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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Бухгалтерський облік є основою для фінансової звітності, що, у
свою чергу, впливає на прийняття інвестиційних рішень. Таким
чином, загальний високий рівень бухгалтерської професії – це
запорука ефективної національної економіки.
На сучасному етапі трансформація економіко-правового
середовища, курс на ринкові та інтеграційні перетворення
супроводжуються
реформуванням
бухгалтерського
обліку.
Проведення заходів з реформування обліку потребує перегляду та
оновлення нормативно-методичної бази. Тому зараз нагальним
завданням стали розробка й адекватне застосування такої методології
бухгалтерського обліку і звітності, що відповідає міжнародним
стандартам, які, у свою чергу, є найбільш уніфікованими вимогам до
організації та ведення бухгалтерського обліку й орієнтовані на
зближення національних систем обліку. Адже грамотно організований
бухгалтерський облік як на рівні підприємства, так і на рівні цілої
держави дозволяє уникати систематичних помилок бухгалтерії, що
негативно впливають на фінансовий стан підприємства і держави в
цілому. Грамотна організація обліку – обов‘язкова умова успішної та
стабільної роботи підприємства
Узагальнюючою
концептуальною
основою
побудови
Сьогодні облікову політику визначають два центри: IAS (International
Accounting Standards) – Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) – Лондонський офіс; GAAP US (Generally Accepted
Accounting Principles) – загальновизнані облікові принципи США.
В глобальному бухгалтерському середовищі «правила гри»
встановлюють представники сильніших економік, компанії яких і
фінансують роботу розробників стандартів. Такий стан речей дає
підстави вважати, що найближчим часом спостерігатиметься
посилення конвергенції між стандартами Лондона і Вашингтона, і світ
знову будуть змушені реагувати на нові вимоги оновлених
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міжнародних стандартів [1].
У сучасному інформаційному середовищі бухгалтерський облік
перебуває на етапі пошуку нових ідей та затребуваності. Сприймаючи
переваги економічно розвинутого світу в підходах до стандартизації
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Україна має впливати
на формування методології обліку в першу чергу в аграрній сфері, з
якою наша країна позиціонує своє лідерство в глобальному світі.
Сьогодні законодавство зі сталого розвитку мають всі розвинуті
країни. В Україні також підготовлено Стратегію та Законопроект
«Основні засади сталого розвитку України на 2010-2020 роки».
Майбутню модель розвитку бухгалтерського обліку необхідно
пов‘язувати з прерогативою запитів до нього від національних та
міжнародних інституцій, що забезпечуватимуть реалізацію Концепції
сталого розвитку у світі [2].
Але до цих пір у глобальному бухгалтерському середовищі, як
вище вже зазначено, «правила гри» встановлюють представники
провідних економік, компанії яких і фінансують роботу Ради з МСФЗ
та розвитку професії бухгалтера при ООН.
У сучасному світі інтенсивно відбувається становлення і
функціонування глобальної економіки сталого розвитку. А це, в свою
чергу, потребує адекватного вимірювання фактів господарської
діяльності в усіх країнах світу. Глобальна система передбачає
використання сучасних інформаційних технологій, не обмежується
грошовим вимірником, подвійним записом системою рахунків, і
документами з попередніх періодів, що змушує регулярно слідкувати
за його тенденціями.
Відповідно розвиток бухгалтерського обліку можна розглядати
як його зміну, удосконалення в порівнянні з існуючим його станом.
Враховуючи
економічні,
соціальні
особливості
розвитку
України варто запровадити державне регулювання. Необхідно
здійснити чітке дотримання вимог нормативних актів, що формують
українську систему бухгалтерського законодавства. На сьогоднішній
день необхідна інституційна перебудова системи регулювання
бухгалтерського обліку та звітності, де держава буде відігравати
провідну роль за активної участі професійних громадських
бухгалтерських організацій.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС – ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану є
бухгалтерський баланс підприємства. Його значення настільки велике,
що аналіз фінансового стану нерідко називають аналізом балансу.
Баланс — це групування інформації на початок і кінець звітного
періоду, тобто підсумок господарських операцій на певну звітну дату.
Систематичний аналіз фінансового стану, який проводиться на
підприємстві, є важливою умовою успішного управління його
фінансами. Такий аналіз починають із загальної оцінки фінансового
стану за даними бухгалтерського балансу. Процес аналізу балансу
містить такі основні аналітичні процедури:
– читання балансу з метою виявлення позитивних і негативних
змін, що в ньому відбулися за звітний період;
– вивчення зміни валюти балансу у контексті дотримання
підприємством "золотого правила ефективності" як необхідної
передумови забезпечення стійкого фінансового стану;
– горизонтальний і вертикальний аналіз балансу для оцінки змін
в обсязі і структурі майна підприємства та джерел його фінансування;
– перевірка відповідності змін у структурі капіталу
підприємства їх нормативній динамічній моделі;
– оцінка стану фінансової рівноваги між активами і пасивами та
задовільності структури балансу;
– узагальнення результатів аналізу балансу для попередньої
оцінки фінансового стану підприємства.
Читати баланс - це вміння всебічно розуміти й аналізувати його
статті, в яких на певну дату відображаються майновий стан
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підприємства, розміщення засобів і джерел, розмір власних коштів,
стан розрахунків та платоспроможність. Вміння читати баланс - це
економічне і правове розуміння змісту кожної його статті, способу й
оцінки та взаємозв‘язку з іншими статтями.
Читати баланс повинні вміти керівники, власники, працівники
економічних, фінансових і бухгалтерських служб підприємства,
менеджери, акціонери, кредитори з метою прийняття управлінських
рішень.
Вивчаючи баланс, керівники підприємства отримують
інформацію про місце підприємства в системі аналогічних
підприємств, пересвідчуються у правильності вибраного стратегічного
курсу, ефективності використання ресурсів тощо.
Важливу інформацію з балансу черпають і аудитори, які мають
змогу вибирати правильне рішення щодо проведення перевірок,
виявлення слабких місць у системі обліку, різних помилок у зовнішній
звітності клієнта. І нарешті, аналітики для аналізу фінансового стану
підприємства використовують передовсім дані балансу. Для аналізу
фінансового стану підприємства важливо вміти читати баланс, тобто
знати зміст кожної зі статей, спосіб її оцінки, взаємозв‘язок з іншими
статтями, якісну характеристику. Уміння читати баланс дає
можливість:
1) одержати необхідний обсяг інформації про підприємство;
2) розрахувати рівень забезпечення підприємства власними
оборотними коштами;
3) установити, за рахунок яких чинників змінилася величина
оборотних коштів;
4) оцінити фінансовий стан підприємства за звітний період.
Отже, бухгалтерський баланс - це не тільки метод узагальнення
інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і
джерел їх формування, а й форма фінансової звітності, яка містить
важливу інформацію про фінансовий стан підприємства. Тому
необхідно вміти не тільки складати баланс, а й розуміти його, вміти
його читати з метою економічного аналізу.
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УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКУ
НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
Операції з валютними цінностями та розрахунки в іноземній
валюті посідають провідне місце у банківському бізнесі. На сучасному
етапі розвитку вітчизняні банки не тільки обслуговують експортноімпортні розрахунки суб‘єктів підприємницької діяльності, а й
виступають безпосередніми учасниками операцій на внутрішньому та
міжнародних валютних ринках, забезпечуючи у такий спосіб
зміцнення ринкових перетворень у всіх сферах економіки. Провідна
роль банків на валютному ринку обумовлюється значними обсягами
операцій, що становлять близько 90%, та спектром послуг, які
забезпечують попит широкого кола суб‘єктів. Особливістю діяльності
банку у сфері валютних операцій є його функція агента валютного
контролю, що зобов‘язує банк здійснювати контроль за дотриманням
вимог валютного законодавства. Постійне збільшення обсягів
операцій вітчизняних банків з іноземною валютою призводить до
зниження ефективності управління валютними операціями, цьому
слугує і наявність законодавчих обмежень на проведення операцій з
валютою. Відповідно набуває актуальності удосконалення управління
валютними операціями банку, яке необхідне для забезпечення
створення належних умов його ефективного функціонування [1, с. 47].
Ефективна діяльність валютних операцій багато в чому залежить
від системи їх регулювання. Світова практика функціонування ринків
знає два методи валютного регулювання: ринковий і державний. Ці
методи доповнюють один одного, однак співвідношення між ними
постійно змінюється залежно від конкретної економічної ситуації.
Ринкове регулювання валютного ринку діє на основі закону
вартості й закону попиту та пропозиції і застосовується в умовах
економічної стабільності. При цьому також має місце і державне
регулювання, оскільки валютні відносини відчутно впливають на
внутрішній економічний розвиток. В умовах кризових ситуацій
посилюється державне валютне регулювання, тоді як ринку
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відводиться другорядна роль.
На валютному ринку банки, найчастіше, здійснюють такі види
операцій:
- конверсійні – полягають в обміні однієї валюти на іншу. До
конверсійних належать операції касові, своп, арбітражні, ф‘ючерсні,
форвардні та опціонні;
- депозитно-кредитні – означають розміщення депозитів та
надання міжбанківських та інших видів позик у різних валютах.
Надзвичайно важливу роль у реалізації стратегічних планів
удосконалення валютної діяльності банку відіграють процеси
формування та використання ними валютно-ресурсної бази. Зміст
управління валютними ресурсами банку полягає у дослідженні
валютних пасивів банку. Важливо з‘ясувати, за рахунок яких коштів
формується ресурсна база банку, оцінити важливість кожного джерела
та виду ресурсу, визначити динаміку змін обсягів залучених валютних
коштів, забезпечити пошук шляхів зниження вартості ресурсів
шляхом оптимізації їх структури стосовно валют.
Слід зазначити, що ефективність реалізації завдань щодо
управління валютними ресурсами залежить від ефективності
виконання інших напрямів валютної діяльності банку. Елементами
системи управління валютними ресурсами банку є:
1) складання прогнозних балансів, валютних планів та бюджетів;
2) формування оптимальної структури валютних активів і пасивів;
3) коригування цінової політики та управління собівартістю
валютного обслуговування;
4) управління валютними ризиками.
На сьогодні ситуація на валютному ринку країни залишається
вкрай розбалансованою. Враховуючи високу експорто- та імпортозалежність економіки країни, а також високий рівень валютної складової
в балансі банківської системи, зовнішні і внутрішні чинники матимуть
значний деструктивний вплив на фінансовий стан банківської системи
загалом. Тому ринкові агенти очікують першочергових заходів валютної
стабілізації від основного регулятора – НБУ.
1. Соколенко К.О. Валютні операції як складова процесу діяльності банків на
валютному ринку / К.О. Соколенко // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ,
Серія: Економічні науки, 2012. – №2. – Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://www.bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/2012/41594120057f0b9eb2935eee34730f01.pd
f.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Місцеві бюджети є основним інструментом, за допомогою якого
місцева влада реалізує на практиці програму соціально-економічного
розвитку регіону. Але механізм формування місцевих бюджетів є не
ефективним, що підтверджується недостатньою кількістю фінансових
ресурсів у місцевому бюджеті.
Із збільшенням функцій і завдань органів місцевого самоврядування зріс тягар їх фінансових проблем, зокрема, пов‘язаних із
нечітким розподілом компетенцій між різними рівнями державної та
місцевої влади, а також недостатнім обсягом фінансових ресурсів
адміністративно-територіальних одиниць. В Україні спостерігається
досить невелика частка надходжень до місцевих бюджетів від
справляння місцевих податків та зборів, що є свідченням низького
рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування [1, с.
125].
Для досягнення оптимальної забезпеченості загальнодержавного
та місцевих бюджетів і пропорційності між ними мають бути
дотримані такі умови:
1. Єдність бюджету та державного плану економічного й
соціального розвитку.
2. Забезпечення кожного бюджету стійкими доходами, які тісно
пов‘язані з економічною, соціальною й екологічною ситуацією
регіону.
3. Збалансованість кожного бюджету незалежно від обсягів
закріплених за ним дохідних джерел.
4. Забезпечення рівномірності надходжень коштів й усунення
будь-яких затримок через незбіг термінів здійснення видатків і
отримання доходів.
Основною фінансовою базою місцевих органів влади є дохідні
надходження до місцевих бюджетів, які закріплюють їхню економічну
самостійність, активізують їхню господарську діяльність, дають змогу
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місцевим органам влади розвивати інфраструктуру на підвідомчій
території, розширяти економічний потенціал регіону[2, с. 37].
Тенденція, що склалася в регіонах, суперечить необхідності
зростання ролі місцевих бюджетів і не відповідає потребам зміцнення
місцевого самоврядування. Ігнорується бюджетна автономія
регіональної влади й існує значна залежність дохідної частини
регіональних і місцевих бюджетів від центру [3, с. 30].
Продовження вивчення досвіду унітарних країн із розвиненими
традиціями регіоналізму може стати у нагоді під час вироблення та
запровадження політики реформування системи місцевих бюджетів в
Україні. Слід звернути особливу увагу на досвід Франції, оскільки
наші адміністративні системи схожі, а грошова і податкова системи
будувалися за зразком цієї країни. Цікавим для більш глибокого
аналізу є також досвід таких унітарних країн, як Польща і Литва,
трансформація моделі управління регіонами в яких позитивно
зарекомендувала себе, зокрема у сфері наповнення місцевих бюджетів
[4, с. 252].
1. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка
А. В. та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - К., 2010.
- 320 с. : табл., рис.
2. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в Україні
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.kraina.org.ua/ua/module/Budget_expenses/conception/496/
3. Пилипів В. До питання про федералізацію України: проблеми забезпечення
бюджетної самодостатності регіонів / В. Пилипів // Економіка України. - 2011. № 3. - С. 26-34.
4. Свердан М. М. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні: сучасні тенденції
та можливості удосконалення / М. М. Свердан // Вісник Чернівецького
торговельно-економічного інституту. Науковий журнал. - 2009. - № 1. - С. 245-266.

