-культурні передумови, визначальними з
яких є економічні. Останні відображають ступінь збалансованості попиту
та пропозиції на продукцію сільського господарства, купівельну
спроможність населення, рівень доходів на інвестиційний капітал, а
також негативні макроекономічні явища - інфляція, структурна
незбалансованість, дефіцит державного бюджету, інвестиційний спад,
диспропорції на сільськогосподарську і промислову продукцію та ін.
Споживчий ринок регіону – це соціально-економічна система, яка
діє за допомогою взаємозв‘язків між виробниками і різними
демографічними, економічними і соціальними категоріями споживачів,
функціонує на основі процесів купівлі-продажу товарів народного
споживання на визначеній території і залежить від грошових доходів
населення, ціни на товари й послуги, виробництво товарів та послуг [1].
Для формування і розвитку регіонального ринку визначаються
чинники, які впливатимуть на динаміку та структуру ринку і на
економічний розвиток регіону, а саме;
чисельність постійного населення (споживачів);
величина заробітної плати і доходів домогосподарств, рівень
цін на споживчі товари;
рівень цін на продовольчі товари;
обсяги експорту та імпорту споживчих товарів на
регіональному рівні;
інвестиційна привабливість регіону;
наявність сільськогосподарського виробництва і з обсягом
товарної продукції, достатнім для формування внутрішнього та
міжрегіональних балансів товарів народного споживання;
вплив державних інституцій на формування структури
продовольчого ринку регіону;
приватна власність і ступінь інституційної підтримки держави;
інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку регіону.
Основними регіональними особливостями формування та розвитку
продовольчого ринку регіону [2, с. 14-27]:
 місце регіону у державному поділі праці;
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 характер і зміст міжрегіональних зв'язків;
 співвідношення виробництва засобів виробництва та предметів
споживання;
 територіально-галузева структура підприємництва регіону;
 розвиненість
виробничо-комерційного
комплексу,
що
задовольняє потреби населення;
 потенціальні можливості внутрішнього і зовнішнього
інвестування;
 потенційні можливості експорту та імпорту продовольчих
товарів;
 забезпеченість трудовими ресурсами.
1. Долішній М.І., Мошенець О.С. Ринкові механізми регіонального управління //
Регіональна економіка. – 2001. - ғ1.
2. Макогон Ю.В. Нова регіональна економічна політика в Україні: проблеми і
перспективи розвитку / Ю.В. Макогон // Схід. – 2005. – ғ 3 (69). – С. 14-27.

УДК 658.012.32
Кондратеня К.С., ст. гр. 1111314,
Бонда Т.В., ст. гр. 1111314
*Научный руководитель: Марчук Е.А., ассистент
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В отечественной практике на предприятиях особое внимание
уделяется анализу дебиторской задолженности.
Под дебиторской понимают задолженность других организаций,
работников и физических лиц данной организации (задолженность
покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им
под отчет денежные суммы и др.). Дебиторская задолженность возникает
в случае, если услуга (или товар) проданы, а денежные средства не
получены. Как правило, покупателем не предоставляется какого-либо
письменного подтверждения задолженности за исключением подписи о
приемке товара на товаросопроводительном документе. Дебиторская
задолженность - важная составляющая часть оборотного капитала.
Текущие активы этого типа часто составляют значительную долю в
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структуре баланса предприятия.
В связи с изменениями, вступившими в силу с 1 января 2012 года,
актуальность данной темы возросла. Возникли вопросы, касающиеся
выявления и управления просроченной дебиторской задолженности,
поскольку ее наличие свидетельствует не только о нерациональной
политике организации по предоставлению отсрочки в расчетах с
покупателями, но и создает реальную угрозу платежеспособности самой
организации-кредитора, тем самым ослабляет ликвидность ее баланса.
Внешние пользователи информации, в том числе банки, контрагенты,
прежде чем начинать сотрудничество с предприятием, анализируют его
дебиторскую и кредиторскую задолженности. Поэтому полное и
достоверное проведение анализа является неотъемлемой частью
деятельности любого предприятия.
Поскольку дебиторская задолженность является одной из
разновидностей активов организации, то ее наличие способствует
отвлечению средств из оборота, что отрицательно сказывается на
финансовом состоянии предприятия. С целью поддержания его
стабильности необходимо:
1. Осуществлять контроль над движением дебиторской
задолженности.
2. Следить за состоянием расчетов, с целью уменьшения
просроченной задолженности.
3. Качественно проводить анализ дебиторской задолженности и
своевременно его использовать.
Для того чтобы сформировать общее представление о положении
дел на предприятии, необходимо провести общий анализ дебиторской
задолженности, который включает в себя следующие этапы:
1. На основании данных баланса (в соответствии с изменениями)
составляется следующая таблица.
В процессе анализа данной таблицы рассматривается динамика
изменений абсолютных показателей дебиторской задолженности в
течение года, а также изменение ее структуры в течение данного периода.
Наиболее предпочтительным считается сокращение общей суммы
задолженности.
2. Производится расчет показателей для оценки количественных
параметров дебиторской задолженности, а именно:
- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности:
К об.ДЗ =В/ДЗср, где
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ДЗср. - средняя дебиторская задолженность; В - выручка от
реализации.
Данный коэффициент показывает, сколько оборотов за период в
среднем делают средства, находящиеся в виде ДЗ.
- Длительность погашения дебиторской задолженности:
Ддз =Т/Коб.ДЗ, где
Т - количество дней в периоде;
Коб. ДЗ
коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности.
Показывает через сколько дней в среднем в течение года дебиторы
погашают свои долги.
Таблица 1
Показатели (из Фғ1)
Показатели

Остаток на
начало года

Остаток на
конец года

Тыс.
р.

Тыс.
р.

%

Темп
прироста

%

1. Долгосрочная
дебиторская
задолженность
2. Краткосрочная
дебиторская
задолженность
3. Расчет
показателей,
характеризующих
качество
дебиторской задолженности:
- доля дебиторской задолженности в общей сумме текущих
или оборотных активов:
УДЗ=ДЗ/ОА, где
ДЗ – дебиторская задолженность,
ОА – оборотные активы.
Расчет данного показателя производится в долях или %.
Позитивным является ее снижение.
- доля сомнительной дебиторской задолженности в общем
составе дебиторской задолженности:
Усдз = СДЗ/ДЗ, где
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СДЗ - сомнительная дебиторская задолженность;
ДЗ – дебиторская задолженность.
Этот показатель могут рассчитать лишь внутренние
пользователи информации, имеющие данные не только о
просроченной дебиторской задолженности, но и о тех дебиторах,
которые вступили в стадию банкротства или же по которой
истекает срок исковой давности [1, с. 467-468].
Помимо общего анализа, на предприятиях также особое
внимание уделяется проведению более детального анализа, с целью
выяснения причин сложившейся той или иной ситуации. Он может
проводиться по типам клиентов, регионам, срокам образования и
так далее. Такой анализ целесообразно проводить в разрезе
покупателей и заказчиков, в разрезе векселей. Ежемесячное
составление такой информации дает возможность финансовому
менеджеру или бухгалтеру предоставлять четкую картину
состояния расчетов с дебиторами, выявлять просроченную
задолженность.
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме
ликвидности дебиторской задолженности, решение которой требует
квалифицированного управления. Одной из наиболее эффективных
мер по возврату дебиторской задолженности является повышение
эффективности за счет внутренних резервов организации
(предприятия). Возвратить задолженность в сжатые сроки можно
путем внедрения системы скидок и штрафов [2].
Так, например, в случае оплаты полученного товара в течение
недели с момента получения товара, покупатель получает скидку в
размере 2%; в случае неуплаты в течение месяца будет вынужден
дополнительно оплатить штраф.
Управление
дебиторской
задолженностью
можно
осуществлять с помощью таких функций как планирование,
организация, мотивация и контроль.
Таким образом, своевременный анализ и управление
дебиторской задолженностью оказывает большое влияние на
ликвидность, а, следовательно, и на укрепление финансового
положения фирмы в целом.
Эффективное управление дебиторской задолженностью
позволяет не только расширить объем реализации продукции, но и
оптимизировать общий размер задолженности, тем самым создавая
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предпосылки для быстрого роста бизнеса и увеличения финансовых
возможностей организации (предприятия).
1. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учеб./ Г.В. Савицкая. - 10-е изд., испр. – М.:
Новое знание, 2004. – 640 с.
2. Анализ
дебиторской
задолженности.
–
Режим
доступа:
http://alfaseminar.ru/analiz_debitorskoy_zadolzhennosti. - Дата доступа: 05.11.2013.

УДК 657
Кондря О.В., ст. гр. Эмуааз-121
*Научный руководитель: Глущенко А.В., д.э.н. профессор
Волгоградский государственный университет
НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННО ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
В нормативной базе четко прописана сфера интересов
учредителей (собственников) коммерческих структур. Но только
получением прибыли она не ограничивается, собственник
заинтересован в выполнении намеченных для организации целей,
сохранности его имущества, законности операций, эффективности
работы всего хозяйствующего субъекта в целом и др. В решении всех
перечисленных задач может помочь система внутреннего контроля
(далее СВК).
Грамотно построенная СВК позволяет собственнику –
контролировать и управлять использованием ресурсов организации,
иметь
достаточную
степень
осведомленности
о
шагах
исполнительного
руководства,
руководству
–
оценивать
рациональность принимаемых решений, прослеживать ход их
выполнения, повысить качественные характеристики бухгалтерской
финансовой отчетности, предотвращать нежелательные последствия
хозяйственной деятельности, добиваться эффективности работы на
любом участке, структурном подразделении, филиале, а самой
организации приобретать конкурентные преимущества и повышать
финансовую устойчивость. Кроме того, наличие СВК, и отчета о
внутреннем контроле в составе финансовой отчетности – необходимое
условие для сотрудничества с крупными финансовыми учреждениями.
127

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

В той или иной мере внутренний контроль необходимо
формировать в любой организации. Тем не менее, стоит отметить, что
опыт формирования функционирующих и эффективных СВК в
российских
организациях
недостаточен.
Чем
сложнее
организационная структура хозяйствующего субъекта, чем шире
интересы и чем больше объемы деятельности, тем больше будет
требований к формируемой СВК, и тем актуальнее задача ее
внедрения.
На практике, СВК, организованная в рамках конкретной
организации может включать в себя следующие компоненты: служба
бухгалтерского учета; служба внутреннего аудита; ревизионная
комиссия; контрольно-ревизионная служба, а также любые другие
службы по усмотрению собственников экономического субъекта.
Формирование СВК – процесс не однодневный, а напротив,
трудоемкий и длительный, требующий от организации финансовых
вливаний, поиск и переподготовку кадров, решение организационных
вопросов. Поэтому руководству хозяйствующего субъекта важно
определиться со сферой деятельности и полномочиями контрольного
органа.
Помимо этого, ни один отдельный орган контроля не охватывает
всего перечня контрольных процедур и направлений. Поэтому в
случае принятия решения руководством экономического субъекта о
необходимости контрольного органа, подход к организации СВК
должен быть разносторонним и комплексным.
УДК 657.37
Корнєєва К., студентка,
Букало Н.А., к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ ТА
ПОЛІПШЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Фундаментом удосконалення і розвитку матеріально-технічної
бази виробництва є основні засоби виробничого призначення, які
необхідно постійно підтримувати у працездатному стані, що
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досягається придбанням нових об‘єктів, так і проведенням ремонтних
робіт.
Особливості обліку ремонтів основних засобів завжди
викликали багато питань, вирішення яких призводило до усунення
недоліків та постійних змін у законодавчо-нормативній базі. На
сьогоднішній день така проблема залишається не менш актуальною.
В літературних джерелах з бухгалтерського обліку методиці та
організації обліку і контролю витрат на ремонт основних засобів
приділялась
увага
у
працях
Азизяна К.С.,
Бабича В.В.,
Бєлобжецького І.А., Жданова А.І., Кареліна В.С., Коцупатрого М.М.,
Орлова П.І., Покропивного С.Ф., Рейніна С.Н., Свідерського Є.І.,
Шера І.Ф., Вейла Р., Давидсона С., Митчела К. та інших авторів.
Метою даного дослідження є відстеження основних проблем
обліку витрат на ремонт і визначення перспектив їх розвитку з метою
зменшення коливань у собівартості продукції та складання звітності
про діяльність підприємства.
Для підтримки основних засобів у робочому стані власникам
підприємства потрібно виділяти кошти на поточний і капітальний
ремонти, технічне обслуговування, модернізацію, реконструкцію та
інші види поліпшень. Відображення витрат в обліку здійснюється у
випадку їх фактичного понесення платником податку за умов їх
підтвердження відповідними первинними документами. Сума витрат,
пов‘язаних з ремонтом та поліпшенням об‘єктів основних засобів, що
перевищує 10 відсотків їх балансової вартості, відноситься на об‘єкт
основних засобів, тобто збільшує його первісну вартість, а решта, що
не перевищує 10 відсотків, – відноситься платником податку до складу
витрат [1].
У бухгалтерському обліку П(С)БО 7 «Основні засоби»
установлює правила обліку витрат на поліпшення та ремонт основних
засобів. Згідно П(С)БО 7 першочергове значення має характер
ремонтних заходів: до складу витрат відносяться лише ті, що пов‘язані
з ремонтом по підтримці основних засобів у робочому стані, а витрати
на поліпшення, що призводять до збільшення майбутніх економічних
вигід, відносяться на збільшення первісної вартості об‘єкта [2].
Про відповідність бухгалтерського обліку та обліку для цілей
оподаткування можна стверджувати при виконанні таких умов:
- якщо проводиться ремонт з метою підтримання основних
засобів у робочому стані, і сума витрат на такий ремонт не перевищує
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10 % балансової вартості об‘єктів, що ремонтуються (тоді сума витрат
на ремонт відноситься на витрати як в бухгалтерському обліку, так і в
обліку для цілей оподаткування);
- якщо проводиться модернізація, реконструкція, дообладнання
об‘єктів основних засобів, і сума витрат на такі покращення
перевищує 10 % «ремонтного» ліміту (тоді сума витрат на ремонт
відноситься на збільшення первісної вартості об‘єктів, тобто
капіталізується, і підлягає амортизації – як в бухгалтерському обліку,
так і в обліку для цілей оподаткування).
Таким чином, у нормативно-правових актах, що регламентують
бухгалтерський і податковий облік існує невідповідність. Отже,
підприємства мають право самостійно вирішувати чи додержуватися
десятивідсоткового ліміту у разі здійснення поліпшень об‘єктів
основних засобів, що призводять до збільшення майбутніх
економічних вигід.
1. Податковий кодекс України від 15.08.2012. ғ 2755-17 // [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" із змінами,
внесеними згідно з Наказу Мінфіну ғ 1591 від 09.12.2011 // [Електронний ресурс].
–http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx

УДК 657.1
Корнієнко Я.І., ст. гр. Е-319
*Науковий керівник: Бурова О.М., к.е.н.
Миколаївський національний університ
імені В.О. Сухомлинського
ПЕРЕСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Проблеми обліку виробничих запасів на підприємствах у сучасних
умовах господарювання набувають особливої комп‘ютерних інформації
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Процес
відображення виробничих запасів в обліку, який складався роками, не
задовольняє інформацією управлінський персонал. Тому сьогодні
важливим є вирішення питання пристосування сучасної системи обліку
виробничих запасів на підприємствах до вимог оптимізації оперативності
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та достовірності надання інформації для потреб менеджменту з метою
раціоналізації управління оборотними активами та підвищення
ефективності діяльності суб‘єктів господарювання в цілому.
Застосування комп‘ютерних систем і технологій у бухгалтерському
обліку виробничих запасів значно підвищує продуктивність праці
облікового персоналу і суттєво покращує його організацію на
підприємстві, де у веденні бухгалтерського обліку часто панує безлад.
Така можливість пов‘язана з тим, що автоматизований спосіб
обробки облікової інформації потребує формального і чіткого опису
облікових процедур. Автоматизація обліку виробничих запасів вносить
позитивні зміни до технології роботи бухгалтерії. Так, один виконавець
поєднує функції декількох суміжних ділянок обліку, при обробці одного
первинного документу, який стосується декількох ділянок обліку. При
проведенні оплати послуг постачальнику платіжним дорученням
одночасно можна обробити і рахунок постачальника, дані якого
розносяться по об‘єктах та шифрах аналітичного обліку. При цьому
одразу ж формуються відомості про витрати на виробництво. Всі названі
вище операції може виконати одна людина, до того ж, тільки вона
відповідає за результати своєї роботи. Процес автоматизованої обробки
даних із обліку виробничих запасів полягає у виконанні поетапних
операцій з метою контролю за рухом запасів та складанням звітності, при
цьому необхідно вирішити наступні завдання:
- провести повну автоматизацію відділу постачання і збуту;
- запровадити інформаційну систему на складі та у виробництві;
- отримувати оперативно облікову інформацію в бухгалтерії
підприємства;
- ведення облікових реєстрів та складання звітності за допомогою
комп‘ютерної обробки інформації.
Обов‘язковою умовою при цьому є своєчасне та достовірне
укладання договорів з постачальниками та підрядниками, при такій
системі відділ постачання та збуту щоденно в своїй інформаційній базі
має інформацію про залишки конкретних матеріалів на складі, залишки
незавершеного виробництва та потребу в певних запасах для виконання
виробничої програми.
Спеціалізовані бухгалтерські програми дозволяють складати
оборотну відомість і баланс в будь-який момент часу при будь-якій
кількості введених господарських операцій. Це надає можливість в
процесі обліку складати кілька проміжних оборотних відомостей для
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визначення собівартості продукції з врахуванням незавершеного
виробництва, обороту по реалізації, прибутку, окремих податків тощо в
будь-який момент часу коригувати господарські операції (змінювати
суму, дату, зміст і коментарі доповнювати журнал операцій новими
операціями в будь-якому місці і порядку.
УДК 657
Костючик Е.И., ст. гр. 1111213,
Асрейко Е.А., ст. гр. 1111213
*Научный руководитель: Марчук Е.А., преподаватель-стажѐр
Полесский государственный университет
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ АНАЛИЗА
Повышение эффективности хозяйствования во многом зависит
от
обоснованности,
своевременности
и
целесообразности
принимаемых управленческих решений. Все это может быть
достигнуто в процессе анализа. Однако только правильно
организованная работа по аналитическому исследованию результатов
хозяйствования может обеспечить его действенность и эффективность,
основательно повлиять на ход хозяйственных процессов. Поэтому
организация АХД на предприятиях должна соответствовать ряду
требований. Среди них в первую очередь нужно отметить научный
характер анализа [1].
Проведение анализа должно стать органической частью
служебных обязанностей каждого специалиста, руководителя разных
уровней хозяйства, обязанностью всех служащих, которые имеют
отношение к принятию управленческих решений. Отсюда следует еще
один важный принцип организации анализа – обоснованное
распределение обязанностей по проведению АХД между отдельными
исполнителями. От того, насколько рационально это распределение,
зависит не только полнота охвата объектов анализа, но и исключается
возможность многократного проведения одних и тех же исследований
разными лицами. Это способствует более эффективному
использованию рабочего времени специалистов и обеспечивает
комплексность анализа.
Аналитическое исследование должно быть эффективным, это
значит, что затраты на его проведение должны быть наименьшими при
оптимальной глубине анализа и его комплексности. С этой целью при
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его проведении должны широко использоваться передовые методики,
средства, которые облегчают работу аналитика. Это прежде всего
рациональные методы сбора и хранения данных, внедрение в практику
анализа ПЭВМ и других технических средств, оргтехники.
Аналитическая работа на предприятии подразделяется на
следующие организационные этапы.
1. Выделение субъектов и объектов АХД, выбор
организационных форм их исследования и распределение
обязанностей между отдельными исследователями.
2. Планирование аналитической работы.
3. Информационное и методическое обеспечение АХД.
4. Аналитическая обработка данных о ходе и результатах
хозяйствования.
5. Оформление результатов анализа.
6. Контроль за внедрением в производство предложений,
сделанных по результатам анализа [2].
В совокупности они представляют собой комплекс
организационных элементов, способных обеспечить эффективность
АХД.
Таким
образом,
экономический
анализ
является
синтезированной наукой, которая сформировалась путѐм интеграции
целого ряда наук и объединила отдельные их элементы. В свою
очередь результаты анализа используются другими науками при
изучении тех или иных сторон хозяйственной деятельности.
1. Абрютина М.С. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебное
пособие / М.С. Абрютина. – М.: Инфра, 2006.
2. Бухонова С.М., Дорошенко Ю.А., Бендерская О.Б. Комплексная методика анализа
финансовой устойчивости предприятия / С.М. Бухонова, Ю.А. Дорошенко,
О.Б. Бендерская // Экономический анализ: теория и практика. - 2005.
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Серед важливих передумов успішної реалізації управлінських
рішень, зорієнтованих на забезпечення стратегічної стійкості бізнесу,
особливе місце належить оперативному отриманню керівництвом
змістовної та достовірної інформації про показники діяльності
підприємства. Традиційно основою для проведення аналітичної
роботи виступає бухгалтерський баланс. Проте ретроспективний
характер останнього свідчить про недоцільність застосування даного
підходу в умовах стратегічного управління та обумовлює особливу
актуальність застосування на вітчизняних підприємствах такого
інструменту стратегічного обліку як похідний балансовий звіт.
Одним з найпоширеніших видів останнього є стратегічний
похідний балансовий звіт, який формується з метою оцінки впливу
параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища (зокрема, митної
політики,
валютної
політики,
ринку
кредитних
ресурсів,
характеристики ринку продукції або послуг підприємства, податкової
політики,
амортизаційної
політики,
характеристики
ринку
матеріально-технічних ресурсів тощо) на обрану стратегію розвитку
підприємства [3; 4].
Дослідження економічної літератури свідчить про виділення
переважною більшістю науковців та практиків наступних укрупнених
етапів побудови стратегічного похідного балансового звіту [1, 2]:
корегувальний;
трансформаційний;
стратегічний;
гіпотетичної реалізації майна та задоволення зобов‘язань.
На думку автора, зазначена методика побудови стратегічного
похідного балансового звіту є дещо дискусійною та потребує
уточнення в разі її застосування на вітчизняних підприємствах.
Зокрема, спірним аспектом є прийняття рішень щодо вибору стратегії
розвитку підприємства ґрунтуючись на оцінці лише чистих активів та
чистих пасивів, залишаючи низку важливих аспектів його діяльності
поза увагою. На погляд автора такий підхід не дозволяє у повному
обсязі оцінити вплив варіантів стратегій на стан підприємства у
майбутньому та обрати найкращий розвиток подій. З огляду на це, у
якості першого та останнього етапу алгоритму побудови стратегічного
похідного балансового звіту автором рекомендується виділяти оцінку
фінансово-господарського стану підприємства. Зокрема, пропонується
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здійснювати розрахунок обраних керівництвом індикативних
показників діяльності підприємства, які дозволяють оцінити його
поточний та прогнозний стан за наступними напрямками:
фінансові показники;
нефінансові показники.
Використання наданих пропозицій у практиці вітчизняних
підприємств, на погляд автора, сприятиме повноті, достовірності та
змістовності інформації, яка продукується для потреб менеджменту та
у подальшому забезпечить ефективність управлінських рішень.
1. Вигман С.Л. Стратегическое управление в вопросах и ответах / С.Л. Вигман. – М.:
Проспект, 2004. – 292 с.
2. Евстафьева Е.М. Методика формирования стратеги-ческого балансового отчета,
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ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ЕТАПИ АУДИТУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ
Одним з важливіших питань аудиту фінансової звітності
складеної за МСФЗ є аудит розкриття інформації суб‘єктами
господарювання про інвестиційну нерухомість.
Згідно з МСБО 40 інвестиційна нерухомість – це нерухомість
(земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана
(власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з
метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу
чи для досягнення обох цілей, а не для:
- використанні у виробництві чи при постачанні товарів, при
наданні послуг, чи для адміністративних цілей, або
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- продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість утримується з метою отримання
орендної плати або збільшення капіталу, або в їх поєднанні. Відрізняє
інвестиційну нерухомість від нерухомості, зайнятої власником те, що
інвестиційна нерухомість генерує грошові потоки в значній мірі
незалежно від інших активів, утримуваних суб'єктом господарювання.
Основним завданням аудиту інвестиційної нерухомості є
ретельна перевірка правильності визнання, оцінки, розкриття
інформації в фінансової звітності інформації щодо інвестиційної
нерухомості та її відповідність вимогам МСФЗ.
Програма аудиту інвестиційної нерухомості обов‘язково
повинна включати наступні питання:
1. Вивчення наказу про облікову політику.
- встановлення наявності наказу про облікову політику;
- вивчення відповідності прийнятої облікової політики вимогам
МСБО та МСФЗ.
2. Перевірка визнання активом об‘єктів інвестиційної
нерухомості відповідно вимогам МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість»:
- перевірка складу об‘єктів інвестиційної нерухомості;
- перевірка визнання об‘єктів нерухомості інвестиційною
нерухомістю у випадках часткового використання їх для потреб
виробництва товарів (надання послуг, в адміністративних цілях), а
частково здачі в оренду;
- перевірка відповідності вимогам МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість» та облікової політики визнання об‘єктами інвестиційної
нерухомості у випадках надання допоміжних послуг клієнтами, що
орендують нерухомість, та розкриття цієї інформації у фінансової
звітності;
- перевірка визнання і відображення в бухгалтерському обліку та
в фінансової звітності інформації про нерухомість яка надається
материнському чи дочірньому підприємству в оренду.
3. Перевірка оцінки інвестиційної нерухомості при визнанні та
після її визнання:
- перевірка правильності визначення первісної вартості
інвестиційної нерухомості;
- перевірка правильності визначення подальшої оцінки
інвестиційної нерухомості, відповідність цієї оцінки обраної облікової
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політики та розкриттю в фінансової звітності.
4. Перевірка фінансових результатів від відображення операцій з
інвестиційною нерухомістю:
- перевірка правильності визнання та своєчасності відображення
в фінансової звітності прибутку чи збитку від зміни справедливої
вартості інвестиційної нерухомості;
- перевірка правильності документального оформлення
переведення до інвестиційної нерухомості (або з інвестиційної
нерухомості) та вибуття об‘єктів нерухомості;
- перевірка правильності визначення та відображення в
фінансової звітності фінансових результатів від вибуття або ліквідації
об‘єктів інвестиційної нерухомості.
5. Перевірка правильності ведення аналітичного і синтетичного
обліку інвестиційної нерухомості.
6. Формування пакета документів, які передаються іншим
аудиторам для подальшого аналізу і обробки.
7. Складання аудиторського звіту і подання його спільно з
робочою документацією керівнику групи.
УДК 657
Кручинкина М.В.,ст.гр. 501
*Научный руководитель: Челмакина Л.А., к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева»
УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА
ОСНОВАНИИ РАСЧЕТА КРЕДИТНОГО ЛИМИТА
В настоящее время управлению дебиторской задолженностью не
уделяется должного внимания, так как присутствие активных и
пассивных обязательств у организаций стало очевидным фактом.
В результате появляется просроченная и безнадежная
дебиторская задолженность, сокращаются объемы продаж, возникают
проблемы с платежеспособностью и ликвидностью.
Поэтому, управление дебиторской задолженностью является
актуальным и своевременным для предприятий.
Для того чтобы избежать проблем с дебиторской
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задолженностью, целесообразно будет составить собственный
кредитный рейтинг дистрибьюторов компании.
Кредитный рейтинг — мера кредитоспособности частного лица,
предприятия, региона или страны [2].
Кредитный рейтинг дистрибьютора зависит от следующих
факторов:
1) страна, в которой работает дистрибьютор;
2) индивидуальный
рейтинг
дистрибьютера,
который
подразделяется на следующие факторы:
- юридические риски, сопутствующие деятельности дебитора;
- операционные риски дистрибьютора;
- финансовые риски (уменьшение выручки предприятия,
вероятность банкротства, снижение показателей рентабельности и
др.);
- рекомендации третьих лиц.
Для того, чтобы более точно оценить каждый из факторов и
получить достоверную итоговую оценку кредитного рейтинга
дистрибьютора (покупателя), необходимо присвоить каждому фактору
удельный вес.
Вес факторов риска в оценке кредитного рейтинга дебиторов
должен быть определен экспертным путем, на совещании менеджеров
организации. Рассмотрим следующий вариант присвоения весов:
страновой риск – 15%, индивидуальный риск дистрибьютора – 85%,
который включает его операционные (24%), финансовые (25%),
юридические (25%) риски, а также рекомендации третьих лиц (11%).
Далее создадим шкалу бальных оценок. Каждому показателю
присвоим его возможные значения и поставим балл (незначительный
риск неплатежа – максимальный балл; высокий риск неплатежа –
минимальный балл). Итоговый кредитный рейтинг дистрибьютора
определяется как сумма взвешенных оценок всех факторов риска
неплатежа.
Общий кредитный рейтинг дебитора будет равен:
(73 × 0,15 + 69 × 0,25 +73× 0,25 + 80 × 0,25 + 65 × 0,11) = 73,6%
На следующем этапе определяется потребность дистрибьютора в
финансировании может быть определена по следующей формуле:
ДЗ + ОЗ - КЗ,
где КЗ и ДЗ – кредиторская и дебиторская задолженности
дистрибьютора;
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ОЗ – оптимальный размер запаса (стоимость складских
остатков).
Потребность в финансировании составила 250000 рублей.
Завершающим этапом является определение кредитного лимита,
который рассчитывается как произведение кредитного рейтинга и
определенной потребности в финансировании.
Таким образом, кредитный лимит составит 184000 руб.
(250000 руб. *0,736).
Финансирование в объеме 66000 руб. (250000 - 120000)
дистрибьютор должен получить из других источников, которыми
могут быть нераспределенная прибыль, банковские кредиты,
дополнительный вклад в уставный капитал и т.д. Кроме того,
предприятию необходимо определить максимально допустимый объем
дебиторской задолженности по компании в целом. Для этого
необходимо использовать следующие показатели: коэффициента
текущей ликвидности (Ктл), величину краткосрочных заемных средств
(ЗС),
удельный вес дебиторской задолженности в предыдущем
отчетном периоде (УДЗ).
Тогда максимально допустимую для финансовой устойчивости
компании сумму дебиторской задолженности можно определить по
следующей формуле:
УД З × ЗС × Ктл.
Максимально допустимая сумма дебиторской задолженности
будет равна 154759 рублей (0,39*172530*2,3).
Так как полученная величина меньше величины кредитного
лимита, то сумму рассчитанного кредитного лимита нужно
скорректировать. При этом кредитные лимиты трех основных
дистрибьютеров (покупателей) составляют 184000 руб., 7897 руб.,
8654 руб. После корректировки лимиты не будут превышать для
первого дистрибьютера 141987 руб. (154759 руб. / 200551 руб. ×
184000 руб.), для второго – 6093 руб., для третьего – 6678 руб.
Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что
такая оценка кредитного лимита покупателя или дистрибьютера,
позволит предприятию исключить недобросовестных покупателей,
тем самым сократив объем просроченной дебиторской задолженности
и объем резервов по сомнительным долгам. Но нужно помнить, что
такая методика оценки должна быть простой, понятной и доступной
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вашему покупателю. Это позволит избежать дополнительных
вопросов от покупателей, связанных с адекватность оценки его
платежеспособности и финансовой устойчивости.
1. Галлеев М.Ш. Дебиторская и кредиторская задолженность: острые вопросы учета и
налогообложения / М.Ш. Галлеев. – Москва: Вершина, 2011. – 184 с.
2. Кредитный рейтинг [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия
URL http://ru.wikipedia.org/wiki/Кредитный_рейтинг
3. Соколова Н. А. Проблемы определения сомнительности дебиторской
задолженности на основании анализа платежеспособности // Н.А. Соколова –
[Электронный ресурс] URL http://finbiz.spb.ru/download/2_2011/sokolova.pdf
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
В настоящее время структура налогообложения в странахчленах Таможенного союза характеризуется значительной степенью
унификации: налоговые системы всех стран предполагают взимание
прямых и косвенных налогов. Наибольшие значение среди прямых
налогов в налоговых системах стран-членов Таможенного союза
принадлежит налогу на прибыль. В то же время уровень налоговых
ставок налога на прибыль, применяемые налоговые льготы в стране
влияют на инвестиционную привлекательность.
При рассмотрении порядка исчисления налога на прибыль в
странах-членах Таможенного союза можно сказать, что порядок
определения суммы налога на прибыль идентичен. Налоговая база при
расчете налога определяется исходя из доходов, полученных
плательщиками, уменьшенных на сумму расходов, понесенных при
производстве, реализации товаров (работ, услуг). При этом Налоговый
кодекс Российской Федерации дает более подробный перечень затрат,
учитываемых при исчислении налога. Налог на прибыль уплачивается
авансовыми платежами.
Наблюдаются некоторые отличия при расчете налога на
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прибыль. В Российской Федерации при расчете налога учитываются
следующие расходы: расходы на формирование резерва по
гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию; расходы на
формирование резервов предстоящих расходов на научные
исследования и (или) опытно-конструкторские разработки. В
Казахстане при расчете налога, убытки от выбытия фиксированных
активов переносятся на последующие десять лет включительно для
погашения за счет налогооблагаемого дохода данных налоговых
периодов.
В Налоговом кодексе Республике Беларусь предусмотрен более
широкий ряд льгот по освобождению прибыли от налогообложения,
учитывающий национальные интересы. Общим является поддержка
инновационной, научной, инвестиционной деятельности, социальных
учреждений. При рассмотрении ставок необходимо сказать, что
основная ставка налога в Российской Федерации и в Казахстане – 20
процентов, а в Республике Беларусь – 18 процентов [1, 2, 3] .
В Европейском союзе ставки налогов на прибыль от
коммерческой деятельности компаний за последние годы сократились
в среднем с 30,4 до 22,9%. Ставки налога на прибыль в некоторых
восточноевропейских странах ЕС довольно низкие. Так, в Болгарии
ставка такого налога находится на уровне 10%. За ней следуют Литва
и Латвия (15%), Румыния (16%), а также Чехия, Словакия, Польша и
Венгрия (19%).
В целях совершенствования налогового законодательства,
способствующего развитию экономик стран-членов Таможенного
союза можно предложить:
унифицировать ставку налога на прибыль с целью создания
равных условий для ведения бизнеса;
установить ставку налога на прибыль в размере 18%, что
будет способствовать привлечению внешних инвестиций и с учетом
опыта европейских стран по снижению налогообложения прибыли в
тяжелой экономической обстановке;
расширение льгот по налогу на прибыль для поддержания
инвестиционной и инновационной активности.
1. Налоговый кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 ғ 166-Ф3.
2. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет (Налоговый кодекс)» от 19.01.2011ғ 395-IV.
3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть): Кодекс Республики
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Беларусь от 29.12.2009 г. ғ 71-З (ред. от 26 октября 2012 г. ғ 431-З) //
Национальный реестр правовых актов. – 2010. – ғ 4. – 2/1623.
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Белорусский государственный экономический университет
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДИК
УЧЕТА И АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ
СБЛИЖЕНИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Эффективность управления предприятием на современном этапе
развития общества напрямую зависит от правильности привлечения и
использования инвестиций. В настоящее время множество
предприятий сталкиваются с необходимостью
привлечения
инвестиций в свою деятельность для решения различных проблем:
расширение бизнеса, поддержание текущей деятельности, выход из
кризиса и др. В данном случае от правильности ведения
бухгалтерского учета инвестиций на предприятии и своевременности
анализа эффективности их привлечения и использования зависит
успех или провал предприятия на рынке.
Одним из важнейших направлений повышения интереса
иностранных инвесторов к экономике страны, по нашему мнению,
является переход учета инвестиций в соответствии с принципами
международных стандартов финансовой отчетности. Так как одним из
принципов данных стандартов является принцип «консервативности»,
который требует такого отражения информации, при котором активы
не были бы завышены, а обязательства не были бы занижены, что на
практике в Республике Беларусь выполняется с точностью наоборот.
Внедрение данных принципов позволит бухгалтерии правильно вести
учет инвестиций и проводить анализ их эффективности в условиях
глобализации мировой экономики.
Критический анализ нормативных материалов и литературных
источников по исследуемой теме, а также изучение реальной ситуации
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на товарном рынке, позволили выделить следующие проблемы в
области учета инвестиций и экономического анализаэффективности их
использования:
1. Несогласованность и противоречивость толкования понятия
«инвестиции». Следует отметить, что многие авторы отождествляют
слово «инвестиции» со словами «капитальные вложения», но
капитальные вложения являются лишь частью инвестиций, из чего
следует, что инвестиции являются более широким понятием и
означают вложения денежных и материальных ресурсов, а также
нематериальных ресурсов в различные объекты деятельности с целью
достижения социально-экономического эффекта. При этом важно
отметить, что именно из определения инвестиций вытекает
правильность их бухгалтерского учета на предприятии;
2. Бухгалтерский учет инвестиций на сегодняшний день требует
совершенствования методик в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности, так как в соответствии с
белорусским законодательством проценты и курсовые разницы
увеличивают учетную стоимость объекта строительства до его
введения в действие, а в соответствии с международными стандартами
они должны быть отнесены на расходы по мере их возникновения;
3. Существующий аналитический учет кредитов и займов
требует совершенствования в части процентов по ним, так как все
проценты по кредитам и займам собираются на субсчетах 66.3
«Проценты по краткосрочным кредитам и займам» и 67.3 «Проценты
по долгосрочным кредитам и займам», что не позволяет увидеть
эффективность привлечения кредита или займа для повышения
эффективности деятельности предприятия, так как нет возможности
выделить сумму уплаченных процентов отдельно по кредиту или по
займу.
Необходимость решения выявленных проблем и недостаточная
их разработанностьеще раз подтверждают актуальность темы работы,
определив цель исследования - разработать рекомендации по
совершенствованию
методик
учета
инвестиций
и
анализаэффективности их использования.
В связи с отсутствием единого определения «инвестиций»
уточнить это понятие, для того, чтобы смысл данного слова был
понятен как отечественным инвесторам, так и иностранным. Учитывая
эти факторы, внедрить в практику предприятия учет инвестиций в
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соответствии с международными стандартами финансовой отчетности,
а также внести корректировки в рабочий план счетов в части
разделения процентов по кредитам и займам.
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ПРОБЛЕМА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Домашние хозяйства – крупнейший сектор национальной
экономики. Исследование структуры и основных тенденций
осуществления домашними хозяйствами расходов является чрезвычайно
актуальным, особенно в условиях современного экономического кризиса.
При этом основной акцент, как правило, делается на изучении процессов
потребления и сбережения [1, с. 126].
Одной из актуальных проблем в наше время, является проблема
именно потребительских расходов домохозяйств. Они являются
основным компонентом совокупных расходов. Решения, принимаемые
домашними хозяйствами по потребительским расходам, зависят от
совокупного дохода, цен, предпочтений семьи и предельной полезности
товаров, услуг и денег.
Анализ доходов, расходов, а в частности именно потребительских
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расходов показал, что в РБ хорошо развита социальная поддержка семей,
имеющих 2 и более детей, так как данные домашние хозяйства получают
наибольшее число доходов за период с 2009-1 квартал 2012 года. А
наименьшее число доход в РБ получают домашние хозяйства, состоящие
из людей старше трудоспособного возраста и малообеспеченные семьи,
что свидетельствует о том, что в нашей стране необходимо начать
проводить материальную поддержку данных семей.
Наибольшее число расходов наблюдается в семьях, имеющих
детей младше 18 лет, так как данные семьи довольно много затрачивают
на потребительские нужды и обеспечение детей. А наименьшее число
расходов наблюдается в основном в малообеспеченных семьях.
Также следует отметить, что присоотношение доходов и расходов в
2009 и 2010 годах можно заметить, что расходы превышали доходы на
127, 3 и 80,4 тысяч рублей в месяц соответственно. А при соотношении
доходов и расходов в 2011 и 1 квартале 2012 года, можно заметить, что
доходы превышают расходы на 165,8 и 113,5 тысяч рублей в месяц
соответственно, что свидетельствует о том, что ситуации в экономике РБ
стабильная.
Следует отметить, что в структуре потребительских расходов
домохозяйств РБ произошли следующие изменения: потребительские
расходы на продукты питания (включая питание вне дома) увеличились
на 13,59%, расходы на алкогольные напитки увеличились на 9,09%, на
непродовольственные товары – увеличились на 1,08%, а расходы на
оплату услуг снизились на 27,31%.
По данным выборочного обследования домашних хозяйств в
Минске в 2011 году денежные расходы одного домашнего хозяйства в
среднем за месяц составили 3 млн 512,2 тыс. рублей (в целом по Беларуси
— 2 млн. 747 тыс. рублей). В Минске на покупку продуктов питания и
питание вне дома расходовалось в среднем за месяц 1 млн 150,7 тыс.
рублей, или 41,1% всего потребительского расхода.
При более детальном рассмотрении изменения потребительских
расходов, произошедшие в 2011 году, можно сказать, что
потребительские расходы в расчете на домашнее хозяйство составили
1837,6 тыс. рублей в месяц и по сравнению с аналогичным периодом
2010 года увеличились на 44,2%.
Структура потребительских расходов подвержена изменениям не
только в зависимости от возрастного состава, количества членов семьи,
присутствия детей в семьях, территориальной принадлежности, но и от
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других основных макроэкономических показателей, таких как
располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство, располагаемые
ресурсы в расчете на члена домашнего хозяйства, расходы домашних
хозяйств в среднем на одну семью, а также от уровня среднедушевых
располагаемых ресурсов [2, с. 36].
Каждое государство независимо от степени социальных расходов
проводит определенную политику в области социальной защиты и
социальных гарантий. Для нормального функционирования общества и
недопущения социальной напряженности определенные слои общества
постоянно финансируются за счет бюджета государства, также в
предусмотренных законодательством случаях в момент наступления
форс-мажорных обстоятельств государством предусмотрен ряд
социальных гарантий.
Особенно важное место в социальной политике Республики
Беларусь занимает выработка и применение наиболее эффективного
механизма формирования доходов населения. Главным ее содержанием
является создание благоприятных условий, позволяющих экономически
активной части населения зарабатывать средства, величина которых
состоит из суммы получаемой заработной платы, поступлений от
владения собственностью, выплат из общественных фондов потребления
и некоторых других. Воздействие на уровень доходов осуществляется
через договорные отношения между работниками и работодателями,
систему налогообложения, создание условий для роста заработной платы
и другие элементы.
Также в Республики Беларусь, следует отметить социальную
направленность экономики, что подразумевает немалые налоги, но также
и высокие социальные расходы для выравнивания доходов населения,
предоставления необходимого комплекса услуг и т.д. В общем и целом,
социальная политика РБ выполняет свои функции, так как в белорусском
обществе нельзя наблюдать глубокой социальной напряженности,
действует бесплатное образование и т.д.
В прогнозируемый период предусматривается заложить основы
формирования нового постиндустриального общества и развивать
механизм действия социально ориентированной рыночной экономики,
чтобы позволить белорусским семьям жить красивой жизнью.
Инерция расходов белорусских домашних хозяйств достаточно
высокая. В ситуации, когда правительство не может внятно
сформулировать свою политику на ближайшие два года, семьи не в
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состоянии адекватно скорректировать свои расходы. Очевидно, что
расходы на общественный транспорт, ЖКУ, содержание личного
транспорта, услуги здравоохранения, образования с высокой
вероятностью будут расти. Сегодня ключ к динамике экономических и
политических процессов в Беларуси находится в руках у белорусских
семей. В настоящее время белорусские семьи вынуждены адаптироваться
к новой экономической политике. Переход на более дешевые продукты
питания, нормирование автомобильных поездок и разговоров по
сотовому, отказ от косметического ремонта квартиры и обновок одежды,
а также существенная плата по более высоким счетами за ЖКУ может
спровоцировать протест. Особенно если власти заморозят рост зарплат и
пенсий, не создадут благоприятный деловой климат и не позволят
предпринимателям нормально работать.
Сейчас Республика Беларусь находится в процессе экономического
становления. В настоящее время необходимо больше уделять внимания
бюджетной системе государства, а также вопросам дефицита и
государственного долга, так как это способствует надежному
функционированию
государства,
гармоничному
развитию
экономических и социальных отношений, росту благосостояния, как
государства, так и его граждан. Надежная бюджетная система является
одним из важнейших структур государства, поэтому, для достижения
главной цели государства необходимо развивать и совершенствовать
бюджетную систему государства.
1. Экономическая теория (общие основы): учебн. пособие / М.Л. Плотницкий [и др.];
под общ.ред. М.И. Плотницкого. – Мн.: ООО «Современная школа», 2006. – 392 с.
2. Социально-экономическое положение домашних хозяйств Республики Беларусь на
2008-2010 г.г. – Мн.: информационно-вычислительный центр Белстата, 2011. – 93 с.
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Уряд України прийняв концепцію переходу підприємств і
організацій України до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Обов'язковим є застосування міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку для публічних акціонерних товариств, банків, страхових компаній,
а також підприємств, які проводять господарську діяльність за видами,
перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
МСФЗ визначають ключові підходи до формування показників
фінансової звітності. Поза межами стандартів знаходяться питання
первинного обліку операцій, регістрів бухгалтерського обліку, типових
форм фінансових звітів. Міжнародні стандарти також не орієнтовані на
складання податкових декларацій, оскільки методика до розрахунку
показників фінансової та податкової звітності в багатьох випадках є
різною.
В Україні застосування МСФЗ регламентовано Законом "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а в інших країнах
міжнародні стандарти можуть застосовуватися як за допомогою
методичних вказівок або рекомендацій державних органів, так і за
рішенням самого суб'єкта господарювання, який бажає подавати свою
фінансову звітність за МСФЗ.
Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням міжнародних стандартів, передбачено запровадження
міжнародних стандартів шляхом їх адаптації до економіко-правового
середовища і ринкових відносин в Україні.
На даний час сформовано систему бухгалтерського обліку, яка
відповідає міжнародним стандартам, враховує правові норми
провадження підприємницької діяльності, методологічно і методично
забезпечує збирання та накопичення інформації про фінансовогосподарську діяльність суб'єктів господарювання в Україні, що сприяло
створенню умов для складення достовірної фінансової звітності, яка
використовується
власниками
(засновниками),
інвесторами,
банківськими установами, працівниками, для визначення рівня
прибутковості, конкурентоспроможності, економічного потенціалу та
інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання.
Зіставлення показників фінансової звітності сприяє формуванню
бази інформації з економічних питань для аналізу ефективності
функціонування суб'єктів господарської діяльності, виконання
фінансових планів, розрахунку прогнозних показників розвитку суб'єктів
господарювання та відповідних макроекономічних показників.
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Перехід від національних стандартів бухгалтерського обліку до
міжнародних стандартів обумовлює розробку таких критеріїв:
• визнання активів і зобов‘язань відповідно до вимог МСФЗ;
• припинення визнання активів і зобов‘язань, які не передбачені
МСФЗ;
• класифікації активів і зобов‘язань згідно вимог МСФЗ;
• оцінки активів і зобов‘язань за доцільною вартістю.
На сьогодні вирішити питання про переведення фінансової
звітності на Міжнародні стандарти можна двома методами:
трансформувати бухгалтерську звітність складену відповідно до П(С)БО
на звітність, яка відповідає стандартам МСФЗ або другий метод– це
ведення обліку паралельно з національними стандартами бухгалтерського
обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тому,
чим більш подібні правила обліку і звітності відповідно до П(С)БО до
обліку за МСФЗ, тим менше коригувань необхідно буде здійснити при
трансформації звітності.
При розкритті інформації у фінансовій звітності особливу увагу
слід приділяти неринковим чинникам, а також аналізу і управлінню
ризиками з прийняттям відповідних заходів щодо зменшення їх впливу.
Це дозволить користувачам фінансової звітності оцінювати прогнозні
ризики, пов‘язані з конкретними видами економічної діяльності,
географічними регіонами, фінансовими та ресурсними ринками.
Методика складання фінансової звітності підприємств, звітність
яких не оприлюднюється, може здійснюватися за національними
стандартами обліку, які створені на основі міжнародних.
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від
16.07.1999 ғ 996-XIV.
3. http://www.minfin.gov.ua.
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Обліковою політикою Групи «Метінвест», яка здійснює єдине
управління підприємствами вугільної, гірничорудної, коксохімічної,
металургійної та трубної галузей передбачено створення резервів,
пов‘язаних з виплатами працівникам: на додаткове пенсійне
забезпечення, на забезпечення виплат відпусток та за вислугу років,
виплат персоналу при звільненні, виплат бонусів, на забезпечення
виплат податків та зборів на фонд оплати праці.
Основною метою нарахування резервів є визнання затрат у
відповіднім періоді, наприклад: затрати з пенсійних виплат
працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці
згідно спискам 1 і 2, повинні визнаватись впродовж періоду
"шкідливої" зайнятості таких працівників – коли вони отримують своє
право на майбутні пільгові пенсії, а не в періоді здійснення пенсійних
виплат.
Резерви відрізняються від інших зобов‘язань тим, що існує
невизначеність відносно строків і суми майбутніх відтоків грошових
коштів, необхідних для їх погашення.
Компанії Холдингу щомісячно нараховують резерви на
додаткове пенсійне забезпечення та інші виплати працівникам, на
забезпечення виплат відпусток та за вислугу років, на забезпечення
виплат податків та зборів на фонд оплати праці.
Також щомісяця оцінюються і за необхідністю нараховуються
резерви на забезпечення виплат персоналу при звільненні та на
виплату бонусів.
Резерви обліковуються на окремих балансових рахунках
(табл. 1).
Таблиця 1
Витяг з Плану рахунків Компанії
Код
BS 47101
BS 47201
BS 47203
BS 47207

Назва
Резерви
Короткостроковий резерв на забезпечення виплат відпусток
та за вислугу років
Довгостроковий резерв на додаткове пенсійне забезпечення
та інші виплати працівникам
Короткостроковий резерв на забезпечення виплат персоналу
при звільненні
Короткостроковий резерв на виплату річного бонусу

Відображення в обліку нарахування резервів, пов'язаних з
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виплатами працівникам подано в таблиці 2.

Таблиця 2
Облік нарахування резерву на додаткове пенсійне забезпечення та інші
виплати працівникам
Дт
PL90116 Собівартість реалізації:
Нарахування/сторно резерву на
додаткове пенсійне забезпечення
та інші виплати працівникам розрахунок актуарія
PL93047 Збут:
Нарахування/сторно резерву на
додаткове пенсійне забезпечення
та інші виплати працівникам розрахунок актуарія
PL92061 Адміністративні
витрати: Нарахування/сторно
резерву на додаткове пенсійне
забезпечення та інші виплати
працівникам - розрахунок
актуарія
PL94488 Інші:
Нарахування/сторно резерву на
додаткове пенсійне забезпечення
та інші виплати працівникам розрахунок актуарія
PL90173 Собівартість реалізації:
Нарахування/сторно резерву
інших виплат працівникам

Кт

BS 47201
Довгостроковий
резерв на додаткове
пенсійне
забезпечення та
інші виплати
працівникам

Нараховані
зобов'язання з
резерву на
додаткове
пенсійне
забезпечення та
інші виплати
працівникам за
колективним
договором по
розрахунку
актуарія

УДК 330.341
Лусте О.О., аспірант
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МЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ
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Зростання уваги представників економічної науки до соціальних
проблем суспільства, зміна розуміння ролі людини та соціальних
факторів у розвитку економіки пов‘язане, в першу чергу, з процесами,
що відбуваються в економічній системі. В умовах поширення процесів
соціалізації економіки особливого значення набуває концепція
соціального капіталу, в рамках якої розробляються поняття соціальних
мереж, довіри, організаційної культури, приділяється увага аналізу тих
етичних норм і моральних цінностей, які існують в різних групах і
спільнотах.
Дж. Коулмен, Ф. Фукуяма, Р. Пантем та інші дослідники в
різний час визначали соціальний капітал як ресурс, що підвищує
суспільну ефективність або як соціальні мережі та зв‘язки між
індивідами на основі взаємної довіри [1; 2]. Економічне значення
соціального капіталу полягає в тому, що він зменшує витрати на
координацію спільної діяльності, заміняючи контракти, формальні
правила та бюрократичні процедури відносинами довіри; стимулює
економічний розвиток, сприяючи зв'язкам між підприємцями,
працівниками, полегшуючи доступ до інформації, поліпшуючи
прийняття колективних рішень і підвищуючи ефективність
колективних дій [3].
На наш погляд, саме цінності, закладені в структурі
господарського менталітету є підґрунтям для формування соціального
капіталу, визначаючи його якість та динаміку розвитку.
Господарський менталытет сприяє соціалізації індивіда, підтримці,
трансформації запасу соціальних стереотипів, способів їх актуалізації,
легітимізації. Соціалізація працівників відбувається шляхом засвоєння
зразків поведінки, психологічних механізмів, соціальних норм та
цінностей, які необхідні для успішної взаємодії його з іншими членами
колективу. Вона охоплює всі процеси наближення до цінностей
корпоративної культури, комунікацій та навчання, за допомогою яких
людина розвиває свою соціальну природу та здібність працювати в
колективі.
Процес соціалізації носить об‘єктивний історичний характер,
але це не означає що його не можна формувати і розвивати у межах
певних підрозділів підприємства чи організації в цілому. Довіра в
колективі надає впевненості у сумлінності, щирості поведінки колег,
формує позитивні відносини між людьми. Вона створює
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психологічний комфорт, який відчувають члени колективу при
взаємодії один з одним. Для розвитку довіри керівник колективу
повинен, в першу чергу, вміти оцінювати та використовувати
особливості господарського менталітету підлеглих. Адже, саме вони
формують поведінку людини і впливають на зростання якості
соціального капіталу.
Якісна зміна індивідуального соціального капіталу призводить
до підвищення якості трудового життя на підприємстві. Це пов‘язано з
тим, що розвиток людини є неможливим без процесу гуманізації
праці, котра передбачає комплекс організаційно-технічних та
соціально-економічних заходів зі зміни умов праці, виробничого
середовища. Внаслідок зміни господарського менталітету, розвитку
індивідуально-особистісних характеристик працівника змінюється
його ставлення до праці, свого становища в організації, умов
особистісного та професійного просування, що вважається важливим
показником якості трудового життя на підприємстві.
1. Coleman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital //Social Capital: a
Multifaceted Perspective / Eds. P. Dusgupta, I. Serageldin. Wash. DC: World Bank, 2000.
Р. 198.
2. Єлагін В. П. Про сутність поняття "соціальний капітал" та його роль у процесі
розбудови соціальної держави / В. П. Єлагін // Актуальні проблеми державного
управління. – 2011. – ғ 1(39). – С. 246–250.
3. Резанова Е.В. Социальный механизм функционирования и воспроизводства
социального капитала / Е.В. Резанова // Философия и социальные науки. – 2009. – ғ
1/2. – С. 56–61.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ
Забезпечення економічної безпеки галузей національного
господарства є гарантією незалежності країни, умовою стабільності й
ефективної життєдіяльності суспільства. Сільськогосподарське
виробництво в Україні можна віднести до ризикованих видів
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господарської діяльності. Функціонування галузі здійснюється в
умовах жорсткої конкуренції з подібними галузями у глобальному
масштабі, що підвищує загрозу її економічній безпеці, а також
посилює необхідність регулювання умов функціонування суб'єктів
галузі на макрорівні.
Оскільки Україна володіє значними сільськогосподарськими
ресурсами, що дозволяє розвивати виробництво різних екологічно
чистих видів продовольства, виробляти сільськогосподарську техніку,
обладнання, мінеральні добрива, займатися селекцією нових порід
тварин і сортів сільськогосподарських культур, тому забезпечення
економічної безпеки аграрної галузі є гарантією стабільності та
ефективності не тільки її розвитку, а й продовольчої безпеки країни,
розвитку інших галузей, сільських територій.
Забезпечення економічної безпеки являє собою цілеспрямовану,
постійно здійснювану діяльність (господарську, нормотворчу,
аналітичну, оперативно-розшукову тощо) всіх суб'єктів економічної
безпеки щодо захисту їх життєво важливих інтересів, збереження і
розвитку процесів економічного зростання, метою якої є вироблення:
підходів до визначення першочергових життєво важливих
інтересів;
механізмів прогнозування та виявлення загроз, умов і
факторів, що можуть перешкоджати процесам реалізації життєво
важливих економічних інтересів країни;
системи протидії існуючим та загрозам;
механізмів взаємодії всіх суб'єктів безпеки [1, с. 64 ].
В Україні система забезпечення економічної безпеки галузі
сільського господарства представлена державними і регіональними
органами виконавчої влади, які призвані забезпечити розвиток
науково-технічного прогресу в аграрній галузі, переведення аграрного
виробництва на інноваційну модель, яка нині набуває визначального
характеру в конкурентному виробництві продукції як на
внутрішньому державному, так і на міждержавному ринках. Держава
може або реально підтримувати і сприяти аграрним перетворенням,
або проводити таку економічну і фінансово-кредитну політику, яка
приведе до збитковості цієї галузі.
На регіональному рівні інтереси аграрного сектору
представляють департаменти, управління агропромислового розвитку.
Основними завданнями регіональних органів управління є
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безпосередньо
реалізація
державної
політики
в
галузях
агропромислового виробництва, організація впровадження науковотехнічних розробок, розроблення проектів соціально-економічного
розвитку відповідної території та місцевого бюджету, забезпечення
державної підтримки підприємництва, складання місцевих балансів
щодо забезпечення сільської місцевості ресурсами, впровадження
антимонопольного регулювання та розвитку конкуренції.
Органи місцевого самоврядування допомагають аграрній галузі
у вирішенні проблем, пов‗язаних з інтересами суб‗єктів
господарювання;
налагодженням партнерських зв'язків між
працівниками аграрного сектору, представниками влади, неурядовими
громадськими організаціями. В регіонах України функціонує більше
тридцяти професійних громадських організацій, які сприяють
впровадженню ринкових відносин у сільському господарстві,
створюють умови для розвитку підприємництва, здійснюють захист
інтересів суб‘єктів аграрного ринку.
Отже, забезпечення економічної безпеки здійснюється на
кожному її рівні відповідними структурами і методами. Управлінська
діяльність суб'єктів управління забезпечує координацію дій кожного
суб'єкта господарювання аграрної галузі з іншими в рамках
збереження балансу інтересів при визначеному пріоритеті
національних економічних інтересів.
1. Мясникович М.В., Полоник С.С., Пузиков В.В. Управление системой обеспечения
экономической безопасности. – Мн.: ИООО «Право и экономика», 2005. – 264 с.

УДК 657.0.5
Магдысюк И. В., ст. гр 1121111,
*Научный руководитель: Лягуская Н.В., ст. преподаватель
Полесский государственный университет
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ
КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Принятие управленческих решений, касающихся разработки,
внедрения и производства инновационной продукции должно быть
обеспечено соответствующими информационными потоками.
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Процесс получения, обработки и анализа финансовохозяйственной деятельности инновационного сегмента коммерческой
организации представляет собой часть управленческого учета и
является следствием расширения его границ в современных условиях.
В связи с изменениями в системе налогообложения
экономических субъектов Республики Беларусь инновационная
продукция в настоящее время становится и объектом налогового
учета. При этом, если непосредственно объем отгруженной
инновационной продукции - это объект статистического учета, то в
налоговом учете особую роль начинает играть правильное
определение прибыли, полученной от реализации инновационной
продукции.
Изменения в Налоговом Кодексе Республики Беларусь (2012г.)
требуют ведения раздельного учѐта финансовых результатов от
производства инновационной и неинновационной продукции. Данная
необходимость связана с тем, что прибыль организаций, полученная
от реализации товаров собственного производства, которые являются
инновационными, не облагается налогом на прибыль. При этом для
применения данной льготы к таким товарам относятся товары,
произведенные в период действия сертификата продукции
собственного производства, дата реализации которых приходится на
период, в течение которого они содержатся в перечне инновационных
товаров [1].
Таблица
Система аналитических кодов для раздельного учета финансового
результата от реализации инновационной и традиционной продукции
Код и наименование
счета по типовому
плану счетов
90.1 Выручка от
реализации
90.2 НДС

Детализация счета в аналитическом счете
для учета
инновационной
продукции
90.1.1 Выручка от
реализации
инновационной
продукции
90.2.1 НДС по
инновационной
продукции
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для учета
традиционной
продукции
90.1.2 Выручка от
реализации
традиционной
продукции
90.2.2 НДС по
традиционной
продукции
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90.3 Прочие налоги
из выручки от
реализации

90.4 Себестоимость
реализованной
продукции
90.5 Управленческие
расходы

90.6 Расходы на
реализацию
90.9 Прибыль
(убыток) от текущей
деятельности

90.3.1 Прочие налоги
из выручки от
реализации
инновационной
продукции
90.4.1 Себестоимость
реализованной
инновационной
продукции
90.5.1
Управленческие
расходы по
инновационной
продукции
90.6.1 Расходы на
реализацию
инновационной
продукции
90.9.1 Прибыль
(убыток) от
реализации
инновационной
продукции

90.3.2 Прочие налоги
из выручки от
реализации
традиционной
продукции
Продолжение табл.
90.4.2 Себестоимость
реализованной
традиционной
продукции
90.5.2
Управленческие
расходы по
традиционной
продукции
90.6.2 Расходы на
реализацию
традиционной
продукции
90.9.2 Прибыль
(убыток) от
реализации
традиционной
продукции

Единственным поставщиком достоверной информации о
финансовых результатах того или иного сегмента производства может
быть бухгалтерский учѐт. Более того, на современном этапе развития
учетных систем отечественных организаций и система управленческого
учета, и налоговый учет, как правило строятся в системе счетов
бухгалтерского учета. Определение финансового результата oт
реализации продукции производится по показателям счета 90 «Доходы и
расходы по текущей деятельности» [2]. Дня того, чтобы рассчитать
прибыль или убыток, который организация получила от реализации
инновационной продукции этот счѐт должен быть детализирован в
аналитическом учете в соответствии с таблицей:
Изучение систем бухгалтерского учета ряда промышленных
организаций и возможности внедрения такой деятельности позволило
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сделать следующие выводы:
во-первых, выручка от реализации продукции и налог на
добавленную стоимость абсолютно точно могут быть распределены
между выделенными объектами учета по документам на отгрузку товара;
во-вторых, в случае позаказного метода учета затрат и
калькулирования
продукции
себестоимость
реализованной
инновационной и традиционной продукции может быть успешно
отделена одна от другой, но если же учет затрат ведѐтся постадийно, т.е.
по технологическим процессам, возникают сложности их распределения
между видами продукции, так как их распределение пропорционально
выручке от реализации продукции выравнивает по уровню прибыльности
инновационную и традиционную продукцию. Однако, вследствие
дополнительных затрат на разработку и освоение инновационная
продукция может иметь не только высокий уровень себестоимости, но и
высокий уровень цены. Хотя можно наблюдать и противоположную
картину. В связи с этим, на наш взгляд, при пропорциональном
распределении затрат (когда иное не представляется возможным)
целесообразно такую статью затрат, как затраты на подготовку и
освоение инновационной продукции прямым счетом включить в
себестоимость этой продукции. Для этих целей деление затрат,
приходящихся на инновационную и традиционную продукцию, должно
происходить ещѐ на уровне счетов учета затрат и далее продолжаться на
счете 43 «Готовая продукция»;
в-третьих,
появляется
необходимость
в
распределении
управленческих и коммерческих расходов. Ведь при их распределении
пропорционально выручке от реализации происходит выравнивание
уровня прибыльности инновационной и традиционной продукции. Такая
необходимость диктуется требованиями налогового учета, так как
прибыль от реализации инновационной продукции является отдельным
объектом налогового учета.
В данном случае коммерческие организации, создавая
информационную систему, сталкиваются с тем, что решая задачи
налогового учета в системе счетов бухгалтерского учета, они уменьшают
и возможности построения счетов управленческого учета инновационной
продукции.
Для определения размеров прибыли от инновационной продукции
в управленческом учете целесообразно использовать систему «директкостинг», которая создает более совершенную информационную базу для
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анализа структуры финансового результата и влияющих на него
факторов. При этом важно установить, вносит ли конкретный вид
инновационной продукции вклад на покрытие постоянных затрат
организации, в т.ч. связанных с инновационной деятельностью.
1. Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особая часть): принят Палатой
представителей 11 декабря 2009г.: одобрен 11 декабря 2009г. // Нац. реестр
правовых актов Республики Беларусь. - 2009. - ғ 2 /1629.
2. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учѐту доходов и расходов и
признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства финансов
Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов : постановление
Министерства финансов Республики Беларусь, 30 сентября 2011 г., ғ 102 // Нац.
реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2012. - ғ 8/24697.

УДК 330. 322. 01 (476)
Магер Т.Л., ст. гр. ЭУП 1121113,
Якубович Т.И., ст. гр. ЭУП 1121113
*Научный руководитель: Лисовский М.И., к.е.н., доцент
Полесский государственный университет
ОЦЕНКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ
БЕЛАРУСЬ
В настоящее время инвестиции являются неотъемлемой частью
современного общества. Ни одна экономика не может не то, чтобы
развиваться, а существовать без инвестиций. Инвестиции – это
вложения капитала с целью дальнейшего извлечения прибыли, причем
вложения эти, как правило, связаны с некоторой степенью риска
[2, с. 303].
Актуальность данной темы очевидна, так как в последние годы
центральной проблемой белорусской экономики является острая
нехватка инвестиционных (финансовых) ресурсов. Наша страна
находится на пути своего нового экономического курса и в его основу
положена модель социально-ориентированной рыночной экономики,
позволяющей сочетать свободную частную инициативу, конкуренцию
с активной ролью государства, эффективность с высоким уровнем
социальной защиты населения. А всѐ это невозможно без активного
привлечения иностранных инвесторов на белорусский рынок.
Для Беларуси привлечение инвестиций в экономику – одна из
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самых насущных задач.
Иностранные инвесторы в 2012 году вложили в реальный сектор
экономики Беларуси (кроме банков) 14,3 млрд долларов США
инвестиций, что на 24,1% меньше, чем за 2011 год.
Основными инвесторами организаций республики были
субъекты хозяйствования России (46,7% от всех поступивших
инвестиций), Соединенного Королевства (25,2%), Кипра (6,4%),
Австрии (4%). А в первом полугодии 2013 года иностранные
компании вложили в реальный сектор экономики Беларуси (кроме
банков)$7,8 млрд инвестиций, что на 12,5% больше, чем за такой же
период 2012 года.
Основными инвесторами организаций республики были
субъекты хозяйствования России (47,4% от всех поступивших
инвестиций), Соединенного Королевства (24%), Кипра (6,6%),
Нидерландов (4,3%), Австрии (4,1%). Наибольшие суммы
иностранных инвестиций поступили в организации торговли (39,8% от
всех поступивших инвестиций), транспорта (29,6%), промышленности
(18,8%) [1].
На сегодняшний день существует проблема привлечения
прямых иностранных инвестиций из-за неразвитости белорусского
фондового рынка. Полное государственное регулирование, широкий и
жесткий листинг требований к участникам торгов, высокие налоги на
прибыль и недостаточная законодательная база отпугивают
иностранных инвесторов. В Республике Беларусь преобладают
предприятия, деятельность которых не является прибыльной. И эти
предприятия не привлекают иностранных инвесторов. Однако
прикладываются
значительные
усилия
для
улучшения
инвестиционного климата Беларуси и стимулирования привлечения
прямых иностранных инвестиций.
Таким
образом,
прямые
инвестиции
являются
привлекательными для Республики Беларусь, так как в отличие от
других видов инвестиций. Они оказывают непосредственное и
долгосрочное воздействие на экономику. Существует проблема
непрестижности страны на международной арене, недостаточная
включенность Республики Беларусь в международные структуры,
такие как ВТО, ЕС, негативный имидж за рубежом снижает
возможность привлечения иностранного капитала.
1. Национальный интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац.
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Статистический комитет Республики Беларусь. – Минск, 2010. – Режим доступа:
http://www.belstat.gov .by. – Дата доступа: 01.11.2013.
2. Финансы предприятий: учебное пособие / Н.Е. Заяц Ф 59 и др. ; под общ. Ред.
Н.Е. Заяц, Т.И. Василевской. – Мн: Выш. шк., 2005. – 528 с.