28

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

УДК 657
Антонюк М.В., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
На сучасному етапі розвитку економічних відносин в Україні
важливим питанням є ефективне формування та використання
фінансових ресурсів бюджетних установ. Для задоволення потреб
соціально-культурної сфери держава щорічно виділяє з бюджету
значну кількість фінансових ресурсів. Ефективне використання
бюджетних коштів набуває особливого значення при обмеженості
державних ресурсів, тому вдосконалення фінансового забезпечення
бюджетних установ є актуальним і потребує детального вивчення.
Актуальною проблемою в Україні залишається нестача коштів у
державному бюджеті, що уможливлює повне фінансування
бюджетних установ. Проблему фінансування бюджетних установ та
шляхів їх вирішення досліджували: Атамас П.Й., Бутинець Т.А., Дідик
А.М., Джога Р.Т., Свірко С.В., тощо.
Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетні установи
– це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а
також організації, створені ними у встановленому порядку, що
повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи
місцевого бюджету [1].
Тобто бюджетні установи є юридичними особами, які нaдaють
немaтеріaльні послуги для задоволення соціальних, культурних тa
інших потреб суспільства. Тaкі установи є некомерційними, тобто
основною метою їх діяльності є нaдaння послуг населенню країни, a
не отримання прибутку.
Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний
бюджет. Бюджетні установи безпосередньо фінансуються з
державного або місцевого бюджетів.
На сьогоднішній день на функціонування бюджетних
організацій негативний вплив мають наступні фактори:
1) незадовільний стан фінансування;
2) брак грошових коштів для оновлення матеріально-технічної
бази бюджетних закладів;
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3) обмеженість джерел формування фінансових ресурсів;
4) жорстка регламентація напрямків їх використання;
Вирішення зазначених проблем в значній мірі залежить від
ефективності побудови та реалізації фінансового механізму
бюджетних установ
Слід зазначити, що фінансовий механізм функціонування
бюджетних закладів має свої відмінності, що обумовлені
неприбутковою природою бюджетної сфери, особливостями джерел
мобілізації та порядку розподілу грошових коштів.
Головними напрямками роботи по удосконаленні фінансування
бюджетних установ є :
1) підвищення відповідальності Центральними органами
виконавчої влади за проведення державної політики у відповідних
галузях і сферах;
2) упорядкування і раціоналізація мережі підвідомчих установ;
3) суттєве скорочення кількості головних розпорядників коштів
державного бюджету та переведення на казначейське обслуговування
практично всіх операцій державного бюджету.
З метою більш раціонального використання фінансових ресурсів
бюджетними установами необхідним є удосконалення технології
обліку й опрацювання економічної інформації, представлення її у
систематичному, повному вигляді для прийняття управлінських
рішень. [2, с. 197].
Отже, фінансове забезпечення діяльності бюджетних установ
необхідною умовою виконання поставлених перед ними завдань.
Основною формою фінансового забезпечення бюджетних установ
виступає бюджетне фінансування, що являє собою надання в
безповоротному порядку коштів із державного (місцевого) бюджету.
Для вдосконалення державного фінансового контролю та підвищення
його ефективності, в першу чергу, необхідно покращити теоретичну
базу, а саме законодавчо визначити сутність бюджетного
правопорушення, їх конкретний перелік та міру відповідальності щодо
кожного з них, що унеможливить ухилення відповідальних осіб від
покарань. Крім того, якісному контролю за формуванням доходів і
видатків
бюджетних
установ,
забезпеченню
ефективності
використання фінансування та економії грошових і матеріальних.
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКУ
В сучасних ринкових умовах об'єктивне оцінювання
фінансового стану банку є одним із пріоритетних напрямів
дослідження, що дозволить виявити тенденції діяльності банку,
звернути увагу на його слабкі сторони і посилити розвиток
ефективних напрямів роботи.
Фінансовий стан банку визначається показниками оптимального
співвідношення фінансових ресурсів, високому рівні ліквідності та
платоспроможності, здатністю мінімізувати можливі ризики та
покривати непербачувані втрати.
Важливою особливістю дослідження фінансового стану банків є
те, що їх діяльність нерозривно пов'язана з тими процесами та
явищами, що відбуваються у середовищі, де вони безпосередньо
функціонують. Це обумовлює виникнення ряду факторів, тобто
певних рушійних сил, які впливають на фінансовий стан банку.Серед
них виділяють фактори ефективності управління, ділової активності
та ліквідності. Вплив даних чинників проявляється на мікро- та на
макрорівні і може як стабілізувати, так і дестабілізувати діяльність
банку.
Під ефективністю діяльності банку розуміють його здатність
досягати поставлених цілей за допомогою оптимального
використання ресурсів, враховуючи при цьому всі мікро- та
макроекономічні функції банків у ринковій економіці.
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Аналіз факторів, які впливають на прийняття управлінських
рішень на макрорівні, дозволяє представити їх у вигляді
взаємопов'язаної системи. Дана система на макрорівні включає в себе
людські фактори, фактор засобів праці, інформаційний, системні
фактори та ризик – менеджмент. Всі ці компоненти є
взаємозалежними і проявляються в комплексі при прийнятті
управлінських рішень, що втілюється через систему певних цінностей,
настанов, автоматизації, структури процесу роботи тощо.
На макрорівні виділяють ринкові фактори, що залежать від
економічних умов розвитку країни загалом, та адміністративні, тобто
важелі державного регулювання.
Ділова активність банку обумовлюється його спроможністю
ефективно залучати кошти та раціональним характером їх
розміщення.
На макрорівні ділова активність безпосередньо залежить від
конкурентної позиції, рівня фінансового менеджменту, розвитку
маркетингової стратегії та політики.
Окреме місце в організації належної роботи в банку займають
принципи, на яких саме ґрунтується його ділова активність. Серед них
доцільно виокремити наступні: концепція основної діяльності банку,
стимулювання творчої, інноваційна активність тощо.
Ззовні на ділову активність банку впливають дві категорії
чинників: міжнародні, які пов‘язані із стійкістю міжнародних зв‘язків
та валютно-фінансовою політикою в світі, та національні, що
представлені купівельною спроможністю населення, інвестиційним
кліматом, можливістю отримання кредиту.
Для своєчасного виконання своїх зобов‘язань та підтримки
прибутковості, банку варто дотримуватися достатнього рівня
ліквідності, що залежить від ряду внутрішніх факторів. До них
відносять: капітальну базу банку, якість та збалансованість активів та
пасивів, ступінь залежності від зовнішніх джерел фінансування.
На стан ліквідності банку впливають макроекономічні
показники, які можна розділити на програмні, що залежать від
економічної стратегії країни;надзвичайні, які стосуються військовополітичних конфліктів, революційних подій; сезонні, що як правило
пов‘язані із діяльністю галузей економіки; циклічні, де характерним є
існування періодів економічних криз та фаз процвітання; та
довгострокові, що включають в себе декілька економічних циклів.
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Для вирішення питання підвищення функціонування банків,
покращення їх конкурентоспроможності та удосконалення розвитку
пріоритетних напрямів роботи з урахуванням можливих ризиків,
необхідним є насамперед забезпечення їх системної стабільності,
зменшуючи вразливість як до внутрішніх, так і до зовнішніх факторів
впливу.
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Багнюк Ю.М., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Садовська І.Б., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ
Одним з найважливіших показників, які характеризують
фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і
кредиторами. Дебіторська заборгованість також є одним з негативних
явищ в економіці будь-якої країни. Велика сума заборгованостей, які
існують між українськими підприємствами призводить до сумнівно
відомої кризи неплатежів. Криза неплатежів призводить до
гальмування розвитку ринків, на яких працюють дані підприємства
(внаслідок недоотримання грошових коштів, які б підприємства могли
вкладати у свій подальший розвиток), платіжна криза являє собою
одне з найбільших негативних явищ у національній економіці в
цілому.
Актуальність теми полягає в тому, що дебіторська
заборгованість як показник, є не лише індикатором, що визначає
рівень заборгованості, а і економічним явищем, що впливає на
діяльність підприємства в цілому.
Питання розрахунків з покупцями є дуже важливими і
актуальним для функціонування будь-якого підприємства, особливо в
сучасних умовах ведення бізнесу. Дебіторська заборгованість впливає
на економічну діяльність будь-якого підприємства особливим чином:
дебіторська заборгованість, яка протягом тривалого часу не
повертається (отже, що до неї на підприємстві виникає сумнів,
стосовно її повернення) перш за все погіршує фінансовий стан
підприємства, тобто відбувається погіршення платоспроможності
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підприємства, внаслідок недоотримання (недостачі) грошових коштів.
Крім усього зазначеного відбувається погіршення оборотності
грошових коштів (швидкості обертання коштів). Внаслідок дії цих
факторів
може
збільшуватися
кредиторська
заборгованість
підприємства перед своїми постачальниками (внаслідок недостатньої
суми коштів). Погіршення платоспроможності підприємства ставить
загрозу, щодо банкрутства підприємства, чи у кращому разі,
погіршення результатів діяльності (гальмування чи припинення
розвитку).
В таких умовах проблема ефективного управління дебіторською
заборгованістю виходить на перший план. При цьому необхідним
етапом
розроблення
стратегії
управління
дебіторською
заборгованістю є дослідження сутності такого поняття як «дебіторська
заборгованість», виявлення його особливостей та закономірностей з
метою використання набутих знань при розробці стратегії.
Багато вчених вважають вирішення даної проблеми одним із
важливих завдань фінансової стратегії підприємств. Аналіз публікацій
в сфері управління дебіторською заборгованістю свідчить про
достатню розробленість даної проблеми.
Так, Попов А.З. називає дебіторську заборгованість «боргом на
користь підприємства» та «частиною господарських засобів
підприємства, що вибула зі складу даного підприємства і знаходяться
у фактичному розпорядженні іншого підприємства і, виконують там
роль капіталу» [1].
Кірейцев Г.Г. вважає, що дебіторська заборгованість – це вимоги
щодо оплати. Боргові вимоги є еквівалентом боргу тієї особи, на яку
покладається виконання обов‘язку; як і борги, боргові вимоги
розглядаються з точки зору терміну їх виконання [2].
Голубінка Ю.М. зазначає, що дебіторська заборгованість, разом
з виробничими запасами, утворює значну частину в структурі активу
балансу підприємства. Тому, слід більше уваги приділяти проблемі
ефективності використання оборотних активів [3].
Деякі автори розглядають дебіторську заборгованість як
вкладення коштів в оборотні активи та вилучені кошти [4].
Згідно П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість» поточною
заборгованістю вважається сума розрахунків з покупцями, що виникає
під час нормального операційного циклу або буде погашена протягом
12 місяців з дати складання балансу. Відповідно до нього дебіторська
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заборгованість відноситься як до складу оборотних активів, так і
необоротних активів, тому такий підхід не розкриває повністю
сутності поняття розрахунків з покупцями [5].
Отже, аналiз економiчної літерaтури показaв, що icнує шиpoкий
спeктр видів дебітoрської заборгованості. Лише чітко усвідомивши
сутність розрахунків з покупцями, порядок її виникнення, можна буде
краще та ефективніше нею управляти.
1. Гайдучок Т.С. Основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у
вітчизняній та зарубіжній системі [Електронний ресурс] / Т. Гайдучок,
Н. Цегельник // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». –– Ч. 1. – 2012. –
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2. Гришко Н.В. Класифікація розрахунків з покупцями шляхово-експлуатаційних
підприємств / Н. Гришко // Вісник Запорізького національного університету. –
2011. – №4. – С. 16-22.
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№ 4. – С. 105-110.
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Львівська державна фінансова академія
ЛІЗИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
В останні роки спостерігається підвищений інтерес до широких
можливостей лізингового бізнесу – цієї принципово нової галузі
діяльності на фінансовому ринку України. Актуальність розвитку
лізингу в Україні, включаючи формування лізингового ринку,
обумовлена передусім несприятливим станом парку устаткування:
значна питома вага морально застарілого устаткування, низька
ефективність його використання, немає забезпеченості запасними
частинами тощо. Одним з варіантів рішення цих проблем може стати
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лізинг, який об‘єднує всі елементи зовнішньо-торгівельних, кредитних
та інвестиційних операцій.
Багато вітчизняних та зарубіжних вчених займалися
дослідженнями питань лізингу, а саме: Ф.Ф. Бутинень, П.О. Куцик,
М.І. Бондарь, Н.О. Лобода, В.Г. Андрійчук, Н.М. Внукова,
П.І. Гайдуцький, О.Я. Галущак, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов,
С.В. Дідура, О.М. Чабанюк та інші. Віддаючи належне науковим
напрацюванням вітчизняних і зарубіжних вчених у дослідженні
означеної проблематики та високо оцінюючи їх внесок, варто все-таки
зауважити, що на сьогодні питання щодо методики та організації
обліку й аналізу лізингу, не знайшли свого повного вирішення та
залишаються дискусійними.
Лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування
власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за
договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне
користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений
строк майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у
власність за дорученням чи погодженням лізингоодержувача у
відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати
лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Нині лізингові операції розглядаються як новий вид
фінансування. Цьому сприяють загальні тенденції економічного
розвитку країн та інші вигоди, до яких належать:
1) зменшений обсяг ліквідних засобів у зв'язку з труднощами,
що постійно створюються на грошовому ринку;
2) загострення конкуренції, що потребує оптимізації
інвестицій, які дають можливість суттєво розширити ринок збуту за
рахунок залучення в господарчий оборот малих і середніх фірм;
3) підтримка розвитку лізингових операцій з боку державних
органів влади і фінансових ділових кіл у цілому, що стимулює
зростання інвестиційної діяльності;
Отже, лізинг можна розглядати як особливий вид інвестиційної
діяльності, який полягає в наданні лізингодавцем лізингоотримувачеві на
певний термін і за певну плату предметів лізингу, визначених у
відповідності з діючим законодавством. При цьому право власності на
надані предмети лізингу залишається у лізингодавця на термін дії
договору.
В Україні спостерігаються позитивні зрушення на ринку лізингу
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- кількість укладених договорів фінансового лізингу за 3 квартал 2013
року збільшився на 56% порівняно з аналогічним періодом минулого
року. Попри позитивну динаміку розвитку лізингу за останні три роки,
Україна за його показниками ще значно відстає від економічно
розвинених країн Заходу. Є безліч чинників, які гальмують розвиток
лізингу в Україні, а саме: недостатня інтеграція у міжнародне
законодавче поле щодо лізингу; недосконалість законодавчого
забезпечення; несприятливий податковий клімат і багато інших.
Для більш ефективного розвитку лізингу необхідно
дотримуватись таких умов: дотримання учасниками ринку лізингу
вимог законодавства; дотримання єдиних підходів при розробці та
реалізації політики щодо учасників кредитних відносин на
фінансовому ринку; забезпечення захисту прав учасників ринку
лізингу; запобігання монополізації та створення умов для розвитку
добросовісної конкуренції на ринку лізингу, забезпечення рівних
можливостей для доступу до ринку лізингових послуг.
Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що
розвиток вітчизняного ринку лізингу допоможе малому і середньому
бізнесу не відволікаючи власні ресурси, здійснити модернізацію
основних засобів і отримати нове, сучасне високотехнологічне
обладнання та розширити збут власної продукції, особливо тієї, яка
дорого коштує. Оскільки лізингові операції є дієвим і реальним
способом фінансування виробництва, тому на сьогоднішній день
лізинг - найперспективніший фінансовий інструмент, здатний
ефективно розвивати виробництво, активізувати інвестиційний процес
у країні.
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
ОЦІНКА, ПЕРСПЕКТИВИ, ПРОБЛЕМИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
Будь-яке підприємство намагається досягти максимальної
ефективності своєї діяльності. В наш час без комп‘ютерної техніки та
програмного забезпечення не може діяти навіть найменше
підприємство. Зайняти лідируюче положення на ринку, підвищити
ефективність роботи персоналу, створити оптимальну структуру
управління – найважливіші завдання керівника підприємства. У
бухгалтерській діяльності це особливо важливо, що обумовлює
необхідність застосування пакетів програм для бухгалтерського
обліку, впровадження яких підвищує оперативність обробки даних.
Проблема оцінки можливостей та впровадження інформаційних
систем бухгалтерського обліку на сьогодні залишається досить
актуальною, оскільки з їх впровадженням праця стає більш творчою,
спрямованою на організацію та вдосконалення обліку.
Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвитку та
впровадження комп‘ютерних інформаційних систем на підприємствах
займалися такі вчені як: М.Т Барановський, МТ Білуха, Ф.Ф Бутинець,
С.В. Івахненков, Г. Г Кірейцев, Ю.А Кузьмінський, ЮІ Осадчий, М.Г
Чумаченко [1].
Впровадження інформаційної системи дозволяє переходити на
нові методи управління, на якісно новий рівень мененджменту і
ведення бухгалтерського обліку та є стратегічно важливим для будьякого підприємства.
До переваг, які отримує підприємство від впровадження
облікових систем можна віднести:
- економію оборотних засобів;
- зниження виробничого браку;
- скорочення витрат на адміністративно-управлінський апарат;
- зростання ефективності виробничих потужностей;
- зниження транспортних витрат;
- зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій;
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- зниження страхових запасів на складах [2].
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 їх 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 [3].
До негативних факторів, що роблять використання
інформаційних систем бухгалтерського обліку нераціональним слід
віднести:
- використання багаторівневої технології проектування, кожна
стадія якої виконується спеціалістами різної спеціальності та
кваліфікації;
- тривале проектування систем і планова довготривала
експлуатація з мінімальними змінами;
- домінування не комп‘ютеризованих функцій інформаційних
систем через технічну неможливість або економічну неефективність
комп‘ютеризації функцій управлінння, що не забезпечують прямого
доступу працівників до інформації;
- надмірно централізована обробка інформації [4].
При впровадженні нових інформаційних систем на підприємстві
потрібний цілеспрямований вибір програмного забезпечення, який
повинен спиратися на системну комплексну оцінку. Обов‘язково
потрібно оцінювати ризик відставання від конкурентів через їх
моральне зношування. Після закінчення заходів щодо постачання й
установки програмного забезпечення необхідно узгодити ступінь
потреби в адаптації типової конфігурації ПЗ та особливості ведення
обліку на підприємстві. [5].
Можливості бухгалтерських програм можуть слугувати
критерієм для їх якісних оцінок і вибору для застосування
підприємствами. До цих критеріїв потрібно віднести можливість
програмного забезпечення — інформаційної бази:
1) вести синтетичний та аналітичний облік активів, капіталу,
зобов‘язань з елементами управлінського обліку;
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2) формувати фінансову, податкову, статистичну звітність;
3) надавати іншу довідкову інформацію для потреб ведення
господарської діяльності.
Однією з найпопулярніших і найпоширеніших систем для
управління та обліку є система програм на базі "1С: Підприємство 8".
Вона покликана вирішувати задачі автоматизації обліку, які стоять
перед сучасними підприємствами, що динамічно розвиваються. Це
система прикладних рішень, побудованих за єдиними принципами і на
єдиній технологічній платформі - «1С: Підприємство 8».
"1С: Бухгалтерія 8 для України" - універсальна програма
масового призначення для автоматизації бухгалтерського і
податкового
обліку,
включаючи
підготовку
обов'язкової
(регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення
бухгалтерського обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види
комерційної діяльності: займаються гуртовою і роздрібною торгівлею,
комісійною торгівлею (у тому числі субкомісією), наданням послуг,
виробництвом і тощо.
Отже, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації
документообігу, які дозволяють оперативно накопичувати відповідні
бази даних про наслідки господарської діяльності та використовувати
їх для формування редагування і друку вихідних документів,
квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні
послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо
ефективності роботи. Саме тому на сьогоднішній день дуже важливо
при розробці інформаційних систем мінімізувати вплив розглянутих
негативних факторів, що дозволить розвивати і вдосконалювати
сучасні комп‘ютерні системи бухгалтерського обліку.
1. Івахненков С.В. Класифікація програмного забезпечення бухгалтерського обліку і
контролю // бухгалтерський облік і аудит. – 2006р.
2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку:
Наукове видання. – Житомир, 2009р.
3. Новикова Е.Н., Осмятченко В.А. Практикум по 1С:Бухгалтерии Уч. Пособ. Для
студентов высших учебных заведений. – Кривой Рог: Минерал, 2004р.
4. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та
бухгалтерія: поблеми і виклики// Бухгалтерський облік і аудит. – 2008 №4.
5. Осмятченко Л.М., Шевчук В.Є. Бухгалтерський облік. Навч. посіб. для студентів
вищих закладів освіти. – Львів: ―Магнолія 2006″, 2007 р.
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Могилевский государственный университет продовольствия
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МСФО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Международные стандарты финансовой отчетности (далее
МСФО), разрабатываемые Комитетом по международным стандартам
финансовой отчетности, признаны во всем мире как эффективный
инструмент для предоставления прозрачной и понятной информации о
деятельности организаций.
В Республике Беларусь осуществляется постепенное внедрение
МСФО при организации бухгалтерского и налогового учета,
произошли значительные изменения в области бухгалтерского учета и
отчетности: сокращены обязательные для применения формы
первичных учетных документов; разработаны и утверждены новые
формы бухгалтерской отчетности; принят новый типовой план счетов
бухгалтерского учета и др. Важным шагом является принятие нового
Закона «О бухгалтерском учете и отчетности», который направлен на
изменение действующего законодотельства в сторону сближения с
МСФО.
Однако существует ряд проблем при переходе на МСФО:
- недостаток финансовых ресурсов для перехода на МСФО;
- отсутствие механизма контроля качества составления
отчетности по МСФО;
- не достаточно широко развита система обучения специалистов
по МСФО.
Решение указанных проблем позволит ускорить процесс
перехода на МСФО и обеспечить прозрачность и достоверность
составляемой финансовой отчетности, что может привлечь приток
иностранных инвестиций в белорусскую промышленность.
1. Лобан А. МСФО в Беларуси: проблемы и перспективы / А. Лобан // МСФО. – 2013.
– № 4 (16). – С. 62 – 64.
2. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Республики Беларусь, 12 июля 2013 г.,
№ 57-З // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] /
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.
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УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
Денежные средства, в т.ч. иностранная валюта, занимают
важное место в производственной деятельности субъекта
хозяйствования. Специфика учета имущества и обязательств в
иностранной валюте заключается в пересчете иностранной валюты в
рубли, установлении периодичности пересчета и исчислении и учете
курсовых разниц.
Основными источниками поступления наличной иностранной
валюты в кассы организации являются:
выручка от оказания услуг;
средства, получаемые в оплату обязательств по контрактам;
наличная валюта, полученная с текущего валютного счета или
со счета по покупке иностранной валюты для выдачи под отчет на
служебные командировки;
возвращенные неиспользованные средства, ранее полученные
на командировочные расходы;
средства, внесенные в кассу в качестве вклада в уставный
фонд, и др.
Операции в иностранной валюте делятся на два вида:
а) операции, которые влияют на валютную позицию банка, т.е.
носят характер обменной операции и совершаются в двух различных
валютах;
б) операции, которые не влияют на валютную позицию, т.е. не
носят характер обменной операции и совершаются в одной и той же
валюте [1].
Для хранения средств в иностранной валюте и операций,
связанных с расчетами организации в учреждениях банков, открывают
валютный счет. Валютный счет открывают организации, находящиеся
на хозрасчете, имеющие самостоятельный баланс, основные и
оборотные средства.
При отражении в бухгалтерском учете конверсионных операций
по счетам рублевого эквивалента валютной позиции отражается
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сумма в белорусских рублях покупаемой иностранной валюты [2].
Иностранная валюта в бухгалтерии учитывается на активном
денежном счете 52 «Валютные счета», к которому могут быть
открыты ряд субсчетов и закреплены в учетной политике:
- 52/1 – «Транзитный валютный счет в банке внутри страны»;
- 52/2 – «Валютный счет за рубежом»;
- 52/3 – «Текущий валютный счет в банке внутри страны»;
- 52/4 – «Специальный транзитный валютный счет».
Если организация имеет валюту разных государств,
аналитический учет ведется по видам валют.
В бухгалтерском учете составляются следующие записи:
Таблица 1
Учет операций в иностранной валюте
Содержание хозяйственной операции
Дебет
Кредит
1.Поступление выручки в иностранной
52/1
90,62
валюте по курсу НБ на день поступления
2.На стоимость валюты, подлежащей
57
52/1
продаже, по курсу НБ на день продажи
3.Перечисление иностранной валюты на
текущий валютный счет по курсу НБ на
52/3
52/1
день перечисления
4.Переоценка валюты при изменении
курса валют : положительная курсовая
разница
57
98
отрицательная курсовая разница
98
57
5.На стоимость проданной валюты по
91
57
курсу на дату продажи
6.Поступление денежных средств в
51
91
белорусских рублях по курсу продажи
7.Уплачено комиссионное
вознаграждение банку за проведение
91
51,76
обязательной продажи валюты (от суммы
зачисленной на расчетный счет)
8.Финансовый результат от реализации
прибыль
91
99
убыток
99
91
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Субсчет 52/1 предназначен для отражения информации о
движении денежных средств в иностранных валютах на транзитном
валютном счете.
Транзитный валютный счет открывается обслуживающим
банком без представления каких-либо документов при первом
поступлении валютных средств организации. На данный счет
зачисляется иностранная валюта в полном объеме.
Для учета денежных средств, находящихся на валютных счетах,
предназначен журнал-ордер ф. № 2-АПК. Записи производятся в
хронологическом порядке на основании выписок банка и
приложенных документов в иностранной валюте и в рублевом
эквиваленте по курсу НБ РБ. В конце месяца подсчитанные итоги
сверяют с показателями журналов-ордеров 1,2,4,6,8- АПК и
кредитовые обороты переносят в Главную книгу.
1. Порядок учета операций в иностранной валюте - [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic57/text425.htm – Дата доступа:
19.02.2014
2. Учет операций на валютном счете в банке - [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ggau.by/moodle/mod/resource/view.php?id=625
– Дата доступа:
19.02.2014.
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ТЕЗАВРАЦІЯ ПРИБУТКУ ЯК СПОСІБ ЗБІЛЬШЕННЯ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах економічної нестабільності, власний капітал є
запорукою захисту підприємства від несприятливих коливань на
ринку. При цьому визначальна роль у формуванні власного капіталу
належить самофінансуванню, що забезпечує стабільний фінансовий
стан і подальший динамічний розвиток підприємства.
Під самофінансуванням варто розуміти фінансову стратегію
управління суб‘єкта підприємницької діяльності власними доходами і
надходженнями у грошовій формі відповідного цільового
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призначення з метою акумулювання капіталу, достатнього для
фінансування розширеного відтворення [1, с. 135]. В умовах
самофінансування значно підвищується роль власних фінансових
ресурсів і, насамперед чистого прибутку, у формуванні власного
капіталу підприємства. Поширеним методом самофінансування
підприємства є відкрите самофінансування – тезаврація прибутку.
Тезаврація прибутку – це процес спрямування частини чистого
прибутку на формування власного капіталу підприємства з метою
фінансування операційної та інвестиційної діяльності. Величина
тезаврації (тезаврованого прибутку) відповідає обсягу чистого
прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після
сплати всіх обов‘язкових платежів і податків та нарахування
дивідендів. Інформація про це наводиться в офіційній звітності.
Зокрема, тезаврований прибуток відображається в пасивній частині
балансу підприємства за такими статтями: нерозподілений прибуток,
резервний капітал, статутний капітал.
Для визначення рівня самофінансування підприємства
розраховують коефіцієнт самофінансування (Ксф) [2, c. 257]:
Тезаврований прибуток
.
К сф
Чистий прибуток
Необхідно зазначити, що фінансування підприємства за рахунок
тезаврації прибутку має ряд переваг, а також недоліки. Основними
перевагами самофінансування підприємства у формі тезаврації
прибутку є:
1) тезаврований прибуток не потрібно повертати;
2) відсутня плата за користування тезаврованим прибутком;
3) не потрібно надавати кредитне забезпечення;
4) відсутність додаткових затрат при мобілізації коштів;
5) підприємство не набуває зобов‘язань перед іншими
суб‘єктами господарювання;
6) підвищується фінансова стійкість (самостійність) та
платоспроможність;
7) зростає кредитоспроможність підприємства;
8) гарантує право власності;
9) ефективне використання тезаврованого прибутку спричиняє
ріст прибутку підприємства в майбутньому.
Недоліками тезаврації прибутку є [3]: 1) оскільки на
реінвестування спрямовується чистий прибуток, що попередньо
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підлягає оподаткуванню податком на прибуток, то вартість цього
джерела фінансування збільшується; 2) недостатній контроль за
внутрішнім фінансуванням знижує вимоги до ефективного
використання коштів; 3) іноді можлива помилковість інвестицій при
неврахуванні рентабельності вкладень у підприємство.
Отже, тезаврація прибутку як різновид самофінансування є
економічною основою самостійності й самоуправління підприємства.
Більше того, воно є вигідним вкладенням капіталу, адже передбачає
фінансування поточних та інвестиційних потреб за рахунок власних
коштів, при цьому збільшуючи фінансові можливості підприємства.
Тому саме тезаврація прибутку є керівним орієнтиром при збільшенні
власного капіталу з метою підвищення ефективності діяльності
підприємства в умовах мінливої кон‘юнктури і значних ризиків,
притаманних ринковій економіці.
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УДК 657.6
Бляхарчук М.О., здобувач кафедри обліку та аудиту
Луцький національний технічний університет
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ
АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Аудиторська діяльність в Україні визначена Законом України
«Про аудиторську діяльність», згідно з яким аудит - перевірка даних
бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта
господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про
її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам
законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно
із вимогами користувачів. Тобто для аудиту важливо не оминути
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суттєві аспекти даних бухгалтерського обліку і показників фінансової
звітності. Той же Закон України «Про аудиторську діяльність»
говорить, що суттєвою є інформація, якщо
її пропуск або
неправильне відображення може вплинути на економічні рішення
користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Доцільно
визначити чи є облікова політика підприємства суттєвою інформацією
для аудиту та чи є взагалі облікова політика об‘єктом аудиту.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», передбачає, що на основі даних бухгалтерського
обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність, а
облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності. Ці принципи, методи та процедури стосуються
збору, обробки та відображення даних бухгалтерського обліку.
Роль облікової політики для аудиту двояка. По-перше облікова
політика є джерелом інформації для аудиту, по-друге облікова
політика сама є об‘єктом аудиту.
Згідно Методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємства від 27 червня 2013 р., облікова політика підприємства
наводиться у примітках до річної фінансової звітності. Оскільки,
головною метою аудиту є визначення достовірності фінансової
звітності, то облікова політика як складова фінансової звітності є
об‘єктом аудиторської перевірки.
Окрім того, зважаючи на складність процесу формування
облікової політики аудиторські фірми можуть надавати наступні
послуги: розробка облікової політики; доопрацювання облікової
політики та виправлення виявлених помилок; перевірка відповідності
обраної політики умовам функціонування підприємства та інтересам
власників; перевірка реалізації облікової політики на підприємстві.
Проте, за вказаними послугами підприємству вигідніше
звернутися до бухгалтерських, консалтингових чи інших подібних
фірм, яким не потрібен сертифікат аудитора і чиї послуги, як правило,
є дешевшими.
Значимість аудиту облікової політики випливає з ролі облікової
політики в господарському житті підприємства.
За допомогою аудиту облікової політики можна обрати
найбільш ефективну систему ведення обліку, виявити помилки в
звітності, визначити шляхи мінімізації ризиків та фінансових витрат.
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Облікова політика дозволяє швидко з‘ясувати особливості
обліку на підприємстві, скласти точний план перевірки з врахуванням
специфіки діяльності та фінансового стану підприємства.
Вагомим також є те, що завдяки специфічним прийомам та
методам бухгалтерського обліку, які включаються в облікову політику
існує можливість варіювання обліковими даними залежно від
стратегічних завдань та під дією ряду факторів, які мають властивість
періодично змінюватись. Тому важливим аспектом аудиту облікової
політики є її зміна, точніше доцільність зміни облікової політики.
Отже, облікова політика є суттєвою інформацією для аудиту,
оскільки наявність якісно сформованої та у відповідному порядку
затвердженої облікової політики є свідченням про відповідальне
ставлення власників та управлінського персоналу до ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Облікова
політика є об‘єктом аудиторської перевірки, оскільки є складовою
Приміток до фінансової звітності, інструментом обробки даних
бухгалтерського обліку та методологічною основою складання
фінансової звітності. Окрім того, облікова політика полегшує
планування аудиту, мінімізує витрати часу на опитування та
анкетування та надає необхідну інформацію про організацію, техніку
та методику фінансового, податкового та управлінського обліку.
УДК 657
Богайчук М.В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ
ЗОБОВЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
Ресурси, які формують капітал підприємства, виступають
джерелом прийняття управлінських рішень. Їх недостатність знижує
ефективність управлінських рішень. Для більшості підприємств
основним джерелом формування фінансової структури капіталу
виступає власний капітал. Але діяльність підприємства неможлива без
використання позикових ресурсів. Тому використання позикових
коштів є важливим питанням для кожного підприємства і потребує
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виваженого підходу до визначення потреби в них, вибору джерел та
обсягів залучення.
Поточні зобов'язання як об'єкт обліку є важливою складовою
елементів, на основі яких формується інформація про фінансовий стан
підприємства та аналізується рівень його платоспроможності. Облік та
аналіз кредиторської заборгованості є одним із ключових завдань у
вирішені проблем, що виникають під час поточного управління
підприємствами. Дослідженням проблем оцінки та обліку поточних
зобовязань присвячено чимало наукових праць, зокрема варто
відзначити таких вітчизняних вченних Ф.Ф Бутинець, Р.Л. Хомяк,
В.В. Коваленко, А.Т. Сафарова, К.С. Сурніна, В.З. Потій,
В.О. Ареф'єва, М.Т. Білуха, Л.Г. Ловінська, Д.М. Городинська,
О.В. Добровольська, П.М. Макаренко, Л.О. Чіп , І.І. Туболець та інш.
Методика ведення бухгалтерського обліку поточних зобов'язань
в Україні визначається ПсБО 2 «Баланс» та ПсБО 11 «Зобов'язання».
Відповідно до ПсБО 2 до поточних відносять такі зобов'язання, які
будуть погашені протягом операційного циклу підприємства, тобто
протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1]. Відповідно до ПсБО
11 поточні зобов'язання відображається у балансі за сумою погашення
[2]. Згідно цього положення до поточних зобов'язань належать:
короткострокові кредити банків; кредиторська заборгованість
постачальникам і підрядникам внаслідок операційної діяльності;
заборгованість з оплати праці; авансові платежі замовників;
нараховані до сплати відсотки, дивіденди тощо.
Економічна сутність кредиторської заборгованості полягає в
тому, що це не тільки частина майна організації, як правило кошти,
але і товарно-матеріальні цінності, наприклад у зобов'язаннях по
товарному кредиті. Як правова категорія кредиторська заборгованість
- особлива частина майна організації, що є предметом обов'язкових
правовідносин між організацією і її кредиторами. Організація володіє
і користується кредиторською заборгованістю, але вона зобов'язана
повернути чи виплатити дану частину майна кредиторам, що мають
права вимоги на неї. Таким чином, кредиторська заборгованість має
двоїсту юридичну природу: як частина майна вона належить
організації на праві володіння, чи навіть праві власності щодо
отриманих позичково грошей чи речей, визначених родовими
ознаками; як об'єкт зобов'язальних правовідносин - це борги
організації перед кредиторами, тобто вони мають право на вимагання
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чи стягнення від організації зазначеної частини майна.
Кредиторська заборгованість, яка знаходиться в розпорядженні
підприємства, є специфічним джерелом формування позикового
капіталу. Вона виникає в результаті того, що певна частина грошових
коштів тимчасово затримується в господарському обороті, тобто
підприємство несвоєчасно виконує свої фінансові зобов'язання [3].
Наявність кредиторської заборгованості у підприємства суттєво
впливає на забезпечення оборотними коштами. Повільні розрахунки
по її погашенню надають підприємствам додаткову можливість
короткострокового фінансування. Підприємства в більшості випадків
самостійно вирішують питання щодо обсягів, строків і форми
платежів постачальникам. Що стосується розрахунків з бюджетом і
банками, підприємства намагаються виконувати свої фінансові
зобов'язання, оскільки це пов'язано з застосуванням штрафних санкцій
за порушення як строків, так і обсягів платежів. Тому наявність
кредиторської заборгованості свідчить про те, що підприємства свої
фінансові труднощі перекладають перш за все на своїх
постачальників.
Кредиторська заборгованість є простим і дешевим джерелом
фінансування діяльності підприємства. І тому в останні роки її питома
вага в позикових ресурсах поступово збільшувалася в порівнянні з
банківським кредитом. Це погіршувало фінансову стійкість
вітчизняних підприємств. Значні суми кредиторської заборгованості
сприяли збільшенню неплатежів і порушенню розрахунковоплатіжної дисципліни. Ще однією проблемою є перевищення суми
поточної кредиторської заборгованості над сумою наданих кредитів.
Це негативно впливає на фінансовий стан підприємств, адже це
свідчить про незадовільну фінансову структуру капіталу.
Розрахунки з учасниками передбачають, як правило, або сплату
дивідендів власникам, або додаткове формування капіталу. Як
альтернативу обліку даних розрахунків доцільно запропонувати
додаткові внески до капіталу відображати як зобов'язання
підприємства перед вкладником, від чого очікується позитивний
ефект як для підприємства через можливість розширювати діяльність
використовуючи позику, так і для вкладника який за надану позику
отримує винагороду вигляді відсотків [4].
Стійким джерелом фінансових ресурсів підприємства виступає
внутрішня кредиторська заборгованість, яка постійно знаходиться в
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його розпорядженні. Це перш за все заборгованість по заробітній
платі, обов'язковим відрахуванням в централізовані державні фонди,
які пов'язані з фондом оплати праці.
Внутрішня кредиторська заборгованість як форма позичкового
капіталу, яка використовується в процесі господарської діяльності,
має свої особливості, тобто тісний взаємозв'язок з обсягом діяльності і
більш низькою оплатою в порівнянні з комерційним кредитом. Це
сприяє зниженню вартості всього позикового капіталу. З ростом
обсягу виробництва і реалізації продукції зростають витрати, які
входять до складу внутрішньої кредиторської заборгованості. Чим
більший розмір внутрішньої кредиторської заборгованості, тим
менший обсяг коштів підприємству необхідно залучати для
фінансування своєї поточної господарської діяльності. Але з іншого
боку, - ці кошти не можуть покривати суми додаткового фінансування
при збільшенні виробництва і реалізації продукції [5].
Всі види кредиторської заборгованості як кредитного
інструменту мають обмеження у використанні. Основними
обмеженнями
є:
короткостроковий
характер
використання,
підвищений кредитний ризик для підприємства, яке надало кредит, і
додаткова загроза банкрутства для підприємства, яке використовує
комерційний кредит, при погіршенні кон'юнктури ринку реалізації
своєї продукції.
Таким чином, значна частина кредиторської заборгованості в
поточних зобов'язаннях підприємств свідчить про їх труднощі з
наявними грошовими коштами та низьку абсолютну ліквідність.
Використання кредиторської заборгованості має низку позитивних та
негативних сторін: з одного боку - це залучення додаткових коштів, а
з іншого - це призводить до додаткових витрат, адже за кредитом
сплачуються відсотки. Не зважаючи на всі негативні сторони,
кредиторська заборгованість залишається вагомою складовою при
формуванні капіталу підприємства.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджено Наказом
Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання», затверджено
Наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р. №20.
3. Потій В. Кредиторська заборгованість та її роль у формуванні капіталу
підприємства / В. Потій, Г. Куліш// Ринок цінних паперів України.-2011.-№3-4.С.23-26.
4. А.Т. Сафарова проблеми оцінки поточних зобов'язань у бухгалтерському обліку //
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Вісник НУЛП.-2009.-№577.-ст.515-521.
5. В.В. Коваленко Проблеми бухгалтерського обліку зобов'язань підприємства //
Вісник ДНУЕТ.-2012.-№243.