УДК 657
Максимова А.В., Мануйленко Н.Ю.
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
Для виживання підприємства в умовах постійного загострення
конкурентної боротьби необхідно вміти реально оцінити фінансовий
стан як свого підприємства, так й існуючих потенційних конкурентів.
Питанням розробки теоретико-методичних та практичних засад
та методичних аспектів оцінки фінансового стану підприємств
приділяють такі науковці, як: Балик І.М., Біленька Н.Б., Литвин Б.М.,
Ніпіаліді О.Ю., Мних Є.В., Усач Б.Ф., Фаріон І.Д., Штефанич Д.А. та
ін.
Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів
збільшення його прибутковості, рентабельності та платоспроможності.
Оцінка фінансового стану підприємства має здійснюватись
шляхом обчислення системи економічних показників, які
характеризують
господарсько-фінансове
становище
суб'єктів
господарювання.
Варто зазначити, що на сьогоднішній день існують певні
складності проведення аналізу фінансового стану українських
підприємств,
обумовлені
декількома
причинами,
зокрема:
нестабільністю економіки; міжнародною економічною кризою;
політичною невизначеністю.
На даному етапі розвитку економіки процес здійснення оцінки
фінансового стану підприємства передбачає використання різних
методів, прийомів, концепцій. Найбільш традиційними методами, за
допомогою яких можна оцінити фінансовий стан підприємства, є
коефіцієнтний аналіз.
Кожне підприємство самостійно визначає систему показників,
що використовуються в аналізі фінансового стану підприємства із
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врахуванням особливостей провадження діяльності підприємства.
Основними недоліками методик діагностики фінансового стану,
як вітчизняних, так й іноземних авторів, є ігнорування галузевих
особливостей [2]. Так застосування в Україні деякими економістами
міжнародних систем оцінок фінансового стану, неадаптованих до умов
вітчизняної економіки, як наслідок, спричиняє прийняття
неправильних управлінських рішень, використання коштів в
низькорентабельних напрямах діяльності, затвердження стратегії
розвитку підприємства, що не відповідає сучасним реаліям розвитку
ситуації на ринку.
Крім цього, проблемою оцінки фінансового стану підприємства є
використання так званих «нормативних» показників. У світовій
практиці такі нормативні показники складаються на основі
багаторічної практики ведення та аналізу статистичних даних по
окремих підприємствах та галузях. В Україні ж такої практики на
даний момент не встановлено, вітчизняні вчені, в більшості,
звертаються до оцінок зарубіжних та лише в певній мірі допускають
зміну нормативних показників, що б враховувала особливості
вітчизняної економіки. Часто подібні оцінки виходять з логічних
висновків, які, однак, не є близькими до практичної діяльності
підприємств України.
Важливим
резервом
поліпшення
фінансового
стану
підприємства може бути підвищення рівня використання вторинних
матеріальних ресурсів, застосування диференційованих цін на
продукцію залежно від терміну її виготовлення, активізація та
підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств. При
цьому, слід зазначити, що при вирішенні питань з покращення
фінансового становища варто враховувати індивідуальні особливості
кожного підприємства, зокрема: сферу бізнесу, групи продукції,
кон‘юнктуру ринку, регіональну інфраструктуру, структуру витрат на
виробництво і управління та ін. [3, с. 17].
Ще однією проблемою реальної оцінки фінансового стану
підприємств України є відсутність (або слабкий розвиток) у державі
ринку цінних паперів, де б обертались акції акціонерних підприємств,
і по яким можна було б судити про положення емітентів, їх
фінансовий стан та розвиток. Крім того, нестабільність законодавчої
бази, також ускладнює проведення аналізу фінансового стану
підприємства.
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Також при проведенні аналізу фінансового стану українські
підприємства стикаються ще з однією проблемою, пов‘язаною з
нестабільністю економіки. Так, у зв‘язку з нестабільністю
національної валюти, в умовах постійної зміни інформації багато
фінансово-економічних показників, розрахованих на певний час,
надалі втрачають свою цінність для аналізу, тобто, в результаті
проведення аналізу не можна стверджувати про його достовірність та
актуальність. Тому українським підприємствам можна рекомендувати
проводити декілька разів на рік оцінку найважливіших показників
фінансового стану підприємства (при цьому, враховується
індивідуальний підхід до визначення найголовніших показників).
Таким чином, оцінка фінансового стану підприємства є однією з
найважливіших
характеристик
забезпечення
ефективного
функціонування суб'єктів господарювання. Однак, аналіз економічної
літератури та врахування сучасних умов свідчить про існування
певних проблем при аналізі. Тому сьогодні актуальним постає
завдання удосконалення форм і методів фінансового забезпечення
функціонування підприємства, зокрема: адаптування методик аналізу
до сучасних економіко-правових умов, а також пошук нових
ефективних шляхів фінансової діяльності.
1. Адамова I.З. Аналіз фінансового стану підприємства: проблемні аспекти та шляхи
їх розв‘язання. / І.З. Адамова // Вісник ЧТЕІ КНТЕУ. - 2011, ғ2.
2. Фурдичко Л.Є. Напрямки оцінки фінансового стану підприємств. / Л.Є.Фурдичко,
О.В. Стецків, І.І. Лютан // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5
3. Ползова В.М. Сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства /
В.М. Ползова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010, ғ5. –
Т. 2.
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складовою оборотного капіталу. Досить велика частка дебіторської
заборгованості у загальній структурі активів знижує ліквідність і
фінансову стійкість підприємства, підвищує ризик фінансових втрат,
погіршує фінансовий стан підприємств, а іноді призводить і до
банкрутства.
Для поліпшення фінансового стану підприємства важливо
проводити аналіз дебіторської заборгованості підприємства, який
повинен бути спрямований на виявлення чинників, що впливають на
зростання дебіторської заборгованості та визначення резервів
спрямованих на зниження її зростання.
Дослідженню питання аналізу дебіторської заборгованості
приділяють увагу вітчизняні науковці, такі як: Болюх М.А.,
Бутинець Ф.Ф., Єдинак Т.С., Кірейцев Г.Г., Мошенський С.З.,
Олійник О.В.,
Попович П.Я.,
Савицька Г.В.,
Славюк Р.А.,
Чумаченко М. Г. та багато інших.
В Україні питання обліку та відображення дебіторської
заборгованості підприємства регламентується П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість», відповідно до якого, дебіторська заборгованість — це
сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [1].
Для здійснення аналізу дебіторської заборгованості важливе
значення має повнота і об'єктивність інформації про стан розрахунків з
дебіторами, що формується на базі даних бухгалтерського обліку
конкретних суб'єктів господарювання [2]. Недоліком проведення
аналізу дебіторської заборгованості є той факт, що інформація, яка
надається для аналізу дебіторської заборгованості недостатньо
деталізована. Відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення
різних видів дебіторської заборгованості у загальній їх структурі є
недоліком, який суттєво впливає на проведення аналізу дебіторської
заборгованості [2].
Вважаємо, що недоліком проведення аналізу є також
невідповідність використовуваної методики аналізу дебіторської
заборгованості. Використання вітчизняних методик аналізу
дебіторської заборгованості не завжди дає змогу однозначно оцінити
стан дебіторської заборгованості, а також ступінь його впливу на
фінансово-господарський
стан
підприємств.
Крім
цього,
застосовування в умовах традиційної за кордоном методики аналізу
дебіторської заборгованості не завжди доцільно через відсутність
необхідного обсягу вірогідної і доступної інформації щодо
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розрахунків з дебіторами.
Зазначені проблеми вказують на необхідність пошуку
специфічних,
нетрадиційних
засобів
аналізу
дебіторської
заборгованості, спрямованих на отримання інформації комплексного
характеру, достатньої для прийняття рішень.
З врахуванням нових умов інформація, вживана при аналізі
дебіторської заборгованості, повинна зазнати серйозних якісних змін,
особливо з точки зору її аналітичності і оперативності представлення.
В зв'язку з цим особливого значення набуває формування такої
системи обліку, яка дозволить отримувати оперативні дані з
достатньою мірою деталізації інформації щодо дебіторської
заборгованості. Створення ефективної моделі обліку дебіторської
заборгованості допоможе здійснювати правильний її аналіз, дозволить
уникнути ризиків неплатоспроможності і зниження показників
ліквідності внаслідок отримання об‘єктивної та своєчасної інформації
для прийняття оптимальних управлінських рішень [3].
Отже, врахування та вирішення всіх зазначених проблем дасть
змогу раціонально та ефективно проводити аналіз дебіторської
заборгованості на підприємстві, що в свою чергу надає змогу
приймати правильні та ефективні управлінські рішення.
1. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» затверджений наказом Міністерства
фінансів ғ. 237 від 8.10.1999 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://
zakon2.rada.gov.ua/
2. Лисенко П.С. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління
підприємством / П.С. Лисенко // Бухгалтерський облік і аудит, – 2011. – ғ9. –
С. 23.
3. Марченко Т.В. Аналіз дебіторської заборгованості як складової оборотних активів
підприємства / Т.В. Петрук // Баланс. – 2012. – ғ82. – С. 36-40.
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Переход к рыночной экономике обусловил рост удельного веса
негосударственного сектора экономики в промышленности. Причиной
тому стали приватизация государственной торговой сети, развитие
индивидуального предпринимательства и сети вещевых и
продовольственных рынков.
Для эффективной финансово-хозяйственной деятельности
организации важное значение имеют вопросы правильности учета
готовой продукции. От этого зависит величина налоговых отчислений,
формирование себестоимости, финансовые результаты предприятия и
вопросы, связанные с совершенствованием методологии учета
деятельности предприятий. Поэтому вопросы правильной постановки
и организации бухгалтерского учета готовой продукции имеют
первостепенное
значение
для
формирования
информации,
необходимой для принятия управленческих решений [1, с. 98].
Большое значение для правильной организации учета движения
готовой продукции имеет разработка ее номенклатуры - перечня
наименований видов изделий, вырабатываемых данным предприятием
[2, с. 273].
В открытом акционерном обществе «Спецжелезобетон» имеется
склад готовой продукции, на котором хранится выпускаемая из
производства продукция (трубы, шпалы, блоки и т.д.). Ответственным
по складу является материально-ответственное лицо (кладовщик),
которое несет ответственности за сохранность и правильность учета
готовой продукции на складе.
Готовая продукция на складе ОАО «Спецжелезобетон»
учитывается в карточках складского учета. Они составляются на
основании накладных на приход из производства. После каждой
записи в карточке (книге) выводится новый остаток. Карточки
хранятся на складе в специальных ящиках, они располагаются по
группам изделий, а внутри них по номенклатурным номерам.
Таким образом, объем производства продукции взаимосвязан с
планом отгрузки продукции, который формируется на основании
договоров поставки.
Учет готовой продукции на складах обеспечивает получение
оперативных и точных данных об остатках продукции по каждому
наименованию в разрезе отдельных видов и сортов.
В ОАО «Спецжелезобетон» применяется оперативнобухгалтерский (сальдовый) метод учета готовой продукции. Его суть
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сводится к тому, что на складе ведется количественно-сортовой учет
готовой продукции.
В бухгалтерии учет готовой продукции ведется только в
денежном выражении в разрезе субсчетов, групп готовой продукции и
материально-ответственных лиц.
Сальдовый метод учета готовой продукции уменьшает объем
учетных работ, обеспечивает лучший контроль за наличием и
сохранностью готовой продукции, освобождает учетных работников
от ведения трудоемкого аналитического учета и составления сортовых
оборотных ведомостей, упрощает сверку аналитического учета с
синтетическим. К этому и сводятся преимущества данного метода
перед другими.
Таким образом, в ОАО «Спецжелезобетон» связь между
складским учетом готовой продукции и учетом в бухгалтерии
осуществляется с помощью составления ведомости наличия товара.
При автоматизации учет готовой продукции осуществляется по
видам изделий, их сортам, ценам в натуральных показателях и
стоимостных измерителях. На компьютере оперативно получают
сведения о движении готовой продукции на любую дату в заданных
группировках.
На перспективу следует предусмотреть связь между участками
бухгалтерии, а также выход итоговых данных с каждого участка на
компьютер главного бухгалтера для составления главной книги и
бухгалтерского баланса.
На перспективу следует предусмотреть связь между участками
бухгалтерии, а также выход итоговых данных с каждого участка на
компьютер главного бухгалтера для составления главной книги и
бухгалтерского баланса.
В результате проведенного исследования можно сделать
следующие выводы и предложения:
1. Вид учетной цены должен быть зафиксирован в учетной
политике организации.
2. Изучение законодательной базы создает условия для
субъектов хозяйствования эффективно организовать бухгалтерский
учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии.
3. Правильность ведения карточек систематически проверяется
работниками бухгалтерии, которые осуществляют контроль и
приемку-сдачу документов со склада в бухгалтерию.
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4. В бухгалтерии ОАО «Спецжелезобетон» ведется учет
готовой продукции в накопительных ведомостях движения
материальных ресурсов по приходу. В данных ведомостях
накапливается информация о количестве поступившей готовой
продукции из производства за месяц.
5. В ОАО «Спецжелезобетон» связь между складским учетом
готовой продукции и учетом в бухгалтерии осуществляется с
помощью составления ведомости наличия товара. При этом
используется сальдовый метод учета готовой продукции.
6. Следует с помощью локальной сети объединить бухгалтерию
со складом готовой продукции и компьютером главного бухгалтера.
Это позволить повысить эффективность учета готовой продукции и в
бухгалтерии, и на складе готовой продукции.
7. Перспективным направлением совершенствования учета
готовой продукции является создание автоматизированного рабочего
места бухгалтера.
Бухгалтерский учѐт: учебно-методический комплекс. В 2 ч. Ч.1 / Под общ.ред.
А.И. Балдиновой ; Минский институт управления. - Мн.: МИУ, 2006. - 207 с.
2. Левкович, О.А. Бухгaлтерский учет: учебное пособие / О.А. Левкович,
И.Н. Тарасевич. - 7-е изд., перераб. и доп. - Минск: Амaлфея, 2011. - 768с.
1.
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СТРАХОВАНИЯ
Сточки зрения эффективного функционирования обеспечения
устойчивого финансового состояния страховой организации,
основным является вопрос ее обеспеченности финансовыми ресурсами
и их достаточность. Эти вопросы приобретают особую актуальность в
современных условиях формирования модели инновационной
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экономики Республики Беларусь, когда появляются новые
инновационные риски и отсутствует достаточная экстраполированная
статистическая база о потерях, возникших при планировании и
реализации инновационных проектов.
Основной целью исследования является разработка методики
анализа финансовых ресурсов страховой организации на основе
детализированных данных бухгалтерского учета [1, с.265].
В ходе исследования было выявлено, что основным источником
для анализа является финансовая отчетность и данные бухгалтерского
учета. Вместе с тем, традиционный бухгалтерский учет страховых
операций не позволяет адекватно сопоставлять полученные и
заработанные премии в разрезе целевого назначения с
соответствующими расходами. Это связано с тем, что не производится
разделение страховой премии-брутто на основные составляющие и
нарушены основные учетные принципы. Также к числу недостатков
действующей методики бухгалтерского учета относятся:
1) отсутствие четкой и тесной взаимосвязи основных
естественных этапов исполнения договора страхования с их
отражением в учете;
2) игнорирование при осуществлении учетных процедур ряда
обьективных бизнес-операций, присущих технологическому циклу
страхования;
3)
отсутствие
взаимосвязанного
отражения
движения
зарезервированных финансовых ресурсов с момента их формирования
до момента их использования [2, с.263].
Указанные недостатки учетной практики в свою очередь
отрицательно
сказываются
на
результатах
аналитических
исследований и обьективности анализа достаточности финансовых
ресурсов, финансового состояния и платежеспособности страховой
организации.
Предлагаемая методика бухгалтерского анализа финансовых
ресурсов страховых органнзаций основана на анализе данных, которые
получены на базе применения:
1) концепции гармонизации, своевременного и полного
отраження каждой бизнес-операции технологического цикла
страхования;
2) структурно-функциональной схемы страхового взноса;
3) динамического подхода к учетному процессу;
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4) формирования информации посредством последовательного и
правильного применения основополагающих учетных принципов.
Данная методика позволяет проводить детализированный по
целевому назначению бухгалтерский анализ формирования и
использования финансовых ресурсов страховой организации, в ходе
осуществления страховой деятельности. Предлагаемая методика
позволяет проводить как вертикальный (структурный), так и
горизонтальный анализ [3, с.109].
Проведенное исследование позволяет сделать следующие
выводы. Применяемая в страховых организациях учетноаналитическая практика имеет существенные недостатки, которые
заключаются:
1) в неполном н несвоевременном отражении основных бизнеспроцессов технологического цикла страхования;
2) в нарушении либо неверном применении основных учетных
принципов;
3) в статическом подходе к отражению страховых резервов и
обязательств.
Указанные недостатки приводят к тому, что формируемые
посредством действующей учетной методики массивы финансовой
информации не обладают необходимым уровнем обьективности,
аналитичности, детализации.
Предложенная методика бухгалтерского анализа позволяет
устранить недостатки, расширить и углубить действующую учетноаналитическую практику страховых организаций, способствует
повышению
качества,
глубины
и
оперативности
оценки
сбалансированности
страхового
портфеля,
результативности
деятельности по страхованию иному, чем страхование жизни.
Комплексное применение предложенных учетно-аналитических
методик позволит обеспечить своевременную и релевантную
информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих
решений, касающихся формирования и использования финансовых
ресурсов страховой организации.
1. Панков, Д.А. Бухгалтерська інтерпретація реальннх фінансових потоків страхових організацій:
перспектива розвитку обліковоi методики в Республіці Білорусь / Д.А. Панков, О.А. Русак //
Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз /ЖДТУ. Житомир, 2010. - Випуск 2 (17): Проблеми теоріi та методологіі бухгалтерського обліку,
контролю і аналізу. - С. 264-272.
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2. Русак, О.А. Взаемозв‘язок основних етапів виконання договорів страхування і iх відображения в
обліку: стан та розвиток / О.А. Русак // Міжнародний збірник наукових праць. Серія:
Бухгаптерський облік, контроль і аналіз /ЖДТУ. - Житомир, 2009. - Випуск 3 (15) : Проблеми
теоріi та методологіi бухгалтерського обліку, контролю і аналізу.-С. 261-266.
3. Русак, О.А. Новые концептуальные подходы к оценке страховых резервов и модели их учета /
О.А. Русак // Вестник ПГУ. Серия й, Экономические и юридические науки. - 2009. - ғ 10. - С.
109-113.

УДК 657
Мельник Д.Ю., ст. гр. ЛГ-45
*Науковий керівник: Панасюк Н.В.
Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька
СВІТ НА ПРОДАЖ (СВІТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА В
СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ)
За останні декілька років на всій планеті розпочалася гонка за
контроль над сільськогосподарськими землями, 60 млн га землі вже
змінили власників, декілька десятків мільйонів в найближчі роки чекає
така ж участь. В глобальному масштабі розігрується захват земель в
стилі «дикого заходу». Ковбої – інвестори із розвинутих країн, індіанці
– фермери бідних країн.
В травні 2010 року, другий рік поспіль, фінансисти і світові
експерти в області сільського господарства збираються в Нью-Йорку
на конференцію із інвестицій в сільське господарство, пізніше
конференції з цього питання відбулися у Лондоні і Женеві. Криза 2008
року стала першим дзвінком для фінансового світу, який вирішив, що
сільське господарство перспективна галузь, набагато надійніша, ніж
спекуляції на фондовому ринку, і сюди ринули капітали.
Чому ж раптом інвестори так зацікавилися землею? Тому що
розуміють, що з цим видом інвестицій менше шансів збанкрутувати.
Вирощувати більше, щоб нагодувати світ - вигідний бізнес для
інвесторів. Звідки вони прибули? З багатих західних країн, в першу
чергу із США та багатих європейських країн, крім цього вони
приїхали із Азії, в першу чергу з Японії та Південної Кореї, обидві ці
країни не можуть задовольнити свою потребу в продуктах, а також із
Китаю та Індії, держав з постійно зростаючими потребами і засобами, і
завершують список інвестори із країн Персидської затоки, які теж
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беруть участь у гонці за сільськогосподарськими угіддями. Куди ж
вини інвестують? В землі по всьому світу, в Північній Америці та в
більш неочікуваних місцях, таких як Австралія чи Нова Зеландія, та в
деяких країнах Азії, чи навіть Африці, де багато країн володіють
великим незадіяним земельним потенціалом, і на кінець інвестори
проявляють ростучий інтерес до країн східної Європи та центральної
Азії, зокрема і України. Виникає нова світова карта сільського
господарства.
В наш час коли весь світ - одне велике село, неможливо жити
усамітнено, слід об‘єднуватися. Доводиться ділитися знаннями і
досвідом з усім світом, інакше ви не зможете втриматися на ринку,
якщо ви замкнетеся наодинці з новими технологіями і інформацією,
вам не витримати глобальної конкуренції. В Ефіопії вся влада
зосереджена в руках єдиної політичної партії, опозиційні сили і преса
мовчать, проте за останні декілька років країна переживає
економічний бум із середньорічними темпами росту 7%. Влада останні
15 років активно веде політику лібералізації, центр Аддис-Абеба
перетворився в гігантський будівельний майданчик. Біржа спеціальної
сировини і напівфабрикатів відкрилась ще в 2008 році. В останні роки
в Ефіопію ринули іноземні інвестори, влада робить все можливе щоб
привабити їх, для того щоб полегшити їм відкриття власної справи.
Індустріалізація і урбанізація як моделі розвитку потребують
часу, проте чи кращий це шлях щоб вивести Ефіопію з бідності, в
країні багато хто голодує? В 2009 році продовольча програма ООН
представила Ефіопії допомогу на 13 млн доларів, в державі більше ніж
вдосталь землі, щоб прокормити її народ. Чи допоможе притік
інвесторів вирішити проблему голоду в Ефіопії, чи допоможуть
технології, продуктивність, і підвищення врожайності нагодувати
населення?
Ми вступаємо в період, коли питання про доступ до
продовольства стає все гострішим і ми повинні все серйозніше про це
задуматись і почати прислуховуватись до фермерських організацій,
тваринників і рибалок, людей, які десятиліттями, якщо не
поколіннями, просять про допомогу. Вони можуть нагодувати світ,
проте їм необхідна підтримка.
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Полесский государственный университет
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения так, как она
играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является еѐ
важным элементом. Оценка эффективности рекламы является больным
местом большинства предприятий. И это вполне понятно, т.к. на рекламу
тратятся многие миллионы рублей, а результативность от нее часто
непонятна не только руководителям, но и маркетерам. Реклама является
одним из важных, но не всегда главным методом продвижения, и уже
поэтому оценка ее роли в увеличении объема сбыта представляется
затруднительной.
Простейшим методом определения экономической эффективности
рекламы является сравнение товарооборота до и после проведения
рекламного мероприятия. По этому методу экономическая
эффективность рекламы определяется либо путем сопоставления
товарооборота за определенный отрезок времени, когда товар
подвергался воздействию рекламы, с данными за аналогичный период
времени, когда товар не рекламировался, либо путем сопоставления
ежедневного товарооборота до и после проведения рекламного
мероприятия в текущем периоде времени.
Первый способ в случае рассмотрения данных, полученных в
разные годы, требует корректировки из-за роста цен вследствие
инфляции. При использовании второго способа обычно рассматриваются
данные за текущий год, поэтому возможно прямое сопоставление
значений показателей, без необходимости проведения корректировок. По
этой же причине точность результатов, полученных вторым методом,
выше точности первого метода, так как при использовании
корректировок вносится погрешность.
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Окончательные выводы об экономической эффективности рекламы
получают в результате сравнения дополнительной прибыли, полученной
в результате использования рекламы, с расходами, связанными с ее
осуществлением.
Основным материалом при анализе экономической эффективности
результатов стимулирующих сбыт мероприятий фирмы служат, как и при
анализе эффективности рекламы, статистические и бухгалтерские данные
о росте товарооборота. На основе этих данных можно исследовать
экономическую эффективность одного или сразу нескольких
мероприятий по стимулированию сбыта, а также – всей деятельности
фирмы по стимулированию сбыта.
Измерение экономической эффективности стимулирования сбыта
не представляет больших трудностей, так как эти меры дают эффект
сразу после начала их использования, а после их окончания эффект
исчезает. Но для того, чтобы получить наиболее приближенные к точным
результаты, следует рассматривать изменения экономических
показателей деятельности фирмы под действием лишь кампании по
стимулированию сбыта, не проводя в это же время других мероприятий
по продвижению, в период времени, когда влияние других факторов,
влияющих на объем товарооборота, мало или предсказуемо настолько,
что может быть учтено при расчетах.
Расчет экономической эффективности стимулирования сбыта
товаров фирмы проводится по следующим методам:
1.Расчет экономического эффекта рекламирования.
Экономический эффект рекламирования – это разница межу
прибылью, полученной от дополнительного товарооборота, вызванного
рекламными мероприятиями, и расходами на рекламу.
Э = (Тд * Нт) / 100 – (3р + Рд),
где Э – экономический эффект рекламирования (руб.);
Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы
(руб.);
Нт – торговая надбавка за единицу товара (в % к цене реализации);
Зр – затраты на рекламу (руб.);
Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота (руб.).
Экономический эффект рекламных мероприятий может быть:
положительным – затраты на рекламу меньше дополнительной прибыли;
отрицательным – затраты на рекламу выше дополнительной прибыли;
нейтральными – затраты на рекламу равны дополнительной прибыли.
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2.Расчет экономической эффективности рекламы методом целевых
альтернатив.
Экономическая эффективность рекламы может определяться
методом целевых альтернатив путем сопоставления планируемых и
фактических показателей, оцениваемых как результат вложения средств в
рекламную компанию.
К = (Пф / По) * 100%,
где К – уровень достижения планируемого уровня прибыли (%);
Пф – фактический объем прибыли за период действия рекламы
(руб.);
По – планируемый объем прибыли за период действия рекламы
(руб.).
На основании данных ООО «MaxAutoShrot», которое
специализируется на продаже запасных частей и комплектующих
изделий для легковых автомобилей, а также оказанием сервисных услуг
была проведена оценка эффективности рекламной деятельности.
Компанией был выполнен рекламны план включающий телевизионную
рекламу, радио рекламу, печать визитных карточек ,а также размещение
объявлений на рекламных щитах. Суммарные затраты по рекламной
деятельности составили 17240 тыс. бел. рублей. Планируемый объем
прибыли установлен в размере 164200 тыс. бел. рублей. Фактический
размер прибыли составил 197439,7 тыс. бел. рублей из которой 142420,58
тыс. бел. рублей продажа запасных частей и комплектующих изделий и
55019,12 тыс. бел. рублей – сервисное обслуживание. Торговая надбавка
за единицу товара – 108%. Дополнительный объем продаж и оказание
услуг составил 43942,34 тыс. бел. рублей. Дополнительные расходы по
приросту продаж составили 4300 тыс. бел. рублей.
На основании приведенных выше данных рассчитан
экономический
эффект
рекламирования,
который
составил
25917,72 тыс. бел. рублей.
Экономическая эффективность рекламы рассчитанная методом
целевыхальтернатив составила 120,24% .
Таким образом ООО «MaxAutoShrot» провела эффективные
рекламные мероприятия и получила чистую прибыль в размере 25917,72
тыс. бел.рублей.
В целом можно сказать, что использование рекламных
коммуникаций сегодня касается почти всех аспектов маркетинговой
деятельности очень многих фирм, причем еѐ роль постоянно
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увеличивается в связи с высокой конкуренцией на рынке.
1. Хапенков В.Н. «Организация рекламной деятельности». - Москва: Академия, 2005. 240 с.
2. Рогожин М.И. « Теория и практика рекламной деятельности». - Альфа-Пресс, 2010. 208 с.

УДК 657
Мирский И.П., ст. гр. 1111212
*Научный руководитель: Мальцевич Н.В., к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Активность
инвестиционной
деятельности
предприятий
определяется, прежде всего, стабильностью их финансового
состояния,
эффективностью
использования
имеющихся
производственных, технологических, материальных и трудовых
ресурсов.
Участниками
мониторинга,
проведѐнного
управлением
экономического анализа и прогнозирования по материалам,
представленным Главными управлениями Национального банка
Республики Беларусь по областям (конъюнктурные и инвестиционные
анкеты
предприятий-участников
системы
"Мониторинг
предприятий"), использовано 45,6 трлн рублей инвестиций в основной
капитал, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на
32,5 процента (в реальном выражении произошло снижение на 24,2
процента). Показатели скорректированы на дефлятор ВВП, который за
2012 год составил 174,9 %.Налоговые льготы и преференции имеют
134 предприятия (или 7,2 процента от общего количества участников
опроса). В региональном разрезе участники мониторинга
распределились следующим образом: Брестская область - 15,7
процента; Витебская - 13,6 процента; Гомельская - 13,7 процента;
Гродненская - 12,4 процента; г. Минск - 16,8 процента; Минская
область - 12,5 процента и Могилевская область - 15,3 процента [1,
с. 28].
Накопленный потенциал инвестиционной базы предприятий в
форме производственных мощностей относительно IV квартала 2011 г.
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использовался
более
активно.
Уровень
использования
производственных мощностей в IV квартале 2012 г. предприятиями
обследуемых видов экономической деятельности составил в среднем
80,2 процента и по сравнению с IV кварталом 2011 г. увеличился на
0,8 процентного пункта. Имеющиеся производственные мощности в
связи с ожидаемым спросом были избыточны у 85 предприятий (или
4,7 процента), недостаточны у 299 предприятий (16,7 процента) и
достаточны у 1 410 предприятий (78,6 процента). В IV квартале 2011 г.
это соотношение составляло 6,2 процента, 16,2 процента и 77,7
процента соответственно. Следует отметить, что по сравнению с IV
кварталом 2011 г. увеличение доли предприятий, указавших на
недостаток имеющихся производственных мощностей, наблюдалось
только в строительстве [1, с. 30].
По оценкам предприятий, наиболее значимыми факторами,
ограничивающими рост производства в IV квартале 2012 г., являлись:
недостаток денежных поступлений для финансирования текущей
деятельности, неплатежи потребителей, высокие цены на сырьѐ,
недостаток оборотных средств и недостаточный спрос на продукцию
предприятий. Наибольшая доля предприятий, испытывающих
воздействие недостатка денежных поступлений для финансирования
своей текущей деятельности, отмечалась в строительстве (66,4
процента), на транспорте (60,6 процента) и в промышленности в целом
(48,4 процента). Высоким значение этого фактора было в
обрабатывающей промышленности (48,6 процента). Существенным по
степени влияния на рост производства продукции (товаров, работ,
услуг) является такой фактор, как неплатежи потребителей. Его
отметили 43,2 процента предприятий, в том числе в промышленности
- 45,5 процента, на транспорте - 51,8 процента, в строительстве –
51 процент, в торговле - 24,4 процента. Наиболее значимым этот
фактор был для предприятий по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды (66,7% исследуемых предприятий).
Высокие цены на сырье, материалы, товары как на фактор
ограничения роста производства продукции (товаров, работ, услуг)
отметили 40,1 процента респондентов против 60,8 процента в IV
квартале 2011 г., в том числе 43,1 процента промышленных
предприятий (65,1 процента), 49,1 процента предприятий транспорта
(64,8 процента), 36 процентов строительных организаций
(60,1 процента) и 37,1 процента предприятий торговли (54,4 процента)
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[1, с. 32].
Недостаточный спрос на выпускаемую продукцию (товары,
работы, услуги) 30 процентов предприятий отметили как фактор
ограничения роста производства в IV квартале 2012 г. (годом ранее 25,8 процента). Наиболее значимым этот фактор был для
промышленности (40,3 процента в IV квартале 2012 г. против 29,4
процента годом ранее), торговли (34,6 процента и 27,2 процента), а
также транспорта (18,6 процента и 28,8 процента). Наименьшее его
значение наблюдалось в строительстве - 16,9 процента (в IV квартале
2011 г. - 17,6 процента). Влияние таких факторов, как недостаток
квалифицированных кадров, наличие на рынке аналогичной импортной
продукции и недостаток необходимого оборудования в IV квартале
2012 г. возросло по сравнению с IV кварталом 2011 г. В то же
времявлияние таких факторов, как налоговые платежи и
административное ограничениецен снизилось [1, с. 34].
Недостаточную кредитоспособность отметили 15,1 процента
предприятий (в IV квартале 2011 г. - 14,9 процента), в том числе 19,4
процента промышленных предприятий (18,2 процента), 15,8 процента
предприятий транспорта (13,8 процента), 16,2 процента строительных
организаций (16,2 процента), 6,8 процента предприятий торговли (9,2
процента). В IV квартале 2012 г. по сравнению с IV кварталом 2011 г.
существенно
снизилось
влияние
инфляции
как
фактора,
ограничивающего инвестиционную деятельность. Этот фактор
значимым отметили 11,2 процента предприятий (годом ранее 33,3 процента). В промышленности на данный фактор указали
10,5 процента респондентов (31,8 процента в IV квартале 2011 г.), на
транспорте - 10 процентов (34,7 процента), в строительстве 9,8 процента (38,3 процента), в торговле - 15,5 процента (29,6
процента). В IV квартале 2012 г. относительно IV квартала 2011 г.
отмечается рост удельного веса предприятий, указавших на то, что
уровень налоговой нагрузки ограничивает их инвестиционную
деятельность, однако значимость обязательной продажи валюты
снизилась [1, с. 39].
Таким образом, в IV квартале 2012 г. по сравнению с
IV кварталом 2011 г. финансовое состояние предприятий ухудшилось,
однако их инвестиционная активность увеличилась. Несколько
увеличился уровень использования производственных мощностей.
Снизился средний срок обеспеченности производственной программы
178

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

заказами. Уменьшилась доля предприятий, обеспеченных заказами
менее чем на 1 месяц. Основными ограничивающими рост
производства факторами являлись:
1) недостаток денежных поступлений;
2) неплатежи потребителей;
3) высокие цены на сырьѐ.
При этом значительно сократилось влияние высоких цен на
сырьѐ.
По-прежнему
основными
мотивами
инвестиционной
деятельности предприятий являлись поддержание мощностей,
интенсификация и модернизация производства, а также расширение
производства. Преобладающей формой инвестиций являлись
вложения в технологическое оборудование. Доля предприятий,
использовавших эту форму вложений, несколько увеличилась.
Основными источниками инвестиций являлись прибыль,
амортизация и кредиты банков. Сохранилась тенденция увеличения
доли предприятий, использовавших прибыль, при сокращении
использующих амортизацию и кредиты банков [1, с. 27].
1. Мониторинг предприятий реального сектора экономики Республики Беларусь за
январь-декабрь 2012 г.: аналитическое обозрение/ Национальный банк Республики
Беларусь/ Управление экономического анализа и прогнозирования по материалам,
представленным Главными управлениями Национального банка Республики
Беларусь по областям. – Минск, 2013. – 55 с.
2. Крувшиц, Лутц. Финансирование и инвестиции. Перевод с немецкого под общей
редакцией В.В. Ковалѐва. - Мн., 2000.

УДК 657.471.62:658.588.8-048.78
Мірошниченко А.О., ст. гр. ОА-08 1/11
*Науковий керівник: Мезенцева Н.М., к.е.н., доцент
ДВНЗ «Запорізький національний університет»
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА РЕМОНТ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
В процесі господарської діяльності основні засоби, у зв‘язку з
тривалим використанням, зазнають фізичного та економічного
спрацювання, а також техніко – економічного старіння. Для усунення
зношення застосовують різні форми поліпшення основних засобів:
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технічне обслуговування, ремонт, модернізацію, реконструкцію тощо.
Дослідження шляхів удосконалення обліку витрат на ремонтні роботи
основних засобів може виявити значні резерви підвищення
ефективності їх використання.
З набуттям чинності ПКУ більш сильно проявилися проблеми
щодо обліку і оподаткування витрат на ремонт та поліпшення
основних засобів, насамперед це стосується витрат на ремонт.
Порядок обліку цих витрат регулюється Податковим кодексом
України, де зазначено, що первісна вартість основних засобів
збільшується на суму витрат, що перевищує 10 відсотків сукупної
балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають
амортизації на початок звітного податкового року, з віднесенням суми
поліпшення на об‘єкт основного засобу, щодо якого здійснюється
ремонт та поліпшення [2, п.11 та 12 ст.146].
Бухгалтерський облік витрат, пов‘язаних з поліпшенням
основних
засобів,
врегульовано
Положенням
(стандартом)
бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», та Методичними
рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів,
затверджених наказом МФУ від 30.09.2003 р. ғ 561. В
бухгалтерському обліку витрати на поліпшення основних засобів
умовно поділяють на два типи:
1. Витрати по поліпшенню основних засобів, в результаті
здійснення яких економічні вигоди, первинно очікуванні від
використання об‘єкта зростають (модернізація, модифікація, добудова
тощо). Витрати на проведення таких заходів збільшують первісну
вартість об‘єктів основних засобів (п. 14 П(С)Б07) і підлягають
відображенню на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Для цього до
даного рахунку необхідно відкрити
додатковий субрахунок 156 «Витрати на поліпшення об‘єктів
основних засобів». Після завершення модернізації, добудови,
дообладнання, реконструкції об‘єкта витрати на його поліпшення
списують з рахунка 15 «Капітальні інвестиції» в загальній сумі витрат
знос дебетується рахунком 10 «Основні засоби».
2. Витрати, що здійснюються для підтримання об‘єкта основних
засобів в робочому стані (технічне обслуговування, поточний ремонт
та інші), в результаті яких економічні вигоди, первинно очікуванні від
використання об‘єкта, не збільшують балансову вартість об‘єкта, а
відносяться до витрат відповідного звітного періоду. Облік зазначених
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витрат ведеться згідно П(С)БО 16 «Витрати» на дебеті рахунків: 23
«Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні
витрати», 93 «Витрати на збут» та ін. (залежно від місця використання
об‘єктів) в кореспонденції з кредитом відповідних рахунків активів і
зобов‘язань. Звідси виходить, що окремої статті для обліку поточних
витрат на ремонт стандартом не передбачено, і це можна вважати
досить суттєвим недоліком.
Керівник підприємства приймає рішення про те, чи витрати на
ремонт основних засобів призведуть до зростання майбутніх
економічних вигод або спрямовані на підтримання об‘єкта в робочому
стані. В будь-яких комбінаціях ремонти та поліпшення мають
розбіжності в бухгалтерському та податковому обліку: у
бухгалтерському обліку, наприклад, можуть включатися до витрат, у
той час як у податковому обліку — через перевищення 10% ліміту
підлягатимуть амортизації, або ж, навпаки, у бухгалтерському обліку
— можуть капіталізуватися якщо, припустимо, проводяться
поліпшення. Хоча в п. 14 П(С)БО 7 зазначено, що первісна
(переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму
витрат, пов‘язаних з поліпшенням та ремонтом об‘єкта, визначену у
порядку, встановленому податковим законодавством.
Ремонт основних засобів може здійснюватися двома способами –
із залученням сторонніх організацій (підрядним способом) або
власними силами (господарським способом).
Найважливішими напрямами розв‘язання накопичених проблем
та удосконалення бухгалтерського і податкового обліку витрат з
поліпшення основних засобів є:
- доопрацювання нормативно-правових актів, що регулюють
бухгалтерський і податковий облік у частині розкриття поняття
„поліпшення‖ та наведення єдиної обґрунтованої класифікації його
видів;
- удосконалення форми первинного обліку ОЗ-2 з її одночасним
перейменуванням на „Акт приймання-здачі відремонтованих та
поліпшених об‘єктів‖ і одночасним доповненням її висновком, що
підписується комісією, яка об‘єктивно визначатиме можливість
зростання майбутніх економічних вигід, первинно очікуваних від
використання об‘єкта;
- визначення основних рахунків та методичних рекомендацій з
обліку цих витрат, особливо з урахуванням видів поліпшення, що
181

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

дозволить уникати можливих помилкових бухгалтерських записів і
полегшити формування інформаційної бази аналізу.
Запропоновані шляхи удосконалення обліку витрат на ремонтні
роботи основних засобів є важливим резервом підвищення
ефективності діяльності господарюючих суб‘єктів.
1. Закон України від 16.07.1999 р. ғ996-XIV«Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні».
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. ғ2755-VI. Кодифіковано. Зі змінами і
доповненнями, в редакції станом на 16.07.2013 р.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