УДК 338.45
Богомазова І.О., ст. гр. ФКм-51
*Науковий керівник: Іщук Л.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ
СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Вітчизняна практика господарювання підприємств ставить
перед ними складне питання сталого та ефективного розвитку в
умовах фінансової кризи та соціально-політичної нестабільності.
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов
життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість
підприємства характеризує ефективність операційного, інвестиційного
і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів,
а також відображає здатність підприємства відповідати за своїми
боргами й зобов'язаннями. Як свідчить практика, фінансово стійкі
підприємства мають переваги над іншими підприємствами цієї ж
галузі в залученні інвестицій, виборі постачальників, підборі
кваліфікованих кадрів. Стратегічне управління фінансовою стійкістю
підприємства забезпечує фінансову безпеку та стабільність
функціонування і розвитку підприємства у довгостроковій
перспективі в межах допустимого рівня ризику.
На фінансову стійкість впливають зовнішні і внутрішні фактори.
Зовнішні – пов‘язані із стабільністю середовища в якому функціонує
підприємство, внутрішні - стан ресурсного та управлінського
потенціалу і таку їх динаміку, при якій забезпечуються стабільно
високі фінансові результати функціонування підприємства.
Фінансова стійкість тісно пов‘язана із стратегічною стійкістю, і
входить до її складу. Вона глибше розкриває здатність підприємства
не тільки зберігати поточну економічну стійкість за наявності
дестабілізуючих факторів, але й досягати стратегічних цілей розвитку.
Особливості стратегічного управління фінансовою стійкістю:
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є складовою загальної системи управління фінансовою
діяльністю підприємства і підпорядковується їй;
адаптується від особливості конкурентного середовища
функціонування підприємства;
пов‘язано з дією певних фінансових ризиків погіршення
економічної урегульованості використання ресурсного потенціалу.
Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства, що
обумовлюється не тільки наявністю конкуренції та високими
вимогами до якості продукції, але й необхідністю гнучко реагувати на
зміни ринкового оточення, яке не завжди сприяє процвітанню
підприємства. Успіх підприємства залежить від оперативного
отримання інформації про діяльність для своєчасного прийняття
управлінських рішень, щоб досягти найбільшого ефекту і забезпечити
існування підприємства в довгостроковій перспективі.
Отже,
стратегічне
управління
фінансовою
стійкістю
підприємства – сукупність принципів і методів розробки та реалізації
стратегічних управлінських рішень щодо формування й розподілу
фінансових ресурсів з метою забезпечення зростання вартості
підприємства та стабільного фінансового забезпечення в
довгостроковому періоді. В процесі визначення цілей стратегічного
управління фінансовою стійкістю використовують комплексний
підхід, який може бути представлений за допомогою «дерева цілей», в
якому встановлюють конкретні цілі фінансової стійкості. Ефективна
стратегія управління фінансовою стійкістю повинна відповідати
принципам антикризового управління фінансами підприємства.
УДК 338.26:332.1
Боднар О.А., аспірант
*Науковий керівник: Лагодієнко В.В., д.е.н., професор
Миколаївський національний аграрний університет
ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ
ТЕРИТОРІЙ В РОЗВИНЕНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
Від однієї чверті до двох п'ятих населення країн, членів
Європейського співтовариства проживають в сільських регіонах, які
складають більше 75 % всієї території Європи.
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У Європі політика сталого розвитку сільських територій тісно
пов'язана і узгоджується з політикою сталого просторового розвитку
країн Ради Європи, заснованої на таких основних принципах сталого
просторового розвитку: 1) просування територіальної єдності через
збалансований соціальний і економічний розвиток областей і
поліпшення конкурентоспроможності; 2) перспективний розвиток,
вироблений урбаністичними засобами і поліпшення відносин між
містом і селом; 3) просування рівних умов просторової доступності; 4)
поліпшення доступу до інформації і знань; 5) скорочення збитку, що
завдається навколишньому середовищу; 6) розвиток і захист
природних ресурсів і природної спадщини; 7) примноження
культурної спадщини як фактор розвитку; 8) розвиток енергетичних
ресурсів при підтримці безпеки; 9) підтримка високоякісного, стійкого
туризму; 10) обмеження впливів природних лих.
В ЄС сталий розвиток сільських територій є однією з головних
цілей її регіональної політики.
Аналіз досвіду реалізованих проектів сталого розвитку сільської
місцевості в розвинених європейських країнах дозволяє в них
виділити основні акценти:
- комплексність - у проекті розглянуті всі можливі види
господарської діяльності, заняття якими може підвищити доходи
сільського населення;
- відкритість - при розробці заходів проекту використані методи
інтерактивного (за участю населення) планування;
- широку участь населення - в процесі розробки та реалізації
проекту в максимальній мірі використовуються знання, досвід і
уявлення населення про найефективніші шляхи забезпечення
зайнятості та доходів, враховуються особливості економічної і
соціальної поведінки різних соціальних груп, забезпечується
узгодження їхніх інтересів і намірів, зусилля учасників проекту
консолідуються
шляхом
кооперації,
розвитку
місцевого
самоврядування та діяльності громадських організацій;
- опора на місцеві ресурси - досягнення цілей забезпечується
насамперед за рахунок мобілізації місцевих фінансових, матеріально технічних, соціальних і гуманітарних ресурсів, що і має першорядне
значення для створення стійких механізмів забезпечення зайнятості та
доходів;
- інституціоналізація проектних рішень - здійснюється передача
54