УДК 339.172.2(476)
Мурина И.А., ст. гр. 1121112
*Научный руководитель: Володько О.В., к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Конкуренция
соперничество,
соревнование
между
выступающими на рынке товаропроизводителями за наиболее
выгодные условия производства и сбыта товаров для получения на
этой основе максимально возможной прибыли. Беларусь придает
конкурентоспособности своих товаров и услуг приоритетное значение.
Завоевание подобающего места в мировой экономике в современных
условиях необходимо для обеспечения устойчивого развития страны,
роста благосостояния ее граждан, расширения взаимовыгодного
сотрудничества в мире.
Проблема конкурентоспособности фирм, отраслей, стран -- одна
из наиболее актуальных и динамичных в мировой экономике, ибо на
ее анализ влияют многие факторы, прежде всего изменения темпов
экономического роста стран, уровень безработицы, место страны или
фирмы в мировой экономике и т.п. Значимость этой проблемы
особенно возрастает в условиях растущей глобальной экономической
конкуренции за право каждой страны занять достойное место в
системе мирового хозяйства.
Но становлению полноценной конкуренции в Республике
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Беларусь препятствуют:
1.Кризис экономики, высокая инфляция, финансовая
нестабильность;
2.Искусственные
административные
барьеры
для
новыххозяйствующих субъектов, устанавливаемые республиканскими
и местными органами исполнительной власти.
3.Несовершенство и недостаток статистической информации,
инфраструктуры поддержки предпринимательства;
4.Формальный
характер
акционирования
белорусских
предприятий, отсутствие открытого для всех рынка ценных бумаг;
5.Отсутствие в госбюджете средств для инвестиций;
ограниченные кредитные возможности коммерческих банков;
незрелость финансового рынка.
К основным конкурентным преимуществам Беларуси относятся,
в частности: выгодное экономико-географическое положение;
развитая система транспортных коммуникаций и производственная
инфраструктура в целом; значительные земельные, водные и лесные
ресурсы; наличие ряда полезных ископаемых; значительный научнотехнический потенциал; многоотраслевой промышленный комплекс;
высокий общеобразовательный уровень населения и др.
Без вмешательства государственных структур конкуренция
может превращаться в разрушительную силу для экономики. Для
обуздания конкуренции и удержания ее на уровне нормального
стимулятора экономики государство в своих законах определяет
‖правила игры‖ соперников. В этих законах фиксируются права и
обязанности
производителей
и
потребителей
продукции,
устанавливаются принципы и гарантии действий участников
конкуренции. В современных условиях конкурентоспособность
учитывает не только макроэкономические факторы, но и качество
рабочей силы, ее способность практически внедрять инновации.
Высокий уровень образования -- важный двигатель национальной
экономики, который (наряду с другими факторами) должен быть
широко использован в процессе перевода белорусской экономики на
инновационный путь и повышения ее конкурентоспособности [1].
Повышение
международной
конкурентоспособности
белорусских товаропроизводителей может быть обеспечено за счет:
- совершенствования механизма стимулирования эффективного
использования предприятиями прироста валютной выручки на закупку
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новых технологий и «ноу-хау» из высокоразвитых стран;
- привлечения инвестиций для модернизации технологий и
снижения энергоемкости и материалоемкости производства;
- развития экспорта национального капитала и корпоративных
связей с ведущими мировыми фирмами и участия в реализации
транснациональных проектов;
- развития конкурентоспособной транспортной системы на
международном рынке транспортно-экспедиционных услуг;
- упрощения процедур во внешней торговле в соответствии с
принципами международных организаций, в том числе порядка
таможенного оформления грузов на пограничных пропускных пунктах
и электронного обмена данными.
В Республике Беларусь разработана и реализуется Национальная
стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2020 года, в
рамках которой генеральной целью устойчивого развития Беларуси
определено обеспечение стабильного социально-экономического
развития при сохранении благоприятной окружающей среды и
рациональном использовании природно-ресурсного потенциала для
удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений [2].
Изучение зарубежного опыта реализации конкурентной
политики дает основание считать, что в Беларуси также необходимо
проводить институциональные преобразования - осуществить
структурную перестройку экономики, обеспечить рациональное
сочетание различных форм собственности и эффективное
функционирование государственной, снижение уровня монополизации
экономики и становление конкурентной среды, финансовое
оздоровление страны и проведение земельной реформы.
Роль государства как регулирующего органа, сдерживающего
монополистические тенденции и поощряющего конкурентные
отношения, состоит не в запрете монополий как таковых, а в создании
системы
мер,
поощряющих
состязательность
на
рынке,
стимулирующих деловую активность, поддерживающих соблюдение
принципа равных возможностей [3, c.110].
Беларусь необходима своя концепция, призванная не столько
спасать и защищать конкуренцию, сколько создавать условия для ее
возникновения,
способствовать
формированию
новых
производственных структур, лишенных возможности злоупотреблять
монопольным положением на рынке; а также предотвращать сговоры
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между предприятиями, выпускающими однородную продукцию с
целью навязывания своей воли потребителям, стимулировать
диверсификацию предприятий, развитие малого бизнеса.
Таким образом, государство играет активную роль в
регулировании
конкуренции
в
национальных
границах,
руководствуясь общенациональными интересами. Именно от
государства во многом зависит создание условий для благоприятной
конкурентной среды. Несмотря на то что конкуренция в силу своего
стихийного характера может вызвать побочные отрицательные
экономические и социальные последствия, она все же является
главным двигателем современного прогресса, производства
высококачественной и конкурентоспособной продукции. Кроме этого,
поддержка и помощь должны заключаться в развитии и укреплении
информационной
базы
потребительского
рынка;
создании
возможности сертификации и контроля качества товаров и упрощении
их процедуры; создании кредитной системы, доступной всем
субъектам рынка; упрощении процедуры налогообложения;
сокращении форм отчетности для частного предпринимателя;
обеспечении соблюдения требований закона всеми участниками
рыночных отношений. Только в этом случае можно ожидать от
субъектов рынка отказа от неэффективных, полулегальных и
недобросовестных форм конкурентного поведения на рынке,
повышения цивилизованных и добросовестных форм конкуренции на
потребительском рынке республики.
1. Развитие конкуренции - первоочередная задача экономики Беларуси. А.Н.
Ковтуненко, Экономика и управление. ғ3, 2012г., с.82-86.
2. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 года. Минск: Юнипак, 2011.
3. Санько Г.Г. Монополизм и конкурентная политика в трансформируемой
экономике.// ―Белорусский экономический журнал‖. - 2009, ғ 2. с. 100-111.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З
ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Промисловість будівельних матеріалів є базовою складовою
будівельного комплексу, яка включає такі виробництва: видобуток і
первинна обробка мінерально-будівельної сировини (піску, гравію,
щебеню, побутового каменю та ін.); виробництво в‘яжучих матеріалів
(цементу, вапна, гіпсу, та ін.); виробництво стінових матеріалів (цегли,
конструкцій, блоків та ін.). Оскільки промисловість будівельних
матеріалів розвивається під впливом таких чинників, як сировинний та
споживчий, то розміщення її суб‘єктів визначається саме обсягами
будівельно-монтажних робіт за економічними районами та наявністю
сировини.
Україна в змозі забезпечити власні потреби в будівельній
сировині, при цьому має певний потенціал у видобутку будівельної
сировини, - здебільшого родовища розроблені менше ніж як на
половину. При цьому, ряд виробництв промисловості будівельних
матеріалів тяжіє до споживача, зокрема, виробництво залізобетонних
виробів і конструкцій та виробництво в‘яжучих матеріалів. Дана
продукція в меншій мірі залежить від організації та витрат
транспортування, ніж сировина. Тому, як правило такі підприємства
розташовуються в зоні комфорту споживачів.
Отже зважаючи на роль сировинного і споживчого факторів,
розрізняють дві групи галузей виробництва будівельних матеріалів:
переважно
сировинної
орієнтації:
виробництво
цементу,
азбестоцементних і шиферних виробів, вогнетривів, скла, керамічних
труб, вапна та ін.; переважно споживчої орієнтації: виробництво
бетону, залізобетонних виробів і конструкцій, м‘якої покрівлі тощо [1,
с. 67].
Стан промисловості будівельних матеріалів на сьогодні
характеризується збільшенням обсягів виробництва, зростанням цін на
будівельну продукцію, низькою рентабельністю підприємств і
нестабільністю економічної ситуації. Це пов‘язано з низкою проблем,
які потребують термінового вирішення, а саме: зниження
витратомісткості продукції, оптимізації територіального розміщення
підприємств із виробництва будівельних матеріалів, реструктуризації
збиткових підприємств, впровадження нових інформаційних
технологій тощо. До найбільш негативних факторів для підприємств
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промисловості будівельних матеріалів віднесено недостатню кількість
власних фінансових ресурсів, тиск з боку контролюючих органів та
відмова банків у кредитуванні. Вплив цих факторів необхідно
враховувати під час розробки стратегічних планів та проведення
відповідного аналізу. В цих умовах правильна організація
внутрішньогосподарського обліку, повинна допомогти керівництву
підприємств знаходити шляхи мобілізації резервів, контролювати
рентабельність операційної діяльності, приймати своєчасні й
обґрунтовані управлінські рішення.
1. Борейко В.І. Перспективи виробництва будівельних матеріалів в Україні [текст] /
В.І. Борейко, М.Ю. Притула // Збірник наукових праць. Проблеми раціонального
використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону:
фінансова політика та інвестиції. – 2011. – Випуск XVІІ, ғ 4. – С. 64-71.
2. Гахович Н.Г. Стан і проблеми екологізації промислового виробництва [текст] / Н.Г.
Гахович // Економіка України. - 2008. - ғ4 – С. 73-81.
3. Промисловість України [стат.зб.] / [за ред. Л.М. Овденко]. – К.: Держ. Комітет
статистики України, 2010. – 302 с.
4. Романчук А.Л. Оцінка сучасного стану промисловості будівельних матеріалів:
«вузькі місця» та перспективи подальшого розвитку [текст] / А.Л.Романчук // Вісник
Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТУ. – 2012. - ғ1. – С. 165172.
5. Цепенюк Н. Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів
регіону [текст] / Н. Цепенюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — ғ1(30).
— С. 123-127.
6. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
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СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
На сучасному етапі функціонування економічних процесів
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управлінський облік, який формується на основі поділу загальної
системи обліку, вимагає нового осмислення, перебудови та
реформування. Тому обґрунтування сутності, принципів, методів, а
також розробка системи організації управлінського обліку в
економічній діяльності підприємств набуває дедалі більшого значення
і залишається актуальним. Дослідження питань теорії і практики
організації системи управлінського обліку в Україні проводять такі
науковці як: П.Й. Атамас [1,5], Ф.Ф. Бутинець [2], З.В. Задорожний
[3], О.В. Лишиленко [4] та інші. Проте поряд із важливими науковими
результатами щодо методики і організації управлінського обліку все
ще залишаються невирішеними проблеми в основному його
практичного використання.
Управлінський облік - це багатогранний процес, який несе
цінність, вдосконалює планування, проектування, вимірювання і
функціонування систем будь-якої інформації, який направляє дії
апарату управління, мотивує поведінку, підтримує діяльність всіх
ланок підприємства, необхідних для досягнення стратегічних,
тактичних і оперативних цілей організації. Сутність управлінського
обліку, його призначення можна назвати «виробництвом» інформації
для здійснення ефективного управління. Управлінський облік можна
охарактеризувати як інтегруючу систему підготовки заключної
інформації і забезпечення нею різних рівнів управління з ціллю
ефективного планування, контролю і покращення якості прийнятих
рішень.
Багато науковців дають своє поняття управлінського обліку, в
одних воно ширше, в інших – вужче, але найпоширенішим є
визначення управлінського обліку, дане американським Інститутом
управлінських бухгалтерів і Міжнародною федерацією бухгалтерів.
Згідно з цими визначеннями, управлінський облік - це процес
виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки,
інтерпретації та передання інформації, що використовується
управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині
організації та забезпечення відповідного підзвітного використання
ресурсів. Проте у зв'язку зі зміною інформаційних систем обліку в
сучасних умовах і виникненням потреби створення глобальної
системи обліку, вносяться корективи щодо функцій управлінського
обліку, які дані у цьому визначенні з орієнтацією їх на досягнення
підприємством його стратегічних цілей.
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Отже, управлінський облік є ефективним інструментом
управління, тому що створює конкурентні переваги в ринковому
середовищі, а саме, забезпечує підприємство ключовою інформацією.
Основними об'єктами управлінського обліку є витрати і доходи, які
перегруповуються за їх цільовим призначенням (видами продукції,
замовленнями, процесами, центрами відповідальності тощо). Система
управлінського обліку є ефективною, адже вона дозволяє полегшити
досягнення цілей організації з найменшими витратами на створення і
функціонування самої системи.
1. Атамас П. Й. Облік у бюджетних установах. Навч. посібник, [для студ. вищ. навч.
закл. ] / П. Й. Атамас — К.: Центр учбової літератури, 2009. - 288 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності "Облік і
аудит" вищих навчальних закладі / [Ф.Ф. Бутинець та ін.]; під заг. ред.
Ф.Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с.
3. Задорожний З.В. Податковий облік. Навчальний посібник / З.В. Задорожний,
Г.І.Гугул. - Тернопіль: Економічна думка. 2005.
4. Лишиленко О.В. - Фінансовий облік Підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. /
О.В.Лишиленко. - Київ: Вид-во Центр навчальної літератури, 2007. – 556 с.
5. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навчальний посібник для
вищих навчальних закладів / [С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод]; за ред.
П.Й. Атамас. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 413 с.

УДК 657.6
Никитенко А.В., ст. гр. 411
*Науковий керівник: Грунтковський Ю.В., асистент
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
КОНТРОЛІНГ ЯК МЕТОД ЕФЕКТИВНОГО ТА
РЕЗУЛЬТАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Управління сучасними українськими підприємствами вимагає
ретельного пошуку і обґрунтування результативних засобів
управління персоналом. Зовнішнє і внутрішнє середовище
підприємства непередбачуване і хитке, це багато в чому залежить від
системної кризи в суспільстві в цілому.
Впровадження контролінгу в сучасних умовах господарювання
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дало б змогу перейти українським підприємствам на вищий рівень і
таким чином знизити плинність кадрів, дасть змогу результативніше
керувати і слідкувати за досягненнями цілей організації, покращити
рівень оперативної інформації, планомірну підтримку прийняття і
застосування управлінських рішень. Контролінг може виступати
координуючою і інтегруючою основою для функцій менеджменту
підприємства.
Термін «контролінг» як характеристика області завдань
управління на підприємстві був започаткований в США , однак
історично найбільший вплив на концепцію контролінгу справила
німецька школа бізнес-адміністрування (Р.Манн, Э.Майер). Вони
визначили контролінг як систему управління процесом досягнення
кінцевих цілей і результатів діяльності фірми. [1, c.144]
Однак дане визначення не є вичерпним, оскільки, до прикладу,
Д. Хан визначив, що контролінг може інтерпретуватися як
інформаційне забезпечення, яке зорієнтовано на результат управління
підприємством. [3]
Філософію і образ мислення керівників, які орієнтовані на
ефективне використання ресурсів і розвиток підприємства в
довгостроковій перспективі визначив С.Г Фалько. [2, c.12]
Проведений аналіз різних точок зору вчених дозволяє визначити
«контролінг» як цілісний засіб управління персоналом, який є
системою, що поєднує в собі елементи аналізу, планування,
організації, реалізація яких забезпечить підвищення ефективності
управління персоналом підприємства.
Ключовими проблемами у сфері формування і розвитку
контролінгу персоналу є: орієнтація більшості вітчизняних власників
на рішення оперативних і тактичних завдань; керівникам підприємств
в ринкових умовах недостатньо управлінського досвіду; об'єднання
понять контролінг і контроль.
Вирішити зазначені проблеми в галузі контролінгу персоналу
досить проблематично, загалом через недостатність теоретичної
розробленості цього засобу управління персоналом. Можливими
напрямами вирішення існуючих проблем можуть стати: подальший
розвиток теоретичної бази контролінгу персоналу; ставлення до
працівників як до індивідуальностей, враховуючи їх особисті якості;
високий ступінь довіри працівникам; брати до уваги цінність
людського капіталу; збільшення числа керівників, які орієнтуються на
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ефективне використання власності підприємства.[4]
Таким чином, в Україні існує потенціал для подальшого
розвитку контролінгу персоналу, який дозволить забезпечити
ефективність реакції системи управління на зміни, що відбуваються в
зовнішньому і внутрішньому середовищі підприємства. Володіння,
практичне використання і подолання існуючих проблем в галузі
контролінгу персоналу забезпечить довгостроковий розвиток і перехід
українських підприємств до нового рівня соціально-економічних
відносин, що відповідають високорозвиненому суспільству.
1. Манн Р. Контроллинг для начинающих: [Пер. с нем. Ю. Г. Жукова / Под ред.
В.Б. Ивашкевича. 2-е изд., перераб. и доп.] / Рудольф Манн, Эльмар Майер. - М.:
Финансы и статистика, 1995. - 304 с.
2. Фалько С.Г. Контролінг персоналу: функції і задачі» / С. Г. Фалько // Довідник по
управлінню персоналом. – 2007.– ғ 7.– С. 11-16.
3. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. под ред.
А.А. Турчака, М.Л. Лукашевича — М.: Финансы и статистика, 1997. — 800 с.
4. Шляхи вдосконалення системи управління підприємством. [Електронний ресурс] /
Болтак О.Л. // Україна, м. Вінниця. – 2012. – Режим доступу:
http://nauka.zinet.info/9/boltak.php

УДК 657
Нистюк Е.А.
*Научный руководитель: Моисеева О.П., к.э.н., доцент
Белорусский государственный экономический университет
ОБЗОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IAS) 21
«ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ»
Современный этап развития бухгалтерского учета в Республике
Беларусь характеризуется адаптацией национальной системы
бухгалтерского учета к МСФО и, как следствие, перестройкой порядка
формирования бухгалтерской отчетности.
С 1 января 2014 года вступает в силу новый Закон Республики
Беларусь (далее – Закон) «О бухгалтерском учете и отчетности» от
12.07.2013 г. ғ 57-з. Закон
предусматривает обязанность
представления годовой отчетности, составленной в соответствии с
МСФО, вместе с аудиторским заключением по этой отчетности [3].
Один из актуальных вопросов МСФО есть отражение в
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соответствие с МСФО влияний изменений валютных курсов
(применение стандарта (IAS) 21). Ведь в условиях глобализации и
постоянного экономического взаимодействия, компаниям неизбежно
приходится учитывать и, отражать в финансовой отчетности
результаты своих операций выраженные в иностранной валюте. И в
месте с тем возникает вопрос, каким образом учесть курсовые
разницы, образовавшиеся в бухгалтерском учете. Также важно понять,
как правильно перевести показатели отчетности, представленные,
например, в белорусских рублях, в иную валюту, например доллары. А
также возможно ли вести бухгалтерский учет в иной валюте, чем
валюта государства, для целей составления отчетности по МСФО. Всю
эту информацию отражает стандарт 21. В отличие от белорусского
законодательства, настоящий стандарт позволяет принимать любую
валюту (или валюты) в качестве валюты представления отчетности [2].
Важным моментом при использовании положений стандарта 21
является определение для целей составления отчетности по МСФО
функциональной валюты и валюты представления отчетности.
Основной экономической средой, в которой осуществляет свою
деятельность компания, как правило, является та среда, в которой она
генерирует и расходует основную часть своих денежных средств.
При определении своей функциональной валюты организация
принимает во внимание множество факторов, в частности,
функциональной валютой для компании будет являться валюта,
которая оказывает значительное влияние на продажные цены товаров
и услуг, а также на трудовые, материальные и другие затраты. Когда
рассматриваемые факторы имеют неоднозначный характер, а
функциональная валюта не очевидна, руководство организации исходя
из собственного опыта определяет такую функциональную валюту,
которая наиболее точно представляет экономические эффекты
деятельности компании.
Будучи определенной, функциональная валюта не подлежит
изменению, кроме случаев, когда имеют место изменения в
существенных операциях, событиях и условиях деятельности
организации.
Часть активов и обязательств организации, составляющей
отчетность по МСФО, могут быть представлены в иностранной
валюте.
При подготовке отчетности организации по МСФО возникает
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необходимость пересчета статей в иностранной валюте в
функциональную валюту.
Стандарт 21 раскрывает правила пересчета, например, какой
курс выбрать (согласно стандартам для каждой статьи отчетности
разные курсы пересчета.
При первичном признании в функциональной валюте операция в
иностранной валюте должна учитываться путем применения к сумме в
иностранной валюте текущего валютного курса на дату
осуществления операции.
Курсовые разницы, возникающие при расчете по денежным
статьям или при пересчете денежных статей по курсам, отличающимся
от курсов, по которым они пересчитывались при первоначальном
признании в течение отчетного периода или в предыдущей
финансовой отчетности, подлежат признанию в отчете о прибылях или
убытках в том периоде, в котором они возникают.
Курсовые разницы возникшие в результате: А) пересчета
доходов и расходов, активов и обязательств – по конечному курсу.
Такие курсовые разницы возникают по статьям доходов и расходов,
признанным как в отчете о прибылях или убытках, так и
непосредственно в капитале; Б) пересчета чистых активов на начало
периода по конечному курсу, отличающемуся от предыдущего
конечного курса; не подлежат признанию в отчете о прибылях или
убытках, поскольку изменения курсовых разниц оказывают
незначительное воздействие или вообще не влияют на текущие и
будущие потоки денежных средств по операциям. В этих случаях
курсовые разницы отражаются на статьях капитала.
МСФО (IAS) 21 не регламентирует порядок ведения текущего
учета; следовательно, нет прямого запрета ведения бухгалтерского
учета в иной валюте, чем функциональная. Но здесь стоит учесть тот
факт, что остатки по счетам, отраженные при ведении учета в иной
валюте, чем функциональная, должны соответствовать остаткам по
счетам при ведении учета в функциональной валюте. Аналогичное
утверждение верно для показателей доходов и расходов [1].
Таким образом, принимая во внимание тот факт, что в
настоящий момент вся годовая отчетность в соответствие с
белорусским
законодательством
предоставляется
только
в
национальной валюте, а новый Закон предусматривает обязанность
представления годовой отчетности в соответствии с МСФО (то есть с
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использованием в качестве валюты предоставления отчетности любую
удобную для организации валюту), то данное положение стандарта, в
частности рассмотренные выше вопросы, требуют особого внимания
Предприятие должно применять настоящий стандарт для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой
даты. Если предприятие применяет настоящий стандарт для периода,
начинающегося до 1 января 2014 г., оно должно раскрыть данный
факт.
1. Электронный ресурс:
http://gaap.ru/articles/49047/index.php?auth_service_id=VKontakte&auth_service_error=
1&site_section=articles&ID=49047;
2. Электронный ресурс: http://www.minfin.gov.by/accounting/inter_cooperation/;
3. Электронный ресурс: http://www.minfin.gov.by/upload/jurnal/2013/2013_8_26-29.pdf.

УДК 657.1
Ніколашин А.О., к.е.н, доцент,
Вольська А.О., к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Одним з головних документів для бухгалтерії підприємства є
наказ про облікову політику, проте плутанина починається з
визначення самого терміна «облікова політика», переліком її
складових, визначенням її місця в системі бухгалтерського обліку.
У визначенні терміна облікова політика за Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» зазначається, що вона визначається як сукупність
принципів, методів та процедур, які використовуються підприємством
для складання та подання фінансової звітності. Тобто, про
бухгалтерський облік взагалі не згадується. Однак у Законі України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
зазначається, що ці ж основні принципи є такими ж самими і щодо
бухгалтерського обліку.
Існуючі публікації розглядають ті чи інші складові облікової
політики підприємств (різниця від 7 до 29 складових), проте вони не
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вирішують проблему формування теорії облікової політики, через що
на практиці наказ про облікову політику, зазвичай, є лише
формальним переліком окремих фрагментів положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, інших інструктивних матеріалів. А це в свою
чергу зводить до нуля всі можливості, що може дати нам наказ про
облікову політику, перетворюючи його на існуюче раніше
«Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності».
Крім того, в деяких публікаціях ототожнюють поняття облікової
політики та організації бухгалтерського обліку. Проте це не є
правильним, оскільки організація бухгалтерського обліку це лише
одна із складових облікової політики підприємства.
Спробуємо проаналізувати існуючі думки вчених, щодо
спільних та відокремлених підходів до складових облікової політики.
Так, деякі автори відходять від змісту облікової політики як сукупності методів, способів і процедур, й поділяють облікову політику на
такі складові: методичні питання облікової політики та технічні
питання облікової політики; або як організація роботи бухгалтерської
служби; методика і способи відображення в обліку його об'єктів;
організаційно-технічні аспекти обліку. Одним з визначень є:
«Структура облікової політики, пов'язана з виділенням системних
складових: організаційної, методичної, технічної, кожна з яких
складається з об'єктів облікової політики та відповідних елементів.
Елемент облікової політики — можливі методичні прийоми, способи
та процедури, що обираються з числа загальноприйнятих з
урахуванням особливостей діяльності підприємства». Як ми бачимо,
на прикладі наведених визначень, перелік елементів облікової
політики є довільним, іноді взагалі плутаючи методи з принципами.
Аналіз різних думок вчених та існуючої законодавчої бази
України з визначення облікової політики виявив значну кількість
розбіжностей та недосконалість в трактуванні поняття облікової
політики та його складових. Це в свою чергу приводить до ускладнень
у формуванні облікової політики безпосередньо на підприємстві. Тому
слід більше уваги приділити чіткій структуризації складових облікової
політики з врахування відповідних змін на рівні держави.
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Новик Д.А., ст. гр. 1121212,
Пашкуда О.В., ст. гр. 1121212
*Научный руководитель: Лисовский М.И., к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
ЗНАЧЕНИЕ АУДИТА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аудит в современном понимании – это особенная, крайне
важная методика контроля. В условиях актуальной рыночной
экономики как внешний, так и внутренний аудит зарекомендовал себя
как неотъемлемая часть успеха и финансовой безопасности любого
предприятия. Самой главной отличительной чертой современного
аудита является его сопряженность с инфраструктурой рынка. А
учитывая бушующий мировой экономический кризис, данная
сопряженность особенно актуальна для такого понятия, как внешний
аудит предприятия. Если рассмотреть аудит в международном
формате, то станет намного понятнее и его сущность и особенности
развития как сферы финансовой деятельности. В настоящее время, при
переходе к рыночным отношениям появляются субъекты делового и
экономического бизнеса, основной целью которых является получение
прибыли. Это невыполнимо при неверном ведении бухгалтерской
отчетности и других видов финансового учѐта. Развитие рыночных
отношений обусловило также необходимость принятия большого
количества документов, регламентирующих правовые вопросы
деятельности предприятий, бухгалтерского учета, и отчетности и
налогообложения. Субъекты хозяйствования не всегда могут
своевременно реагировать на все новшества. Именно аудит призван
помочь им действовать адекватно законодательству, выявлять и
предотвращать негативные тенденции в хозяйственной деятельности.
Аудит – это независимый внешний финансовый контроль, целью
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которого является подтверждение достоверности бухгалтерского учета
предприятия, достигнутых им финансовых результатов на основе
проверки, ревизии и анализа хозяйственной деятельности[1]. Сегодня,
когда Республика Беларусь сталкивается со сложностями переходного
периода, аудиторская деятельность становится приоритетным
направлением в области финансового контроля и требует более
глубокого изучения и применения как неотъемлемая часть рыночной
экономики.
В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие
хозяйствующие субъекты вступают в договорные отношения по
использованию имущества, денежных средств, проведению
коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих
отношений должна подкрепляться возможностью для всех участников
сделок получать и использовать финансовую информацию.
Достоверность информации подтверждается независимым аудитором.
Правильные данные нужны не только непосредственным
инвесторам или акционерам, но и кредиторам для оценки надежности
погашения займов и выплаты процентов. Поставщиков интересует
информация о способности предприятия вовремя погасить
кредиторскую
задолженность;
работников
предприятия
–
стабильность и рентабельность его деятельности для оценки своих
перспектив занятости, получения финансовых и других льгот и
выплат. Правительство заинтересовано в информации, необходимой
для разработки экономической политики, включая налоговые меры.
Аудиторская деятельность, как свидетельствуют специалисты,
знающие зарубежный опыт, опирается на широкий спектр приемов и
методов экономического анализа.
Одной из основных функций аудита является консультативная,
которая в странах с рыночной экономикой выдвинута на первое место.
Там центр тяжести аудиторской деятельности переместился с
проверок и подтверждения достоверности отчетности на оказание
консультационных услуг по самым разнообразным вопросам. К ним
относятся услуги по: учетным вопросам, налогообложению,
составлению деклараций о доходах и финансовой отчетности,
правовым вопросам, организационным и техническим вопросам,
экономическим и экологическим вопросам, оценке активов и пассивов
предприятий[2].
Национальный аудит не должен отставать от мировых
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тенденций, поэтому необходимо четко определить отношение к
международным стандартам аудита, раскрыть их особенности и
возможность применения в республике.
Таким образом, проведение аудиторской проверки имеет важное
значение, т.к. помогает решить существующие проблемы бизнеса в
условиях
рыночной
экономики,
а
наличие
независимого
подтверждения информации о результатах деятельности компаний и
соблюдение
ими
законодательства,
позволяет
повысить
эффективность функционирования рынка капитала и дает
возможность оценивать и прогнозировать последствия различных
экономических решений в современных условиях рынка.
Роль и значение аудита по мере развития рыночных отношений
постоянно возрастают и его место во всей системе контроля
становится все заметнее. Задача государства заключается в создании
благоприятных условий для функционирования и совершенствования
аудиторской деятельности.
Основной задачей на ближайшее будущее является улучшение
качества предоставляемых аудиторских услуг. Ведь в связи с
интенсивным развитием экономики республики, разработкой
программ вступления в ВТО вопрос качества аудита становится всѐ
более актуальным.
Необходимо также расширять ассортимент аудиторских услуг.
Рынок диктует свои требования, стимулируя тем самым развитие
новых видов аудиторских услуг, таких как, например, проведение
отдельных аудиторских процедур в отношении финансовой
информации; трансформация белорусской бухгалтерской отчѐтности в
отчѐтность, подготовленную по международным стандартам, и другие.
Помимо
изменений,
происходящих
в
аудиторской
деятельности, необходимо совершенствование уровня подготовки
непосредственно аудиторов. Современный аудитор, кроме знаний
бухгалтерского учѐта и налогообложения, должен обладать широким
кругозором, а также рядом очень специфических навыков. Он должен
совмещать в себе знания и навыки специалиста в области
информационных технологий, управленческого учѐта, финансового
прогнозирования и т.д., для того, чтобы не только проверять
бухгалтерский учѐт и подтверждать достоверность бухгалтерской
отчѐтности, но и уметь давать квалифицированные рекомендации
практически по всем вопросам экономики [3].
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Белорусский аудит находится на стадии развития и поэтому
существует ряд нерешенных проблем, стоящих перед финансовыми
структурами. В этой связи улучшение качества, расширение
ассортимента предоставляемых аудиторских услуг, подготовка
высоко-квалифицированных аудиторов являются важнейшими
задачами на ближайшее будущее. Остро стоит проблема нарушений
самими аудиторами. Но благодаря приближению отечественного
аудита к международным стандартам качество оказываемых
аудиторских услуг должно улучшиться.
Сегодняшний аудит не только подтверждает уровень
достоверности отчетных данных, но и помогает предприятию, не
нарушая законов, минимизировать суммы налогообложения, наиболее
эффективно и рационально спланировать свою деятельность.
1. Згировская М. Правила аудиторской деятельности: обратим внимание на изменения
/ М. Згировская // Гл. бухгалтер. – 2008. - ғ18. – С. 87-89.
2. Мазуренко А.А. Зарубежный бухгалтерский учет и аудит. – Учебное пособие/
Под.ред. Л.И. Ушвицкого. – М.: КНОРУС, 2009.
3. Сорока Н. «Улучшение качества предоставляемых аудиторских услуг – основная
задача на ближайшее будущее» / Н. Сорока // Финансы. Учѐт. Аудит. – 2006. - ғ10.
– С. 7-8.

УДК 657
Овсюк Н.В., докторант
Житомирський державний технологічний університет
ОКРЕМІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЛАТИ
ПРАЦІ ДЛЯ ПОТРЕБ УПРАВЛІННЯ
На сучасному етапі бухгалтерський облік виступає центром
управлінської інформаційної системи, ціль якої полягає у створенні
бази для прийняття ефективних управлінських рішень. Якісне
обліково-аналітичне забезпечення сприяє розв‘язанню економічних
проблем, а тому актуальним напрямком проведеного дослідження є
спроба оцінити достатність і відповідність інформаційним потребам
управління системи документування та відображення витрат на оплату
праці на рахунках бухгалтерського обліку.
Теоретичне обгрунтування і практичні рекомендації з цих
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питань частково висвітлені в публікаціях зарубіжних і вітчизняних
науковців, зокрема Апчерч А., Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича,
С.Ф.Голова, К.Друрі, Р.Ентоні, П.Фрідмана, Ч.Хорнгена, Дж.Ріса,
Дж.Фостера М.В., М.В. Кужельного та багатьох інших.
Слід відмітити, що недосконалість існуючої методики
бухгалтерського обліку витрат на оплату праці та внутрішніх
документів для відображення витрат на оплату праці потребує більш
детального вивчення та актуалізації.
Розробка системи та форми управлінського обліку згідно закону
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є
внутрішньою справою підприємства, що дозволяє керівництву
самостійно вирішувати питання: класифікації витрат, деталізації місць
виникнення витрат, обліку фактичних і планових (нормативних)
витрат.
Надання керівництву підприємства необхідної інформації для
управління витратами на оплату праці, можливо за умови розробки на
підприємстві запропонованої форми внутрішньої бухгалтерської
звітності (табл.1). Отримана за допомогою показників Звіту про
структуру і динаміку розмірів витрат на оплату праці, інформація про
виникнення простроченої заробітної плати може бути індикатором
передкризових та кризових явищ у господарстві.
Таблиця 1
Звіт про структуру і динаміку розмірів на оплату праці
за__________ 20__ р.
(І, ІІ, ІІІ, ІV квартал)
ғ
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Види виплат

Квартал
1 міс.
2 міс.
3 міс
ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПОЧАТОК КВАРТАЛУ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість
НАРАХОВАНО ЗА КВАРТАЛ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом нараховано
ВИПЛАЧЕНО ЗА КВАРТАЛ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
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11
12
13
14
15
16

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом виплачено
ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА КІНЕЦЬ КВАРТАЛУ
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Разом заборгованість

Також, доцільно використовувати наступні аналітичні рахунки
до рахунків витрат на оплату праці, що надасть можливість
деталізувати і водночас спростити процедуру обліку, оскільки для
кожної операції з відображення витрат на оплату праці визначені
аналітичні рахунки необхідні для використання:
6611 "Витрати фонду основної заробітної плати";
6612 "Витрати фонду додаткової заробітної плати";
6631"Витрати заохочувального та компенсаційного характеру";
6632 "Витрати, що не належать до фонду оплати праці".
Таким чином, з метою надання користувачам адекватної
потребам управління бухгалтерської інформації за результатами
дослідження удосконалено обліково-аналітичне забезпечення системи
управління витратами на оплату праці на основі запропонованої
форми внутрішньої бухгалтерської звітності.
УДК 657.22:658.152
Панасик А.А., ст. гр. 1121111
*Научный руководитель: Лягуская Н.В., ст. преподаватель
Полесский государственный университет
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В последние годы все больше уделяется внимания вопросам
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с требованиями
МСФО. Наиболее актуальными являются вопросы учета основных
средств: признания их в учете, выбор оценки, расчет амортизации,
документальное оформление операций по движению и отражению на
бухгалтерских счетах и т.п.
Основные средства относятся к долгосрочным активам и
поэтому от правильного применения выбора критериев, по которым
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объекты относятся к основным средствам и их оценки в момент
принятия к бухгалтерскому учету, зависят правильность расчета сумм
амортизации, налога на недвижимость, переоценки и другие
показатели хозяйственной деятельности.
Несмотря на то, что бухгалтерский учет основных средств
регулируется большим количеством правовых нормативных актов, до
сих пор возникают некоторые вопросы в учете. Это в значительной
степени связано с частым внесением дополнений и изменений в
действующие нормативные акты, введением новых, разработанных по
правилам международных стандартов.
В настоящее время Министерство финансов Республики
Беларусь прорабатывает концептуальные вопросы о включении
МСФО в национальное законодательство. В целях сближения
национального законодательства с МСФО планируется завершить
гармонизацию налоговой системы Республики Беларусь с
действующими системами в европейских странах и расширить
применение международных стандартов в бухгалтерском учете, а
также совершенствовать систему бухгалтерского учета и отчетности
на основе применения международных стандартов с учетом
особенностей национальной экономики.
Система применения МСФО в Беларуси пока находится в стадии
становления. Очередным шагом к сближению национального
бухгалтерского учета с Международными стандартами финансовой
отчетности является Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» и
изменение учета основных средств согласно инструкции ғ 25 от
30.04.2012 г. по бухгалтерскому учету основных средств и
инвестиционной
недвижимости.
Утвержденные
нормативные
документы изменили порядок отражения некоторых операции по
бухгалтерскому учету основных средств, введены новые критерии,
процедуры и подходы. Наиболее важным и новым аспектом в
белорусской практике бухгалтерского учета является применение
различных видов учетной оценки активов и обязательств, т.е. расчет
сумм обесценения, дисконтированной стоимости и т.д.
В бухгалтерский учет с 2013 года включена процедура
обесценения основных средств, однако она не является обязательной и
необходимость ее проведения определяет сама организация. Любая
организация вправе отразить обесценение объекта при наличии
признаков его обесценения. Обязательным условием обесценения
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является документальное подтверждение имеющихся признаков —
дефектная ведомость, заключение оценщика и др. Если в
последующем ситуация изменится и признаки, послужившие основанием для обесценения, перестанут существовать, сумма обесценения
восстанавливается. Процедура обесценения основных средств будет
производиться и отражаться в бухгалтерском учете, когда
возмещаемая стоимость основных средств окажется ниже остаточной.
В другом случае никаких бухгалтерских записей не производится [2, с.
236].
С 1 января 2013 г. в бухгалтерский учет основных средств
введены такие понятия, как «инвестиционная недвижимость» и
«операционная недвижимость». К объектам инвестиционной
недвижимости относятся земельные участки, здания, сооружения,
изолированные помещения и машино-места, находящиеся в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении,
т.е. определенный перечень недвижимого имущества. Для включения
недвижимого имущества в объекты инвестиционной недвижимости
необходимо его соответствие таким факторам, как сдача в аренду, где
организация предполагает получить экономическую выгоду,
связанную с недвижимым имуществом и стоимость недвижимого
имущества может быть достоверно определена [1].
Если это же имущество используется в деятельности
организации (в т.ч. производстве продукции, выполнении работ,
оказании услуг, для управленческих нужд), то оно относится к
операционной недвижимости.
Таким образом, главным критерием признания в бухгалтерском
учете недвижимого имущества в качестве инвестиционной
недвижимости является факт сдачи его в аренду. Объекты
инвестиционной недвижимости учитываются на счете 03 «Доходные
вложения в материальные активы», субсчет 03-1 «Инвестиционная
недвижимость», а объекты операционной недвижимости на счете 01
«Основные средства».
Кроме того, изменился также порядок бухгалтерского учета
объектов
основных
средств,
подлежащих
государственной
регистрации. Такие объекты до их обязательной регистрации,
сертификации будут отражаться в составе вложений в долгосрочные
активы. Платежи, осуществляемые за государственную регистрацию,
сертификацию и аналогичные затраты будут формировать
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первоначальную стоимость объектов.
В этой же инструкции определено, что ценностью использования
основного средства является приведенная (дисконтированная)
стоимость будущих денежных потоков. При этом денежный поток
включает поступления денег, т.е. от реализации продукции,
изготовленной с использованием основного средства и будущее
расходование их на содержание этого объекта, т.е. ремонт. Расчет
будущего денежного поступления определяется на основании бизнеспланов и других документов по планированию, утвержденных
руководителем организации.
К примеру, если через 1 год ожидается сумма 140 рублей, то при
ставке дисконтирования 30 % годовых дисконтированная стоимость
будет равна 140/(1+0,3)=108 рублей. Если эта же сумма ожидается
только через два года, то дисконтированная стоимость
равна 140/(1+0.3)=83 рубля.
На основании вышеизложенного, можно отметить, что
бухгалтерский учет — это динамично развивающаяся наука и наиболее актуальными вопросами является учет основных средств и его
изменения, связанные с переходом к МСФО в Республике Беларусь.
1. Инструкция об основных средствах и инвестиционной недвижимости, утвержденная
постановлением Минфина РБ от 30.04.2012. – ғ 25.
2. Бухгалтерский учѐт: Учеб.-методич. Пособие / Н.С. Стражева, А.В. Стражен. — 10-е
изд., перераб. и доп. — Мн.: Книжный дом, 2004. — 432 с.

УДК 331.101.262
Пиц В.І., к.е.н.
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького НТУ
ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО
ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ
У сучасній світовій економіці переважає глобалізація, яка
проявляється у зростанні обсягів міжнародного руху не лише товарів
та послуг, але й технологій, інформації, людських ресурсів. Це
зумовлює посилення конкуренції країн, реґіонів, компаній та окремих
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працівників. Умовою отримання цими суб‘єктами статусу
повноцінних гравців на глобалізованому ринку ―економіки знань ‖ є
належний рівень інноваційної конкурентоспроможності [1, с. 10].
З. К. Бжезінський зазначав, що сучасне суспільство є
«технотронним», в структурі якого виділяв три сектори:
1) технотронний, в якому зосереджені нові галузі виробництва, засоби
масової інформації, сфера науки; 2) індустріальний, де сконцентровані
традиційні
галузі,
робітники
яких
добре
забезпечені;
3) доіндустріальний, в котрому переважають робітники з низькою
кваліфікацією, низькими доходами. Визначальними рисами
«технотронного суспільства» є переважання сфери послуг, розвиток
індивідуальних здібностей людини, доступність освіти. Вчені, тобто
«еліта» «технотронного суспільства», відіграють роль організаторів
виробництва [2, с. 378-379].
Дж. К. Ґелбрейт вважав, що разом з науково-технічною
революцією почався новий етап в розвитку корпорацій – стадія «зрілої
корпорації», яка визначає спрямованість і використовує передові
техніко-технологічні системи. Діяльність корпорації забезпечує
техноструктура – її «мозок» або «організований розум». До
техноструктури вчений відносить усіх співробітників компанії:
вчених, інженерів і техніків, спеціалістів з маркетинґу і реклами,
експертів у сфері відносин з громадськістю, лобістів, адвокатів, тобто
всіх, хто володіє необхідними знаннями і не є власниками. Вчений
також стверджує, що влада, знання та організаторські здібності є
факторами виробництва [3, с. 32, 54-55].
На думку В. Інозємцева, джерелом проґресу є не взаємодія
людини та природи, а внутрішній розвиток особистості, її здатність
самовдосконалюватись, ґенерувати знання, що здатні змінити не
тільки довколишній світ, але, щонайважливіше, – своє оточення. Це в
значній мірі обумовлює і труднощі досягнення принципів проґресу,
що визначається не настільки соціальними проблемами, як
особистісними і не настільки економічними – як психологічними.
Отже, нова епоха у розвитку цивілізації, епоха, що фактично лежить за
межами людського суспільства у повному значенні цього слова,
починається там і тоді, де і коли орієнтація на досягнення згоди в
межах соціуму змінюється орієнтацією на досягнення внутрішньої
гармонії особистості [4, с. 171-174].
Усе вище сказане підтверджує те, що центральним елементом
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економіки та її основною метою вважається людина, її життєдіяльність
та добробут. Власне тому, актуальним і дискусійним питанням в
економічній теорії було і залишається співвідношення та
взаємозв‘язок між такими категоріями як «праця» та «робоча сила».
Остання неодноразово переглядалась як провідними вченими, так і
науковими школами й дала початок розвитку теорії людського й
інтелектуального капіталу, а також людського потенціалу. На нашу
думку, дослідження саме людського потенціалу, тобто присутніх на
певний момент часу можливостей: накопичених людиною запасів
генетично закладених природою обдарувань, здібностей, здоров‘я,
навичок, мотивацій, а також отриманих знань та вмінь людей,
здатності до праці; фізичні, психологічні, світоглядні, соціальні,
культурні, духовні риси і виробничі та творчі здібності, які людина
може втілити в різних сферах суспільного виробництва за допомогою
нових методів відтворення, матеріальних і духовних цінностей, дасть
найбільш вичерпну відповідь на питання як саме потрібно
організувати національне господарство із метою максимізації
соціального та економічного ефекту. Підтвердженням нашої думки є
розробка численних національних та міжнародних стратегій по
формуванню так званої «нової» економіки шляхом нагромадження і
використання знань, джерелом яких є людина. Реалізувати дану мету
можна тільки шляхом відтворення людського потенціалу й
застосування його властивостей як у процесі самої праці, так і її
інтелектуалізації.
Інвестиції в освіту сучасного українського суспільства мали б
розглядатися як ефективний засіб економічного зростання, та як
показують дослідження, низькі доходи населення України та
нехтування інноваційними чинниками призвели до таких негативних
наслідків відтворення людського потенціалу: а) скорочення
чисельності населення; б) зниження мотивації до праці і, як наслідок,
її продуктивності; в) різке скорочення обсягу та погіршення якості
споживчого попиту; г) зростання масштабів вторинної зайнятості,
розширення діапазону неформального сектору економіки, збільшення
обсягів незареєстрованих доходів і скорочення податкових
надходжень до бюджету; ґ) масова внутрішня та зовнішня міґрація,
особливо із таких галузей як сільське господарство, будівництво,
охорона здоров‘я та реґіонів як Волинська, Закарпатська, Львівська і
Тернопільська області; д) поява невеликого елітного прошарку
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суспільства за рахунок зубожіння основної маси населення та вкрай
незначної чисельності середнього класу; е) відсутність тісного й
тривалого взаємозв‘язку між наукою та суспільним виробництвом
гальмує практичне втілення результатів фундаментальних досліджень,
перешкоджає нарощуванню вітчизняного інноваційного продукту та
знижує обсяги задоволення потреб споживачів національним
продуктом; є) неякісне обслуговування з боку інформаційнокомунікаційної інфраструктури і туристично-рекреаційної галузі
сповільнюють та перешкоджають усебічному та повноцінному
розвитку особистості.
Динаміка кількісно-якісних параметрів відтворення людського
потенціалу України є: а) негативною – наслідок природоохоронної
ситуації й інноваційного розвитку; б) затухаючою – наслідок
демографічної ситуації; в) позитивною – наслідок економічної
достатності,
освіченості
та
духовно-культурної
ситуації;
г) зиґзаґоподібною – наслідок соціальної забезпеченості [5, с. 11-13].
Усунення цих негативних тенденцій можливе за умов реалізації
концепції розширеного відтворення людського потенціалу у три етапи.
Перший – обрання стратегії нарощування, за якої використовується
вітчизняний, інтелектуально розвинений людський потенціал. Другий
– визначення векторів реалізації цієї стратегії розвитку. Третій –
розроблення методів запровадження відповідних векторів стратегії, а
саме: а) створення державою економічних стимулів для інноваційного
розвитку (зокрема поліпшення інвестиційного клімату та зниження
податкового тягаря в інноваційній сфері; б) підвищення матеріальної
винагороди для працівників науково-технологічних галузей
економіки; в) створення сприятливого клімату для задоволення
інноваційних потреб шляхом переосмислення природи конкурентних
відносин і зміни ролі споживача; г) гармонізація інноваційної та
екогомологічної політики, яка виявляється у підтриманні нововведень,
що запобігають негативному впливові на екологічну ситуацію, а також
сприяють подоланню конфліктів між людськими та природними
системами; ґ) інституційне забезпечення інноваційних процесів.
У своїй сукупності компоненти людського потенціалу
(потенціал здоров‘я, освітній, інтелектуальний, духовний і культурний
потенціал) визначать контури та напрями удосконалення процесу
праці, мінімізують витрати трудових зусиль, засобів і предметів праці
шляхом появи новинок, які через нововведення посилять інноваційну
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компоненту
народногосподарського
комплексу.
При
цьому
підвищиться ступінь продуктивності, екологізується випущена
продукція, робоче місце та навколишнє природне середовище,
нарощуватимуться обсяги національного виробництва, зросте рівень
рентабельності підприємств, підвищиться рівень оплати праці,
зміцниться позиція країни в глобальній економіці.
Відтак, знову почнеться новий цикл взаємообумовленого і
взаємопідсилюючого процесу розширеного відтворення людського
потенціалу й поглиблення інтелектуалізації праці, проте на значно
вищому рівні.
1. Полунєєв Ю.В. Засади конкурентоспроможності в реаліях економіки знань [Текст]
/ Ю. В. Полунєєв. — К.: ТОВ ―Інжиніринг‖, 2007. — 265 с.
2. Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки: Навчальний посібник /
Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. – К.: Фенікс, 1996. – 416 с.
3. Гэлбрейт Дж. К. Экономические теории и цели общества: Научное издание /
Дж. К. Гэлбрейт. – М.: Прогресс, 1979. – 207 с.
4. Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные
теории и постэкономические тенденции в современном мире: Научное издание /
В. Л. Иноземцев. – М.: Academia. – Наука, 1998. – 640 с.
5. Пиц В.І. Методика інтегральної оцінки основних компонентів відтворення
людського потенціалу за умов формування інноваційної економіки. Збірник тез
доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка і управління:
актуальні проблеми та тенденції розвитку». Частина 1 [Текст] / В.І. Пиц,
Т.І. Вергелес. – Львів, 2012. – С. 11-13.

УДК 336.
Пиц М.І.
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького НТУ
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА, СУЧАСНИЙ
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
Питання оподаткування, як і раніше, залишаються в центрі
політичних та економічних дискусій країни бо саме підвищення
якісного рівня податкової системи дасть можливість попередити
виникнення фіскального дисбалансу та створити засади, що
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сприятимуть розвитку ефективної сучасної ринкової економіки.
Вирішення проблем удосконалення податкової системи
потребує дослідження історії її становлення та аналізу сучасного
стану.
Податкова система України, як і будь яка система, є множиною
елементів, які взаємодіють із середовищем як єдине ціле. Проведене
опрацювання досліджень видатних учених минулих століть: А. Сміта,
Дж.С. Мілля, А. Вагнера, К. Еєберга, Ж.С. Сісмонді, та сучасників –
О.Д. Василика,О.М. Десятнюк,
Ю.Б. Іванова,
А.І. Крисоватого,
І.А. Майбурова, В.Н. Мельника, В.М. Опаріна, М.В. Романовського,
Н.В. Ушака та багатьох інших дає змогу стверджувати, що
еволюціонувало і саме поняття податкової системи від розуміння його
як певної сукупності податків, зборів та інших обов'язкових платежів
до більш широкого, що також охоплює податковий механізм, основні
принципи оподаткування, органи державної влади, що здійснюють
управління у сфері оподаткування тощо, які певним чином
взаємодіють.
Нині у вітчизняній науковій економічній літературі сукупність
податків, зборів та інших обов‘язкових платежів називають системою
оподаткування і розглядають як один з елементів податкової системи.
Отже, розглядаючи етапи формування податкової системи
України, варто звернути увагу не лише на еволюцію системи
оподаткування, а й на інші компоненти податкової системи, зокрема,
на еволюцію його інституційної підсистеми.
Завдяки вивченню вітчизняного фіскального законодавства,
процес
становлення
податкової
системи
України
можна
структуризувати за двома блоками залежно від скерованості
реформуючих заходів: перший – зміни в організаційній структурі, що
враховує реформування системи оподаткування, податкового
механізму тощо та другий – зміни в інституційній структурі, які
включають реформування податкової служби, процесу податкової
роботи та ін.
Проведене дослідження етапів становлення податкової системи
в незалежній Україні дає змогу стверджувати, що вітчизняна
податкова система розвивалась еволюційним шляхом, оскільки не
відбувалось кардинальних реформ, у тому числі, і після введення у дію
Податкового кодексу України, які б докорінно змінювали існуючу
систему, а лише поступальні зміни певних її компонент.
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Слід зауважити, що наразі триває процес реорганізації
податкових органів України. Однією з основних змін, в результаті
проведення реорганізації стало утворення згідно Указу Президента ғ
726/2012 від 24 грудня 2012 року «Про деякі заходи з оптимізації
системи центральних органів виконавчої влади» Міністерства доходів
і зборів України, яке замінило Державну податкову службу України і
стало головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади, зокрема, з питань забезпечення формування єдиної державної
податкової, державної митної політики в частині адміністрування
податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної
податкової, державної митної політики та забезпечення формування та
реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями
при застосуванні податкового та митного законодавства.
Проаналізувавши зміст нині діючого Податкового кодексу
України, можна виділити таке позитивне зрушення податкової
системи як скорочення кількості податків і зборів та зниження
податкового тиску на економіку. Так, замість 28 загальнодержавних та
14 місцевих обов‘язкових платежів, що були закріплені Законом
України «Про систему оподаткування», Податковим кодексом України
запроваджено відповідно 17 та 5 платежів.
Аналіз переліку податків показує, що він істотно відрізняється
від того, що існував раніше. Це пояснюється відміною деяких
податків. Іншу частину обов‘язкових платежів просто названо поіншому. Причому у деяких випадках зміна назви має істотне значення
внаслідок зміни порядку сплати податку (наприклад, податок з
власників транспортних засобів, замінено збором за першу реєстрацію
транспортного засобу; нова назва цього платежу говорить сама за
себе). В інших випадках – це більше нагадує формальне
перейменування податку, що принципово не змінює по суті
(наприклад, плату за торгові патенти названо збором за здійснення
деяких видів підприємницької діяльності).
Позитивним напрямком податкової реформи стало поетапне
зменшення базової ставки податку на прибуток, з 25% до 16% у
2014 році (з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно – 23%;
з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21%; з 1 січня
2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19%, з 1 січня 2014 року –
16%), та базової ставки податку на додану вартість до 17 % також у
2004 році (з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка
210

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

податку становить 20%; з 1 січня 2014 року – 17%) [1].
Надмірна складність та громіздкість податкового законодавства
нашої держави ускладнює ведення бізнесу про, що свідчить 145 з
183 місць у всесвітньому рейтингу легкості ведення бізнесу Doing
Business-2012.
Ці процеси відповідно зумовлюють зменшення кількості
податкових надходжень, збільшення чисельності осіб зайнятих у
тіньовому секторі, які отримують заробітну плату «у конвертах»,
зменшення офіційного ВВП та інші негативні тенденції.
Аналізуючи прагматизм функціонування наступної складової
податкової системи - податкових органів України можна зробити такі
висновки:
1. За останні роки спостерігається тенденція до зростання
податкових надходжень до Зведеного бюджету України, що свідчить
про ефективність роботи податкових органів. Протягом 2010 та
2012 років органами ДПС за рахунок вжитих заходів щодо
забезпечення виконання показників розрахункової бази надходжень та
інших завдань з надходження коштів до бюджету досягнуто
позитивних темпів приросту надходжень до Зведеного бюджету
України порівняно з минулими роками. Цей показник у 2010 та
2012 роках становив відповідно – 29,6 та 29 відсотків [2].
2. Внaслiдoк здійсненого aнaлiзу рeзультaтiв прoвeдeних
пeрeвiрoк, мoжнa вiдстeжити що кiлькiсть пeрeвiрeних плaтникiв
пoдaткiв – юридичнх oсiб, щoдo сплaти пoдaткiв i збoрiв (oбoв‘язкoвих
плaтeжiв), крiм пoдaтку з дoхoдiв нaймaних прaцiвникiв, зa пeрioд з
2003-2012 рр., зростає.
3. Стосовно показника додатково нарахованих сум за
результатами проведення пeрeвiрoк платників податків юридичних
осіб, тo вoни зa аналізований пeрioд з 2003-2012рр, змiнювaлися
досить хaoтичнo. Однак, у 2010 та 2012 роках динаміка цього
показника є позитивною і приріст становить відповідно 4,1 та 4,4% [2].
4. Аналіз результатів масово-роз‘яснювальної роботи органів
податкової служби за напрямками її проведення, показав щорічне
збільшення декларованих показників, зокрема, кількості проведених
семінарів для платників податків, круглих столів, публікацій у ЗМІ
тощо. Проте порівняння даних показників з результатами проведених
перевірок платників податків, свідчить про не високу ефективність
вжитих заходів, оскільки відсоток порушень зростає.
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Напрямками удосконалення функціонування ДПС України в
умовах ринкових трансформацій мають стати:
 забезпечення ефективного податкового контролю шляхом
комплексу попереджувальних заходів, до яких входять надання
консультативно-методичної допомоги платникам податків, своєчасне
висвітлення змін податкового законодавства в засобах масової
інформації, публікації про найбільш типові порушення податкового
законодавства;
 підвищення ефективності перевірок за допомогою розробки
та впровадження непрямих методів перевірки платників, що дасть
змогу збільшити ймовірність виявлених ухилень від оподаткування
при загальному зменшенні кількості перевірок; організація
податкового контролю на засадах ризик-менеджменту;
 покращення
ефективності
проведення
масовороз‘яснювальної роботи;
 вдосконалення методів фахового добору та розставлення
кадрів; посилення мотивації і стимулювання праці працівників
податкових органів;
 автоматизація процесів адміністрування податків.
Результатом реформування податкової служби повинно стати
створення надійної, ефективної, професійної та дієвої структури
європейського зразка, покликаної зміцнити довіру суспільства до
податкових органів, а також сприяти розвитку демократичних
перетворень в країні.
1. Офіційна інформація Державного комітету статистики України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
2. Офіційна інформація з сайту ДПС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sta.gov.ua/cont‘rol/uk/publish/article?art_id=309335&cat_id=
240231&showHidden=1

УДК 657: 005.921
Погрібна О.П., к.е.н., доцент,
Яровий К.А., ст. гр. ОА.09-4м
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Криворізький економічний інститут
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ
212

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

«КЛІЄНТ-БАНК» ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ УДОСКОНАЛЕННЯ
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Будь-яке підприємство щоденно здійснює велику кількість
розрахункових операцій із своїми контрагентами, бюджетом,
працівниками. Найшвидший та найзручніший тип розрахунків між
юридичними та фізичними особами – безготівкові.
Безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів
з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також
перерахування банками за дорученнями підприємств і фізичних осіб
коштів, унесених ними готівкою в касу, на рахунки одержувачів
коштів [1].
Майже всі підприємства здійснюють безготівкові розрахунки,
мають різні види рахунків і користуються різними формами
безготівкових розрахунків.
Але, не дивлячись на це, паралельно з розвитком електроніки,
комп‘ютерної техніки та мережі інтернет постає проблема з
удосконаленням безготівкових розрахунків на підприємстві.
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є застосування
підприємствами системи «Клієнт-Банк».
Система «Клієнт-Банк» - це програмно-апаратний комплекс,
який забезпечує підготовку і обмін між клієнтами та банком
електронними
фінансовими
документами,
інформаційними
матеріалами.
Таку систему сьогодні використовують такі банки України, як
ОТП Банк, Ощадбанк, Приват Банк, банк Фінанси та кредит та багато
інших. Система «Клієнт-Банк» належить до систем віддаленого
банківського обслуговування та складається з двох складових:
банківського та клієнтського робочого місця, крім неї сюди також
входять Інтернет-банкінг та телебанкінг [2, 152]. Основною функцією
«Клієнт-Банку» є надання можливості підприємству проводити
платежі зі свого поточного рахунка в банку, не відвідуючи банку, з
офісу підприємства.
Конфіденційність обміну даними в системі забезпечується
засобами крипто захисту та електронно-цифровими підписами [2, 145].
Цей аспект є досить проблемними і спірним, оскільки використання
електронних підписів на документах є досить складною процедурою,
підтримка програмного забезпечення і вартість ліцензії коштують
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значних грошей, при цьому при встановленні автентичності даного
типу підпису на конкретному фінансовому документі часто
встановлюються факти шахрайства.
Отже, система "Клієнт-Банк" має переваги, що є корисними як
банкам, так і клієнтам, а тому є перспективним сектором для
співпраці. Серед основних сильних сторін потрібно виділити:
– зручність – у "Клієнт-Банку" автоматизовано підготовку таких
документів, як платіжне доручення, меморіальний ордер, заява на
переказ валюти. Вигляд електронних документів, що відображені в
інтерфейсі користувача, максимально наближено до паперових, що
спрощує користування системою;
– оперативність – при користуванні "Клієнт-Банком" зростає
швидкість проходження платежів;
– мобільність – користування "Клієнт-Банком" робить
спілкування з банком необмеженим у часі, оскільки технічні
можливості більшості програмних комплексів дозволяють цілодобово
співпрацювати. Тому варто зазначити, що використання системи
"Клієнт-Банк" дозволяє клієнтові не відвідувати банк, а можна всі
операції з своїм рахунком проводити не виходячи з офісу, що дозволяє
економити свій час.
1. Постанова Правління Національного банку України «Інструкція про безготівкові
розрахунки в Україні в національній валюті» N 22 від 21.01.2004 року//
www.rada.gov.ua/
2. Брітченко І.Г. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність
банківської системи: [монографія] / І.Г. Брітченко, О.М. Момот. – Полтава: РВВ
ПУСКУ, 2008. – 315 с.
3. Страхарчук А.Я. Інформаційні системи і технології в банках: [навч. посібник] /
А.Я. Страхарчук, В.П. Страхарчук. – К.:Знання, 2010. – 515 с.
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В сучасних умовах господарювання одним з найважливіших
складових ефективного управління персоналом олійно-жирових
підприємств є налагоджене функціонування їх облікової системи.
Науково обґрунтована організація процесів виявлення, вимірювання,
реєстрації, обробки, контролю, аналізу інформації щодо формування
та використання персоналу сприяє ефективному використанню
трудового потенціалу працівників, створюючи передумови для
стійкого розвитку підприємств галузі. Водночас постійне нарощування
виробничих потужностей, розширення та поглиблення функцій
управління трудовими ресурсами потребують зростаючої кількості
необхідної інформації, детальне опрацювання якої в умовах
інформаційного суспільства стає неможливим без залучення в систему
обліку інформаційних технологій.
Використовувані вітчизняними підприємствами системи
інформатизації обліку персоналу, виходячи з їх функціональної
спрямованості, можна розділити на такі основні групи:
- багатофункціональні експертні системи, що дозволяють
проводити профорієнтацію, відбір, атестацію співробітників
підприємства;
- експертні системи для аналізу персоналу, виявлення тенденцій
розвитку відділів і підприємства в цілому;
- програми розрахунку заробітної плати;
- комплексні системи управління персоналом, що дозволяють
формувати і вести штатний розпис, зберігати повну інформацію про
співробітників, відображати рух кадрів всередині підприємства,
розраховувати заробітну плату [2].
На сьогодні, як свідчить практика, більшість підприємств
олійно-жирової галузі для автоматизації обліку трудових ресурсів
використовують комплексний програмний продукт - «1С:
Підприємство». Технологічний процес опрацювання та отримання
даних в межах даної інформаційної системи зводиться до наступного:
підготовки первинної інформації; розрахунку сум заробітної плати та
утримань з неї; відображення нарахованого заробітку, витрат на
оплату праці в системі рахунків бухгалтерського обліку; отримання
вихідних, звітних даних; контроль результатної інформації.
Ефективним програмним рішенням, з точки зору обліку
трудових ресурсів, є конфігурація «1С: Зарплата і управління
персоналом», яка дозволяє, окрім стандартних функцій кадрового
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обліку й розрахунку зарплати, підтримувати усі елементи кадрового
менеджменту: підбір, навчання, оцінку, мотивацію, управління
проектами та ін. Крім того, даний програмний модуль дає можливість
формувати й контролювати бюджети кадрової діяльності, здійснювати
кадрове планування тощо [1, с. 231-232].
В умовах зростання ціннісного значення трудового ресурсу,
популяризації теорії людського капіталу актуальним є розрахунок
вартості трудових ресурсів. Однак реалізувати це в рамках нині
використовуваних вітчизняними підприємствами інформаційних
технологій неможливо. Надання економічної оцінки наявним
ресурсами праці, основане на витратній, доходній або рейтинговій
моделі, потребує опрацювання значного масиву економічної
інформації, яке без використання сучасних інформаційних технологій
є надзвичайно трудомістким процесом. Вирішити дане завдання
можна шляхом розробки окремої програми або доповнення існуючих
інтегрованих конфігурацій, яким передує визначення механізму,
моделі автоматизації розрахунку вартості персоналу та послідовність
етапів його реалізації.
Таким чином, зростання обсягів облікової інформації як міри
усунення невизначеності щодо управління трудовими ресурсами,
потребує застосування новітніх способів та прийомів опрацювання
даних, здатних забезпечити зростаючі потреби користувачів в
необхідній обліково-інформаційній базі.
1. Колеснікова Я.В. Огляд програмних продуктів для автоматизації кадрового
діловодства / Я. В. Колеснікова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. ғ 17 (204). – С. 230-237.
2. Ядранський Д.М. Інформатизація обліку персоналу [Електронний ресурс] /
Д.М. Ядранський. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.
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наскільки при її формуванні враховані макроекономічні та регіональні
аспекти, узгоджені та стратегічно зорієнтовані на досягнення
загальних економічних результатів інтереси центру та регіону [1].
З метою вирішення конкретних проблем населених пунктів,
розвитку територій, активізації діяльності територіальних громад у
Шацькому районі розвивається проектна діяльність.
Шацьким національним природним парком та громадськими
організаціями реалізовано ряд проектів ПРООН/ГЕФ, спрямованих на
збереження для майбутніх поколінь унікальних озерних, болотних та
лісових екосистем, обладнано пляжі біля о. Люцимер, Велике Чорне,
озера с. Піща, а також проведено зариблення цих озер.
Фінансування проектів Програми розвитку ООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду» найчастіше відбувається за такою
схемою: 50%-за рахунок Програми розвитку ООН, 25% - обласна рада,
15 % - районна рада, 5 % - селищна рада, 5% - вклад громади.
З 2007 року в районі діє програма транскордонного
співробітництва «Польща-Білорусія-Україна». Шацька громадська
організація «Зелений край» наразі співпрацює з польською та
білоруською сторонами для реалізації проекту тристороннього
туристично-інформаційного центру. В 2013 році завдяки участі у
проектах цієї програми район отримає більше 20 млн грн для
розбудови каналізаційної мережі селища Шацьк та придбання
обладнання для ремонту доріг і прибирання територій.
17 вересня 2010 р. в результаті реалізації Проекту ЄС
«Укріплення транскордонного співробітництва в сфері надання бізнес
послуг та полегшення доступу до них підприємців» та Регіональної
програми підтримки малого підприємництва у Волинській області
створено Волинську агенцію із залучення інвестицій, яка в
подальшому сприятиме і збільшенню обсягу інвестицій у куточок
Шацького поозер‘я.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в економіку
району у 2012 році становить 63,8 тис. доларів США, або в середньому
3,7 доларів на одного жителя.
За даними Шацької селищної ради у 2013 році, стосовно
залучення іноземних інвестицій, зареєстровано такі проекти:
- «Покращення безпеки користувачів транспортної мережі
прикордонних територій Польщі, Білорусі та України» (закупівля
устаткування та машин для утримання доріг). Внесок Шацької
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селищної ради становить 42 284,40 євро, фінансування Європейською
комісією – 38 0559, 60 євро;
- «Збереження екосистеми долини річки Буг на прикордонній
території Польщі, Білорусії та України» (будівництво каналізації в
Шацьку). Внесок селищної ради – 223 422,25 євро, Європейської
комісії – 2 010 800,19 євро.
Аналізуючи вище наведені дані можна із впевненістю говорити
про активізацію інвестиційної діяльності в районі, проте потрібно
прагнути до поліпшення інвестиційного клімату Шацького району. На
мою думку, в такому випадку варто скористатись вагомими
фінансовими інструментами мотиваційного характеру (податкові,
трансферні та інвестиційно-інноваційні інструменти мотивації сталого
розвитку регіону), а також вжити заходів для зменшення екологічного
ризику, організувати управління ним, що припускає прийняття
комплексу рішень (політичних, соціальних, технічних, економічних,
спрямованих на зниження ризику до прийнятного рівня)
1. Інноваційно-інвестиційна привабливість Волинської області. Ковальчук О.Р. магістр
Волинський інститут економіки та менеджменту, м.Луцьк
2. Черчик Л.М. Матеріали Міжнародного конгресу ―Проблеми інформатизації
рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та
економічного розвитку‖. – Трускавець, 2000. – 275 с. - С. 189-192.
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Рост национальной конкурентоспособности и расширение доли
национальных компаний на внутреннем и мировом рынках,
повышение эффективности их деятельности в настоящее время
являются доминирующей целью экономической политики как
развитых, так и развивающихся государств.
Цель создания кластера – содействие росту эффективности
производства, сбалансированности спроса и предложения, повышению
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качества продукции и созданию инноваций. Поэтому самой
эффективной организационной структурой для развития экономики
является отраслевой инновационный кластер, поскольку в нем
преодолеваются такие барьеры, как недостаток финансирования,
производственных мощностей, маркетинговых исследований и
информации на рынке [6, c. 57].
В настоящее время большое количество авторов посвящает свои
труды изучению темы инновационного кластера [1, 3, 4, 6].
Несмотря на это в литературе отсутствует однозначность
понятия «инновационный кластер». Это можно объяснить тем, что
сущность, свойства и признаки инновационного кластера
свидетельствуют о многогранности и неоднозначности данного
понятия. Как более общее нами было выделено определение, которое
наиболее полно раскрывает сущность понятия. Инновационный
кластер - объединение различных организаций (промышленных
компаний, высших учебных заведений, технопарков и бизнесинкубаторов, научно-исследовательских центров и лабораторий,
банковских и небанковских кредитных организаций, инвестиционноинновационных компаний, венчурных фондов, бизнес-ангелов,
органов государственного управления и т.д.), позволяющее
использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного
механизма [5, c. 290]. Объединение предприятий в инновационный
кластер на основе вертикальной интеграции, формирует строго
ориентированную систему распространения новых знаний, технологий
и инноваций. При этом формирование устойчивых связей между
всеми участниками кластера является важнейшим условием
эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в
конкурентные
преимущества.
Кластеры
инновационной
деятельности создают новый продукт или услугу усилиями
нескольких предприятий или исследовательских институтов, что
позволяет ускорить их распространение.
Инновационный кластер является наиболее эффективной
формой
повышения
конкурентоспособности
инновационного
предприятия. Подобные кластеры дают возможность быстро и
эффективно использовать в практике новые знания, научные открытия
и изобретения, преобразуя их в инновации, востребованные
участниками рынка [5, c. 290].
Для более полного представления об инновационном кластере
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необходимо выделить его функции: осуществление единого
воспроизводственного процесса; оптимальное распределение дохода
участников; стимулирование конкуренции; объединение отдельных
структурных элементов в экономическую систему [4, c. 39].
Полноценная
инновационная
структура
может
быть
сформирована лишь при участии всех заинтересованных сторон.
Основными принципами формирования инновационных кластеров
можно считать следующие аргументы: необходимость создания
технологических связей между производствами и для использования
более совершенной технологии; возникновение синергетического
эффекта на производственной цепочке создания ценности;
существенное изменение структуры экономики в регионе; наличие
определенных преимуществ; наличие внутреннего и внешнего рынка
[3, c. 52].
С учетом опыта ведущих стран и наличия высокого научнотехнического потенциала в Беларуси целесообразно использовать
возможности
кластерной
стратегии
для
повышения
конкурентоспособности объемов высокотехнологичного производства.
Для реализации кластерного подхода в условиях Беларуси необходимо
формирование инновационных программ, которые охватывают
обладающие наибольшим коммерческим потенциалом направления.
Как показали аналитические исследования, в Беларуси кластеры могут
быть образованы в самых различных сферах и в настоящее время
ведется
активная
разработка
организационно-экономического
механизма их формирования [3, c. 41]. Так, в соответствии
Государственной программой инновационного развития Республики
Беларусь на 2011-2015 гг. предусмотрено создание следующих
инновационно-промышленных кластеров: химического в Гродно;
нефтехимического в Новополоцке; агромашиностроительного в
Гомеле; автотракторостроительного в Минске; химико-текстильного в
Могилеве; ИТ в Минске [2].
Кластерный подход активно используется в развитых странах.
Одним из наиболее ярких примеров является Финляндия, прочно
стоящая на вершине рейтингов уже несколько лет. Большое внимание
этому направлению уделяется в США, Японии, государствах Европы и
развивающихся странах Азии и Латинской Америки.
В Республике Беларусь инновационных кластеров пока нет.
Нами была разработана структура инновационного кластера в
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Республике Беларусь, которая позволит
функционирующий кластер (рис. 1).
Инфраструктура
интеллектуального
капитала:
Высшие учебные
заведения
Технопарки
Бизнес-инкубаторы
Научноисследовательские
центры и лаборатории

создать

эффективно

Инфраструктура
финансового
капитала:
Ядро кластера:
Государственный
комитет по науке и
технологиям
Национальная
академия наук

Белорусский
инновационный фонд
Банковские
кредитные
организации
Страховые компании

Предприятия основного
направления деятельности
кластера

Венчурные фонды
Бизнес ангелы

Вспомогательные и
обслуживающие предприятия

Рис. 1. Структура инновационного кластера в Республике
Беларусь
В соответствии с данной структурой ядром кластера будут
являться Государственный комитет по науке и технологиям и
Национальная академия наук. Так это основные органы,
занимающиеся наукой в Республике Беларусь. А кластер будет
развивать наиболее успешно, если его ядром будет наука. Ядро
кластера должно быть взаимосвязано с инфраструктурой
интеллектуального капитала (ВУЗы, технопарки и др.), с
инфраструктурой финансового капитала (Белинфонд, страховые
компании и др.), и непосредственно с предприятиями (основного
направления, вспомогательными и обслуживающими).
Таким образом, для повышения конкурентоспособности в
настоящее время каждой стране необходимо активно использовать
кластерный подход. Для Республики Беларусь в частности, создание
инновационных кластеров является перспективным направлением
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развития.
1. Бирюков А.В. Формирование инновационных кластеров в высокотехнологичных
отраслях промышленности (на примере ОПК России). - М., 2009. – 46 с
2. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на
2011-2015 гг. Электронный ресурс: http://www.pravo.by
3. Егоров Н.Е. Инновационные кластеры в развитии экономики региона / Егоров Н.Е.
// Инновации и инвестиции. – 2010. - ғ16. – С. 46-52.
4. Иванова Е.С., Сафонова О.К. Проблемы становления инновационных кластеров в
Беларуси / Е.С. Иванова, О.К. Сафонова // Наука и инновации. – 2012. - ғ10. –
С. 39-41.
5. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / под ред. В.Я. Горфинкеля,
Т.Г. Попадюк. – М.: Проспект; 2013. – 424 с.
6. Шовунова Н.Ю. Кластеризация и конкурентоспособность / Н.Ю. Шовунова //
Экономические науки: Научно-информационный журнал. - 2013. - ғ 1. - С. 56-59.