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

функцій з реалізації проекту та управління ним місцевій адміністрації
або організаціям, створеним у процесі реалізації проекту.
До сучасних тенденцій розвитку сільської місцевості за
кордоном відносяться:
- посилення процесу децентралізації;
- диверсифікація сільськогосподарського виробництва;
- реструктуризація сільського господарства і екологізація АПК;
- стабілізація та розвиток соціальної сфери на селі;
- інституційні перетворення, що сприяють розвитку місцевої
сільської економічної системи. Це організації, які сприяють
ефективній спільній роботі приватних і державних структур.
Сталий розвиток сільських територій розвинених європейських
країн ґрунтується на загальних макропідходах і на диференційованих
за регіонами стратегіях інтегрованого розвитку. На практиці окремі
проекти сталого розвитку сільської місцевості мають свої особливості,
оскільки аналіз кожної конкретної ситуації дає специфічну
комбінацію різних заходів і елементів проекту. Тим не менш, можна
виділити ряд центральних елементів і підходів, які постійно
фігурують у багатьох проектах.
1. Планування регіонального розвитку.
2. Створення потенціалу планування та децентралізація.
3. Функціональна інтеграція сільських і міських територій.
4. Реалізація заходів з регіонального розвитку.
5. Планування землекористування.
6. Створення та забезпечення прав доступу до землі.
7. Управління ресурсами.
Таким чином, роблячи кроки до вступу в ЄС, Україні необхідно
звернути увагу на європейську політику підтримки сільських
територій, а також розробити і вжити заходів, аби наблизити рівень
життя сільських жителів до рівня в розвинених європейських країнах.
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УДК 338.001.36
Божко І.І., викладач спец-дисциплін
Любешівський технічний коледж
Луцького національного технічного університету
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК
ЕКОНОМІЧНОГО РЕСУРСУ
Інформацію завжди вважали важливою, невід'ємною складовою
життя людини. Проте до середини XX ст. ця категорія не була
об'єктом пильної громадської уваги та аналізу з точки зору її впливу
на особистість і державу. Із входженням суспільства до нової
соціальної стадії розвитку, коли економічне лідерство почало свідомо
ототожнюватися з наукоємною продукцією, глибокими знаннями,
вмінням швидко нарощувати професійний потенціал завдяки умілому
опрацюванню інформаційних матеріалів, сформувалося принципово
нове ставлення людства до інформації. З того часу її стали визнавати
стратегічним ресурсом, що стоїть в одному ряду з природними,
фінансовими, трудовими та іншими ресурсами розвитку суспільства і
держави.
Інформація є вирішальним чинником, який визначає розвиток
технологій і ресурсів в цілому. Оцінити значення і визначити ступінь
участі інформаційного ресурсу у процесі виробництва досить складно,
але в умовах розвитку НТП інформаційний ресурс займає виняткове
місце в організації і функціонуванні регіону.
Відомо, що термін «інформація» походить від латинського слова
«informatio», що означає роз‘яснення, повідомлення про щось,
відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються,
про події, ситуації, чиюсь діяльність, що сприймають людина і живі
організми, керуючі машини та інші системи[3, с.34].
Під інформацією розуміють знання, необхідні для підготовки
цілеспрямованих дій, важливий елемент для прийняття рішень. Кожна
необхідна інформація вважається сукупністю корисних відомостей,
які є об‘єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання й
перетворення. Інформація є одним з ресурсів, який може
накопичуватися, реалізуватися, поновлюватися, є придатним для
колективного використання та (на відміну від інших ресурсів) у
процесі споживання не втрачає своїх якостей.
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Інформація може розглядатися як сукупність знань наукового,
технічного, виробничого, управлінського, економічного, комерційного
та іншого характеру, що має свою технологію формування, обробки,
зберігання та захисту.
В Україні прийнятий Закон «Про інформацію», що визначає
галузі інформації – політичну, економічну, духовну, науково-технічну,
соціальну, екологічну, міжнародну та види інформації – статистичну,
масову, про діяльність державних органів влади та органів місцевого і
регіонального самоврядування, правову, про особу, довідковоенциклопедичного характеру, соціологічну [2]. У даному дослідженні
нас, насамперед, цікавить економічна інформація.
Розкриття вченими поняття «економічна інформація» подано у
таблиці 1.
Таблиця 1
Визначення поняття «економічна інформація» у
сучасній економічній літературі *
Автор
Бутинець Ф.Ф.,
Давидюк Т.В.,
Євдокимов В.В.,
Легенчук С.В

Пушкар М.С.

Витвицький Я.С.,
Витвицька О.М.,
Балашова Н.В.

Рогач І.Ф.,
Сендзюк М.А.,
Антонюк В.А.

Визначення
Всі відомості в сфері економіки, які необхідно фіксувати,
передавати, обробляти і зберігати для використання в
процесах планування, обліку, контролю і аналізу.
Розглядає економічну інформацію як інструмент, за
допомогою якого управлінський апарат приймає рішення, і
визначає економічну інформацію як сукупність даних
(повідомлень, відомостей, залежностей), які характеризують
стан або показують вектори змін явищ і процесів
господарської діяльності підприємств, об‘єднань, галузей
економіки та економіки держави як цілісного утворення.
Економічна інформація це засіб зниження невизначеності і
ризику, здатний сприяти реалізації цілей суб‘єкта
господарювання та приносити економічні вигоди.
Визначають економічну інформацію як сукупність
повідомлень економічного характеру, які можуть бути
зафіксовані, передані, перетворені, збережені й використані
для управління економічним об‘єктом та економікою в
цілому, виникають такі повідомлення під час підготовки до
виробництва чи надання послуг, а також безпосередньо в
кожному із цих процесів. Ці повідомлення супроводжують
виробничо-господарську діяльність економічного об‘єкта та
управління ним.

* власна розробка
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Зважаючи на проведені дослідження, під економічною
інформацією будемо розуміти специфічний товар, оскільки, з одного
боку, виступає основою створення інформаційної послуги і виступає
як матеріальний товар, а з іншого - набуває товарної форми, тобто
визначається не вартістю, а ціною через рівновагу попиту й рівня
платоспроможності покупця.
Економічна інформація кількісно характеризує стан виробничогосподарської та фінансової діяльності суб‘єкта господарювання через
систему натуральних і вартісних показників, що циркулюють у
виробничій та невиробничій сферах, органах управління. За
допомогою економічної інформації можна простежити взаємозв‘язки
між окремими ланками, напрями їх розвитку, здійснити необхідні
коригування, підвищити якість окремих бізнес-процесів, оптимізувати
використання всіх ресурсів.
Можна
виділити
характерні
особливості
економічної
інформації:
- безпосередня залежність від джерела і об‘єкта управління;
- різноманітність джерел виникнення і користувачів;
- фіксування в первинних документах з використанням
алфавітно-цифрових знаків автоматизована обробка даних, в процесі
якої спостерігається тісний взаємозв‘язок арифметичних і логічних
дій, висока точність обчислень;
- багаторазове використання вхідних даних для розрахунку
показників за видами економічної діяльності і звітними періодами
(місяць, квартал, рік);
- комбінування даних, їх узагальнення або деталізація
одержання результатів обробки інформації у зручній для користувача
формі;
- великі обсяги первинних і зведених даних та їх тенденція до
збільшення;
- можливість передачі на відстань по різних каналах зв‘язку;
- тривалість зберігання та накопичення, архівування[5, с.198].
Проведене нами дослідження дозволяє зробити висновок, що
інформація є найважливішим державним стратегічним ресурсом.
Володіння повною, достовірною, актуальною та оперативною
економічною інформацією надає ринкових переваг, знижує
фінансовий ризик, ефективно підтримує прийняття рішень.
У сучасному стані розвитку ринкової економіки економічна
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інформація набуває великого значення, адже, саме вона дає змогу
приймати швидкі, правильні, доцільні та виважені рішення.
Зінченко О.А. Проблеми та перспективи формування інформаційного забезпечення
регіонального розвитку//О.А. Зінченко/ Вісник економіки транспорту і промисловості.
– 2012. – № 37. – C. 145-151.
2. Закон України «Про інформацію». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
3. Собчук Д. Місце інформації в теоріях та концепціях регіонального розвитку //Д.
Собчук/ Економічні науки. – Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць
– 2011. – Вип. 8(31) – с.185-196
4. Уманець Т.А. Інформаційне забезпечення регіонального розвитку управління:
сучасний стан та перспективи розвитку//Т.А. Уманець / Економічний простір. – 2012.
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КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ВИРОБНИЧИМИ ВІДХОДАМИ
Контроль як складова системи управління відходами являє
собою сукупність методів, які використовуються з метою
профілактики утворення відходів та управління ними. Ефективний
контроль дозволяє здійснювати своєчасну цілеспрямовану дію на
рівень утворення й утилізації відходів виробництва, що утворилася,
попереджати недоліки та збої у виробництві, забезпечувати їх
оперативне виявлення та ліквідацію як з найменшими витратами
ресурсів. Тому контроль за виробничими відходами проводиться у
чотири етапи в залежності від функціонального призначення, а саме:
організаційний, методичний, результативний та інспекційний етапи.
Контроль проводиться під час утворення відходів, їх
використання, зберіганні та утилізації. З цією метою внутрішній
контроль поділяється на попередній, поточний та наступний, кожний з
яких виконує свої завдання.
Особливої уваги, на нашу думку, необхідно приділяти
поточному контролю, який здійснюється безпосередньо під час
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виробництва продукції, де і утворюються відходи. Різновидом
поточного контролю відходів виробництва є технічний контроль, який
починається з моменту надходження на склад сировини і закінчується
випуском продукції. Такий контроль сприяє запобіганню факторів, що
можуть вплинути на ризик утворення відходів.
Контроль виробничих відходів здійснюється не лише на
кінцевій стадії технологічного процесу, але і на проміжних. Так, в
процесі перевірки звертається увага на:
повноту та своєчасність оприбуткування відходів згідно
даних накладних;
правильність використання цін на них;
наявність понаднормативних відходів, причинами створення
яких можуть бути: невиконання виробничої програми; порушення
технологічного циклу; заниження нормативу відходів.
На підприємстві повинен здійснюватись оперативний контроль
за виходом зворотніх відходів із виробництва. Якщо в ході перевірки
встановлюється, що такий контроль не здійснюється у зв‘язку з
невисокою вартістю, низьких споживчих якостей відходів,
автоматизованою подачею відходів до місць зберігання, то
обов‘язково здійснюється інвентаризація відходів по закінченню
звітного місяця.
Також у процесі перевірки визначається необхідність і
доцільність відпуску відходів у переробку чи реалізація на сторону. З
цією метою використовуються фактичні методи (рис. 1).
ФАКТИЧНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА ВІДХОДАМИ

Контрольний запуск
сировини і матеріалів
у виробництво

Інвентаризація

Лабораторні
аналізи

Рис. 1. Фактичні методи контролю за виробничими відходами
Контрольний запуск сировини і матеріалів у виробництву
проводять з метою визначення достовірності діючих норм і
нормативів витрат сировини і матеріалів на виробництво продукції та
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визначенні утворених із них відходів.
Інвентаризація як спосіб визначення фактичної наявності
відходів забезпечує достовірність облікових даних, тобто їх
відповідність дійсності, яка може бути порушена із зазначених
причин.
Лабораторні аналізи проводять тоді, коли визначити якісні
ознаки сировини, матеріалів, готових виробів, виконаних будівельномонтажних і ремонтних робіт іншими прийомами контролю
неможливо.
В якості самостійного методичного прийому фактичного
контролю можна розглядати і лабораторний аналіз якості сировини і
матеріалів, товарів і готової продукції, а також відходів. Метою такої
перевірки є уточнення їх суттєвих характеристик і отримання на цій
основі якісно нової інформації.
Таким чином, контроль за відходами повинен забезпечити їх
мінімальне утворення з метою забезпечення ресурсозбереження.
УДК 657
Бондзюх В.П, ст. гр. ОА-41
Науковий керівник: Шишута О.Ю., асистент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В
НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Основні засоби як матеріальна основа процесу виробництва
потребують такої організації їх обліку, яка б сприяла підвищенню
контрольних функцій обліку та давала об‘єктивну інформацію для
аналізу ефективності використання основних засобів та джерел їх
відтворення. Зі вступом в силу Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні», «Податкового кодексу
України», П(С)БО 7 та інших стандартів бухгалтерського обліку
настала нова ера організації і методології бухгалтерського обліку
основних засобів. З‘явилися нові поняття та економічні категорії, такі
як «справедлива вартість», «визнання активів», «майбутня економічна
вигода» та інших, правильне розуміння яких важливе для ефективної
організації бухгалтерського обліку основних засобів.
61