УДК 657.92:004
Раздоба О.Г., ст. гр.КР-53
Науковий керівник: Михальчишина Л.Г., доцент
ВНЗ Вінницького національного аграрного університету
СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ,
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ.
Судово-експертна інформаційна система є відносно новою у
експертній практиці. Рамки її використання постійно розширюються.
Особливу роль у сучасних умовах починає виконувати інформація, що
народжується та функціонує в практиці судового вирішення
конфліктних ситуацій економічного характеру. У цій сфері обсяги
робіт збільшуються високими темпами, що пов‘язано з розвитком
приватного бізнесу та реформами, у тому числі й податкового
законодавства. Ці процеси породжують безліч суперечностей, які
розв‘язуються в судовому порядку [4].
Інформаційне забезпечення судової експертизи має велике
значення під час проведення судово-економічних експертиз, оскільки
відповідно у ст. 20 Закону України ―Про судову експертизу‖ установи,
організації та підприємства незалежно від форми власності зобов‘язані
надавати спеціалізованим установам та відомчим службам, які
проводять судові експертизи, на їхні запити натуральні зразки або
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каталоги своєї продукції, технічну документацію та іншу інформацію,
необхідну для створення і оновлення методичної та нормативної бази
судової експертизи.[1]
Мета інформаційного забезпечення судової експертизи –
створення впорядкованої системи збирання, збереження, передавання
та використання даних у судовій експертизі взагалі та конкретних
експертизах зокрема. Ці системи дозволяють експерту вірно
описувати, класифікувати об‘єкти, що підлягають дослідженню,
визначати напрямки подальших дій, обирати для застосування
відповідні методики, обґрунтовувати та формулювати експертні
висновки.[2]
Інформаційне забезпечення експертизи є сукупністю
відомостей, які характеризують фактичний стан об‘єкта дослідження
та його законодавчо-нормативне, нормативне-правове забезпечення,
що регламентує процес проведення судово-економічної експертизи.
Система інформаційного забезпечення допомагає розв‘язувати
важливу проблему типології експертних завдань – принцип їх
оптимізації, тобто оптимальне використання структурних елементів
експертних завдань з метою достовірного пізнання за допомогою
спеціальних знань обставин справи [2].
Для зручності документальні інформаційні джерела, які
використовуються під час проведення експертних досліджень
розділяють на дві групи. Перша група – це носії інформації, які
одночасно є об‘єктами досліджень (наприклад: документи фінансової
звітності; первинні бухгалтерські документи та ін.), а друга група
включає інші види інформаційних документальних джерел
(наприклад: акти ревізій і аудитерських перевірок, висновки
аудиторських перевірок; накази про облікову політику підприємств;
бізнес-плани підприємств та ін.).
Отже, подібний підхід можна застосувати під час виконання
економічних досліджень, тобто пропонується створення бази даних
експертних досліджень, пов‘язаних з розв‘язанням конкретних
ситуативних завдань, що стосуються проблемних питань при
проведенні економічних експертиз.
1. Закон України ―Про судову експертизу‖ від 21 квітня 1994 року, ғ 4038а-XII
(з змінами та доповненнями).
2. Капустник К. В., Губанова І. В. Інформаційне забезпечення судово-економічних
експертиз / К. В. Капустник, І. В. Губанова // Tеорія та практика судової експертизи
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і криміналістики, - 2012 р. Випуск 9. – С. 462-465.
3. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для
самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с. (64-66).
4. Хомутенко О. В. Експертна економічна інформація як елемент економічної системи
/ О. В. Хомутенко // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2012 р. - Випуск 12. С. 389-393.
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ПРОБЛЕМЫ И УЧЕТ АНАЛИЗА
ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК
В настоящее время в научных кругах нет единого мнения по
поводу понятия транзакционных издержек. И это является предметом
жесткой критики, например, М. Олсон пишет, что многие экономисты
«смешивают в одну кучу все недостатки рынка под общим названием
транзакционные издержки».
Некоторые отечественные и зарубежные авторы пытаются дать
достаточно обобщенное определение транзакционных издержек,
большинство же авторов вкладывают свое непосредственное
авторское восприятие в понятие транзакционных издержек, дают
конкретизирующие определения в зависимости от области их
исследования,
акцентируя
внимание
лишь
на
отдельных
составляющих компонентах.
На практике на данный момент несущественное количество
внимания уделяется руководителями предприятий и их сотрудниками
на осуществляемые внутренние и внешние процессы, в результате
которых возникают издержки [1].
Транзакция (это понятие впервые было введено в научный
оборот Дж. Коммонсом) – это деятельность человека в форме
отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в
обществе, которые осуществляются в процессе планирования,
контроля за выполнением обещаний, а также адаптации к
непредвиденным обстоятельствам. Транзакционные издержки – это
ценность ресурсов (денег, времени, труда и т.п.), затрачиваемых на
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планирование, адаптацию и обеспечение контроля выполнения взятых
индивидами обязательств в процессе отчуждения и присвоения прав
собственности и свобод, принятых в обществе [2].
Проблемой анализа транзакционных издержек является их
измеримость. Актуальность анализа транзакционных затрат состоит в
том, что они в значительной части носят вероятностный или
неформальный характер и не могут быть учтены в большинстве
случаев как издержки, величину которых можно получить из
бухгалтерской отчетности. Некоторые исследователи полагают, что
затраты, относящиеся к транзакционными издержкам, в принципе
неизмеримы. Однако данное утверждение опровергается пусть
немногочисленными, но вполне убедительными попытками измерения
транзакционных издержек.
Транзакционные издержки являются следствием стремления
экономических агентов снизить степень неопределенности во
взаимоотношениях между собой. При этом сама транзакция возможна,
если экономические агенты достигают уровня определенности
относительно поведения друг друга, основываясь на котором, они
предпримут дальнейшие действия с целью извлечения выгоды от
взаимодействия. В связи с этим можно предположить, что издержки
транзакций
представляют
собой
ресурсы,
используемые
предприятиями для снижения риска неопределенности [3].
1. Олейник А. Институциональная экономика: учеб.-метод. пособие. (Тема 5. Теорема
Коуза и транзакционные издержки) // Вопросы экономики. – 1999.
2. Мартынов С. Сущность категории транзакционных издержек // Вестник
Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2009.
3. Кузьминов Я.И., Бендукидзе К.А., Юдкевич М.М. Курс институциональной
экономики: институты, сети, транзакционные издержки, контракты: учебник для
вузов. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 442 с.
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КАЛЬКУЛЯЦІЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВИДИ
225

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів

Обчислення у грошовому вираженні витрат підприємства на
придбання, виробництво окремого виду матеріальних цінностей,
продукції, виробів, робіт, послуг, витрат на реалізацію і збут
здійснюється за допомогою елементу методу бухгалтерського обліку –
калькулювання.
Калькуляційні розрахунки із визначення собівартості в розрізі
встановлених статей та оформлені у вигляді документа називають
калькуляцією.
Калькуляція
—
це
розрахунково-вартісна
методика
бухгалтерського обліку для обчислення собівартості одиниці
продукції, виконаних робіт і послуг, собівартості матеріальних
цінностей та засобів виробництва за елементами витрат. Її складають
на продукцію основного і допоміжного виробництва за певний період
часу: щомісячно, за квартал, за рік. На великих підприємствах
калькуляції розробляються фахівцями планово-економічних відділів.
На невеликих підприємствах функції зі складання калькуляцій
переважно виконує бухгалтер.
Об'єктом калькуляції виступає окремий вид чи група однорідної
продукції, певна робота або вид послуг, за якими розраховується
собівартість їх виробництва. З об'єктами калькуляції нерозривно
пов'язані й відповідні калькуляційні одиниці, які є вимірниками даного
об'єкта. На практиці для калькуляційної роботи використовують
натуральні вимірники.
Залежно від форми обліку, побудови аналітичного обліку,
застосовуваних методів калькулювання на підприємстві складаються і
використовуються різні види калькуляцій.
Виділяють декілька класифікацій видів калькуляції за різними
ознаками.
Так, за призначенням і часом складання калькуляції поділяються
на попередні (проектні, планові, кошторисні) та виконавчі (звітні,
нормативно-звітні).
За охопленням витрат або місцем здійснення виділяють
калькуляції галузеві, повні, виробничі, внутрішньогосподарські,
змінних витрат, технологічні.
Залежно від характеру виробництва виділяють масові
(періодичні), індивідуальні та проміжні калькуляції.
За властивостями калькуляційного об‘єкта калькуляції бувають
загальні та параметричні.
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Відповідно до характеру вихідних даних калькуляції
класифікують на технічні, планові (кошторисні), нормативні та
фактичні
За методами розподілу витрат на кількість виготовленої
продукції калькуляції поділяють на прості, позамовні, попередільні
(попроцесні) та нормативні.
Простий метод калькулювання використовується при випуску
одного виду продукції, при якому всі витрати відносять на цей вид
продукції.
Попередільний (попроцесний) метод використовується у
послідовних виробництвах, коли один технологічний процес настає за
іншим і розділяється на окремі частини - переділи (процеси), де
окремо за кожним із переділів обчислюються витрати.
Позамовний метод використовується у складних паралельних
виробництвах, коли в різних цехах виготовляють окремі частини,
вузли, а потім виріб збирають у загальному цеху. Собівартість одиниці
такого виробу визначається шляхом розподілу всіх витрат на кількість
виготовлених виробів.
Нормативний метод полягає у визначенні фактичної собівартості
виробленого продукту як алгебраїчна сума витрат за нормами,
відхилень від норм, а також змін норм. При нормативному методі
собівартість продукції визначається шляхом додавання нормативних
витрат та виявлених відхилень від норм при обчисленні фактичної
собівартості.
Отже, калькуляція собівартості продукції надає інформацію про
наявність відхилень між фактичними витратами і запланованими
показниками, що свідчить про невиконання плану та перерозхід
витрат, допомагає встановити причини та винуватців зазначених
відхилень, визначити можливі наслідки та шляхи їх усунення.
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УДК 658.3
Савчук Е.В., ст. гр. 1121211
*Научный руководитель: Колосов Г.В., ст. преподаватель
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ПОЧАПОВО» С
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Основой рыночного механизма являются экономические
показатели, необходимые для планирования и объективной оценки
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия,
образования и использования специальных фондов. В условиях
перехода к рыночной экономике главную роль в системе
экономических показателей играет прибыль.
Прибыль представляет собой конечный финансовый результат,
характеризующий производственно-хозяйственную деятельность
всего предприятия, то есть составляет основу экономического
развития предприятия. Рост прибыли создает финансовую основу для
самофинансирования
деятельности
предприятия,
осуществляя
расширенное воспроизводство. За счет нее выполняется часть
обязательств перед бюджетом, банками и другими предприятиями.
Таким образом, прибыль становится важнейшим показателем
оценки производственной и финансовой деятельности предприятия.
Объектом нашего исследований является рыночный лидер региона –
ОАО «Пинский мясокомбинат». Произведем множественный
корреляционный анализ прибыли предприятия ОАО «Пинский
мясокомбинат» с использованием следующих факторов:
х1 – выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг
(за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных
платежей), млн. руб.;
х2 – себестоимость реализованных товаров, продукции, работ,
услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию, млн. руб.;
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х3 – среднесписочная численность работающих, чел.;
Решение задачи многофакторного корреляционного анализа
проводится на ПЭВМ. Сначала формируется матрица исходных
данных (таблица 1), в первой колонке которой записывается
порядковый номер наблюдения, во второй - результативный
показатель (Y), а в следующих - факторные показатели (хi).
Таблица 1
Исходные данные для корреляционного анализа
ғ
Y
x1
x2
x3
1
676
23432
22696
699
2
1418
51515
49744
713
3
1585
80231
78355
716
4
566
108817
107979
714
5
-1592
32604
33791
680
6
1047
69528
68561
690
7
3470
111961
108390
705
8
5088
160794
154860
715
9
2974
47563
44617
762
10
5384
97204
91867
773
11
7214
146210
139092
786
12
9168
206439
195192
793
13
5050
66728
61261
815
14
20613
153095
138362
831
15
27973
255969
235173
843
16
34786
414820
380877
848
17
3403
541554
525779
856
18
-710
759397
745079
1063
19
-6764
227077
228719
1060
20
-15493
434521
441334
1065
Примечание – Источник: собственная разработка на материалах
предприятия
В результате анализа получаем уравнение связи, которое имеет
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вид:
Ух = -7166,5+1,35х1-1,38х2+12,13х3
Коэффициент множественной корреляции (R) используется для
установления тесноты связи, т.е. силы влияния учтенных в уравнении
факторных показателей на результативный. Полученный коэффициент
множественной корреляции равен 0,9836, что означает сильную связь
между результативным показателем и факторными признаками.
R-квадрат (коэффициент детерминации) показывает долю
общего разброса относительно выборочного среднего – зависимой
переменной, которая объясняется построенной регрессией. Чем выше
коэффициент детерминации, тем лучше регрессия «объясняет»
зависимость данных. Чем ближе R2 к 1, тем лучше качество подгонки.
Полученный R2 равен 0,9674, что свидетельствует о высоком качестве
полученной модели.
t-статистика используется для сравнительного анализа
статистической значимости коэффициентов регрессии. Т.к. получился
[t]>3, то коэффициент регрессии является сильно значимым.
Анализируя уравнение связи можно сделать следующий вывод:
при увеличении денежной выручки на 1 млн руб. прибыль возрастет
на 1,35 млн руб.; при уменьшении себестоимости произведенной
продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличится на 1,38 млн руб.; с
повышением среднегодовой численности работников на 1 человека на 12,13 млн руб.
Таким образом, для увеличения прибыли предприятия
необходимо увеличить количество работников и денежную выручку, и
снизить себестоимость продукции.
УДК 657.471.1
Салина К.А., Спирина Н.Н., ст. гр. 503
*Научный руководитель: Аверина О.И., д.э.н., профессор
Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КАК
ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В современных экономических условиях деятельность любого
хозяйствующего субъекта связана с возникновением разного рода
издержек. Наряду с издержками, связанными с непосредственным
производством продукции, широкое распространение в настоящее
время получили трансакционные издержки.
Существует много подходов к определению экономической
сущности трансакционных издержек. Так, основоположник данной
категории Р. Коуз в своих работах «Природа фирмы» и «Проблема
социальных издержек» к трансакционным издержкам относил
издержки, которые возникли при использовании ценового рыночного
механизма, а также административных механизмов контроля. Многие
авторы определяли трансакционные издержки как издержки,
связанные с входом на рынок и выходом с рынка, доступом к
ресурсам, передачей, спецификацией и защитой прав собственности,
заключением и обслуживанием деловых отношений, заключением
контрактов. В наиболее упрощенной форме трансакционные издержки
как издержки, связанные с получение информации, совершением
сделок и защитой прав собственности определял А. Нестеренко.
Важным в рассмотрении трансакционных издержек является
вопрос, раскрывающий функции трансакционных издержек, а также
сущность и проблемы их оценки. Выполняя две основные функции
(эндогенную и экзогенную), предполагается, что трансакционные
издержки могут быть исчислены путем вычитания прибыли и
производственной себестоимости из совокупной выручки каждого
агента с последующим суммированием всех полученных результатов.
Однако на практике такой подход не применим, и проблема оценки и
исчисления трансакционных издержек может быть объяснена исходя
из условий совершения хозяйствующими субъектами любых
обменных операций, что в свою очередь связано с таким понятием как
трансакциоемкость.
Трансакциоемкость рассчитывается как отношение объема
непроизводительных затрат к величине трансформационных
(производственных) расходов, где выражением трансформационных
или производственных расходов является производственная
себестоимость.
Существует ряд факторов, оказывающих влияние на изменение
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трансакциоемкости. К ним можно отнести: увеличение специализации
и разделения труда, технологические изменения в производстве и
транспортировке,
развитость
инженерно-производственной
и
транспортной инфраструктур, преодоление искусственных отраслевых
барьеров, вовлеченность государства в экономические отношения.
Необходимым в изучении трансакционных издержек является
также вопрос их классификации. В частности трансакционные
издержки могут подразделяться по доступу к ресурсам, по поиску
информации, по оценке и контролю качества ресурсов. Кроме
представленных категорий особое внимание необходимо уделять
трансакционным издержкам, связанным с погашением обязательств.
Анализ трансакционных издержек корпораций, связанных с
обслуживанием обязательств, показывает многообразие методов их
отражения в бухгалтерском учете и отчетности, таких как
капитализация, расходы по обычным видам деятельности, прочие
расходы.
Рассматривая вопрос бухгалтерского учета трансакционных
издержек, следует отметить, что его основным направлением является
использование в системе счетов хозяйствующего субъекта
синтетического отражающего счета «Трансакционные издержки». С
помощью данного счета предприятия имеют возможность
аккумулировать расходы и осуществлять их классификацию в целях
управления. В соответствии с этим общий механизм отражения
трансакционных издержек в учете характеризуется использованием в
корреспонденции обобщающего счета «Трансакционные издержки» и
соответствующего отражающего счета в зависимости от характера
издержек.
В целом можно отметить, что слишком высокий уровень
трансакционных издержек отрицательно сказывается на деятельности
и конечных результатах хозяйствующих субъектов, что в свою
очередь препятствует удачному заключению новых контрактов и
сделок. Данное обстоятельство лишний раз подтверждает важность
изучения и управления трансакционными издержками в масштабах
каждого предприятия.
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УДК 657
Свіржевський О.М., ст. гр. ЛГ-35
*Науковий керівник: Панасюк Н.В.
Шацький лісовий коледж імені В.В. Сулька
ЛОГІСТИЧНИЙ АУДСОРСИНГ В УКРАЇНІ
Аутсорсинг - передача компанією частини її завдань або
процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду. Як концепція
зниження витрат в діяльності підприємства аутсорсинг, є тепер
істотним елементом, що впливає на ефективність функціонування
підприємств, а також їх конкурентну позицію.
Виробники товарів і послуг все більше концентруються на своїх
ключових компетенціях, намагаючись непрофільну діяльність вивести
в дочірні структури або ж зовсім передати на аутсорсинг. У
розвинених капіталістичних країнах теорія вже знайшла відображення
в практиці. Переважна більшість вантажовласників вважають за краще
купувати у сторонніх компаній послуги з доставки свого товару
споживачеві, проведення тарних, маркувальних операцій, а також з
управління ланцюгами поставок - вибудовування логістики таким
чином, щоб вантаж в максимально короткі строки при мінімальних
витратах був доставлений в потрібне місце в потрібній кількості.
В Україні практика ще далека від теорії. Вантажовласники
вважають за краще віддавати стороннім компаніям обмежений спектр
транспортних послуг, найчастіше - доставку та складування.
Динаміка українського ринку за останні 2-3 роки визначалася не
стільки прагненням компаній-клієнтів до оптимізації бізнес-процесів
за рахунок аутсорсингу непрофільних напрямків діяльності та
залучення до управління мережами поставок логістичних операторів,
скільки зростанням потреб у транспортуванні і складуванні вантажів в
умовах пожвавлення економіки та збільшенні споживчого попиту.
Функції, що передаються на аутсорсинг в Україні:
- функції управління персоналом;
- фінансовий аудит та бухгалтерський облік;
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- маркетингові дослідження;
- рекламні та PR-послуги;
- адміністрування корпоративними інтернет-сайтами.
У сегменті комплексної логістики, розвиток якого почався лише
в останні роки, попит істотно випереджає пропозицію. Підвищення
конкуренції очікується лише в середньостроковій перспективі, після
введення в обіг нових складських площ і зростання пропозиції послуг
зі зберігання та дистрибуції товарів. Аналіз тенденцій логістичного
ринку показує, що традиційний ринок транспортно-експедиторських
компаній великий, динамічно зростає і надає масу можливостей.
Конкуренція на ньому посилюється і, щоб утриматися в цьому
сегменті, українським операторам потрібна серйозна концентрація
ресурсів. Аутсорсинг логістики тільки зароджується. Згодом він буде
рости набагато швидше, але коли почнеться нарощування темпів,
сказати важко.
Аутсорсинг в логістиці є однією з найсучасніших бізнесмоделей, що дає змогу досягти реальних конкурентних переваг, має
свої переваги та труднощі під час впровадження в умовах специфіки
розвитку національного бізнесу.
Логістичний аутсорсинг має також і недоліки:
- можливість зростання витрат у випадку передачі на аутсорсинг
занадто багатьох функцій і процесів;
- витрати на утримання зовнішньої інфраструктури взаємодії з
постачальниками аутсорсингових послуг;
- можливість банкрутства аутсорсингової компанії;
- загроза відриву керівної ланки від бізнес-практики; навчання
чужих фахівців замість своїх;
- небезпека зайвої концентрації подібних технологічних бізнеспроцесів в одних руках;
- відсутність законодавчого визначення й регулювання
аутсррсингу.
Прийняття логісгичного рішення вимагає порівняння витрат
аутсорсингу і власної реалізації з врахуванням порогів рентабельності
і кількості продажу.
Основними мотивами передачі логістичних функцій на
аутсорсинг є прагнення зробити бізнес керованішим, відразу знизити
витрати (і при цьому одержати якісний гарантований сервіс),отримати
прибуток. Для того, щоб вижити в конкурентній боротьбі, українським
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логісгичним компаніям потрібно дотримуватись загальної стратегії
тісного зв'язку із клієнтами.
1. Матвій І. Є. Тенденції використання аутсорсингу на ринку логістичних послуг в Україні. 2008.
2. Плахута Г.А. Логістичний аутсорсинг: переваги та недоліки застосування. - 22.04.2010.
3. Полонська Є.С. Логістичний аутсорсинг в Україні. - Економічні науки/Логістика, - 2011.
4. Джеймс Джонсон, Дональд Ф. Вуд, Дэниел Л. Вордлоу. Современная логистика. – М., 2002. 7-е издание. - 538 с.

УДК 657
Соколова А.А., к.э.н., доцент
ННОУ ВПО «Институт Дружбы Народов Кавказа»
ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
Развитие рыночных отношений и экономики в аграрном секторе
предопределяет необходимость формирования эффективной системы
управления деятельностью сельскохозяйственных организаций.
Основной информационной базой управления сельскохозяйственными
организациями является бухгалтерский учет. Как известно, он должен
обеспечивать информационные потребности внутреннего управления
организаций и внешних пользователей финансовой отчетности для
принятия экономических решений. Следует отметить, что сельское
хозяйство имеет дело с живыми организмами, которые все время
изменяются. Эти изменения не всегда подвластны управлению. И в
этой сфере МСФО 41 «Сельское хозяйство» становится особенно
значимым для практического применения. Особо важной следует
признать оценку биологических активов по справедливой стоимости,
так как благодаря этому станет возможной реальная оценка
финансового состояния и платежеспособности аграрных предприятий
[1].
В рамках концепции развития российского учета и его
интеграции в среду МСФО на передний план выдвигаются вопросы
методологии, среди которых особый интерес представляет учет
биотрансформации активов сельского хозяйства.
В результате в теории и практике ощущается дефицит
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целостных научных исследований, отражающих специфику учета
биологических активов сельскохозяйственного назначения в новых
условиях хозяйствования и содержащих новые концептуальные
подходы, отвечающие требованиям МСФО.
В действующей системе нормативного регулирования
бухгалтерского учета в России нет конкретных указаний о том, что
такое «биологические активы» и как вести их учет. Однако в западной
практике эти объекты учета известны давно, да и в России уже не
первый год идут разговоры о принятии ПБУ, посвященного
биологическим активам (его проект появлялся на сайте Минсельхоза
еще в конце 2006 года). А между тем многим организациям уже сейчас
приходится решать вопросы, связанные с отражением используемых
ими биологических активов и операций с ними в учете и отчетности
[2].
Между практикой учета в сельском хозяйстве в РФ и МСФО
существуют принципиальные отличия в признании, оценке и
раскрытии информации о сельскохозяйственной деятельности. МСФО
41
предусматривает
совершенно
новые
определения
сельскохозяйственной деятельности, биологических активов, вводит
понятия биотрансформации и справедливой стоимости.
1. Выручаева А.Е. Развитие методики оценки и учета биологических активов в
соответствии с требованиями МСФО 41 «Сельское хозяйство» (автореферат) /
А.Е. Выручаева// Издательство РГАУ – МСХА имени К. А. Тимирязева, г. Москва,
2011 г.
2. Газизъянова Ю.Ю. Учет и отражение в отчетности биологических активов
животноводства: дис. … канд. экон. наук: 08.00.12: защищена 13.05.08/ Газизъянова
Юлия Юнусовна. – Саратов, 2008. – 175 с.
3. Мариненко А.А. Методология трансформации бухгалтерской информации в
условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности
сельскохозяйственных организаций (на примере птицеводческих организаций
Ставропольского края). / М.: Издательство РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева,
2009.
4. Мариненко А.А. Совершенствование методики определения стоимости
биологических активов в соответствии с МСФО / А.А. Мариненко, Н.А. Шилова //
«Вестник Института Дружбы народов Кавказа - Экономические науки»
г. Ставрополь, 2011 г. - ғ 4.
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УДК 657.471
Степа М.В., ст. гр. БО-101
*Науковий керівник: Овчарик З.Д., к.е.н.
ВНЗ Відокремлений підрозділ
Національного університету біоресурсів і
природокористування України
«Ніжинський агротехнічний інститут»
ВИТРАТИ: ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД
За роки становлення бухгалтерського обліку в Україні однією із
вагомих проблем є запозичення іноземних термінів та їх некоректний
переклад без ретельного аналізу та урахування економічної сутності
понять. Чимало науковців не дають власного визначення терміну
«витрати» (зокрема, Л.К. Сук, П.Л. Сук, М.Ф. Огійчук та інші), а
користуються тим, яке вважається офіційним і подане у П(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
Проте, у багатьох виданнях вітчизняні та зарубіжні вченіекономісти у сфері обліку, аналізу та аудиту дали власне трактування
терміну «витрати». Зокрема, у «Бухгалтерському словнику» за
редакцією професора Ф.Ф.Бутинця подано російські («расходы»,
«издержки») аналоги та англійські (costs, expenses) і три варіанти їх
значення. Розглянемо точки зору різних вчених. Золотарьова Н.Г. [1]:
витрати – затрати певного періоду часу, а тому їх потрібно у повній
сумі відносити на реалізовану за цей період продукцію.
Лозинський Д.Л. [2]: термін «витрати» означає витрати тільки тих
ресурсів, які при визначені фінансового результату підприємства за
відповідний звітний період ставляться у відповідність отриманим
доходам. Нападовська Л.В. [6]: витрати - зменшення економічної
вигоди протягом звітного періоду або збільшення зобов‘язань
підприємства, що веде до зменшення капіталу. Пойда Ю.М. [3]: термін
―витрати‖ доцільно вживати на позначення грошей, коштів,
витрачених на що-небудь, оскільки цей термін означає
зменшенняекономічних вигод у звітному періоді у формі вибуття
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абовикористання
активів
чи
виникнення
заборгованості,
щопризводить до зменшення власного капіталу. Черткова Н.О. [7]:
витрати Ғ це вартість усіх матеріалів та послуг, що витрачаються.
Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А [5]: витрати Ғ це вартісне
вираження абсолютної величини застосовано-споживаних ресурсів,
необхідних для здійснення виробничо-господарської діяльності
підприємства і досягнення ним поставленої мети. Пушкар М. С [4]:
витрати Ғ це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг
факторів виробництва (ресурсів). На думку авторів Н.Г. Золотарьової,
Д.Л. Лозинського, Л.В. Нападовської, Ю.М. Пойди термін «витрати»
Ғ це затрати певного звітного пероду. Спільними рисами у
твердженнях Л.В. Нападовської та Ю.М. Пойди вказано, що витрати
Ғ це зменшення економічної вигоди або збільшення зобов‘язань
підприємства, що призводить до зменшення власного капіталу. Отже,
витрати — це зменшення обсягу матеріальних цінностей, коштів,
тощо, яке відбувається в процесі людської діяльності; зменшення
певних ресурсів у фізичних процесах.
1. Лінник В.Г. Основні напрями класифікації витратпідприємства / В.Г. Лінник,
Н.Г. Золоторьова // Фінанси, облік і аудит: Збірник наук. праць [ред. А.М. Мороз].Ғ
К. Ғ2004. Ғ Вип.3. Ғ С. 222-231.
2. Лозинський Д..Л..«Витрати» та «Затрати»: узгодження понять в бухгалтерському
обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія:
економічні науки. Ғ 2009.- ғ4. -С. 55-59.
3. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на виробництво
комбікормів: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.09 ―Бухгалтерський облік,
аналіз та аудит‖ / Ю.М. Пойда. Ғ К. Ғ2008Ғ. C. 24.
4. Пушкар М. С. Фінансовий облік : Підручник / М.С.Пушкар. Ғ Тернопіль : Картбланш, 2002. - 628 с.
5. Турило А. М. Управління витратами підприємства: Навч. Посібник / Турило А.М.,
Кравчук Ю.Б., Турило А.А. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 120 с.
6. Управлінський облік: Підручник для студ. вищ. Навч. закл. / За заг. ред
Л.В Нападовської.Ғ К. : Книга, 2004. Ғ544 с.
7. Черткова Н.О. Економічне значення витрат промислових підприємств /
Н.О. Черткова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Ғ 2006.
Ғ ғ 6. Ғ С. 444-447.
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УДК 657
Столярчук О.В., ст. гр. ОА-61
*Науковий керівник: Осадча О.О., к.е.н., доцент
Національний університет водного господарства
та природокористування
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИХ
ПІДПРИЄМТСТВ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
В сучасних умовах глобалізації економіки, найбільш актуальною
є проблема переходу суб‘єктів підприємницької діяльності на
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
Сучасні МСФЗ спрямовані на уніфікацію принципів і методів
визнання, оцінювання і розкриття інформації у фінансовій звітності і
орієнтовані на потреби ринків капіталу.
Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні» публічні акціонерні товариства, банки,
страховики, а також підприємства, які провадять господарську
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України, зобов‘язані складати фінансову звітність та консолідовану
фінансову звітність за міжнародними стандартами, а всі інші
підприємства самостійно визначають доцільність застосування
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності [1].
На даний момент МСФЗ – це ефективний інструмент
зрозумілості та підвищення прозорості інформації про діяльність
суб‘єктів господарювання.
Перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності має
багато переваг, а саме: можливість отримання необхідної інформації
для прийняття управлінських рішень; забезпечення порівнянності
звітності з іншими організаціями; здійснення ефективного фінансового
аналізу підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності;
забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів;
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можливість залучення закордонних клієнтів; можливість одержання
постачальників-іноземців; можливість одержати кредити в іноземному
банку; доступність фінансової звітності не тільки для фахівців, а й для
широкого кола користувачів; чіткість визначення майнового стану
власників; ефективність використання матеріальних і фінансових
ресурсів тощо.
Проте, застосування нової методики складання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ супроводжуватиметься значними
фінансовими витратами.
Перехід до МСФЗ має також значні недоліки, серед
яких: проблемність переходу на МСФЗ малих та середніх підприємств;
низька актуальність звітності, яка полягає в тому, що дані у
вітчизняному бухгалтерському обліку занадто формалізовані, а коли
до періоду затримки бухгалтерських даних додається ще час на
трансформацію і вивірення даних, то погіршуються терміни подання
звітності; нестача кваліфікованих кадрів тощо.
Як бачимо МСФЗ мають як значні переваги так і суттєві
недоліки, тому процес застосування МСФЗ повинен бути поступовим
та цілеспрямованим. Недоліки та невідповідності вітчизняної системи
бухгалтерського обліку мають усуватися відповідно до вимог ринкової
економіки [2].
Отже, складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами має більше переваг ніж недоліків.
Перехід на МСФЗ дасть змогу залучити іноземних клієнтів і
розширити наші експортні можливості, що приведе до зниження рівня
безробіття, забезпечить вихід із кризи, сприятиме розвитку економіки і
вступу України до Європейського Союзу.
Для реального запровадження МСФЗ необхідно провести
реформу бухгалтерського обліку і оподаткування; забезпечити
фінансову підтримку процесу переходу на МСФЗ; організувати
навчання спеціалістів МСФЗ; створити реальний механізм контролю
за дотриманням МСФЗ.
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від
16.07.1999 ғ 996-XIV
2. Лютова Г.Я. Гармонізація фінансової звітності українських підприємств до
міжнародних стандартів // Вісник Університету банківської справи НБУ, 2008. —
ғ3.—С. 184.
3. http://www. minfin.gov.
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Стрельченя А.В., Прохоренко В.С., ст. гр. ЭУП 1021113
*Научный руководитель: Игнатенко Ю.В., к.э.н., доцент
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ВЫЯВЛЕНИЕ
ПУТЕЙ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Для Республики Беларусь быстрое развитие науки и
инновационной деятельности имеют стратегическое значение.
Актуальность проблемы осознана политическим руководством, в
настоящее время в стране принята и реализуется Государственная
программа инновационного развития на 2011-2015 гг.
Целью инновационного развития национальной экономики
Республики Беларусь в 2011-2015 годах является формирование новой
технологической
базы,
обеспечивающей
высокий
уровень
конкурентоспособности национальной экономики Республики
Беларусь на внешних рынках. В документе отмечено, что главным
направлением преобразований производственного потенциала страны
в 2011-2015 годах должно стать внедрение новых и высоких
технологий, обладающих наибольшей добавленной стоимостью,
низкой энерго- и материалоемкостью, способствующих созданию
новых видов товаров и услуг, новейших экологически безопасных
материалов и продуктов, которые будут обеспечивать производство
традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами,
недостижимыми в рамках предыдущих технологических укладов [3].
При разработке и реализации государственной программы
инновационной политики выделяют ключевые критерии, которые
необходимо принимать во внимание:
1) наличие положительного внутреннего и внешнего эффекта от
применения инновации;
2) наличие качественных изменений, имеющие количественное
измерение;
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3) наличие существующего рынка сбыта или актуализация
нерешенной проблемы, которую данная инновация способна решать;
4) внедряемая инновация должна быть новой в национальном
масштабе [4].
При изучении инновационной деятельности в Республике
Беларусь было установлено, что в стране сократилась доля расходов
государственного бюджета на научные исследования: в 2007 г. –
0,35%, в 2012 – 0,27%, также произошло сокращение количества
научных работников: 2012 г. их число уменьшилось на 2004 человека
(на 6,18%) по сравнению с 2009 г. Следует отметить, что в Республике
Беларусь является низкой активность инновационных предприятий
промышленности и услуг 22,8% (2012 г.), тогда как в ЕС каждое
второе предприятие занимается инновационной деятельностью [6].
Эти характеристики свидетельствую о низкой эффективности
данной инновационной политики. И поэтому государство должно
проводить взаимодействие следующих мер по поддержке инноваций:
1) прямые меры поддержки (государственная поддержка
НИОКР, статистический анализ инновационной деятельности);
2) горизонтальные меры поддержки (их еще называют
косвенные меры поддержки: налоговые льготы, государственная
помощь, государственные закупки, образование и обучение) [2].
Выводы Европейской комиссии ООН, проводившей оценку
инновационной деятельности Республики Беларусь в 2011 г.,
утверждают, что при оценке эффективности мер по поддержке
инноваций более широкого и устойчивого эффекта стоит ожидать от
горизонтальных
мер
по
поддержке
инноваций,
которые
непосредственно устраняют источники проблемы инновационной
деятельности, а не их симптомы [5].
Проанализировав факторы, препятствующие инновациям в
Республике Беларусь, можно выделить следующие основные из них:
- высокий уровень риска;
- недостаток собственных финансовых ресурсов;
- слабое
взаимодействие
элементов
Национальной
инновационной системы: бизнеса, образования, науки;
- низкий и неопределенный спрос на инновационную
продукцию;
- недостаток квалифицированного персонала.
Республика Беларусь обладает достаточными возможностями
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для преодоления негативных явлений в становлении инновационной
экономики. И поэтому для реализации в полной мере Государственной
программы инновационного развития Республики Беларусь на 20112015 гг. необходимо проведение следующих мероприятий:
- снижение риска посредством развития системы страхования
инновационной деятельности;
увеличение
финансовых
ресурсов
на
разработку
инновационной продукции за счет предоставления льготных кредитов
инновационным предприятиям;
- обеспечения роста спроса на инновационную продукцию с
помощью привлечения субъектов инновационной деятельности к
участию в ярмарках, выставках в Республике Беларусь и за рубежом;
- увеличения количества квалифицированного персонала за счет
совершенствования системы подготовки, повышения квалификации и
переподготовки кадров для субъектов инновационной деятельности;
- улучшение взаимодействия элементов Национальной
инновационной системы посредством увеличения выделения
денежных средств в науку и ее поддержку в ВУЗах.
Осуществление этих мероприятий позволит увеличить научный
потенциал страны, приведет к эффективному взаимодействию
элементов Национальной инновационной системы: бизнеса,
образования, науки, увеличить приток иностранных инвестиций в
реализацию разработанных инновационных проектов, что в конечном
итоге будет способствовать увеличению конкурентоспособности
Республики Беларусь на международной арене.
1. Богдан Н.И. Инновационное развитие Беларуси в контексте европейской
интеграции / Н.И. Богдан // Наука и инновации: научно-практический журнал.2011.- ғ5.- С. 38-40.
2. Богдан Н.И. Эффективность инновационной политики Беларуси: проблемы и пути
развития / Н.И. Богдан // Белорусский экономический журнал: ежеквартальный
научно-практический журнал. – 2013. - ғ2. - С. 84-101.
3. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на
2011-2015 гг.
4. Корнеевец И.С. Инновации в экономической политике РБ / И.С. Корнеевец //
Вестник Белорусского государственного экономического университета: научнопрактический журнал. – 2012. - ғ 3. - С. 30-36.
5. Обзор инновационного развития Республики Беларусь. – Нью-Йорк, Женева. 2011.
6. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: статистический
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УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»,
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЕДИНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЕ МОЩНОСТИ
Логистическая система – это экономическая система, состоящая
из взаимодействующих упорядоченных множеств элементов,
составляющих подсистемы и выполняющий логистические функции
(операции).
На
примере
отдельного
предприятия,
являющегося
логистической системой, попробуем изучить производственную
мощность каждого звена и определить слабое. На основании
полученных данных и приведенных расчетов необходимо
проанализировать экономическую ситуацию в целом на предприятии и
принять решения по совершенствованию его деятельности, наладив
все звенья ЛС.
На предприятии «Игристые вина» логистическая система
представлена территориально-производственным комплексом (склады
и транспортный отдел), промышленном (завод и участок упаковки).
Компания «Игристые вина» занимается выпуском шампанского в
бутылках емкостью 750 мл. Завод компании работает без выходных,
разливая 120.000 л в день. С розлива бутылки поступают на
упаковочный участок. Мощность упаковочного участка 20.000
упаковок по 12 бутылок каждая. Упаковочный участок работает 5 дней
в неделю.
На склад упакованные бутылки доставляет транспортный отдел
компании. В компании имеются 8 грузовиков, которые перевозят за
раз по 300 упаковок каждый, совершают 4 поездки в день 7 дней в
неделю. У компании 2 склада, каждый из которых может переработать
до 30.000 упаковок в неделю. Со склада доставка осуществляется
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силами оптовых покупателей, вместе они способны за день вывозить
весь груз, доставленный на склад транспортным отделом компании за
день. Определим фактическую мощность логистической системы и
выявим еѐ слабое звено.
Сначала изобразим звенья логистической цепи поставок: завод,
участок упаковки, транспортный отдел, склады, оптовики. Укажем для
каждого звена исходные данные для расчета мощности. Исходные
данные приводятся в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные
Завод
Упаковочный Транспортный Склады
Оптовики
участок
отдел
*120.000
*12 бут./уп.
*8 грузовиков *2
*любое
л/день
*20.000
*300
склада
количество
*0,75 л/бут. уп./день
уп./грузовик
*300.000 груза
*7
*5
*4
уп./нед.
дней/неделя дней/неделя
поездок/день
*7
дней/неделя
Рассчитаем для каждого звена его мощность, определяемую
количеством проходящих через звено упаковок в неделю (таблица 2).
Таблица 2
Мощность участков предприятия
Завод
Упаковочный Транспортный Склады Оптовики
участок
отдел
*120.000 х *20.000х5 =
*8 х 300 =
*2 х
*любое
7=
= 100.000
2400
30.000 = количество
= 840.000
уп./нед.
уп./грузовик
= 60.000 груза
л/нед.
*2400 х 4 =
уп./нед.
*840.000 :
9600 уп./день
0,75 =
*9600 х 7 =
= 1.120.000
67.200
бут./неделя
уп./нед.
*1.120.000 :
12 =
= 93.333
уп./нед.
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Мощность логистической системы определяется мощностью его
самого слабого звена. Из приведенных в таблице 2 расчетов видно, что
склады компании в состоянии переработать лишь 60.000 упаковок в
неделю. Значит и мощность компании в целом составляет 60.000
упаковок в неделю, хотя производственная мощность завода примерно
в 1,5 раза выше. Для оптимизации производственного процесса в
качестве рекомендации можно посоветовать компании «Игристые
вина» увеличить выпуск шампанского до 128.000 литров в неделю,
расширить складские площади на 41.000 единиц, также дополнительно
приобрести 4 грузовика. Примерные расчеты мощностей участков
предприятия после некоторых рекомендаций приводятся в таблице 3.
Таблица 3
Мощность участков предприятия
Завод
Упаковочн
Транспортн
Склады
Оптовики
ый участок
ый отдел
*128.000
*20.000 х 5
*12 х 300 =
*2 х 30.000 =
*любое
х7=
=
3600
= 60.000
количеств
= 869.000 = 100.000
уп./грузовик уп./нед.
о груза
л/нед.
уп./нед.
*3600 х 4 =
*60.000+41.00
*896.000 :
14400
0=
0,75 =
уп./день
= 101.000
=
*14400 х 7 = уп./нед.
1.194.667
= 100.800
бут./неде
уп./нед.
ля
*1.194.66
7: 12 =
= 99.556
уп./нед.
Таким образом, если предприятие будет иметь складские
площади общей емкостью в 101.000 единиц, при этом мощность
транспортного отдела составит 100.800 единиц, упаковочного участка
– 100.000, а завода – 99.556 упаковок, то, следовательно, мощность
завода увеличится на 165,93% (принимая за 100% исходную
мощность, равную 60.000 упаковок).
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Таким образом, анализ логистической системы предприятия
позволяет нам детально и точно определить экономические
показатели, выявить "слабые стороны", определить итоговый уровень
эффективности функционирования логистической системы, а также
найти проблемные места, которые препятствуют выходу системы на
более высокий уровень и как можно быстро принять требуемые
решения.
Тщательный и качественный анализ логистической системы
позволяет более четко определить цели и задачи распределения. С
этой точки зрения системный анализ выступает в качестве
инструмента маркетинга, позволяющего поддерживать и определять
стандарты обслуживания. Своевременный контроль позволяет
предприятию сократить издержки производства, тем самым увеличив
показатели прибыли.
1. Краткий курс по логистике : учеб. пособие / О.В. Агуреева. – М. Издательство
«Окей-книга», 2009. – 176 с.
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Сулима О.Й., к.е.н., доцент
Національна академія природоохоронного та
курортного будівництва
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ
ПІДСИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки забезпечення надійність діяльності
економічних систем є важливим кроком в досягненні стійкості цих
систем. Це найважливіший показник, який має знаходиться у сфері
уваги керівника підприємства та фінансової служби, і оцінювання його
рівня необхідно проводити не лише в умовах стабільних ринкових
відносин, але й особливо в умовах кризи, адже саме рівень надійності
відображає здатність підприємства виконувати свої функції в умовах
невизначеності зовнішнього середовища. актуальним залишається
питання забезпечення надійності діяльності фінансової підсистеми
підприємства, оскільки в організаційній та управлінській роботі
підприємств діяльність цієї підсистеми займає особливе місце. Від неї
багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового
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забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку
підприємства, виконання фінансових зобов‘язань перед державою та
іншими суб‘єктами господарювання.
Діяльність фінансової підсистеми у сфері підвищення надійності
зводиться до наступного: оцінка виробничої необхідності у
використанні коштів і здобутті позикового капіталу для реалізації
різних завдань; контроль і оцінка фінансового стану підприємства;
прогноз динаміки показників ефективності; виявлення можливих та
існуючих фінансових ризиків; впровадження заходів, завданням яких є
зменшення невизначеності в здобутті фінансових коштів у необхідний
час та в необхідному обсязі. Побудова системи цілей фінансової
діяльності підприємства ґрунтується на визначені їх місця між
стратегічними і тактичними цілями всього підприємства на ринку.
Зв'язок цілей фінансової діяльності і стратегічних цілей підприємства
обумовлюється тим, що стратегічні цілі підприємства на ринку реальні
тільки при наявності відповідних фінансових ресурсів. Тобто,
фінансова діяльність, як створення і розподіл фінансових ресурсів, є
надійною якщо забезпечує підприємству реалізацію його стратегічних
цілей. Підприємства не залежно від їх організаційно-правової форми
мають, як правило, одночасно три стратегічні цілі на ринку —
виживання на ринку, одержання прибутку та економічне зростання.
Кожна ціль може набувати більшого значення в залежності від
конкретної ситуації. Отже, для забезпечення надійності діяльності
підприємства в ринкових умовах діяльність фінансової підсистеми має
бути спрямовано на забезпечення досягнення зазначених цілей.
Проблема дослідження можливості виживання є на сьогодні
дуже важливою. Виживання (самозбереження) та розвиток, що
забезпечує створення достатнього запасу надійності для успішного
функціонування за умов ринкових відносин є однією з головних цілей
розробки стратегії діяльності будь-якого підприємства, незалежно від
стану (кризовий або ні) та стадії життєвого циклу, на якому воно
перебуває. Прибутковість можна розглядати не тільки як ціль, але і як
основну умову ділової активності підприємства, як її результат,
ступінь ефективності здійснення функцій підприємства по
обслуговуванню ринку і споживача та по рішенню власних
підприємницьких задач. Підприємство може отримати прибуток
тільки при певному об‘ємі товарообігу, який в свою чергу передбачає
відповідність об‘єму і структури споживчого попиту, тобто цільова
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функція підприємства — отримання прибутку. Підприємство, яке
розробляє свою стратегію на перспективу, завжди прагне до
максимізації прибутку, тому що це є однією з умов для вирішення
виробничих та соціальних задач. Для забезпечення надійності
діяльності підприємства на ринку необхідно визначити економічні
границі об‘ємів його діяльності, порушення яких може призвести до
банкрутства підприємства. В свою чергу, зріст — це в основному
збільшення розмірів підприємства й розширення обсягів виробництва
(випуск продукції, величина продажів, чисельність робітників).
Основними характеристиками надійності діяльності фінансової
підсистеми є фінансова рівновага, фінансова рентабельність,
економічний зріст, гнучкість. За умови забезпечення цих
характеристик можна досягнути надійності діяльності фінансової
підсистеми.

УДК 657
Тепловская Е.С., Денисова В.В.
*Научный руководитель: Челмакина Л.А., к.е.н., доцент
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарѐва
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 2013 ГОДУ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Постоянный процесс развития в финансовой сфере обязательно
сопровождается изменениями и внесением необходимых актуальных
поправок в уже имеющиеся нормативные документы. Актуальность
данной проблемы отражается в том, что постоянно разрабатываются
все новые законы, которые призваны урегулировать меняющуюся
ситуацию в стране. Также не малое значение в необходимости
внедрения инноваций в экономику послужило вступление России в
2012 году в ВТО.
С 1 января 2013 года вступил в силу новый закон «О
бухгалтерском учете» (Федеральный закон от 06.12.2011 ғ 402-ФЗ
(далее — Закон ғ 402-ФЗ)). В первую очередь изменения в данном
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законе затронут подготовку документации для сдачи отчетности в
налоговую инспекцию. Положения нового закона о бухгалтерском
учете
распространяются
также
и
на
индивидуальных
предпринимателей (ИП). Но есть одно существенное замечание: ИП
могут не вести бухгалтерский учет, если они отражают доходы (либо
доходы и расходы) или иные объекты налогообложения по нормам
налогового законодательства.
Таким образом, от составления балансов освобождены
предприниматели, которые используют общую или упрощенную
систему налогообложения, либо перешедшие на уплату единого
сельскохозяйственного налога.
Сравнивая зарубежный опыт ведения бухгалтерского учета, мы
видим, что в Финляндии, в соответствии с Законом «О бухгалтерском
учете» все лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, а
также акционерные общества, полные и коммандитные товарищества
обязаны заниматься ведением бухгалтерского учета. Официальный
годовой отчет включает в себя отчет о прибылях и убытках,
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, а также
приложения к ним.
В Финляндии разрешено не предоставлять информацию о своей
предпринимательской деятельности государственным органам в
течение 27 месяцев после ее начала. Мы полагаем, что в России
необходимо так же увеличить срок подачи первого годового отчета в
некоторых сферах деятельности организаций, прежде всего в
сельскохозяйственной.
Во-вторых, мы считаем, что на территории России нужно ввести
изменения, касающиеся степени ответственности бухгалтера, и
отметить уголовное наказание, как это было сделано в Финляндии.
В-третьих, можно ввести автоматический контроль над
компанией в частном секторе с использованием электронной системы
обработки данных: на основании расчетов по НДС и финансовой
отчетности.
Для улучшения действия нормативных актов в сфере
бухгалтерского учета мы предлагаем с помощью новых норм сделать
систему бухгалтерского учета более простой и понятной. Так же
нужно фиксировать внимание не на формате предоставляемых
отчетов, а на объеме информации, которая должна быть в них
раскрыта.
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Мы считаем не столь целесообразным сам порядок ведения
учета, если он устойчиво приводит к правильным результатам в
отчетности и поддается проверке. Фирма должна раскрывать только те
методы учета, которые имеют существенное воздействие на
финансовые результаты, представленные в отчетности, и могут также
повлиять на решения пользователей, принимаемые на основе этой
информации.
Таким образом, изменения, вступившие в силу с января 2013
года, значительно улучшат работу предприятий и их ведение
бухгалтерского учета.
В части регулирования бухгалтерского учета будет установлена
четырехуровневая
структура
нормативного
регулирования
бухгалтерского учета – федеральные и отраслевые стандарты,
рекомендации в области бухгалтерского учета и стандарты
экономического субъекта.
При этом предполагается, что федеральные и отраслевые
стандарты необходимы к применению субъектами бухгалтерского
учета (с учетом ограничений и исключений, установленных самими
стандартами), рекомендации в области бухгалтерского учета
применяют на добровольной основе при условии, что они не будут
создавать препятствий для ведения организацией ее деятельности.
Стандарты экономического субъекта будут разрабатывать и
утверждать на уровне хозяйствующего субъекта.
В области отраслевых стандартов и в области регулирования
учета в учреждениях, выполняющих инструкции Минфина России, и в
роли стандартов экономического субъекта, составляющих учетную
политику учреждения и иные приказы и распоряжения руководителя
учреждения, уточняющие организацию отдельных элементов
бухгалтерского учета в конкретном учреждении, резкие изменения не
ожидаются.
Тем не менее, внесение изменений не должно прекращаться,
потому что мировая экономика не стоит на месте и прогрессирует.
Поэтому для успешного ведения предпринимательской деятельности
необходимо постоянно делать поправки и модернизировать
действующие инструкции, регулирующие организацию и ведение
учреждениями бухгалтерского учета и представление ими отчетности.
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УДК 330.65
Третьякова М.Л., ассистент
УО ФПБ «Международный університет «МИТСО»
КОНТРОЛЛИНГ КАК КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Стремительные изменения, происходящие практически во всех
сферах жизни в последние десятилетия, оказывают очевидное
воздействие и на работу коммерческих предприятий. Различные
исследования бизнес-среды свидетельствуют о том, что влияние
общества на корпоративную деятельность постоянно растет: меняются
предпринимательская культура, ценности современных компаний и,
безусловно, управленческие технологии. В связи с этим несколько лет
назад в финансовый лексикон вошло слово «контроллинг».
Контроллинг – порожденная практикой современного
менеджмента новая концепция управления, которая синтезирует в себе
управленческий учет, планирование, контроль и аналитическую
работу. В основе этой новой концепции системного управления
организацией
лежит
стремление
обеспечить
успешное
функционирование организационной системы (предприятия, торговой
фирмы, банка и др.) в долгосрочной перспективе.
Предметом изучения контроллинга является процесс управления
предприятием,
включающий
в
себя
установление
целей,
формирования стратегий, разработку стратегических и оперативных
планов и бюджетов, мониторинг текущих событий, контроль и анализ
отклонений фактических результатов от намеченных целей.
Система контроллинга стремится так управлять процессом
текущего анализа плановых и фактических показателей, чтобы
исключить ошибки и отклонения как в настоящем, так и в будущем.
Отсюда назначение контроллинга – предупреждение возникновения
кризисных ситуаций. Ошибки и проблемы, возникающие при анализе
ситуации внутри организации, переплетаются, если их вовремя не
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исправить, с ошибками в оценке будущих условий окружающей
среды. Другими словами, необходимо предусмотреть, чтобы
принимаемое решение не основывалось на ошибочных предпосылках,
а это особенно важно, когда принимаемое решение сопряжено с
большим риском.
Важнейшими
целями
организации
являются
высокая
рентабельность,
обеспечение
ликвидности
и
повышение
эффективности работы. Достижению этих целей способствует служба
контроллинга, которая обеспечивает выполнение некоторые функции:
мониторинг состояния экономики организации, сервис, управление,
контроль и анализ экономичности работы подразделений, подготовка
(разработка) методологии принятия решений, их координация, а также
контроль восприятия этой методологии руководством.
Мониторинг состояния экономики предприятия – контроль
равновесия показателей «прибыль – затраты». Равновесие достигается
тем, что через определенные промежутки времени заданные величины
сравнивают с фактическим состоянием и определяют, не нужно ли
вмешательство для достижения необходимого или желаемого
состояния, и в случае необходимости осуществляют его.
Анализ различных подходов к применению контроллинга
ведущими мировыми и отечественными специалистами, позволяет
выделить основные постулаты концепции контроллинга, как
концепции эффективного управления предприятием [1].
Контроллинг – это функционально и организационно
обособленное направление экономической деятельности предприятия,
выражающееся в информационно-аналитической поддержке процесса
управления и связанное с определением, согласованием, управлением
и достижением целей предприятия. При этом основой формирования
контроллинга является: отказ от устаревших правил и подходов,
использование особых методов и техники анализа; пренебрежение
действующими системами, структурами и процедурами, а также
радикальное изменение способов хозяйственной деятельности;
системное формирование информации, используемой в контроллинге;
коммуникация между отдельными его участниками.
В целях прогнозирования будущих кризисных ситуаций и
антикризисного управления целесообразно разработать и внедрить две
системы: стратегический и оперативный контроллинг.
Стратегический контроллинг обычно рассматривается как
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часть стратегического управления, он направлен на прогнозирование
возможных кризисных ситуаций и их предотвращение. Его целью
является создание продуманной системы действий по обеспечению
выживаемости предприятия и предотвращению кризисных ситуаций.
В задачи стратегического антикризисного контроллинга входят:
разработка модели рыночного поведения фирмы, обеспечивающей
приемлемое для нее соотношение «риск – доходность»; определение
зон мониторинга внешней и внутренней среды предприятия, от
которых может исходить опасность его финансовых затруднений;
определение критериев наступления финансового неблагополучия
предприятия (количественного уровня показателей, характеризующих
финансовый
кризис);
разработка
системы
антикризисной
профилактики, антикризисного сопровождения, инструментария
реагирования
на
признаки
финансового
неблагополучия,
включающего построение внутреннего (управленческого) учета,
создание системы информационных потоков для руководителей всех
уровней, формирование набора стандартных алгоритмов по
финансовому оздоровлению; создание программ поведения в
конкурентной среде, цель которых противодействие и срыв активных
программ других участников рынка, направленных против данной
фирмы или на завоевание сектора рынка, представляющего для нее
интерес.
Оптимальное
построение
системы
стратегического
контроллинга должно обеспечивать наилучшее соотношение «затраты
– результат» т. е, с одной стороны, в целях экономии нет смысла
отслеживать все изменения, а следует сосредоточиться лишь на зонах
опасности; с другой стороны, очень важно не исключить из сферы
наблюдения какие-либо потенциальные очаги опасности (зарождение
кризиса).
Оперативный контроллинг в антикризисном управлении
предполагает подготовку решений по быстрому реагированию на
негативные изменения внешней и внутренней среды. Он позволяет
выявить нарушения стандартов деятельности, сформулированных в
процессе стратегического контроллинга, и подготовить информацию
для принятия корректирующих решений путем адаптации
стандартных алгоритмов к конкретной ситуации.
Основное
внимание
в
оперативном
антикризисном
контроллинге целесообразно уделять: мониторингу финансово254
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экономического состояния; управлению оборотным капиталом;
управлению затратами и инвестициями [2].
Важнейшая задача контроллинга – координация деятельности
системы управления, и в небольшой фирме для ее решения
необходимо
выполнение
следующих
условий:
создание
немногочисленной рабочей группы из высококвалифицированных
аналитиков, подчиненных непосредственно первому заместителю
директора и независимых от других подразделений фирмы;
обеспечение доступа специалистов рабочей группы к любой
имеющейся информации и возможность организации сбора любой
недостающей информации.
В этом случае система контроллинга уже сможет выполнять
свою основную функцию – укрепление и развитие антикризисного
потенциала предприятия.
1. Сухарева Л.А., Петренко С.Н. Контроллинг – основа управления бизнесом. - К.:
Эльга, Ника-Центр, 2012. – 208 с.
2. Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько С.Г. Контроллинг в бизнесе.
Методологические и практические основы построения контроллинга в
организациях 2-е изд. ФИС, 2006 г.

УДК 657
Уткин Е.О., Якимова Ю.М., ст. гр. 1119
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО»
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Обработка больших массивов информации с помощью
современной компьютерной техники стала тем важным инструментом,
надежно вошедшим в современную технологию бухгалтерского учета,
без которого невозможно представить существование и дальнейшее
развитие общества в целом. В настоящее время на рынках стран
Таможенного Союза очень популярны такие программы для ведения
учета и отчетности на предприятиях любой формы собственности, как
«1С-Бухгалтерия» и «Галактика». Главная идея развития
программного обеспечения на сегодняшний день - решение не только
бухгалтерских задач, но и планирование и анализ деятельности
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предприятия решаемое вкупе с задачами финансового анализа и
оперативного учета. Современные программные комплексы и
программы завтрашнего дня все больше ориентированы не только на
работников бухгалтерии. Эти продукты также являются важным
рабочим инструментом и для руководителей и менеджеров,
работников склада, логистов и т.д. При этом наиболее популярны и
пользуются устойчивым спросом у субъектов хозяйствования всех
форм собственности программные продукты, которые разрешают
автоматизировать целое направление фирмы.
Теоретическим аспектам разработки и проектирования систем
автоматизации бухгалтерского учета посвящены труды С.П. Куценко,
В.Б. Либермана, О.М. Островского, В.И. Подольского, С.И. Волкова,
В.М. Исакова, М.И. Кутера, Ю.А. Ратмирова, B.C. Рожнова,
А.Н. Романова, Э.Н. Хотяшова, и других ученых, имеющие не только
большое теоретическое, но и практическое значение.
В
Республике
Беларусь
программное
обеспечение,
обеспечивающее функции по автоматизации складского и
бухгалтерского учета все время совершенствуется, двигаясь вперед в
соответствии с потребностями рынка и предвосхищая некоторые
грядущие
изменения
национального
и
международного
законодательства. Существенно увеличивается поток документов,
проходящих через бухгалтерию предприятия. Этот поток в настоящее
время настолько велик, что своевременно и правильно его обработать
не в состоянии даже большой штат бухгалтеров, работающих
вручную. Для обеспечения эффективной финансово-хозяйственной
деятельности предприятия необходима рациональная организация
системы бухгалтерского учета, финансового анализа и контроля,
адекватная современному этапу развития той или иной отрасли.
Продвигая на рынках свои программы автоматизации и не
только, российские и белорусские предприятия, занимающиеся
разработкой и продвижением «софта», анализируют накопленный ими
опыт и целенаправленно используют его в следующих версиях
существующих программ и разработках принципиально новых
модулей. Программное обеспечение по автоматизации бухгалтерского
и складского учета на сегодняшний день широко востребовано как на
малых, так и на крупных предприятиях Республики Беларусь.
Огромную помощь работникам аппаратов управления и специалистам
оказывают также такие функции современного программного
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обеспечения как, анализ рентабельности оборотных активов, сроки
оборачиваемости и т.д. Их востребованность продиктована, в первую
очередь тем, что помимо учетных функций нынешний «софт»
помогает осуществлять и управленческую аналитику, необходимую
для принятия грамотных решений на высшем и среднем уровне
управления предприятия. Популярность и интерес к ним возрастает с
каждым днем, так как это реалии современного мира. В условиях
рыночной экономики и сильной конкуренции для достижения успехов
жизненно необходимо использование новейших технологий.
Автоматизированные бухгалтерские программы – это не просто
инструмент по пересчету цифр. Это гибкие и подстраиваемые под
нужды конкретного предприятия модули учета, анализа и
планирования.
Также нужно отметить, что автоматизированный бухгалтерский
учет сегодня – повсеместная и повседневная реальность. В начале 90-х
это были очень простые программы, больше напоминающие сложный
и большой калькулятор, с функциями не только сложения и
вычитания, но и вывода баланса, просто помощник экономисту и
бухгалтеру. В середине 90-х масштабы деятельности множества
предприятий выросли. Возникла жизненно важная необходимость в
улучшении и совершенствовании управленческого и оперативного
учета. Сегодня автоматизация учета сильно расширяет возможности
бухгалтерии, планового отдела, отдела продаж и т. д. С помощью
средств автоматизации бухгалтерский учет становится более
масштабной задачей, т. к. может применяться при принятии
оперативных решений в реальном режиме времени. В настоящее время
разработчики программного обеспечения пытаются создавать
программу, которая позволила бы полностью автоматизировать
деятельность любого предприятия. Эффективная автоматизация
бухгалтерского учета - не только вопрос удобства в работе бухгалтера,
это тенденция времени.
На современном этапе развития бухгалтерского программного
обеспечения чаще всего разработки учета ведутся по трем
направлениям:
1. автоматизация отдельных участков бухгалтерского учета (так
называемая «кусочная» или «лоскутная» автоматизация).
2. комплексная
автоматизация
финансово-хозяйственной
деятельности малых и средних предприятий.
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3. создание корпоративных информационных систем для
комплексной автоматизации крупных предприятий.
Программные продукты, реализующие второе направление,
являются наиболее популярными. Российская фирма «1С» владеет
обширным сегментом белорусского рынка - около 55-ти процентов.
Популярность «1С» у широкого круга пользователей заслуженна и
обусловлена, как минимум, следующими тремя факторами:
- Разработчики
постоянно
отслеживают
изменения
национальных законодательств и своевременно готовят адаптивные
изменения соответствующих программных модулей;
- «1С» обладает фактически полным набором подпрограмм и
функций, помогающих обслуживать любую сферу деятельности: от
торговой и производственной, до общественного питания;
- Существующая сеть авторизованных дилеров, которые не
только продают программу в нужной конфигурации (с требуемым под
конкретный бизнес набором функций), но и производят наладку,
адаптацию и своевременный «апгрэйд».
В то же время можно признать, что множество предприятий до
сих пор используют программы, которые были разработаны и
написаны под заказ, еще до появления унифицированных и
многофункциональных
продуктов,
а
также
собственными
разработками на основе популярного табличного редактора Excel.
Уровень подготовки специалистов по бухгалтерскому учету
уверенно растет. Растут и потребности развивающихся предприятий в
специалистах и программных модулях. Техническое обеспечение
постоянно становится все более совершенным и доступным. Можно с
уверенностью констатировать, что увеличение доли автоматизации
как собственно в производственной сфере, та и в сфере контроля,
учета и планирования - закономерная и необратимая тенденция
нашего времени. На подходе к внедрению такие методы, как,
например, полностью адаптированный естественный языковой
интерфейс. С его запуском может полностью измениться сам
«алгоритм общения» человека и компьютера. Персональный
компьютер превратиться в соратника и помощника, общающегося с
человеком и помогающего в быстром, своевременном и правильном
выполнении задач не только по обработке массивов информации, но и
в выполнении рутинных рабочих функций. Компьютеры будут
распознавать и принимать команды человека, воспринимая речь.
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Причем речь на любом языке мира.
С учетом всего вышесказанного можно выразить твердое
убеждение - будущим специалистам жизненно важно идти в ногу со
временем и быть «на ты» с компьютерами и программами, которые
облегчают, помогают работать и развиваться.
УДК 657
Хачко К.М., магістр
*Науковий керівник: Осадча Г.Г., к.е.н., доцент
Національний університет харчових технологій
НАПРЯМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ В
УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ
Ні для кого не секрет, що в умовах ринкової економіки, метою
діяльності підприємства є отримання прибутку і чим він більший –
тим краще. Відомо, що прибуток буде отриманий за умови, що дохід
від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг) перевищуватиме
витрати, понесені для його отримання. Дохід від реалізації
забезпечується стараннями технологів, маркетологів, виробничого
персоналу, а от прибуток буде тільки тоді коли команда управлінців та
бухгалтерів підприємства економічно обґрунтовано сформує ціну
реалізації кожного виробу, визначивши змінні витрати на одиницю,
постійні витрати та обсяг виробництва, який забезпечить заплановану
суму прибутку.
Для правильного віднесення витрат до об‘єктів обліку, перш за
все потрібно чітко знати їх визначеннята класифікацію. Відповідно до
П(С)БО 16 «Витрати» під витратами слід розуміти зменшення
економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, що призводить до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його
вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть
бути достовірно оцінені. Класифікація витрат – це поділ витрат на
економічно однорідні групи з метою їх планування, обліку і аналізу. В
основу класифікації витрат покладено принцип: різні витрати для
різних цілей.
Для прийняття управлінських рішень класифікації витрат
фінансового обліку, що регламентується нормативною базою
недостатньо, виникає необхідність розширення цієї класифікації.
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Існує багато підходів щодо визначення напрямків класифікації
витрат в управлінському обліку. Доцільно виділити три основні
напрями класифікації: 1. Оцінка запасів та визначення фінансових
результатів: вичерпані та невичерпані, витрати на продукцію і витрати
на обліковий період, прямі та непрямі, основні та накладні.
2. Прийняття рішення: релевантні та не релевантні, постійні та змінні,
маржинальні та середні, дійсні та можливі. 3. Контроль виконання:
контрольовані та неконтрольовані.
Вичерпані (спожиті) витрати – це збільшення зобов‘язань або
зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання
доходу звітного періоду. Невичерпані (неспожиті) витрати
передбачають отримання доходу або іншої вигоди в майбутньому
періоді. Витрати на продукцію – це витрати пов‘язані з виробництвом,
які утворюють виробничу собівартість продукції. Витрати на
обліковий період – це витрати, що не включаються до виробничої
собівартості і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони
були здійснені. Прямі витрати – це економічно однорідні витрати, що
прямо відносяться на собівартість конкретного виду продукції.
Непрямі витрати – це витрати, що не можуть бути віднесені
безпосередньо до певного об‘єкта економічно можливим шляхом,
потребують розподілення. Основні витрати – це сукупність прямих
витрат на виробництво продукції. Накладні витрати доцільно
розділяти на виробничі, що разом з основними включаються до
виробничої собівартості (ЗВВ) та невиробничі – витрати на управління
підприємством та на збут, які в управлінському обліку розподіляються
між видами продукції для визначення повної собівартості, ціни, а
також рентабельності реалізованої продукції.
Релевантні (від слова relevanze – доречність) витрати – це ті
витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінського
рішення. Нерелевантні витрати не залежать від прийняття
управлінського рішення. Змінні витрати – це витрати абсолютна
величина яких знаходиться в прямій або майже прямій залежності від
обсягів виробництва. Постійні – не залежать від зміни обсягів. Такий
поділ може застосовуватись лише в умовах конкретного релевантного
діапазону, в довгостроковому періоді всі витрати змінні, тому
доречніше казати умовно-змінні та умовно-постійні витрати.
Маржинальні витрати – це витрати на виробництво додаткової
одиниці продукції. Середні витрати – це загальні витрати на
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виробництво, поділені на загальну кількість одиниць продукції. Дійсні
витрати – це витрати, які вимагають сплати грошей чи зменшення ін.
активів або збільшення зобов‘язань. Можливі витрати (втрати) – це
вигода, яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає
відмовитись від альтернативного рішення.
Контрольовані витрати – це витрати, які менеджер може
безпосередньо контролювати або справляти на них вплив,
неконтрольовані – ті на які менеджер не може жодним чином
вплинути.
Через це в управлінському обліку застосовується поглиблена
класифікація витрат, яка дає менеджерам підприємства достатню і
повну інформацію, потрібну для прогнозування наслідків майбутніх
операцій.
УДК 331.101.3
Хмельницкая А.О., ст. гр. 1121111
*Научный руководитель: Колосов Г.В., ст. преподаватель
Полесский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ
ТОРГОВОЙ КОМАНДЫ
Мотивация персонала - это деятельность руководителя, направленная
на стимулирование работы сотрудников с целью повышения эффективности
их труда и выполнения поставленных задач.
Другой вопрос - нужно ли применять демотивацию персонала.
Демотивация - это комплексная система наказания сотрудников за
совершенные проступки во время работы или ненадлежащее выполнение
своих должностных обязанностей.
Применение демотивации в той или иной мере присутствует практически во всех компаниях, как в белорусских, украинских, так и западных.
Целью демотивации является не увольнение сотрудника, а обучение его в
рамках компании и стимулирование к профессиональному выполнению
своих функциональных обязанностей путем материального или морального
наказания. Тем самым руководство компании принимает решение о
применении определенного воздействия морального и материального содержания к сотрудникам для повышения эффективности их работы.
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Моральная демотивация - это наказание сотрудника с применением
мер психологического воздействия (замечание, выговор, строгий выговор)
Материальная демотивация - это наказание сотрудника с применением мер
материального воздействия (лишение премии, уменьшение фиксированного
оклада, увольнение) [2].
Интересное описание шкалы мотивации дано у классика американского менеджмента Хаббарда:
1. Чувство долга.
2. Интерес.
3. Личная выгода.
4. Деньги.
Главным показателем для поощрений и непоощрений является работа
сотрудника, отдела, отделения и всей компании. Она отражает
количественную величину того, что работник выполнил, графики статистик.
Существует целая система управления на основе статистик, которую
разработал Хаббард: если статистики растут, то сотрудник может ожидать
вознаграждение, если падают, то наказания. Вознаграждать сотрудника за
его показатели можно в денежной (премии, бонусы и т.д.) и неденежной
(билеты в кино, поход в ресторан, подарки и т.д.) формах.
Многие компании активно используют такие виды наказаний, как
выговоры и предупреждения. С точки зрения мотивации, это неработающий
способ. Результатом таких методов могут быть только озлобленность
сотрудников, понижение мотивации к труду и лояльности к компании. Цель
непоощрений не в том, чтобы обвинить человека или сделать его неправым,
а в том, чтобы у него появилось желание быть более компетентным и достигать большего. Система мотивации должна преследовать именно эти цели,
только тогда она будет работать, развивать и приносить результат [1].
Рассмотрим, как решаются задачи мотивации персонала в фокусной
группе «ТехноНиколь», работающей на базе компании «Дорорс».
Плановые показатели объема продаж определяются руководством
компании ежеквартально, основываясь на объеме продаж отчетного
квартала всей фокусной группы, а также каждого региона в отдельности, с
учетом прироста в продажах на 10-15%.
Структура мотивации торгового представителя, работающего в
компании на постоянной основе:
1. Оклад.
2. Премиальная часть: ежемесячная премия, состоящая из бонусов за
представленность и выкладку ассортимента продукции разных торговых
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марок и бонуса за спецзадачи.
Демотивация со стороны «Орими Трэйд»:
1.штраф за невыполнение своих должностных обязанностей;
2. штраф за невыполнение дополнительных задач, поставленных
руководством.
Демотивация со стороны «дистрибьютора»: штрафы за несоблюдение
финансовой дисциплины при работе с торговыми точками (не может
превышать бонусную составляющую от «дистрибьютора»).
Структура мотивации областного супервайзера, работающего
постоянной основе:
1. Оклад.
2. Амортизация автомобиля и ГСМ.
3. Оплата сотовой связи.
4. Бонусная часть.
5. Премиальная часть.
Для того чтобы еще больше заинтересовать сотрудников в
выполнении поставленных задач, необходимо проводить игры и
соревнования, связанные с достигнутыми результатами. Так, в начале 3-го
квартала 2012 было проведено соревнование «Лучший ЭТП месяца». По
итогам отчетного месяца на «Доске почета» каждый месяц обновлялось
фото лучшего игрока. Желание быть лучшим в команде настолько увлекло
торговую команду, что по итогам второго полугодия 2012 г. ей удалось
увеличить объем продаж по сравнению с первым полугодием 2012 г. на
450%.
1. Аксонов К. Мотивация на успех / К Аксонов // Кадровая служба. - 2012. ғ3(115).С. 45-69.
2. Шпитонков, С. Эффективное управление продажами. /С.Шпитонков. - СПб.:
Питер, 2012. - 224 с..
3. Гончавров В.И. Менеджмент: Учеб. пособие. – Мн.: Мисанта, 2010. – 624 с.
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Дохід підприємства є важливим показником його діяльності, який
безпосередньо впливає на головну мету функціонування суб‘єкта
господарювання – його прибуток.
Наразі порядок формування інформації про доходи визначає
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» (далі П(С)БО),
Податковий кодекс України (ПКУ) та Міжнародний стандарт фінансової
звітності 18 «Дохід» (МСФЗ). Ґрунтовний аналіз наведених нормативноправових актів, свідчить про наявність колізій щодо визначення
понятійно-категоріального апарату, підстав та методики класифікації
доходів тощо, що значно ускладню їх правозастосування. Звідси виникає
необхідність у ґрунтовному аналізі вітчизняного Положень (стандарту)
бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) 15 «Дохід» та міжнародного
стандарту фінансової звітності (далі – МСФЗ) 18 «Виручка» вимог
податкового законодавства, які наведені у табл.1.
Таблиця 1
Порівняльний аналіз ПКУ, П(С)БО 15 та МСФЗ 18
ғ

1.