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

У розробку теоретичних і методологічних питань обліку
основних засобів значний внесок зробили українські вченіекономісти: А. Демічева, В. Грузінов, В. Раєвський, О. Волков,
В. Скляренко, А. Верещагіна, Е. Бородін, І. Лисенко, В. Стражева.
Проблеми обліку і аналізу основних фондів розглядали у своїх
роботах Ф. Бутинець, В. Стоєв, Н. Тарасенко, Т. Шахрайчук та інші.
Проте, в підходах вчених існують відмінності щодо оцінки,
переоцінки основних засобів, зокрема об‘єктів нерухомості і факторів,
які можуть вплинути на формування їх ринкової вартості.
Актуальними є також питання теоретичного обґрунтування обліковоаналітичного забезпечення процесів відтворення основних засобів
підприємств в умовах сучасної економіки з урахуванням останніх змін
у правовому середовищі.
Існує дві важливі задачі в області бухгалтерського обліку
основних засобів. Перша полягає у визначенні того, яка частина їхньої
вартості буде списана на витрати в поточному звітному періоді; друга
– у підрахунку залишкової вартості, показаної в балансі. Одним із
принципових питань є оцінка основних засобів. Ґрунтуючись на таких
видах оцінок як оцінка за первісною, відновлювальною і залишковою
вартістю, підприємства не можуть реально оцінити майно,
зобов‘язання, власність тому, що вони не відображають ринкових цін,
що коливаються, і їхнього впливу на вартість майна, змін технологій
та інших факторів. Тому необхідний новий механізм оцінки, що
використовує різні більш оптимальні методи. Оскільки лише за
допомогою об‘єктивної оцінки можна скласти правильне уявлення
про факти господарського життя.
Неправильно ж обраний принцип оцінки може викликати:
- перекручене відображення в балансі дійсного обсягу основних
засобів і їхнього співвідношення з оборотними коштами;
- дезорієнтацію в нарахуванні зносу основних засобів, а звідси і
помилки в
обчислюванні собівартості й у визначенні прибутку об‘єкта
господарювання;
- недостатність суми амортизаційних обчислень для здійснення
їхнього відтворення;
- помилки серед ряду економічних показників, що
характеризують використання основних засобів у виробничому
процесі та ін.
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Поняття справедливої вартості активів визначено П(С)БО 19
«Об‘єднання підприємств». Згідно з п.4 цього стандарту справедлива
вартість – це сума, за якою може бути здійснений обмін активу або
оплата зобов‘язання в результаті операцій між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами [1]. В податковому обліку
основні засоби оцінюються за фактичними витратами на придбання,
самостійне виготовлення; поняття «справедлива вартість» відсутнє,
однак при реалізації таких об‘єктів для цілей оподаткування має місце
використання поняття «звичайної ціни» [2]. В бухгалтерському обліку
згідно з П(С)БО 7 первісна вартість основних засобів має
збільшуватися на суму витрат, пов‘язаних з поліпшенням об‘єкта, що
призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, а
зменшуватися – на вартість часткової ліквідації об‘єкта.
На наш погляд, доцільним є використання в П(С)БО 7 більш
конкретного визначення справедливої вартості основних засобів, що
наведене в МСБО 16: «Справедливою вартістю основних засобів є
їхня ринкова вартість, визначена експертною оцінкою, яку звичайно
здійснюють професійні оцінщики» [3, c.137]. Таке визначення
справедливої вартості є необхідним для врегулювання питань оцінки і
переоцінки основних засобів.
Таким чином, не зважаючи на значні теоретичні розробки, які
стосуються оцінки основних засобів, мають місце проблеми, що
залишаються невирішеними на практиці та потребують подальшого
наукового дослідження даних питань.
1. П(С)БО
19
«Об‘єднання
підприємств».
Режим
доступу
:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
2. Податковий кодекс України. Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2908-14.
3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за Міжнародними стандартами / С.Ф. Голов, В.Н.
Костюченко. – К. : Екаутінг, 2000. – 384 с.
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Луцький національний технічний університет
РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ПРОЦЕСІ ЦІНОУТВОРЕННЯ
В умовах ринкової економіки та в умовах світової кризи
нагальним для українських підприємств є вирішення проблеми
забезпечення сталого розвитку. З огляду на зростаючу конкуренцію та
мінливе ринкове середовище на вітчизняному ринку все більше уваги
приділяється вибору та впровадженню ефективних цінових заходів.
Не останню роль у даному питанні відіграє держава, адже саме її
регулююча діяльність у сучасному ринковому середовищі вирішує
визначену проблематику, формуючи принципи, систему та процес
розподілу відповідних, об‘єктивно обмежених економічних ресурсів.
Питання ціноутворення є одним з ключових у діяльності
підприємства, так як ціна є одним із найголовніших важелів ринку.
Ціна – це грошовий вираз вартості виготовленої продукції
(товару, робіт, послуг). Ціна як економічна категорія поєднує в собі:
грошове вираження вартості товару; суму грошових коштів, що
сплачується покупцем і одержується продавцем за одиницю товару
(готової продукції, робіт, послуг); прийом непрямого вимірювання
величини затраченої суспільно необхідної праці; кількісне
співвідношення попиту і пропозиції.
Розрізняють пряму і непряму дію держави на ціни:
Пряме (адміністративне) втручання (прямий метод) – означає
участь держави у формуванні рівня цін, встановленні певних правил
ціноутворення. Держава визначає порядок нарахування собівартості,
уточнює склад витрат, які відносяться до собівартості, визначає
витрати, що відшкодовуються з прибутку.
Непрямий метод – здійснюється шляхом вживання пільгового
оподаткування, пільгового кредитування, субсидування, датування.
Можна виділити такі форми непрямої дії:
- державне фінансування науково-дослідних робіт, пов'язаних з
розробкою і виробництвом нових видів продукції (послуг), що мають
соціальне значення;
- розробка різних урядових програм, метою яких є залучення в
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країну іноземних інвестицій, створення спільних підприємств і т.д.
Для забезпечення
умов
сталого
соціально-економічного
розвитку держави найбільш оптимальним є гнучке поєднання
державою дії прямих і непрямих методів регулювання цін при
функціонуванні механізмів державного управління.У процесі
ефективного функціонування
механізмів реалізації державної
політики у сфері контролю цін та ціноутворення з метою соціальноекономічного розвитку держави непрямі методи контролю за цінами
не повинні протиставлятися прямим, вони повинні поєднуватися з
ними.
Цілі функціонування механізмів державної політики у сфері кон
тролю за цінами полягають у тому, щоб не допустити їх
неконтрольованого інфляційного зростання внаслідок виникнення
стійкого дефіциту, різкого зростання закупівельних цін на сировину та
енергетичні ресурси, що використовуються в процесі виробництва,
недопущення зловживання монопольним становищем на ринку,
існуванню недобросовісної конкуренції, впровадження досягнень
науково-технічного прогресу. Основним завданням з державницького
боку є досягнення соціальних результатів зокрема підтримка
прожиткового мінімуму, забезпечення можливості придбання в
достатній кількості товарів першої необхідності, вартість бюджетних
пільг та субсидій для населення, запобігання збіднінню нації тощо.
В Україні роль держави в сфері економічних вигід та свобод
полягає у забезпеченні ринкових структур комфортними умовами
виробничого відтворення з метою створення та стимулювання
нормальних умов соціально-економічного розвитку.
До таких заходів належать прийняття програм розвитку та
підтримки підприємництва, прийняття антимонопольного
та
антикорупційного законодавств, спрощення дозвільних процедур
тощо. Проведення такої політики державою має на меті забезпечити
зняття штучних обмежень і розгортання конкуренції у всіх галузях і
секторах економіки, її підтримання та всіляке заохочення і розвиток
на цій основі ринкового ціноутворення.
Система ціноутворення, що функціонує та видозмінюється в
Україні в ході сучасних економічних реформ, повинна відповідати
вимогам сучасної ринкової економіки, бути єдиною і реалізовувати
провідну роль принципів конкуренції і свободи ринкових коливань цін
на товарних ринках та на ринках послуг у державі, з одного боку, а з
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іншого – мати регульоване, повністю адаптоване та різнорежимне
спрямування.
УДК 6.050.100
Борук Г.О., студентка 2 курсу магістратури
*Науковий керівник: Дорош Н.І., д.е.н., професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Відповідно до чинного законодавства та установчих документів
підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову
звітність органам, до сфери управління яких вони належать,
власникам, органам державної виконавчої влади та іншим
користувачам (податковим, фінансовим, статистичним органам,
фондам, банкам тощо) [1]. Основним з завдань бухгалтерського обліку
є достовірне та повне відображення обліку та фінансовій звітності
прав власників. Для того, щоб урегулювати питання, що можуть
виникнути при складанні звітності, в тому числі відображення в
обліку діяльності підприємства, держава на законодавчому рівні
регулює ці питання та удосконалює їх.
Основним з головних показників, що відображаються в
структурі балансу є власний капітал. Адже сааме він є показником
самостійності та рівня підприємства на ринку. Власний капітал
підприємства виступає основним чинником виробництва, є вихідною
точкою створення господарюючого суб‘єкта, а також гарантом
фінансової стійкості підприємства. Багатогранність підходів до
визначення поняття власного капіталу спричинила наявність в
економічній літературі великої кількості напрямків класифікації
власного капіталу підприємства, що призводить до розбіжностей у
тлумаченні методик бухгалтерського обліку власного капіталу.
За національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», яке затверджено
Міністерством фінансів України 07.02.2013 р. No73, власний капітал –
це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування
його зобов‘язань [2].
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Облік власного капіталу ведеться згідно з Законом України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Відповідно до
законодавчих актів підприємство самостійно визначає облікову
політику, яка трактується як сукупність принципів, методів і
процедур, які підприємство використовує для складання та подання
фінансової звітності [3].
З 1 січня 2013 року відбулися зміни щодо основних форм
фінансової звітності. Тепер, у першому розділі пасиву балансу
«Власний капітал» відображається власний капітал. Цей розділ
включає в собі такі статті як : статутний капітал, пайовий капітал,
додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений
капітал, вилучений капітал.
Основні зміни, що відбулися торкнулися змін назв рахунку 40
«Пайовий капітал», що у новій редакціх має назву «Капітал у
дооцінках» та рахунку 41 «Пайовий капітал», у новій редакції
відображається як «Капітал у дооцінках». Разом з тим, рахунки були
доповнені відповідними субрахунками Рахунок 40 «Капітал у
дооцінках» доповнено: 401 «Статутний капітал», 402 «Пайовий
капітал», 403 «Інший зареєстрований капітал» та 404 «Внески до
незареєстрованого статутного капіталу». Відповідно рахунок 41
«Капітал у дооцінках» доповнено відповідними субрахунками: 411
«Дооцінка (уцінка) основних засобів», 412 «Дооцінка (уцінка)
нематеріальних активів», 413 «Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів» та 414 «Інший капітал у дооцінках». Вхідний залишок
на субрахунках рахунку 41 формується шляхом перенесення
відповідної інформації з рахунку 42 «Додатковий капітал» [4].
Отже ведення та відображення бухгалтерського обліку та
фінансової звітності досі ведуться зміни і корективи на законодавчонормативному рівні. Всі ці зміни дають змогу спростити іормування
облікового процессу,в тому числі і власного капіталу – що є доволі
складним процесом. Адже структура власного капіталу передбачає
питання облікової політики, організаційних ознак діяльності
акціонерних товариств та інформаційного забезпечення емітентів
цінних паперів, що безпосередньо є основою обліку власного
капіталу.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Оборотні кошти підприємств становлять значну частину їх
матеріально-грошових активів. Для оцінки ефективності використання
оборотних коштів підприємств застосовують певні показники, а для
підвищення ефективності – відповідні конкретні заходи: оптимізація
запасів ресурсів і незавершеного виробництва, скорочення тривалості
виробничого циклу, покращення організації матеріально-технічного
забезпечення, прискорення реалізації товарної продукції.
Покращення використання оборотних коштів вивільняє їх. Це
вивільнення може бути абсолютним і відносним. Абсолютне
вивільнення оборотних коштів – це пряме скорочення потреби в
оборотних коштах при одночасному збільшенні обсягу виробництва.
Відносне вивільнення оборотних коштів виникає тоді, коли внаслідок
покращення їх використання підприємство з тією самою сумою
оборотних коштів збільшує обсяг виробництва [2].
Для прискорення оборотності оборотних коштів на підприємстві
необхідно: удосконалювати рух товарів і нормалізувати розміщення
оборотних коштів, впорядкувати збір і зберігання порожньої тари,
68

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

звести до мінімуму запаси господарських матеріалів, малоцінних і
швидкозношуваних
предметів,
не
допускати
дебіторської
заборгованості [3].
Покращення використання оборотних коштів підприємств
можна досягти через: скорочення виробничих запасів товарноматеріальних цінностей у зв‘язку з переходом на оптову торгівлю та
прямі економічні зв‘язки з постачальниками, прискорення обертання
оборотних коштів за рахунок реалізації непотрібних, залежалих
товарно-матеріальних цінностей.
Отже, як висновок, можна відмітити, що обсяг оборотних
активів має бути достатнім для забезпечення в довгостроковому
періоді стабільної виробничої фінансової діяльності підприємства.
Крім того, він повинен бути оптимальним у контексті управління
поточною діяльністю підприємства, тобто забезпечувати ліквідність та
платоспроможність підприємства на належному рівні.
1. Шегда А.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А.В.Шегди. – К.: Знання,
2007. – 431 с.
2. Соляник Л.Г. Організаційно-економічний механізм управління оборотними
активами/ Л.Г. Соляник // Економічний вісник національного гірничого
університету. – 2005. – № 4. – С. 67-73.
3. Сорока Р.С. Фактори впливу на забезпеченість торговельних підприємств
оборотним капіталом / Р.С. Сорока // Фінанси України. – 2003. – № 4. – С. 76-83.
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НЕОБХІДНІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО
АУДИТУ В УКРАЇНІ
Екологічні проблеми України загалом не відрізняються від
відомих світових проблем: зміна клімату, зокрема ослаблення
озонового рівня; забруднення атмосфери з утворенням кислотних
опадів й отруйних речовин; виснаження і забруднення поверхневих
вод і ґрунту; скорочення площі лісів; зниження здатності природного
середовища до самоочищення і самовідновлення;. В умовах розвитку
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економічних відносин в Україні все більшого поширення набувають
проблеми, пов‘язані з негативним впливом на навколишнє
середовище.
Важливі аспекти
екологічного аудиту досліджували такі
вітчизняні та зарубіжні вчені: Л. Максимів, Я. Мех, О. Михайлик, В.
Шевчук, В. Семенова, Р. Кулик та інших. Інтеграцію та розвиток
екологічного аудиту в систем і управління навколишнім середовищем
досліджували Г. Серов, В. Сидорчук . Актуальним та необхідним на
сучасному етапі є формування екологічної політики, системи
екологічного менеджменту на рівні кожного власника, підприємства,
корпорації, галузі, регіону тощо. Усе це неможливо без формування
організаційно-економічних
засад
та
проведення
процедури
екологічного аудиту, що передбачено й у провідних відповідних
міжнародних та українських стандартах.
Близько 30 років тому у країнах з розвинутою ринковою
економікою організаційна схема господарсько-фінансового контролю
була доповнена введенням екологічного аудиту. У міжнародній
практиці екологічний аудит реалізований у практичний механізм
діяльності, що ґрунтується на законодавчій і нормативно-методичній
базі, має широку організаційну інфраструктуру і оснащений
кваліфікованими кадрами екоаудиторів. У США, Японії, у країнах
Європейського Союзу процедура екологічного аудиту спрямована на
підвищення ефективності екологічної політики компаній або
промислових підприємств [1].
Україні екологічний аудит було започатковано в 1993 р. під час
виконання міжнародної басейнової програми «Розвиток управління
навколишнім природним середовищем в басейні р. Дніпро» на
принципах sustainable development за фінансового, методологічного,
освітнього сприяння уряду Канади. Ця програма передбачала
навчання і виконання проектів з впровадження через навчання
екологічного аудиту різних басейнових галузевих підприємствзабруднювачів
(харчової, легкої, металургійної галузей). Була
відпрацьована системна методологія спочатку канадських, а потім
міжнародних стандартів ISO серії 14000. За результатами програми
було підготовлено і видано перший в Україні практичний посібник
«Екологічний аудит» (1997) [2].
Для України «екологічний аудит» є відносно новим, тоді як у
промислово розвинених країнах світу (як уже відмічалося вище) –
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Канаді, Великобританії, Нідерландах, США, Швеції, інших країнах
ЄС, воно відоме вже упродовж 20–30 років і набуло великого
поширення. Відповідно до ст.1 Закону України „ Про екологічний
аудит ‖, екологічний аудит – це „ документально оформлений
системний незалежний процес оцінювання об‘єкта екологічного
аудиту, що включає збирання і об‘єктивне оцінювання доказів для
встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів,
умов,системи екологічного управління та інформації з цих питань
вимогам законодавства України про охорону навколишнього
природного середовища та іншим критеріям екологічного аудиту‖ [5].
Проте слід відмітити, що останнім часом законодавча й
виконавча влада України почала робити певні кроки у створенні і
розвитку законодавчо-нормативних засад упровадження екологічного
аудиту як виду діяльності з переважно підприємницькою
спрямованістю.
Екологічний аудит визнано в Україні одним із пріоритетних
напрямів державної політики в галузі охорони довкілля, використання
ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У відповідній Постанові
Верховної Ради України впровадження екологічного аудиту віднесено
до національного рівня управління [3].
Власникам підприємств економічно вигідніше платити за
забруднення навколишнього середовища і розміщення відходів, ніж
дотримуватися усіх нормативів природоохоронного законодавства.
Проводити ж екологічний аудит на цих підприємствах можливо тільки
на добровільній основі, за згодою керівників підприємств, навіть якщо
замовниками аудиту є органи місцевого самоврядування. Якщо ж
підприємство дає згоду на проведення добровільного внутрішнього
екологічного аудиту, то й у цьому випадку ст. 8 обмежує процедуру
аудиту, оскільки «конкретні завдання екологічного аудиту у кожному
окремому випадку визначаються замовником, виходячи з його
потреб». Тобто на першому місці опиняються не інтереси держави, а
інтереси замовника. А замовником аудиту можуть бути й власники
підприємств або його керівники та інші організації, а не тільки
державні органи. Тим самим саме вони визначають рамки аудиту, що
й робить екологічний аудит неповним та обмеженим.
Під час проведення екологічного аудиту особливої уваги
заслуговує процес перевірки облікової інформації, яка в
узагальненому вигляді міститься у формах звітності підприємства. В
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Україні на сьогодні складання узагальненої екологічної звітності не є
обов'язковим, тобто має добровільний характер. Але ми вважаємо, що
екологічний звітність повинна бути невід‘ємною частиною подання
інших звітів бухгалтерського обліку,оскільки показники обліку
економічного чинника відіграють важливу роль,що дає змогу оцінити
вплив господарської діяльності людина на стан навколишнього
середовища [4].
Таким чином можна сказати, що екологічний аудит, будучи
гнучким механізмом в умовах ринкової економіки, покликаний стати
важливим інструментом реалізації конституційних прав громадян на
безпечне довкілля та екологічну безпеку на рівні окремих
підприємств, територій і держави в цілому.
Доцільно забезпечити обов‘язковість проведення екологічного
аудиту на всіх підприємствах, які становлять екологічну небезпеку,
незалежно від їх форм власності; законодавчо закріпити
обов‘язковість виконання рекомендацій екологічного аудиту.
Необхідно також розширити сферу екологічного аудиту й на об‘єкти,
які вже знаходяться поза сферою виробничої діяльності, але
продовжують становити загрозу для навколишнього середовища –
старі нафтосховища, накопичувачі токсичних відходів (у тому числі
пестицидів та мінеральних добрив) тощо.
Для покращення екологічної ситуації нашої держави необхідним
є проведення комплексу законодавчих, соціально-економічних,
технологічних та системно-контрольних заходів, основним серед яких
є екологічний аудит. У зв‘язку з цим, на нашу думку, доцільно
активізувати роботу законодавчої та виконавчої гілок влади,
залучивши до відповідних розробок вітчизняних екологічних
аудиторів, які вже мають певний практичний досвід роботи у цій
сфері, а також напрацювання передового світового досвіду.
1. Дроздова О. Ю. Актуальні питання впровадження та розвитку екологічного аудиту
в Україні / О. Ю. Дроздова. – Екологічний менеджмент у загальній системі
управління: Шоста щорічна Всеукраїнська наукова конференція. – Суми : Вид-во
СумДУ, 2006. – 190 с.
2. О. Бондар, Г. Білявський, Ю. Саталкін, М. Пилипчук . - Екологічний аудит:
світовий досвід і вітчизняні реалії.
3. Шматков Г. Г. Современное состояние и перспективы экологического аудита
(Рубрика: ООО УкрЭкоАудит. – г. Днепропетровск) [Електронний ресурс] / Г.Г.
Шматков, С. И. Гайдидей. – 2007.
4. Боярчук О. С. , Мартинюк Н. Ю. , Жураковська І.В. - Еклогоічне спрямування
обліку, звітності та аудиту.
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5. Закон України «Про екологічний аудит» від 24.06.2004 р. № 1862-ІV [Електронний
ресурс].

УДК 657
Буднік М.В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Голячук Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОДАТКИ І ЗБОРИ ПІД ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Українське законодавство передбачає внесення перед реєстрацією
двох платежів: пенсійного збору і податку на транспортні засоби. Їх
можна назвати — «податки наперед», тобто такі, які сплачуються до
введення в експлуатацію транспортних засобів.
Органи Державтоінспекції реєструють легкові автомобілі
винятково після сплати збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування, що має бути підтверджено документом про сплату цього
збору. Платниками цього збору виступають юридичні та фізичні особи
незалежно від обраної системи оподаткування.
Розмір цього збору становить 3% вартості легкового автомобіля,
визначеної, відповідно, договорами купівлі-продажу, довідкою-рахунком
торгових організацій, договорами міни, довідкою органів митної служби,
актами експертної оцінки вартості автомобіля, іншими документами, що
підтверджують цю вартість.
Розмір пенсійного збору визначається юрособами і фізособамиСПД (суб'єктам підприємницької діяльності) самостійно, при цьому
сплата збору повинна бути здійснена до подачі документів на реєстрацію
автомобіля в ДАІ. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
здійснюється через установи банків на спеціально передбачений для
таких операцій рахунок Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового
автомобіля.
Звітність про сплату цього збору під час купівлі автомобіля
заповнюють платники-покупці транспорту в загальному порядку,
передбаченому для подачі звітності до Пенсійного фонду.
Відповідно до Податкового кодексу платниками податку є
юридичні та фізичні особи, що здійснюють першу реєстрацію в Україні
транспортних засобів, які є об'єктами оподаткування. Тобто за новим
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аконодавством податок сплачується не щорічно (щоквартально), а лише
одноразово.
Податок сплачується фізичними та юридичними особами перед
проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.
Сума податку обчислюється стосовно кожного транспортного
засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки
(проіндексованої ставки) податку та відповідного коефіцієнта. Податок
сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які
діють на день сплати.
Юридичні особи в десятиденний строк після першої реєстрації в
Україні транспортних засобів подають відповідному органу державної
податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації
транспортного засобу розрахунок суми податку за транспортні засоби за
формою, затвердженою центральним органом державної податкової
служби. До розрахунку обов'язково додаються копії реєстраційних
документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом
України, який проводив таку реєстрацію.
Таким чином, до переліку документів, необхідних для реєстрації,
додають платіжні доручення чи квитанції, які підтверджують оплату
збору до Пенсійного фонду і податку з власників транспортних засобів.
Крім того, в процесі реєстрації транспортного засобу власники
повинні внести плату за: номерні знаки; технічний огляд; талон
техогляду; свідоцтво про реєстрацію; комп'ютерні послуги.
Усі ці витрати у фінансовому обліку підприємство включає до
початкової (первісної) вартості автомобіля і враховує на субрахунку 105
«Транспортні засоби».
УДК 504
Вартанян А.Е., ст. гр. У-4, з/ф
*Научный руководитель: Арестов С. В., к.э.н., доцент
Одесский государственный экологический университет
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОТУРИЗМА НА УКРАИНЕ
В последние десятилетия широкое распространение во всем
мире получили природно-ориентированые формы туризма. Как в
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популярной, так и в специальной литературе данные формы туризма
характеризуются различными определениями:
мягкий туризм;
горный, природный туризм, а также путешествия в дикую
природу;
зеленый, приключенческий, сельский туризм;
наконец, экологический туризм, или экотуризм.
Возникновению экологического туризма способствовало
несколько тенденций.
Во-первых, туризм превратился в одну из крупнейших отраслей
мировой экономики. Число туристов во всем мире настолько
возрастало, что ущерб, который они нанесли и потенциально могут
нанести многим местностям и даже странам, особенно природным
экосистемам, начал вызывать серьезную озабоченность. В тоже время
стало очевидно, что при рациональной организации туризм способен
оказать реальную финансовую поддержку охране природы и повысить
значимость тех территорий, которые должны сохраняться в
первозданном виде.
Во-вторых, опыт показал, что успех природоохранных действий
немыслим на основе лишь запретительных мер, особенно если они
противоречат интересам местного населения.
В-третьих, произошла смена приоритетов в устремлениях
туристов. Горожане, особенно в развитых странах, все чаще
предпочитают проводить отпуск в уголках относительно
ненарушенной природы.
Так на стыке актуальнейших природоохранных, экономических
и социальных проблем возникла современная концепция
экологического туризма как одного из важнейших инструментов
устойчивого развития природных территорий.
В современном представлении экотуризм – отдых в
рекреационно-привлекательных
регионах,
мало
нарушенных
человеческой деятельностью, сохранивших традиционный уклад
жизни местного населения. В 1990 г. Экотуризм получил
официальный статус.
Экологический туризм сегодня – это одна из наиболее бурно
развивающихся отраслей туристской индустрии. Одним из
показателей роста интереса к экотуризму является проведение десяти
Всемирных конгрессов по экологическому туризму «Annual World
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Congress on Adventure Travel & Ecotourism». Ежегодно на нужды
экологического туризма производится товаров и услуг на сумму 55
млрд долл., что составляет 25% международной торговли в сфере
услуг и 12% валового мирового продукта.
Побудительная причина роста интереса к экологическому
туризму – это устойчивое ухудшение качества окружающей среды. И
поскольку в будущем тенденция урбанизации и загрязнения
естественных территорий будет возрастать, рост интереса к
экологическому туризму будет усиливаться.
Основные
преимущества
экологического
туризма,
обеспечившие его бурное развитие в современном мире, - устойчивое
развитие
территорий,
вовлечение
в
сферу
экотуризма,
природоохранный характер экотуристских программ и технологий,
использование рыночных механизмов формирования экологического
мировоззрения населения.
Природоохранный характер экотуризма заключается в
обязательном
сохранении
разнообразия
флоры
и
фауны
рекреационных регионов. Большую роль в охране и восстановлении
рекреационных территорий играют финансы, поступающие от
туристов и выделяемые различными федеральными, региональными,
частными, а также международными организациями.
Украина имеет благоприятные природноклиматические условия,
богатый растительный и животный мир, целебные минеральные
источники, лечебные грязи, богатое исторически-культурное
наследие, человеческие и материальные ресурсы. В Украине
существует свыше 125 тысяч памятников археологии и архитектуры,
сотни музеев. Около 40% исторических ценностей сосредоточенно в
западном регионе Украины.
Развитие экологического туризма на Украине позволит
достойно представить нашу страну на мировом рынке туристических
услуг.
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УДК 658.012.32
Васильчук Ю.О., ст. гр. ЕП-41
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ
Ключовою проблемою багатьох вітчизняних підприємств є
підвищення ефективності їх функціонування та забезпечення
економічного зростання в умовах посилення конкуренції як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Інструментом подолання
вказаної проблеми є фінансовий аналіз, який покликаний
ідентифікувати зміни фінансових
результатів, контролювати
відношення фінансових показників підприємства та його головних
конкурентів,
визначати
загрозу
банкрутства,
ризиків
капіталовкладень, а також орієнтувати на вирішення ряду інших
аспектів покращення фінансово-господарської діяльності з метою
довгострокового планування розвитку та прийняття відповідних
управлінських рішень.
Вихідною категорією, яка визначає сутність аналізу фінансового
стану та його функціональну роль у процесі здійснення фінансовогосподарської діяльності є категорія «фінансовий стан»..
Фінансовий стан - це одна з найважливіших характеристик
діяльності підприємства, яка у своїй основі містить динамічні,
повторювані, часто нерівномірні процеси руху фінансових ресурсів.
Тому метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів
підвищення ефективності їх формування, розміщення і використання.
Вона має конкретизуватись відповідними поточними завданнями.
Серед основних варто відмітити: забезпечення необхідного рівня
рентабельності виробництва, зміцнення комерційного розрахунку,
зниження собівартості, визначення рівня економічної безпеки тощо як
основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань
перед бюджетом, кредиторами та іншими установами.
На сьогоднішній день існує розгалужена класифікація
методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства, яка
включає формалізовані і неформалізовані, математичні та
коефіцієнтні, графічні методи і моделі [1].
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Використання того чи іншого методичного підходу, об‘єктивність
отриманих даних залежать від ряду зовнішніх і внутрішніх факторів.
Серед основних факторів, які чинять вплив на їх застосування варто
відзначити національні відмінності у стані економічного розвитку
(стійкості економічної системи), стабільності законодавства,
можливостях інтерпретації даних, нормативах для порівняння у
процесі аналізу, необхідності доповнення неформалізованих методів
формалізованими тощо.
Основними прийоми аналізу фінансового стану можна назвати:
горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, трендовий аналіз, метод
фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, факторний аналіз [2].
Не зважаючи на те, що усі прийоми мають значну кількість
недоліків, проте серед основних варто відзначити те, що при
проведенні аналізу фінансового стану українські підприємства
стикаються з проблемою, пов‘язаною з нестабільністю економіки.
Наведені дані свідчать, що на сьогоднішній день у більшості
вітчизняних власників та менеджерів, а також державних службовців
відсутнє комплексне бачення переваг здійснення максимально
повного та об‘єктивного аналізу фінансового стану, що у значній мірі
і визначає негативні тенденції щодо покращення фінансових
показників діяльності, а також низьких кредитних позицій
національних компаній на ринку капіталу, негативного інвестиційного
клімату загалом.
1. Ковалевська А.В. Критичний аналіз методів оцінки фінансового стану підприємства
/ А.В. Ковалевська, С.І. Асєєв. // БІЗНЕСІНФОРМ . –2012.–№ 3. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: [Електронний ресурс].
2. Ползова В.М. Сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства /
В.М. Ползова. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010, №5. –
Т. 2.
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УДК 331.103/658
Васьків Р.І., асистент
Національний університет «Львівська політехніка»
БРЕНД РОБОТОДАВЦЯ В УМОВАХ
ВИСОКОКОНКУРЕНТНОГО РИНКУ ПРАЦІ
У сучасній інформаційній економіці компанії, які прагнуть
лідирувати на ринку, безперервно нарощують інноваційний потенціал,
запроваджуючи ефективні, прогресивні технології у всіх сферах
діяльності: виробництво, дослідження та розробки, маркетинг,
фінанси, управління людськими ресурсами. Умовою досягнення
конкурентних переваг компанії може стати грамотне використання та
управління інтелектуальним капіталом організації, її нематеріальними
активами. Бренд організації є елементом її інтелектуального капіталу
та відіграє важливу роль в забезпеченні її ефективності діяльності.
В теперішній час семантичне трактування бренду зазнало
значних змін. Раніше таке поняття асоціювалося виключно з товаром
чи послугою та трактувалося, як торгова марка чи товарний знак,
бренд був прерогативою маркетингу. Сьогодні поняття бренду
розширилося, трансформувалося в зонтичне поняття із широким
набором елементів в економічній теорії та практиці управління.
НR-брендинг або бренд роботодавця – це комплекс
ціленаправлених заходів для формування позитивного іміджу
роботодавця із ціллю постійного залучення найкращих фахівців у
певній галузі. Враховуючи, що в сучасних умовах роботодавець
бореться за кращих та професійніших працівників, даний напрям в
управлінні персоналом набув все більшого значення.
На даний момент вітчизняні компанії посилено займаються
пошуком шляхів підвищення ефективності систем управління
персоналом. Поступово власники та топ-менеджмент компаній
усвідомлюють важливість управління цим ключовим ресурсом. Якщо
раніше в багатьох компаніях робота з персоналом будувалася за
принципом «звільняємо та знаходимо інших», то тепер пріоритети
змінюються. Впроваджуються та вдосконалюються системи мотивації,
розвитку, оцінки, підбору і т.д.
Загальна тенденція ринку праці така, що при суттєво врізаних
бюджетах компанії набирають співробітників найчастіше тільки для
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стратегічно важливих напрямків. Ринок праці зростає, але повільно. У
переважній більшості випадків зростають напрямки, пов‘язані з
продажами або іншими функціями, що приносять прибуток компанії.
У той же час підтримуючий персонал або back office підбирають, як
правило, тільки точково, і найчастіше обмежуються замінами
співробітника.
Таким чином проблема залучення, утримання і використання
висококваліфікованого персоналу є однією із головних умов
підтримки конкурентоздатності компаній на глобальних та нових
ринках. Традиційні методи управління людськими ресурсами, як
показує практика, недостатньо ефективні для вирішення цієї
проблеми.
Варто зазначити, що звільнення з компанії, яка навіть є знаною
на ринку праці, пояснюється тим, що талановитий працівник уже не
задовольняється матеріальною компенсацією, а шукає можливості
реалізовувати власні здібності та відчувати себе значущим у компанії.
У свою чергу від побудови бренду працедавця компанії
очікують збільшення персоналу, підвищення професійного рівня
працівників, скорочення витрат на рекрутинг та скорочення часу на
наймання.
Буквально кожного місяця у сфері HR-брендингу з‘являються
компанії, що ставлять в тій чи іншій мірі довготермінові цілі та
прагнуть стати, якщо не ідеальними, то як мінімум привабливими
роботодавцями для своєї цільової аудиторії на ринку праці. При цьому
вони ідуть по одному із двох можливих шляхів: стараються стати
кращим працедавцем, що уособлює галузь, або ж навпаки –
виділяється за допомогою нестандартного позиціонування. Типовий
приклад першого підходу – компанія Microsoft, яка пропонує своїм
працівникам та кандидатам ті ж можливості, що й більшість ІТкомпаній, тільки краще, переконливіше, більше. Приклад другого
підходу – Apple, в більшій мірі асоціюється із маркетингом, ніж з ІТ, і
Google, виокремлюється незвичними офісами, великим списком
додаткових пільг та «плюшок» для працівників, а також
нестандартним підходом до балансу роботи та приватного життя.
На сучасному ринку праці в умовах двохстороннього обміну
працівники виступають в якості специфічних «покупців» компанії і її
«продукту» (роботи), враховуючи при прийнятті рішення про
працевлаштування ті добавленні цінності, вигоди та переваги, які
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забезпечує компанія-роботодавець. HR-бренд виступає в якості
унікального нематеріального активу, що містить сукупність
економічних, психологічних та символьних вигод для працівника, що
забезпечуються системою управління людськими ресурсами компанії.
УДК 657
Васькова И.В., студентка 4 курса, гр. БУАК-101
*Научный руководитель: Козлова Е.А., к.э.н., доцент
Могилевский государственный университет продовольствия
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ В РАСЧЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
Целью деятельности любого предприятия является получение
прибыли. Ее размеры зависят от объемов реализации продукции.
Однако в практике деятельности организаций зачастую имеет место
задержка оплаты за отгруженную продукцию, что предприятияпокупатели используют в качестве искусственного способа
улучшения своего финансового состояния, благодаря обращению
денежных средств в своем «временном» распоряжении.
Одной из альтернатив оплаты своей задолженности может
выступать использование предприятиями в расчетах депозитарных
расписок. Данный вид ценных бумаг позволяет оплачивать свои
обязательства не только непосредственно денежными средствами, но
и акциями.
Большинство предприятий являясь акционерными обществами
имеют на балансе акционерный капитал. Однако акциями владеет
лишь ограниченный круг лиц, что вызывает их застаивание.
Использование акций в расчетах организации может обеспечить
следующие преимущества:
- акции будут находиться в обороте, увеличивая количество
владельцев (физических и юридических лиц), тем самым уменьшая
удельный вес владельцев государственного сектора, что способствует
повышению самостоятельности предприятия, его независимости, а
также позволит косвенно повлиять на репутацию предприятия;
- расширятся возможности внешнеэкономической деятельности
как предприятия, так и страны в целом, поскольку основным
назначением депозитарных расписок является процесс размещения
81