2.

МСФЗ 18
«Виручка» [1]
1. Визначення поняття «Дохід»
Дохід – це
Доходи – загальна сума
збільшення
доходу платника податку
економічних вигод
від усіх видів діяльності,
протягом звітного
отриманого (нарахованого)
періоду, у формі
протягом звітного періоду в
припливу або
грошовій, матеріальній або збільшення активів,
нематеріальній формах як
або зменшення
на території України, її
зобов‘язань, які
континентальному шельфі у
впливають на
виключній економічній
збільшення
зоні, так і за її межами
капіталу, окрім
вкладів засновників
2. Класифікація доходів
ПКУ[3]

1. Доходи від операційної
діяльності.
2. Інші доходи

1. Дохід від
реалізації товарів.
2. Дохід від
надання послуг.
3. Відсотки, роялті,
дивіденди.
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П(С)БО 15 «Дохід»
[2]
Доходи – це
збільшення
економічних вигод у
вигляді надходжень
активів або
зменшення
зобов‘язань, які
призводять до
зростання власного
капіталу (за
винятком внесків
власником)
1. Дохід (виручка)
від реалізації
продукції (товарів,
послуг).
2. Інші операційні
доходи.
3. Фінансові доходи.
4. Інші доходи.
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5. Надзвичайні
доходи.

Продовження табл. 1

3.

3. Оцінка доходу
Використовує поняття
Посилаються на справедливу вартість –
договірна вартість, яка є
це сума, за якою може бути здійснений
не меншою від суми
обмін активу, або сплата зобов‘язання в
компенсації отриманої у
результаті операції між обізнаними,
будь-якій формі
зацікавленими та незалежними сторонами

Теоретично, МСФЗ та П(С)БО повинні бути тотожними, але до
українського законодавства включені неповні формулювання МСФЗ.
Чинне законодавство базується на МСФЗ, але оскільки воно не містить
прямого перекладу даних стандартів, то у національних положень є
пропуски, зміни і доповнення, яких немає в МСФЗ.
Отже, якщо звітність складається згідно принципів П(С)БО, які
досить суттєво відрізняються від міжнародних, це, неодмінно,
призведе до виникнення розбіжностей у звітності, а відтак
унеможливить співставлення показників українських та зарубіжних
компаній без трансформації їх фінансових звітів.
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 18 «Дохід». Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/929_025
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999р., ғ 290. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
3. Податковий кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 2.02.2010
ғ2755-УІ. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/
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Мировой экономический кризис 2008-2012 гг. затронул как крупные,
так и малые предприятия различных форм собственности. Однако влияние
кризиса на малые предприятия подлежит отдельному рассмотрению,
поскольку микро-, малые- и средние предприятия составляют около 90%
предприятий во всех странах и являются важным источником производства
и рабочих мест
Кризис негативно отразился на деятельности малых предприятий как
развитых, так и развивающихся стран, проявившись в ряде негативных
последствий, которые можно свести к следующим:
1. Недостаток финансирования.
2. Снижение спроса и сокращение занятости
Для борьбы с кризисом правительства стран принимают
разнообразные меры, чаще всего объединѐнные в комплексные программы
финансового стимулирования. Эти меры направлены на стабилизацию
финансового сектора, а также на поддержку компаний и работников в сфере
реальной экономики. Многие из них нацелены на поддержку предприятий
всех размеров, другие ориентированы на поддержку сектора микро-, малых
и средних предприятий.
Эти меры можно разделить на 2 группы в соответствии с проблемами,
с которыми столкнулись малые предприятия под воздействием кризиса,
названными выше.
1. Меры по привлечению малыми предприятиями финансовых
средств.
1.1. Инвестиционное кредитование.
1.2. Кредитные гарантии.
1.3. Участие государства в акционерном капитале банков и
предприятий.
1.4. Финансирование экспорта.
2. Меры по созданию и стимулированию спроса, а также по
поддержке занятости.
2.1. Государственные закупки.
2.2. Развитие инфраструктуры.
2.3. Облегчение налоговой нагрузки.
2.4. Стимулирование занятости.
Можно сделать вывод, что мировой экономический кризис негативно
повлиял на малые предприятия как в развитых, так и в развивающихся
странах. При этом, в развивающихся странах больше всего пострадали
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экспортно-ориентированные предприятия в силу их зависимости от спроса
со стороны развитых стран.
В ответ на негативные проявления кризиса правительствами стран
были выдвинуты меры по поддержке малых предприятий.
Данные меры предполагали:
прямую (непосредственно через правительство) и косвенную
(через банки) финансовую поддержку малых предприятий с помощью
системы субсидирования и кредитования;
привлечение малых предприятий к участию в правительственных
проектах, резервирование определѐнной доли правительственных
контрактов для малых предприятий;
поддержка проектов, обеспечивающих занятость населения,
предоставление субсидий на сохранение старых и создание новых рабочих
мест;
снижение налоговых ставок, возмещение налоговых платежей,
освобождение от определѐнных видов налогов.
1. Группа технической поддержки достойного труда и Бюро МОТ для стран
Восточной Европы и Центральной Азии; Программа развития устойчивых
предприятий, 2011. Москва, МОТ
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Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості
дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні,
так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх
еквіваленти або інші активи [1, 2]. За даними бухгалтерського обліку можна
визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума
визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних
стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну
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(квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства
доцільно визначати щоквартально.
Однією з основних причин виникнення простроченої дебіторської
заборгованості є взаємні неплатежі. Зрозуміло, що причин цього явища
багато, але, на наш погляд, механізм його виникнення закладений в
існуючий системі бухгалтерського обліку, а точніше, в системі розрахунків
між господарськими товариствами.
Серед основних недоліків існуючої системи обліку дебіторської
заборгованості можна визначити такі: діюча форма бухгалтерського обліку
дебіторської заборгованості не враховує специфіки даного активу, що
зумовлює наявність різних ознак його класифікації і методів оцінювання;
облікові регістри не передбачають накопичення інформації про розрахунки з
дебіторами різного рівня деталізації і узагальнення; невирішені й проблеми
відображення в обліку довгострокової дебіторської заборгованості, оцінки
поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи та
послуги, тощо.
З вищенаведеного можна вказати низку проблемних питань:
відсутність чіткої схеми деталізації та співвідношення різних видів
дебіторської заборгованості у загальній їх структурі;
недосконалість при дотриманні вимог Податкового кодексу України
обліку сумнівних боргів, зокрема резерву на їх покриття.
Ми поділяємо думку економістів, що необхідно внести зміни у
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», в яких чітко були б розмежовані
поняття довгострокової та короткострокової дебіторської заборгованостей.
Їх облік нині ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не
відзначено у вищезазначеному стандарті. Разом із тим слід вказати, що
поточна дебіторська заборгованість є оборотним активом, а довгострокова необоротним, і вони обліковуються на різних рахунках.
Вимагає уточнення визначення поточної дебіторської заборгованості,
оскільки згідно з П(С)БО 10, вона «за продукцію, товари, послуги визнається
активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів і
послуг та оцінюється за первісною вартістю» [1]. Утворення поточної
дебіторської заборгованості не завжди слід пов‘язувати з доходом.
Питання визначення величини резерву сумнівних боргів потребує
доопрацювання. Доцільно використовувати комплексну методику
розрахунку такого резерву, що міститиме аналітичну і математичну моделі
розрахунку.
Суть аналітичної моделі полягає в оцінюванні рівня
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платоспроможності дебітора на основі розроблених критеріїв рівня
неплатоспроможності, за результатами якого списують дебіторську
заборгованість покупців і відображають списані суми як сумнівний борг.
Математична модель визначення величини резерву заснована на методі
класифікації дебіторської заборгованості за термінами непогашення.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999р.
ғ 237]. [Електронний ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
2. Лишиленко А.В.
Бухгалтерський
облік,
3-тє
видання:
Підручник
/
А.В. Лишиленко- К.: Вид-во ЦУЛ, 2011.- 736с.
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ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Найбільш важливою і значною частиною активів підприємства є
виробничi запаси.
Згідно з П(С)БО 9 «Запаси», запаси – це активи, які утримуються
для подальшого продажу (розподiлу, передачi) за умов звичайної
господарської діяльності, перебувають у процесі виробництва з метою
подальшого продажу продукту виробництва й утримуються для
споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання
послуг, а також управління підприємством [1].
Необхідними передумовами правильної організації обліку запасів
є: раціональна організація складського господарства; розробка
номенклатури запасів; наявність інструкції з обліку виробничих запасів;
правильне групування (класифікація) запасів; розробка норм витрачання
запасів.
На нашу думку, основними завданнями організації обліку
виробничих запасів на підприємстві мають бути: контроль за повним і
своєчасним оприбуткуванням матеріальних цінностей та їх збереженням
за місцем зберігання і на всіх стадіях обробки; відповідність складських
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запасів нормативам; раціональна оцінка виробничих запасів; розрахунок
фактичної собівартості витрачених матеріалів та їх залишків за місцем
зберігання і статтями балансу; виявлення всіх витрат, пов‘язаних із
придбанням або виготовленням запасів та визначенням первісної вартості
[3, с.30].
Нинi, iснують такі негативні аспекти органiзацiї, притаманні
обліково-аналітичній роботі з виробничими запасами, як: складність та
неоднозначність аспектів органiзацiї визначення справедливої вартості
запасів; застосування застарілих галузевих нормативно-правових актів з
обліку за виробничими запасами; низький рівень оперативності
інформаційного забезпечення управління виробничими запасами;
відсутність комплексного поєднання даних усіх видів обліку
підприємства; невідповідний рівень контролю та оперативного
регулювання процесів утворення виробничих запасів та iн. [3, с. 31].
Шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів
зводяться до наступного: запровадженням інформаційних технологій
обробки
економічної
інформації;
удосконалення
системи
комп‘ютеризації обліково-аналітичних робіт в управлінні виробничими
запасами; узгодження механізмів бухгалтерського і податкового обліку
виробничих запасів; застосування прийомів обліку за центрами
відповідальності, заходів щодо контролю та оперативного регулювання
процесів утворення запасів; уточнення класифікації та методики оцінки
виробничих запасів; забезпечення суворого порядку приймання,
зберігання й витрат виробничих запасiв; упровадження ефективних форм
попереднього й поточного контролю за дотриманням норм запасів і
витрат матеріальних ресурсів; раціоналізація форм документів,
документообігу й усієї системи оформлення, реєстрації й обробки
документів, усунення дублювання інформації в різних документах,
уніфікації форм документів, регламентування обсягу і строків їхньої
передачі на обробку [2, с. 32].
Таким чином, вирішення як організаційних, так і методичних
питань повинне ґрунтуватися на використанні можливостей сучасних
комп‘ютерних технологій. При цьому найбільш ефективною є організація
вирішення таких завдань у комплексній системі керування
підприємством.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 9 «Запаси»: Наказ МФУ [вiд
20.10.1999р. ғ 246] [Електронний ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
2. Грунська М.В. Сучаснi проблеми органiзацiї та ведення облiку виробничих запасiв
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на пiдприємствi / М.В. Грунська // Управлiння розвитком – 2013. - ғ5(145). –
С. 31-32.
3. Єрмоленко Г.С. Органiзацiя облiку виробничих запасiв, недолiки облiку та шляхи
його удосконалення / Г.С. Єрмоленко, Б.О. Шумляєв // Проблеми економiки
транспорту – 2012. - ғ1. – С. 29-33.
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Київський національний торговельно-економічного університет
Торговельно-економічний коледж КНТЕУ
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Будь-який економічний суб'єкт має свою цільову функцію, яка
реалізується та досягається за допомогою ефективного управління.
Однією з функцій управління окремим суб'єктом є внутрішній
контроль, суб'єкти якого здійснюють порівняння планових і фактичних
значень параметрів, проводять аналогію із зовнішнім економікоправовим середовищем, виявляють відхилення в параметрах, роблять
оцінку небезпечності розміру відхилень для суб'єкта господарювання,
виявляють фактори, що викликали відхилення, а також визначають
ступінь їх впливу, проводять підготовку інформаційної бази для
прийняття управлінських рішень.
Система внутрішнього контролю являє собою політику і
процедури,
прийняті
управлінським
персоналом
суб‘єкта
господарювання для досягнення цілей щодо забезпечення ефективного
ведення господарської діяльності, у тому числі: дотримання політики
системи управління; забезпечення збереження активів; запобігання
шахрайству та помилкам; їх виявлення, забезпечення точності і повноти
облікових записів; забезпечення своєчасної підготовки достовірної
інформації.
Система внутрішнього контролю включає:
- cистему бухгалтерського обліку, яка забезпечує визначення, збір,
аналіз, обчислення, класифікацію, запис, систематизацію і відображення
у звітності господарських операцій та їх результатів;
- середовище контролю, що визначається загальним ставленням,
обізнаністю і діями найвищого управлінського персоналу щодо системи
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внутрішнього контролю та її важливості для суб‘єкта господарювання;
- процедури контролю які розробляються управлінським
персоналом для досягнення конкретних цілей суб‘єкта господарювання).
Система внутрішнього контролю має функціонувати на різних
суб‘єктах господарювання: як у суб‘єктах підприємництва будь-якої
форми власності, так і в бюджетних установах. Здійснюватися функції
внутрішнього контролю можуть як окремими працівниками, так і
окремими службами в межах установи чи підприємства, зокрема, у формі
внутрішнього аудиту.
Оцінка системи внутрішнього контролю здійснюється з метою
оптимізації обсягу, змісту та послідовності виконання процедур
зовнішнього контролю.
Критеріями оцінки ефективності функціонування системи
внутрішнього контролю є реалізація нею наступних функцій:
1. Попередження відхилень, що можуть виникнути в процесі
фінансово-господарської діяльності та в системі бухгалтерського обліку.
2. Виявлення відхилень у фінансово-господарській діяльності та
системі бухгалтерського обліку, які не вдалося попередити.
3. Усунення відхилень фінансово-господарської діяльності та
системі бухгалтерського обліку, які були виявлені.
Якщо система внутрішнього контролю не здатна виконувати хоча б
одну із зазначених функцій, вона вважається неефективною.
При цьому треба пам‘ятати, що система внутрішнього контролю не
може бути оцінена як ідеально ефективна з причини наявності певних
обмежень.
Отже, внутрішній контроль є одним з найважливіших аспектів
управління підприємством, так як саме він забезпечує перевірку
виконання та ефективності управлінських рішень, контроль за наявністю
та використанням матеріальних ресурсів, а також виявлення та усунення
відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі
бухгалтерського обліку підприємства.
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Полесский государственный университет
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Важной задачей на современном этапе развития экономики
Республики Беларусь является поиск источников повышения
технологического уровня производства. Одним из них являются
инвестиции. Их привлечение позволяет использовать современные
высокопроизводительное оборудование и прогрессивные технологии,
что обеспечивает рост объемов производства и повышения качества
продукции [1, ст. 50].
Беларусь сегодня - страна, открытая для иностранных
инвестиций, создающая благоприятные условия для эффективного
ведения бизнеса.
Преимущества для инвесторов:
стратегическое географическое положение;
прямой выход
на
рынок стран ЕЭП (Беларусь,
Россия,
Казахстан);
хорошо
развитая инфраструктура Беларуси: транспорт,
логистика, коммуникации;
прогрессивное экономическое законодательство Беларуси;
защищенные государством права инвесторов;
привлекательные инвестиционный
климат и система
налогообложения;
государственная поддержка инвесторов: гарантии, льготы
и преференции;
возможности приватизации;
6 свободных экономических зон;
высококвалифицированные трудовые ресурсы;
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достойное качество жизни.
В Республике Беларусь действует Консультативный совет по
иностранным инвестициям при Совете Министров Республики
Беларусь, который:
разрабатывает
предложения
по
совершенствованию
законодательства в области инвестиций;
участвует в рассмотрении нормативных актов, регулирующих
деятельность
коммерческих
организаций
с иностранными
инвестициями;
вносит в органы государственного управления предложения об
отмене
или
изменении
нормативных
правовых
актов,
ограничивающих права инвесторов.
Все отрасли экономики Беларуси открыты для иностранных
инвестиций. Исключение составляют производство оружия,
наркотических и ядовитых веществ.
Иностранные инвесторы могут создавать в Беларуси компании с
любым объемом инвестиций, а также свои филиалы и
представительства.
Гарантированные
государством льготы
и
преференции содействуют взаимовыгодному сотрудничеству. Для
компаний инвесторов в Беларуси действуют специальные правовые
режимы в свободных экономических зонах, малых и средних городах,
сельской местности, Парке высоких технологий и др [2].
Тем не менее, на сегодняшний день не выполняются прогнозные
показатели по привлечению иностранных инвестиций. Выполнение
прогноза обеспечено только по городу Минску (98,1% против
прогнозного задания 98-99%), что лишь в очередной раз проявляет
основную проблему привлечения инвестиционных активов в Беларуси
– нерациональное размещение средств по регионам.
В 2012 году на долю города Минска и Минской области
пришлось 43.3% от общего объема привлеченных инвестиций в
основной капитал. Что касается предыдущего периода, 2011 года, в
данный период положение регионального размещения инвестиций
выглядело более оптимистично – 42,5%. Данные цифры
свидетельствуют о негативной динамике в области распределения
ресурсов по регионам, тем самым централизуя основные
инвестиционные проекты в столице и ее области. Особенно заметно
снижение темпов роста привлечения инвестиций в основной капитал в
Брестской и Могилевской областях. Также следует отметить, что в
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2011 и 2012 годах облисполкомы не выполнили прогнозные задания
по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе
[3].
Необходимо отметить, что крупные и большие города
благоприятны для привлечения иностранных инвестиций, в
значительной степени привлекая зарубежных инвесторов. Однако
быстрое развитие таких городов не только обеспечивает несомненные
выгоды их резидентам, но и создает проблемы. Решение этих проблем
требует
вложений
в
инфраструктуру,
что
приводит
к
перераспределению ресурсов в крупнейшие городские центры, а это
является дополнительным стимулом для их роста и в результате
создает больше проблем, чем решает. Кроме того, промышленная и
бизнес-активная концентрация в ограниченном количестве городов
обостряет экологическую ситуацию в них, создает напряженность в
использовании природных ресурсов.
Для регионального развития инвестиционной деятельности и
повышения удельного веса периферии в объеме привлеченных
инвестиционных активов следует предпринять ряд первоочередных
мер [4, ст. 49].
Во-первых, одним из основных приоритетов инвестиционной
политики в Беларуси должна стать поддержка творческих и
инициативных
начал
в
регионах.
Во-вторых,
направить
централизованные инвестиционные ресурсы Беларуси – финансовые
ресурсы государства – на реализацию крупных инвестиционных
проектов в наименее активных областях, первоначально создав там
необходимую инфраструктурную базу.
Целесообразным видится осуществление работ по разработке
региональных программ привлечения прямых инвестиций в экономику
областей на период до 2020 года, а также внедрение информационноаналитической системы мониторинга и оценки регионального
развития, в том числе и в направлении реализации инвестиционных
проектов [5, ст. 49]
1. Инвестиции в основной капитал / Экономический бюллетень НИЭИ Министерства
Республики Беларусь ғ8 2013.
2. Официальный
сайт
Республики
Беларусь
–
Режим
доступа:
http://www.belarus.by/ru/business/belarus_investment – Дата доступа: 30.10.2013
3. Регионы Республики Беларусь / Краткий статистический атлас 2013.
Национальный Статистический Комитет РБ. Минск 2013.
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4. Особенности и проблемы регионального развития и размещения промышленности
Республики Беларусь / Экономический бюллетень НИЭИ Министерства
Республики Беларусь ғ2 2013.
5. Инвестиции в основной капитал / Экономический бюллетень НИЭИ Министерства
Республики Беларусь ғ2 2013.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Фінансові інвестиції потребують наявності досконалого та
суттєвого обліку цього напрямку отримання прибутку. Для
удосконалення обліку фінансових інвестицій необхідно розробити
комплексну систему, яка б ґрунтувалася на специфічних умовах
економічного і політичного життя України. Найбільше проблем при
цьому виникає при оцінці та обліку інвестицій.
Для професійних торгівців, основною діяльністю яких є купівляпродаж цінних паперів, такі інвестиції є звичайним товаром. Тому,
норми і правила, визначені П(С)БО 12, повинні стосуватися усіх
підприємств, крім: бюджетних установ; професійних торгівців
цінними паперами.
Інвестиції згідно з П(С)БО 12 обліковуються за методом участі в
капіталі на субрахунку 141 «Інвестиції пов'язаним сторонам за
методом участі в капіталі». Незважаючи на обов'язковість, більшість
інвесторів, які мають суттєвий вплив на об'єкти інвестування, не
застосовують в обліку метод участі в капіталі. Це можна пояснити
кількома причинами:
- облік за методом участі в капіталі є новим і досить складним
для сприйняття;
- у даний час відсутні дієві способи контролю достовірності
інформації про результати діяльності асоційованих, дочірніх
підприємств, які повинні враховуватися у балансі інвестора;
- даний метод не узгоджений з вітчизняним податковим
законодавством щодо оподаткування прибутку.
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Вимагає більш чіткого розмежування в обліку і звітності
інформація щодо визначення результатів за окремими видами
діяльності:доходів, видатків і результатів інвестиційної діяльності.
Доходи інвестиційної діяльності представлені у Плані рахунків
двома рахунками:
- 72 «Дохід від участі в капіталі»;
- 74 «Інші доходи».
Враховуючи те, що на рахунку 74 обліковуються доходи,
пов'язані виключно з інвестиційною діяльністю, доцільно було б це
врахувати у самій назві рахунку, назвавши його «Доходи інвестиційної
діяльності», а субрахунок 746 «Інші доходи від інвестиційної
діяльності».
Аналогічна проблема виникає і в обліку витрат інвестиційної
діяльності, для чого також передбачено два рахунки:
- 96 «Втрати від участі в капіталі»;
- 97 «Інші витрати».
Рахунок 97 за економічним змістом, структурою субрахунків
після виключення з нього страхової діяльності призначений виключно
для обліку витрат і втрат, пов'язаних з інвестиційною діяльністю.
Зважаючи на це його доцільно назвати «Витрати інвестиційної
діяльності», а субрахунок 977 «Інші витрати інвестиційної діяльності».
Вимагає відповідного уточнення й рахунок для обліку кінцевих
фінансових результатів. У зв'язку з цим субрахунок 793, на якому
формуються кінцеві фінансові результати від інвестицій, слід було б
назвати «Результат інвестиційної діяльності».
Аналогічні зміни доцільно внести у фінансову звітність, зокрема,
у форму ғ2 «Звіт про фінансові результати», замінивши статті «Інші
доходи» та «Інші витрати» відповідно на статті «Доходи інвестиційної
діяльності» та «Витрати інвестиційної діяльності».
Як свідчить практика, інвестиційна діяльність у країнах з
ринковою економікою дає підприємству суттєві доходи. Прибуток від
участі в капіталі асоційованих, дочірніх підприємств, а також від
операцій з цінними паперами, іншими фінансовими інструментами в
багатьох з них перевищує доходи від основної, операційної діяльності.
Тому важливим є найбільш повне висвітлення в обліку і звітності
інвестиційних процесів на підприємстві, одержання достовірної
інформації про інвестиційні доходи і витрати, чітке розмежування
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результатів кожного виду діяльності підприємства. Адже, саме
підприємство є одним із ключових суб'єктів ринкової економіки.

УДК 334.06:338.47
Яцкевич І.В., к.е.н., доцент
Одеський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при
Президентові України
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ ТА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Розвиток сфері зв‘язку та інформатизації України відбувається в
надзвичайно складних умовах. З одного боку, це пов‘язано з
технологічною відсталістю, кризовим станом економіки, різким
зниженням доходів широких верств населення. З іншого боку, існує
досить висока монополізованість сфері зв‘язку та інформатизації, в якій
діють ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.», ВАТ «Мобільні
ТелеСистеми» та інші підприємства (оператори).
Доходи від реалізації послуг зв‘язку в 2013 р. у І-му півріччя склали
25690,9 млн грн., що на 3,2 % (або на 798 млн грн.) більше порівняно з І-м
півріччям 2012 року. Зокрема, доходи від надання телекомунікаційних
послуг у І-му півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом
минулого року збільшилися на 3 % і склали 23545,2 млн грн., або 91,6% у
загальному обсязі доходів від надання послуг зв‘язку [1].
Обсяги доходів від надання послуг комп‘ютерного зв‘язку у І-му
півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року зросли на
7,1 % і склали 2763,5 млн грн.
Обсяги доходів від надання послуг широкосмугового доступу до
мережі Інтернет у І-му півріччі 2013 року в порівнянні з аналогічним
періодом минулого року збільшились на 60,8 млн грн. і становлять 2137,4
млн грн., їх питома вага в загальному обсязі доходів сфери
телекомунікацій склала 9,1 %.
У І-му півріччі 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012
року спостерігається зростання кількості абонентів Інтернет на 1044,2
тис. чол., яка становить 5690,6 тис. чол., в тому числі абонентів ШСД – на
346,1 тис. чол., що становить 3854,4 тис. чоловік.
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За даними Держстату України, за І-е півріччя 2013 року обсяги
реалізованих послуг у сфері комп‘ютерного програмування та інших
послуг у сфері інформатизації склали 5,2 млрд грн., що на 18 % більше
ніж у минулому році за аналогічний період. Станом на 01.08.2013 цей
показник склав 6,1 млрд грн.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій та
електронної торгівлі на підприємствах, за досліджений період, було
охоплено 49 тис. підприємств, встановлено, що 91,1 % підприємств
користувались комп‘ютерами у роботі, що на 3,8 % більше ніж у 2010
році. Найбільша частка таких підприємств у розрізі регіонів в Україні
припадає на м. Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Харківську області.
Найвищий рівень комп‘ютеризації (99,6 %) показали підприємства,
що здійснювали діяльність у галузі грошового посередництва, надання
кредитів, страхування. 62,7 % підприємств користувались внутрішньою
комп‘ютерною мережею. Кожне четверте підприємство, яке
використовувало комп‘ютери, мало функціонуючу домашню сторінку у
внутрішній комп‘ютерній мережі (Інтернет) та використовувало
бездротовий доступ для своєї внутрішньої комп‘ютерної мережі.
Частка підприємств, що мали доступ до мережі Інтернет становила
95,1 %, з них 38 % підприємств, використовували широкосмуговий
доступ. Найбільша частка таких підприємств у розрізі регіонів в Україні
припадає на м. Київ, Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та
Львівську області.
Протягом
звітного
періоду
всі
підприємства
широко
використовували можливості мережі Інтернет. Напрямки використання
представлені на діаграмі.
Однак, підприємства зв‘язку та інформатизації зіштовхуються з
рядом проблем, які провокують зменшенню обсягів та якості надання
послуг (продукції, робіт), зменшенню кількості споживачів послуг тощо.
Дослідження стану розвитку сфері зв‘язку та інформатизації дало
змогу сформувати приблизну сукупність проблем які надані у табл.1.
Таблиця 1
Проблеми сфері зв‘язку та інформатизації України
Проблема
Ефект цифрового, або
електронно-цифрового
розриву
Моральний та фізичний знос
обладнання

Зміст проблем
Недостатньо рівномірне розповсюдження
цифрових технології на території країни
Використання морально застарілого та
фізично зношеного обладнання, що сприяє
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Хмарні обчислення

зменшенню якості послуг зв‘язку та
інформатизації
Проблеми з надання послуги хмарних
обчислень

Продовження табл. 1

Недосконала тарифна політики

Недосконалість законодавчого
та нормативного забезпечення
Недосконалість регуляторної
політики
Дефіцит та міграція
спеціалістів

Інші

Неудосконалена тарифна політика між
підприємствами
зв‘язку
та
між
підприємствами зв‘язку й споживачами
послуг
зв‘язку,
а
також
вибору
оптимальної
стратегії
оцінювання
тарифоутворення
Більшість законодавчих документів не
відповідають стану як ринкової економіки,
так і державної політики, відсутність
узгодженості між нормативно-правовими
документами
Відсутність єдиної стратегії розвитку та
планування сфері зв'язку та інформатизації
Недостатність
кількості
висококваліфікованих
фахівців
та
зменшення їхньої кількості з постійною
міграцією, що сприяє зменшенню кількості
інноваційних й науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт
– відсутність
механізму
підтримки
вітчизняного виробника - перевищення
експорту над імпортом приводить до того,
що економіка країни не здатна бути
конкурентоспроможною та забезпечити
себе продукцією власного виробництва;
– зростання кількості шкідливих програм
- зростання кількості програм для
крадіжки,
кібератак
та
оптичного
шпигунства;
– нестабільність економічної і політичної
ситуації в Україні - сприяє збільшенню
рівнів інфляції й безробіття та міграції
наукових працівників

Проблеми у сфері зв‘язку та інформатизації виникають не стихійно,
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а закономірно, під дією науково-технічного прогресу, у зв‘язку до вимог
послуг зв‘язку та інформатизації у споживачів, у зв'язку з розвитком
продуктивних сил і виробничих відносин [2].
Наявність розмаїтості проблем у сфері зв‘язку та інформатизації,
їхній взаємозв'язок, взаємозумовленість, вимагають системного розгляду
та визначення проблем і місця кожної з них у загальній сукупності
проблем.
Слід зазначити, що деякі проблеми (наприклад «інші») мають
незначний вплив на розвиток сфері зв‘язку та інформатизації. Однак,
становище може змінитись в кожну хвилину. Тому при досліджені
сфер зв‘язку та інформатизації потрібно виділяти та поділяти увагу
всім проблемам, як прямого так і непрямого впливу.
Природно, що на практиці пріоритетність вирішення зазначених
проблем залежить від багатьох факторів. Данні проблеми повинні
вирішуватись на державному та на регіональному рівнях. Однак, в
першу чергу при вирішенні даних проблем представники виконавчої
влади повинні орієнтуватись на інтереси юридичних осіб тобто –
підприємців. Ця умова пов‘язано з тим, що кількісне зростання
підприємств сприяє розвитку галузі та є джерелом поповнення
державного бюджету.
1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Офіційний вебсайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Яцкевич І.В. Малі форми підприємства в телекомунікаційній сфері України:
розвиток та трансформація: монографія / Яцкевич І.В., Орлова О.В., Редькін Д.О. –
Одеса: ВМВ, 2011. – 248 с.

УДК 657.631
Яцко В.Ф.,
Яцко М.В., к.е.н.
Аудиторська фірма «Респект-Конфіденц»
РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В
УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Розвиток сучасних ринкових відносин та ускладнення управління
призводить до появи нових та модернізації існуючих структурних елементів
фінансової системи, що дозволяє адекватно реагувати на зміни зовнішнього
середовища та реалії економічного життя.
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Поступове підвищення рівня життя сприяє посиленню значення
третього сектора економіки, який стає повноцінним учасником відносин
«суспільство-влада».
Об‘єктивно, наявність високого рівня розвитку економіки передбачає
ефективний третій сектор економіки. Такий сектор не тільки забезпечує
формування громадянського суспільства та його інститутів, але й здійснює
контроль за фінансової діяльністю держави, покращує взаємодію інших
важливих сферах життєдіяльності.
Тому залучення фінансових ресурсів до цього сектора економіки та
його підтримка є важливим завданням сучасної держави. Вагому підтримку
громадським організаціям забезпечують Гранти щодо фінансування певних
програм або проектів.
Грант – це можливість здійснення фінансового забезпечення для
виконання певного Проекту, який є пріоритетним для Грантодавця та
реалізація якого співпадає з метою діяльності громадської організації. Але
важливим елементом будь-яких фінансових відносин є контроль. Тому для
забезпечення недопущення зловживань з боку громадської організації є
необхідним аудит Грантових проектів.
Проведення такого аудиту потрібно передбачити в бюджеті будьякого Проекту, фінансування якого планується здійснювати за кошти
Гранту.
Обрання аудиторських фірм, що будуть здійснювати аудит необхідно
через тендерні процедури, особливо там, де суми аудиторської винагороди є
суттєвими.
Проведення такого аудиту забезпечить:
1.для громадської організації:
- підвищення довіри до їх діяльності;
- контроль за фінансово-господарською діяльністю в частині
виконання Проекту;
- виявлення можливих помилок з врахуванням людського фактору;
- можливість консультування у досвідчених фахівців з приводу
особливостей законодавства чи дії міжнародних нормативно-правових актів
(передбачається у договорі або в завданні Грантодавця).
2.для Грантодавця:
- підтвердження достовірності звітності з виконання Проекту;
- впевненість у ефективності витрачених Грантових коштів та у
досягненні мети Проекту;
- аналіз помилок та недоліків, що можуть бути зазначені у звіті та їх
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співставлення з міркуваннями громадської організації.
3.для суспільства:
- ефективну ланку контролю в структурі перерозподілу фінансових
ресурсів;
- впевненість у досягненні мети Проекту;
- підвищення довіри до діяльності громадських організацій, а відтак
формування позитивного іміджу суб‘єктам третього сектору економіки.
Отже, розширення спектру аудиторських послуг в частині проведення
аудиту Грантових проектів призводить до загального позитивного ефекту
для суспільства, аудиторської професії, громадських організацій та держави.
Остання, в свою чергу, буде впевнена у формуванні середовища
взаємоконтролю та дотримання законності, а також стимулювання у
розвитку інститутів суспільства.
Проведення аудиту Грантів є важливою складовою та відповідає
сучасному рівню розвитку економічних відносин.
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