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

ценных бумаг на иностранных биржах, что позволяет развить
дополнительный рынок капитала и ускорить интеграцию экономики
страны в современную мировую структуру.
Основной проблемой использования депозитарных расписок
является отсутствие нормативных документов, регулирующих их
обращение,
поэтому
предприятиям
следует
разрабатывать
собственную политику расчетного процесса, используя зарубежный
опыт.
УДК 330.4(075.8)
Ващишин В.М., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ
БІЗНЕСОМ
Процесне управління бізнесом – це принципово новий рівень
прозорості та управління бізнесом, не тільки на рівні фінансовоекономічних показників, але на рівні технологій, ресурсів та продукту.
Впровадження даного підходу дає можливість оптимізувати витрати,
знизити часовий інтервал перебігу горизонтального бізнес-процесу,
який забезпечує формування цінності для споживача. Основною
ціллю проектування бізнесу є формування діючої організаційноекономічної моделі ведення бізнесу, а також управління на її основі
окремими бізнес-одиницями. Бізнес-проектування дозволяє створити
еталонну модель ланцюжка створення споживчої цінності для
споживача і трансформувати у відповідності з вимогами зовнішнього
середовища. Дана модель буде відрізнятися лише набором бізнеспроцесів у відповідності зі специфічністю діяльності підприємства, що
аналізується.
В основі формування процесної моделі управління бізнесом
покладено управління бізнес-процесами в межах ланцюжка створення
доданої вартості. Ланцюг створення вартості (цінності) конкретного
підприємства є частиною надсистеми взаємопов‘язаних ланцюгів.
Така надсистема включає в себе ланцюги створення цінності
постачальників сировини, каналів дистриб‘юції тощо. Таким чином,
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загальна надсистема є ланцюгом послідовних взаємопов‘язаних
ланцюжків базових операцій, які поступово перетворюють сировину в
кінцевий продукт, що має цінність для споживачів.
Таким чином, логіка ланцюга створення цінності передбачає, що
аналіз конкурентного позиціювання підприємства базується на
варіантах лідирування за витратами. Загальна логіка потоку базових
операцій бере до уваги тільки ті критерії споживчого вибору, які
пов‘язані із вдосконаленням потоків великої надсистеми створення
цінності, яка включає покупців та постачальників.
Бізнес-система створення цінності відображає взаємодію
операцій і фактори, які характеризують відповідні конфігурації
цінності, на яких вона базується. Ланцюг створення цінності формує
послідовно взаємопов‘язані системи цінності постачальників,
виробників та дистриб‘юторів, кожна з яких додає цінність продукту
попереднього ланцюга.
Можна відмітити загальні підходи до побудови схеми бізнеспроцесів в контексті процесного управління. За умови значної
деталізації в рамках ланцюжка створення вартості бізнесу, схема
бізнес-процесів може мати досить складну структуру. Перш за все, під
ланцюжком створення вартості розуміємо рух матеріальних потоків, в
результаті якого отримуємо готовий продукт. У даному ланцюжку
розкривається важливе значення підприємств - учасників в системі
внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин у перетворення потоку
«вхідних» ресурсів в цінність для споживача, в готову продукцію.
Перш ніж перейти до аналізу такого ланцюжка, слід відмітити,
що типи ланцюжків доданої вартості залежать від видів економічної
діяльності: одні – управляються виробником сировини, а інший –
споживачами. Додана вартість у своєму ціновому виразі як правило
зростає в сировинно-видобувних галузях у міру ускладнення процесів
переробки і наближення до кінцевої продукції в усіх видах
економічної діяльності. Найбільша частка доданої вартості
концентрується на виробничих бізнес-процесах.
Цей метод дозволяє більш глибоко дослідити аспекти взаємодії
не тільки внутрішньо корпоративних, але й міжфірмових бізнеспроцесів, визначити можливості та «слабкі місця» формування
конкурентоспроможності підприємств, визначити бар‘єри розвитку
компанії та розробити рекомендації, щодо ідентифікації неефективних
бізнес-процесів та подальшої їх передачі на аутсорсінг.
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Для побудови моделі бізнес-процесів, яка б відповідала вимогам
українських підприємств, необхідними умовами є аналіз бізнессередовища і моніторинг його змін, аналіз потреб споживачів.
Моніторинг змін у перевагах і поведінці споживачів стали основними,
стратегічно важливими процесами компанії, що визначають усю
подальшу її діяльність щодо створення продукту, його виробництва,
доведення до споживача й одержання прибутку.
1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. - М.:
ОАО ―Типография ―НОВОСТИ‖‖, 2000. – 256 с.
2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М.: Центр
экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
3. Ревуцька Н.В. Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами
підприємств харчової промисловості України): Автореф. дис. канд. екон. наук:
08.06.01 / Н.В. Ревуцька; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2005. – 20 с.
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ВИДИ ЕКОНОМІКО МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
– моделі економічних об‘єктів
або процесів, при описі яких використовуються математичні засоби.
Цілі створення економіко-математичних моделей різноманітні: вони
будуються для аналізу тих чи інших передумов і положень
економічної
теорії,
логічного
обгрунтування
економічних
закономірностей, обробки і приведення в систему емпіричних даних.
Економіко-математичні моделі створюються і вивчаються
оскільки проводити експерименти з економікою дуже складно, а часто
і просто неможливо. При відсутності попереднього аналізу
економічної ситуації такі експерименти можуть призвести до
негативних наслідків (як економічних, так і соціальних).
До найбільш відомих економіко-математичних моделей
відносяться моделі міжгалузевого балансу (статичні і динамічні), при
яких широко використовуються системи лінійних рівнянь. Ідеї методу
міжгалузевого балансу використовуються для побудови систем
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матричних моделей підприємств. В економічній науці широко
застосовуються також лінійно-програмні моделі для вирішення задач
раціоналізації перевезення вантажів, вибору найкращих рішень в
сільськогосподарському виробництві, ефективного розвитку галузі та
окремого підприємства. Якщо завдання в силу складності об‘єкта не
може бути вирішеним за допомогою лінійного програмування,
використовують методи нелінійного (опуклого) програмування.
В економіко-математичних розрахунках використовуються і
економіко-статистичні моделі, такі, наприклад, як виробничі функції,
призначені для вираження випуску продукції через витрати різних
факторів виробництва. Вони застосовуються, зокрема, для
прогнозування розвитку економіки. Для аналізу складних
економічних процесів застосовуються також моделі загальної
економічної рівноваги, в яких, з одного боку, моделюється процес
виробництва в галузях народного господарства, а з іншого – процес
споживання різних груп споживачів: В даний час накопичений
великий досвід застосування економіко-математичних моделей для
аналізу економічних процесів, прогнозування і планування.
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В ринкових умовах, що характеризуються високою
невизначеністю і нестабільністю зовнішнього середовища, ефективне
управління організацією передбачає великий спектр планів та
контроль за їх виконанням. Відповідно, в сучасних умовах, коли
економічна система нашої держави перебуває у кризовому стані,
внутрішній контроль набуває характеру основи присутньої на всіх
рівнях управління. Ефективний управлінський контроль у ширшому
розумінні, за інших рівних умов, є гарантією успішної діяльності
організації. Варто відзначити, що в практиці зарубіжних найвищих
органів управління як владного, так і господарського рівня, контроль
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все частіше розглядається як метод вдосконалення управління на всіх
його рівнях.
Незважаючи на відмінності в трактуванні контролю, між
контролем як елементом управління та контролем як функцією обліку
є тісний взаємозв‘язок, адже контрольні функції бухгалтерського
обліку відіграють провідну роль в системі внутрішньогосподарського
контролю. Контроль виступає засобом двостороннього зв‘язку між
об‘єктом управління і системою управління, інформуючи про стан
об‘єкта і фактичне виконання управлінських рішень.
Уперше управлінський контроль був визначений Р. Ентоні як
процес, за допомогою якого менеджери переконуються в тому, що
ресурси надходять і використовуються ефективно та результативно
для досягнення цілей, поставлених перед організацією [2]. Він
однозначно відокремлював управлінський контроль від стратегічного
й операційного контролю. Цей погляд поділяли й інші вчені, що
писали про управлінський контроль пізніше, у 70-90 роках минулого
століття.
Деякі автори розглядають контроль як стадію і одночасно як
функцію управління на різних ієрархічних рівнях підприємства поряд
з такими функціями, як планування, регулювання, облік. Метою
контролю вони вважають фіксацію стану об‘єкту управління у певний
момент часу для прийняття рішень по регулюванню цього об‘єкту.
Контроль необхідно розглядати не тільки як фіксація відхилень,
але і як аналіз їх причин та виявлення можливих тенденцій розвитку.
На зв'язок контролю з функцією регулювання, тобто прийняття рішень
з ліквідації відхилень, виявлених на стадії контролю, вказує й інші
вчені. Вони, зокрема, підкреслюють важливість здійснення контролю і
регулювання на всіх рівнях управління підприємством: на рівні
підприємства в цілому, на рівні окремих підрозділів, на рівні групи чи
окремого працівника [1, с.155].
Особлива увага у спеціальній літературі приділяється процедурі
проведення фінансового контролю, однак і тут часто функції
управлінського обліку заміняються функціями менеджменту.
Таким чином, не дивлячись не розходження у поглядах, всі
дослідники одностайні в одному – контроль є прерогативою
менеджменту. Однак, вищенаведені концепції мають чотири недоліки:
- функції менеджменту в ряді випадків замінюються функціями
бухгалтерського управлінського обліку;
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- управлінський контроль не ув‘язується з мотивацією;
- мета управлінського контролю зводиться до вирішення
поточних організаційних задач;
- у всіх висловлюваннях відсутній сам термін «управлінський
облік», він замінюється терміном «контроль», хоча ці терміни не
тотожні.
Більшість із зазначених недоліків позбавлене визначення
американських авторів Р. Ентоні і Дж. Ріса, які визначають
управлінський контроль як процес, за допомогою якого менеджери
здійснюють вплив на працівників підприємства для дієвого і
ефективного виконання стратегії підприємства [2, с.460]. Воно є більш
вдалим. Основне завдання управлінського контролю полягає в тому,
щоб організації реалізувати її стратегічні цілі, намічені на першому
рівні менеджменту – стратегічному.
Таким чином, управлінський контроль є невід‘ємною складовою
менеджменту, без якої не може повноцінно та злагоджено
функціонувати жодне підприємство.
1. Менеджмент: учебник / Под ред. М.М. Максимцова, А.В. Игнатьевой.- М.: Банки и
биржи, 2010. – 225 с.
2. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл.
А.М.Петрачкова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 345 с.
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БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною
умовою ефективної підприємницької діяльності є реформування
бухгалтерського обліку відповідно до потреб користувачів.
Бухгалтерський облік – надзвичайно важлива складова економічного
життя країн. Щоб створити єдині правила ведення обліку та його
удосконалення, щоб захистити інтереси користувачів було
запроваджено механізм регулювання бухгалтерського обліку. Механізм
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регулювання розвивався і змінювався протягом тривалого часу.
Регулювання бухгалтерського обліку в Україні на сучасному етапі не
можна вважати досконалим, воно потребує модернізації.
Сучасна система регулювання бухгалтерського обліку України
була запозичена з часів планової економіки, і її методи залишилися
адміністративними. Це, зрозуміло, потребувало реформування. Але й
проведення реформ, на думку багатьох дослідників цього питання, не
дало достатнього ефекту.
Головною проблемою є інститути регулювання. Згідно Закону
України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в державі
немає чіткого визначення суб'єкта, за яким визначена відповідальність
за стан бухгалтерського обліку. Збирає та обробляє фінансову звітність
Держкомстат України, визначає методологію бухгалтерського обліку і
звітності - Міністерство фінансів. У правовому полі ці обмеження
закладено Законом України ―Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні‖
На сучасному етапі дуже важливо чітко визначити, який інститут
несе головну відповідальність за регулювання бухгалтерського обліку
в Україні. Слід внести відповідні корективи в Закон України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Крім того,
вважливо зазначити необхідність саме державного регулювання
бухгалтерського обліку, хоча власник підприємства теж повинен нести
за це відповідальність. Подібні рекомендації були висловлені у Звіті
Світового банку про стан дотримання стандартів та кодексів у сфері
бухгалтерського обліку і аудиту. Для того, щоб провести таке
реформування, слід провести спеціальні дослідження, які б довели
доцільність цих змін .
Підготовка бухгалтерських кадрів виступає ще однією з
найбільш нагальних проблем існування української облікової системи.
Міжнародний досвід і практика показують, що післядипломна
підготовка
й процес постійного підвищення кваліфікації
практикуючих бухгалтерів – це прерогатива професійних
бухгалтерських організацій.
В Україні потрібно створити систему постійного підвищення
бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним вимогам, а
саме стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета
такої системи – кваліфікаційний рівень українського професійного
бухгалтера має відповідати європейському рівню .
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1. Кузьмінський Р. Реформування бухгалтерського обліку // Актуальні проблеми
бухгалтерського обліку. - Фінанси України. – 2010. - №8. – C. 59-63.
2. Пархоменко В.М. Проблема регулювання бухгалтерського обліку в Україні. –
Бухгалтерський облік і аудит. – 2009 . – № 8-9. – С. 3-20.
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МЕТОДИКА БЕНЧМАРКІНГУ В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ:
СУТЬ, ЦІЛІ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
У ринковій економіці кожен крок та дія суб'єкта
господарювання пов'язані з ризиком. Вони можуть спричинити втрати
або забезпечити позитивний ефект у ході зміни кон'юнктури ринку та
методів господарювання. У такій ситуації важливим стає прийняття
обґрунтованих управлінських рішень та їх реалізація з урахуванням
кінцевих результатів, що досягається за умов належної системи
управлінського обліку. Позитивний кінцевий результат діяльності
підприємства не може бути досягнутий без вживання відповідних
методів й інструментів управління, які дозволять оцінювати
ефективність роботи підприємства на рівні окремих бізнес-процесів і,
крім того, проводити оптимізацію бізнес-процесів до максимально
ефективного рівня. Одним із таких інструментів управління є
бенчмаркінг, який на сьогодні є певною «новинкою» в управлінському
обліку.
Термін «бенчмаркінг» з'явився у 1972р. в Інституті
стратегічного планування Кембриджу (США). Сьогодні існують різні
визначення поняття «бенчмаркінг» («benchmark» – оцінка на
фіксованому об'єкті, наприклад, оцінка на стовпі, що зазначає висоту
над рівнем моря), що не мають однозначного перекладу на українську
мову.
По суті бенчмаркінг – це процес еталонного зіставлення. У
бізнес-середовищі існує безліч трактувань бенчмаркінгу. Класичним
визначенням бенчмаркінгу є слова засновника цього методу,
керівника Глобальної мережі бенчмаркінгу (Global Benchmarking
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Network) Роберта Кемпа: «Бенчмаркінг– це пошук кращих методів, які
ведуть до поліпшення діяльності» [2].
Більш розгорнуте визначення дає екс-голова Американського
суспільства якості (ASQ) Грегорі Ватсон: "Бенчмаркінг – це процес
систематичного й безперервного виміру: оцінка процесів
підприємства і їхнє порівняння із процесами підприємств лідерів у
світі з метою одержання інформації, корисної для вдосконалення
власної діяльності" [3].
Основний зміст бенчмаркінгу полягає у виявленні еталонних
конкурентів у галузі, що досягли значних успіхів у цьому напрямі,
ретельному вивченні їх бізнес-процесів і адаптації отриманих знань до
власного підприємства з метою істотного поліпшення його діяльності.
У цілому, універсальність методів бенчмаркінгу й успішність їх
вживання за кордоном дозволяють зупинитися на бенчмаркінгу, як на
перспективному управлінському інструменті, що має всі шанси на
визнання та широке використання в практиці роботи провідних
українських підприємств.
В цілому, процес бенчмаркінгу складається з таких етапів:
– аналіз діяльності своєї організації та визначення об'єкта
бенчмаркінгу, яким може бути підприємство в цілому, окремі
підрозділи, процеси, продукція, товари;
– вибір партнерів з бенчмаркінгу, тобто кращих суб‘єктів
господарювання, досвід яких стане предметом дослідження;
– збір інформації, що припускає вивчення якісних і кількісних
характеристик діяльності партнерів, які пояснюють їх переваги на
ринку;
– аналіз отриманої інформації, виявлення можливостей
поліпшення діяльності свого підприємства, розробка відповідних
рекомендацій.
Однак, бенчмаркінг не повинен розглядатись тільки як
інструмент для збору інформації, адже в ньому задіяна значна
кількість кваліфікованих співробітників підприємства, досягається
можливість одержання великої кількості корисних пропозицій,
використання яких може змінити не тільки тактичні, але й стратегічні
цілі.
Використання бенчмаркінгу в системі управлінського обліку
підприємства дозволяє:
– вивчати підприємства, які є лідерами у галузі, визначитися зі
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стратегічними орієнтирами для ліквідації відставання та виходу на
провідні позиції;
– подивитись підприємству на себе з боку – об'єктивно
проаналізувати свої сильні і слабкі сторони;
– регулярно слідкувати за діями конкурентів, активно діяти та
приймати ефективні управлінські рішення;
– застосовувати поточне планування на основі переваг
конкурентів та власних недоліків;
– сформувати нові ідеї як у виробничій сфері, так і в сфері збуту
продукції.
Існує декілька видів бенчмаркінгової діяльності. Вони
відрізняються за складністю завдань, що ставляться (прості і складні),
за спрямованістю (внутрішня і зовнішня), за рівнем, на якому
передбачається проводити бенчмаркінг (стратегічний і операційний).
Яким чином компанія використовує бенчмаркінг, залежить від
поставлених перед нею цілей, стадії її розвитку і стану галузі, тобто її
основних конкурентів [1].
Отже, бенчмаркінг являє собою мистецтво виявляти те, що інші
фірми роблять краще, а також вивчення їхніх методів роботи. В
основу бенчмаркінгу покладена ідея порівняння діяльності не тільки
підприємств-конкурентів, але і передових фірм інших галузей.
Практика показує, що розумне використання досвіду конкурентів і
успішних компаній дозволяє скоротити витрати, підвищити прибуток
і оптимізувати вибір стратегії діяльності організації , у тому числі
пов'язаних із вдосконаленням управління в цілому.
1. Аренков И.А. Бенчмаркинг и маркетинговые решения / И.А. Аренков, Е.Г. Багиев. –
СПб.: СПбУЭФ, 2007. – 56 с.
2. Сamp R. C. Benchmarking. The Search for Industry Best Practices That Lead to Superior
Performance / R. C. Сamp. – ASQC Industry Press, Milwaukee, Wisconsin, 1989.
3. Watson G. H. Strategic Benchmarking: How to Rate your Company's Performance
Against the World's Best / G. H. Watson. – New York: John Wiley, 1993.
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ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО
КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансова стійкість будь-якого підприємства залежить від
величини та структури власних та залучених коштів. Саме капітал, у
розрізі джерел його формування, дає можливість попередньої оцінки
щодо забезпеченості підприємств власними коштами за їх
відношенням до позикових.
Дослідження
ефективності
використання
капіталу
на
підприємствах, а також підвищення оптимізації джерел його
формування викликають необхідність досконалого вивчення процесу
формування власного капіталу.
Ефективність використання власного капіталу залежить від
зовнішніх та внутрішніх чинників. Тобто тих, які впливають
незалежно від інтересів підприємства (економічна ситуація в країні,
податкове законодавство, умови одержання кредитів і процентні
ставки по них, можливість цільового фінансування), та тих, на які
підприємство може і повинно активно впливати [3].
В умовах сучасного господарювання та враховуючи останні
події в економіці - основними факторами можна вважати: кризу
неплатежів, високий та непрозорий рівень оподаткування, високі
ставки банківського кредиту та ін.
Одним із напрямків досягнення мети максимізації ринкової
вартості підприємства шляхом нарощування його капіталізованої
вартості є управління капіталом підприємства, який використовується
для формування його активів.
Оптимізація структури капіталу є однією з найскладніших
процедур в процесі управління корпоративними фінансами. Вона
виражає таке співвідношення власного і позикового капіталу, при
якому забезпечується найбільш ефективний взаємозв'язок між нормою
прибутковості власного капіталу і коефіцієнтом заборгованості, при
цьому щоб максимізовувалася ринкова вартість - ціна
підприємства[1].
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Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової
вартості. У цій якості виступає насамперед власний капітал
підприємства, що визначає обсяг його чистих активів. Поряд з цим,
обсяг використовуваного власного капіталу на підприємстві
характеризує одночасно і потенціал залучення позикових фінансових
засобів, що забезпечують одержання додаткового прибутку. У
сукупності з іншими факторами - формує базу оцінки ринкової
вартості підприємства [2].
Здатність власного капіталу до самозростання високими
темпами характеризує високий рівень формування й ефективний
розподіл прибутку підприємства, його здатність підтримувати
фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел. У той же час,
зниження обсягу власного капіталу є, як правило, наслідком
неефективної, збиткової діяльності підприємства.
Отже, наявність достатніх власних фінансових ресурсів –
необхідна
умова
успішного
функціонування
будь-якої
підприємницької структури незалежно від сфери діяльності, галузевої
спрямованості та організаційно-правового статусу.
1. Нєскородєва Н.М. Власний капітал підприємства: питання ідентифікації й
удосконалення практики його обліку / Н. М. Нєскородєва // Вчені записки:
Науковий журнал. – Харків : ХІУ. – 2010.– Вип. 17
2. Кірсанова Т.О. Система управління власним капіталом підприємства / Т.О.
Кірсанова, Н.О. Коляда // Вісник СумДУ, Серія економіка. - 2011. - №1. - С.58-63
3. Швиданенко Г.О. Управління капіталом підприємства: навч. посіб./ Г.О.
Швиданенко, Н.В. Шевчук. - К.: КНЕУ, 2007. – 440 с.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Навіть в умовах нинішньої складної та невизначеної політичної
ситуації, коли економіка держави на грані краху, галузь сільського
господарства залишає надії на позитивну динаміку та стабільність.
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Проте, попри значний потенціал, АПК не отримує адекватного
фінансового живлення, зокрема від держави та банківського сектору.
Особливо ця проблема є болісною для невеликих приватних
(фермерських) господарств, які є основною гарантією наявності
робочих місць, наповнення бюджету та забезпечення фінансової
безпеки свого регіону. Згідно з результатами опитування Міжнародної
фінансової корпорації 75% агропідприємств мають обмежений доступ
до банківських кредитів, державна допомога теж на низькому рівні.
Основними джерелами фінансування господарської діяльності для них
лишаються власні кошти.
Розглянемо на прикладі Волинської області, як забезпечені
фінансовими ресурсами сільськогосподарські підприємства.
Таблиця 1
Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств
( млн. грн. )

2791.5

100%

3207.1

100%

Відношення
2012/2011
(%)
114.8

1476.6

52.9

1707.6

53.2

115.6

531.4

19.0

643.4

20.1

121.1

740.6

26.5

805.5

25.1

108.7

2011
Всього
Власний
капітал
Довгострокові
зобов‘язання
Поточні
зобов‘язання

2012

Побудовано за даними [1]
Бачимо, що половину усіх фінансових ресурсів підприємства
становлять власні, крім того їх частка за рік збільшилась ще на 15%,
значну частину також формують довгострокові та поточні кредити.
Зокрема, частка довгострокових кредитів зросла на 21.1%, що
свідчить про вкладання коштів в оновлення застарілих основних
фондів для підвищення загальної конкурентоспроможності. Проте
відсоткові ставки за користування ними залишаються досить
високими.
Бачимо, що ставки по кредитах протягом 2010 року коливались
у межах 15 – 23%, у 2011 та 2012 роках тримались – на рівні 14 - 16%,
проте вже у 2013 році піднялись до 23%. На низькі обсяги кредитів та
високі ставки впливають нестабільність врожаїв, відсутність
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ефективних інструментів їх страхування; цінові коливання;
законодавчі пробіли, невизначеність у питанні права власності,
розпоряджання сільськогосподарськими угіддями; перебої з
ліквідністю у системі, що виникли через жорстку монетарну політику
НБУ, спрямовану на підтримку курсової та цінової стабільності..
Найбільша перешкода — відсутність ринку землі, що не дозволяє
банкам брати її в заставу.

Рис. 1
ставки [2]

Обсяг виданих кредитів агрокомпаням та відсоткові

Єдиним виходом є втілення швидкої та якісної аграрної
реформа, яка була б зорієнтована на інтереси і вимоги малих та
середніх агровиробників, а не обслуговувала агрохолдинги, як ми це
бачимо зараз.
1. Статистичний щорічник Волинь – 2012, ГУС у Волинській області. – С. 43.
2. Національний Банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.bank.gov.ua
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ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОСОБИСТІСТЬ
БУХГАЛТЕРА
Бухгалтерський облік як ніяка інша наука вдосконалюється завдяки
дослідникам, які мають професійні знання та практичні навички. На
бухгалтера та його професійне судження в області обліку впливають такі
чинники:
особистісний,
психологічний,
освітній,
практичний,
дослідницький (з позиції науки і практики), вплив зовнішнього
середовища.
Особистісний і психологічний фактори тісно переплітаються один з
одним, але в той же час кожен по-своєму впливає на бухгалтера і його
професійне судження. Особистісний чинник впливає з точки зору тих
якостей, якими володіє бухгалтер як особистість. Бухгалтеру необхідні такі
особисті якості як схильність до облікової роботи, врівноваженість,
стресостійкість,
відповідальність,
уважність,
посидючість,
скрупульозність, аналітичне та логічне мислення, пунктуальність, вміння
аргументовано відстоювати свою точку зору, чесність, працьовитість,
терплячість, акуратність, оперативність, здатність до навчання,
сумлінність, організованість, старанність, самодисципліна та ін.
З точки зору психології особистості бухгалтером може бути
далеко не кожна людина. Щоб стати справжнім бухгалтером
необхідно мати певні особисті та професійні якості, а також володіти
певним темпераментом, характером і здібностями. Таким чином,
психологічні особливості особистості є основними передумовами
успішності в тій чи іншій професійній діяльності. Неправильна
профорієнтація, вибір людиною професії, яка не відповідає її
темпераменту, характеру і здібностям, неминуче призводить до
неуспіху в даній професійній діяльності та розчарування в ній.
Водночас виявлення і знання своїх психологічних особливостей
можуть забезпечити людину улюбленою роботою, сприяти
досягненню вищих щаблів професійної майстерності та кар'єрного
зростання. Темперамент особистості в даному випадку є однією з
основоположних психологічних особливостей, яка визначає
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успішність професійної діяльності людини. Бухгалтеру необхідно
постійно оцінювати свої індивідуальні можливості адекватно
сформованим ситуацій, аналізувати свою діяльність, контролювати
свою поведінку в стресовій ситуації, приймати важливі рішення у
відповідальний момент, бути здатним до особистісного зростання,
аналізу і прогнозу свого життя і кар'єри.
В якості освітнього фактора виступають базові та систематизовані
знання, вміння та навички в області бухгалтерського обліку, отримані в
період навчання і самонавчання, які дозволять майбутньому бухгалтеру
вирішувати теоретичні і практичні завдання в рамках своєї професійної
діяльності. В процесі своєї роботи бухгалтер зобов'язаний постійно
вдосконалювати рівень своїх знань, умінь і навичок, підвищувати
кваліфікацію і прагнути до професійного зростання, що в свою чергу
вплине на формування і розвиток його професійного судження.
Практичний фактор варто розглядати з позиції стажу роботи
бухгалтера і знання всіх ділянок облікового процесу. Не менш важливим
фактором є здатність бухгалтера аналізувати звітність, а також показники
діяльності підприємства. Бухгалтер володіє всіма методичними
прийомами проведення контролю та у зв'язку з цим, виконуючи
контрольну функцію, кожну операцію він піддає перевірці.
Вплив дослідного фактора виражається у здатності бухгалтера
проводити самостійні дослідження в області теорії і практики обліку
узагальнювати і критично оцінювати отримані результати, виявляти
перспективні напрямки розвитку обліку і вміти застосувати їх у своїй
професійній діяльності, а також представити результати проведеного
дослідження науковому співтовариству.
Фактор впливу зовнішнього середовища варто розглядати з
позиції підприємства, в якому працює бухгалтер. Це особливо
важливо на самому початку кар'єри бухгалтера, при отриманні ним
практичного досвіду. На невеликому підприємстві бухгалтер
зустрічається з усіма ділянками фінансового та податкового обліку,
тому є можливість набути практичного досвіду по всіх ділянках
обліку, на великих – бухгалтер виконує одну і ту ж роботу, і тому не
отримує всебічного практичного досвіду. Даний фактор тісно
переплітається з психологічною та особистісною складовою, оскільки
в даному випадку вибір залежить від психологічних особливостей
особистості, її схильності до отримання практичних знань.
Названі вище фактори, що впливають на особистість бухгалтера,
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в сучасних умовах розвитку облікової думки не можна
недооцінювати. Наведені характеристики особистості бухгалтера
містять в собі комплекс важливих вимог, виконання яких сприяє
скороченню ризиків і розвитку облікової думки.
УДК: 657
Горбатюк О.О., ст.гр. ОАС-31
*Науковий керівник: Зеленко С.В. к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Будь-яка підприємницька діяльність являє собою процес
використання необхідних ресурсів: матеріалів, засобів праці, робочої
сили, які є об‘єктами обліку.
Категорія „витрати‖ широко використовується, як у вітчизняній
так і зарубіжній економічній, а також у нормативно-правовій
літературі.
Так, К.Друрі вважає витрати засобами, які витрачені для
отримання доходів. Р.Ентоні та Дж.Ріс вказують, що собівартість (або
витрати) є вираженою в грошах величина ресурсів, використаних для
досягнення певних цілей.
Німецький економіст Г.Фандель зазначає, що витрати – це
затрати факторів виробництва у вартісному вираженні. К.Макконел,
Р.Кемпбелл і С.Брю висунули думку, що під витратами слід розуміти
виплати, які фірма повинна здійснити або ті доходи, котрі вона
повинна забезпечити постачальнику ресурсів для того, щоб
відволікти ці ресурси від використання в альтернативних
виробництвах.
Значно ширше трактують поняття
„витрати‖ українські
науковці. Так, В.В.Сопко вважає, що „використанні у процесі
виробництва різні речовини та сили природи на виготовлення нового
продукту праці формують поняття затрати.
Вивчаючи ознаки та порядок питання класифікації витрат, що їх
описано в економічній літературі, можна зробити висновок про
відсутність єдності поглядів провідних економістів щодо цього
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питання.
Як стверджує Л.В.Нападовська „Класифікація витрат – це поділ
їх на класи на основі певних загальних ознак об‘єктів і
закономірностей зв‘язків між ними. Разом з тим, чим більше
визначено ознак класифікації, тим вищий ступінь пізнання
об‘єктів‖.[2]
На деревообробних підприємствах здійснюється групування
витрат операційної діяльності відповідно до П(С)БО16 „Витрати‖ за
такими елементами: матеріальні витати, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація основних засобів і
нематеріальних активів та інші операційні витрати. [3]
Проблемним питанням для усіх деревообробних підприємств
України, яка є малолісною державою є комплексне використання
сировини.
Характеризуючи витрати за елементами доцільно виділити таку
особливість деяких галузей деревообробки як повна залежність
ефективності використання сировини від кваліфікації і добре
організованої праці робітників.
Тому для розкриття цільового призначення витрат та їх зв‘язку
з технологічним процесом, одночасно з обліком витрат за
економічними елементами, на деревообробних підприємствах
застосовують їх облік за статтями калькуляції, на основі яких
розраховують собівартість продукції.
При визначенні номенклатури калькуляційних статей для
деревообробних підприємств, необхідно врахувати:
- організаційно-технологічні особливості галузі;
- призначення витрат та значна їх питома вага, оскільки галузь
належить до матеріаломістких;
З метою калькулювання собівартості продукції економічні
служби деревообробних підприємств використовують Методичні
рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості, які виокремлюють на деревообробних підприємствах
такі статті калькуляції: сировина; допоміжні і пакувальні матеріали;
паливо й енергія на технологічні цілі; основна заробітна плата;
додаткова заробітна плата; відрахування на соціальне страхування;
витрати на утримання й експлуатацію обладнання; загально виробничі
витрати; інші витрати.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА
Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших
напрямків розвитку підприємництва. Під зовнішньоекономічною
діяльністю розуміють діяльність суб‘єктів господарської діяльності
України та іноземних суб‘єктів господарської діяльності , що
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на
території України, так і за її межами [1,с.6].
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ґрунтується на
можливості одержання економічних вигод виходячи з переваг
міжнародного поділу праці, міжнародних ділових відносин. Це
пов'язано з тим, що виробництво певного товару, його збут або надання
певного виду послуг в іншій країні має більше переваг, ніж така
діяльність всередині країни. Таким чином, ЗЕД здійснюється в тій
країні і з тими партнерами, які є найвигіднішими.
Організація ЗЕД - дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає
уважного опрацювання таких питань як кон`юнктура ринку,
потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з
ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д. Тому, для
ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна
адекватна до умов його роботи структура управління.
На будь-якому підприємстві є системи, які управляють і якими
управляють. До першої відносяться органи, служби, апарат управління.
До іншої - виробничі підрозділи (цехи, участки, відділи).
Організаційно-виробнича структура відображає побудову
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системи, якою управляють, структура управління - системи, яка
управляє, а організаційна структура підприємства - побудову і
взаємозв'язок обидвох даних систем [2, с.96].
Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією
метою і завданнями, які вона покликана вирішувати. ЇЇ мета максимізація прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної
участі в міжнародному підприємництві. Організаційна структура
управління ЗЕД, як і внутріфірмового управління, повинна постійно
розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у
зовнішньому середовищі і сфері управління. Її форми і методи не
можуть залишатися незмінними.
Організувавши вихід на іноземні ринки, підприємство може
значно підвищити ефективність ЗЕД. Однак при цьому необхідно добре
знати умови діяльності в даній країні, її закони. На основі дослідження,
оцінки й вибору іноземних ринків, повинна розроблятися товарна,
цінова, збуту та інші види політики, тобто заходи маркетингового
комплексу, що входять в стратегічну маркетингову програму.
Підприємства, розпочинаючи ведення ЗЕД, повинні з увагою
поставитися до такого питання, як вибір партнерів на світовому ринку.
Адже успішність бізнесу багато в чому буде залежати не лише від
здібностей самого підприємства вести експортно – імпортні операції, а
й від ділових зв‘язків з іноземними контрагентами. Дуже важливо
визначити країну, в яку найбільш вигідно експортувати чи з якої
найбільш вигідно імпортувати товар (послуги) [3].
Крім економічних критеріїв, важливо враховувати й характер
торгово - політичних відносин з даною країною. Перевага повинна
надаватись тій, з якою налагоджені нормальні ділові відносини,
підтверджені договірно-правовою основою.
Серед основних можливих заходів по удосконаленню організації
ЗЕД на підприємствах можна виділити наступні: створення окремого
структурного підрозділу, що відповідав би за успішність ведення ЗЕД
на підприємстві, маркетингові дослідження нових ринків за умови
виходу на них, вибір партнерів для ведення зовнішньоекономічної
діяльності шляхом збору необхідної інформації про них.
Втілення в життя вищезапропонованих заходів, без сумніву
значно
покращить
якість
роботи
підприємства
у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
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1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Ю.Г. Козака,
Н.С. Логвінової, І.Ю. Сіваченка – Київ : Центр навчальної літератури , 2006. – 792
с.
2. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг / А.А. Мазаракі: підручник – К.: Київ
держ.торг. -екон. ун-т, 2003. – 306 с.
3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi: Пiдручник. - 2-ге
вид., перероб. і доп. [текст] – К.: Знання, 2008 – 386 с.

УДК 657
Грибовська Ю.М., к.е.н., доцент кафедри
Полтавська державна аграрна академія
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З
УРАХУВАННЯМ ВИМОГ НП(С)БО 1
Гармонізація обліку вимагає єдиного підходу до вирішення
облікових проблем із урахуванням норм Міжнародних стандартів
фінансової звітності (далі – МСФЗ). З метою узгодження вітчизняного
обліку з положеннями МСФЗ, Міністерством фінансів України було
затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (далі – НП(С)БО),
яке визначає мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності
та вимоги до визнання й розкриття її елементів [2]. НП(С)БО 1
замінило перші п'ять П(С)БО: 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», 2 «Баланс», 3 «Звіт про фінансові результати», 4 «Звіт про
рух грошових коштів» та 5 «Звіт про власний капітал». Однією із
цілей таких змін є наближення національного бухгалтерського обліку
до вимог МСФЗ.
Зміни у складі розділів Балансу та поява нових рядків у
фінансовій звітності вимагають поглиблення дослідження порядку
складання звітності із урахуванням вимог НП(С)БО 1, яке набрало
чинності 19.03.2013 р. та дія якого поширюється на всіх юридичних
осіб (крім банків та бюджетних установ).
Дослідженню порядку складаня фінансової звітності з
урахуванням змін у законодавстві приділяють значну увагу провідні
учені-економісти: Ф. Бутинець, С. Голов, В. Жук, Л. Ловінська,
Н. Малюга, В. Моссаковський, М. Штейнман та інші.
НП(С)БО 1 визначено мету складання фінансовоої звітності,
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проте, вона не співпадає з метою Концептуальної основи фінансової
звітності [1; 2]. Оскільки національні страндарти не можуть
суперечити міжнародним, що визначено ст. 1 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
Міністерству фінансів необхідно відкоригувати НП(С)БО 1.
Міністерством фінансів розроблено окремі форми для
індивідуальної та консолідованої фінансової звітності.
Відповідно до НП(С)БО 1 фінансова звітність включає п'ять
форм:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) (ф. № 1, для консолідованої
фінансової звітності – ф. №1-к);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
(ф. № 2, для консолідованої – ф. № 2-к);
- Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3 та ф. № 3-н, для
консолідованої – ф. № 3-к та ф. № 3-кн);
- Звіт про власний капітал (ф. № 4, для консолідованої – ф. № 4к);
- Примітки до фінансової звітності (ф. № 5) [2].
Відповідно до вимог НП(С)БО 1 змінено склад розділів Балансу,
табл. 1.
Таблиця 1
Розділи Балансу до і після затвердження НП(С)БО 1
АКТИВ
До затвердження НП(С)БО 1
І. Необоротні активи
ІІ. Оборотні активи
ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Після затвердження НП(С)БО 1
І. Необоротні активи
ІІ. Оборотні активи
ІІІ. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття

Вписуваний розділ ІV. Необоротні
активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
ПАСИВ
До затвердження НП(С)БО 1
Після затвердження НП(С)БО 1
І. Власний капітал
І. Власний капітал
ІІ. Забезпечення таких витрат і
ІІ. Довгострокові зобов‘язання та
платежів
забезпечення
ІІІ. Поточні зобов‘язання та
ІІІ. Довгострокові зобов‘язання
забезпечення
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Продовження табл. 1
ІV. Поточні зобов‘язання

V. Доходи майбутніх періодів

ІV. Зобов‘язання, пов‘язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
Вписуваний розділ V. Чиста вартість
активів недержавного цільового
фонду

Табл. 1 підтверджує, що у поточній формі Балансу стаціонарних
(обов‘язкових) рядків помітно поменшало, натомість з‘явилися
вписувані рядки.
Відповідно до НП(С)БО 1 затверджено нові додаткові рядки до
фінансової звітності, якими за необхідності можна доповнювати
звітність. Деякі додаткові рядки з додатка 3 до НП(С)БО 1 отримали
нову назву, а деякі – новий код рядка, табл. 2.
Таблиця 2
Характеристика нових та змінених додаткових рядків
відповідно до НП(С)БО 1 [3]
Перелік нових та змінених
додаткових статей фінансової
Код рядка
Вид фінансового звіту
звітності
Нові додаткові статті відповідно до додатку 3 НП(С)БО 1
Баланс (Звіт про фінансовий
стан) (ф. № 1) та
Внески до незареєстрованого
Консолідований баланс
1401
статутного капіталу
(Звіт про фінансові
результати)
(форма № 1-к)
Дооцінка (уцінка) необоротних
4111
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
Звіт про власний капітал (ф.
4112
інструментів
№ 4) та Консолідований звіт
Накопичені курсові різниці
4113
про власний капітал (ф. №
4-к)
Частка іншого сукупного доходу
4114
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
4116
Змінені додаткові статті відповідно до додатку 3 НП(С)БО 1
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Продовження табл. 2
Витрачання на оплату зобов‘язань з
податку на прибуток (дотепер було
3116
Зобов‘язання з податку на прибуток)
Звіт про рух грошових
Витрачання на оплату зобов‘язань з
коштів (за прямим методом)
податку на додану вартість (раніше
3117
(ф № 3) та Консолідований
було – «Зобов‘язання з податку на
звіт про рух грошових
додану вартість»)
коштів (за прямим методом)
Витрачання на оплату зобов‘язань з
(ф. № 3-к)
інших податків і зборів (попередня
3118
назва – «Зобов‘язання з інших
податків і зборів»)
Додаткові статті відповідно до додатку 3 НП(С)БО 1, за якими змінено код рядка
Звіт про рух грошових
коштів (за непрямим
3561
Збільшення (зменшення) поточної
методом) (ф. № 3) та
(раніше
кредиторської заборгованості за
Консолід. звіт про рух
був код
товари, роботи, послуги
грошових коштів (за
3571)
непрямим методом)
(ф. № 3-кн)
Збільшення (зменшення) поточної
3562 (до
кредиторської заборгованості за
змін був
розрахунками з бюджетом
код 3572)
3563
Збільшення (зменшення) поточної
(дотепер
кредиторської заборгованості за
був код
розрахунками зі страхування
3573)
3564
Збільшення (зменшення) поточної
(раніше
кредиторської заборгованості з
був код
оплати праці
3574)
3566
Збільшення (зменшення) доходів
(дотепер
майбутніх періодів
був код
3576)
3567 (до
Збільшення (зменшення) інших
змін був
поточних зобов‘язань
код 3577)

Отже, МСФЗ розкривають перед бухгалтерами широкий простір
для професійних суджень, що вимагає уточнення і деталізації
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показників в усіх формах фінансової звітності, що досягається за
рахунок використання додаткових та вписуваних рядків, які
передбачені НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
1. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електоронний ресурс]. – Режим
доступу : htpp://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/ Documents/IFRS-for-SMEs-UKR.pdf.
2. Національне положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 73 від
07
лют. 2013 р. [Електоронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
htpp://www.mimfin.gov.ua.
3. Нова порція бухзмін // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – № 79. – С. 6 – 12.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
На різних етапах функціонування сільськогосподарських
підприємств домінантою, яка акумулює проблеми трансформаційних
ринкових перетворень та об'єктивно знаходиться в серцевині подій є
фінансове забезпечення їх виробничої діяльності.
Науковою скарбницею теоретико-методологічних підвалин
процесів
фінансового
забезпечення
сільськогосподарських
підприємств стали праці видатних мислителів економічної аграрної
науки, зокрема В. Андрійчука, О. Гудзь, М. Дем‘яненка, П. Канінського,
І. Кириленка, М. Коденської, та ін. Їхні фундаментальні дослідження
наклали свій відбиток на осягнення сутності проблем фінансування,
кредитування, оподаткування сільськогосподарських підприємств, що
ознаменувало початок якісно нового підходу до розгляду проблем в
царині фінансового забезпечення як цілісної конструкції. [1]
Сучасний розвиток фінансового забезпечення підприємств
займає вагоме місце. Недостатня кількість власних ресурсів та
складність в залучені зовнішніх джерел фінансування, позбавляє
підприємства конкурентоспроможності як на вітчизняному ринку, так
і на світовому.
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До самофінансування відносять прибуток, амортизацію та
випуск акцій. У світовій економічній літературі, залежно від способу
відображення прибутку в звітності, зокрема в балансі, виокремлюють:
приховане самофінансування;
відкрите самофінансування (тезаврація прибутку).
Прихована форма фінансування підприємства пов‘язана з
використанням прихованого прибутку. Приховування прибутку
здійснюється (у розумінні західних фахівців) у результаті формування
прихованих резервів. Оскільки приховані резерви проявляються лише
при їх ліквідації, приховане самофінансування здійснюється за
рахунок прибутку до оподаткування. Отже, відбувається відстрочка
сплати податків і виплати дивідендів.
До суттєвого недоліку прихованого самофінансування слід
віднести порушення принципу достовірності при складанні звітності
та підвищення рівня асиметрії в інформаційному забезпеченні її
зовнішніх користувачів [2, с. 27 ].
Тезаврація прибутку – це спрямування його на формування
власного капіталу підприємства з метою фінансування інвестиційної
та операційної діяльності. Фінансування підприємства за рахунок
тезаврації прибутку має як переваги, так і недоліки. До основних
переваг самофінансування слід віднести такі:
1) залучені кошти не потрібно повертати та сплачувати
винагороду за користування ними;
2) відсутність затрат при мобілізації коштів;
3) не потрібно надавати кредитне забезпечення;
4) підвищується
фінансова
незалежність
та
кредитоспроможність підприємства.
Отже, для підприємств України сьогодні найкращім джерелом
може виступати відкрите самофінансування. Перевагами якого є
:залучені кошти не потрібно повертати та сплачувати винагороду за
користування ними, відсутність затрат при мобілізації коштів, не
потрібно надавати кредитне забезпечення, підвищується фінансова
незалежність та кредитоспроможність підприємства.
1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку
[Текст]: інформ.-аналіт.збірник / [за ред. П.Т. Саблука та ін.] – Вип.6. – К.: ІАЕ
УААН, 2009. –764 с.
2. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб‘єктів господарювання : навч. посіб. – К. :
КНЕУ, 2010. – 324 с.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Особливості розвитку вітчизняного бізнесу в останні роки
загострили увагу до проблеми економічної безпеки суб‘єктів
господарювання. Однією із найважливіших складових економічної
безпеки є фінансова безпека, без якої практично неможливо вирішити
жодне із завдань, що стоять перед підприємством. Крім цього, рівень
економічної безпеки підприємства сьогодні є одним із важливих
чинників його ефективного функціонування. Економічна безпека
підприємства залежить як від внутрішніх так і від зовнішніх факторів.
При цьому, якщо внутрішні аспекти мають, в основному, фінансово –
економічну природу, то зовнішні – політичну, екологічну, юридичну
тощо.
Враховуючи спектр можливих загроз економічної безпеки
організації, захисту підлягають всі види ресурсів, що залучаються для
досягнення економічної і соціальної мети організації. Васильків Т.Г.
виділяє такі напрями:
− фізичну безпеку об'єктів підприємницької діяльності:
будівель, споруд, машин, механізмів, товарних запасів, сировини,
фінансових ресурсів;
− юридичну безпеку, під якою розуміється виявлення
неправомірних дій з боку суб‘єктів господарювання, компетентне
оформлення порядку і умов здійснення діяльності;
− інформаційну безпеку, захист об'єктів інтелектуальної
власності та інших нематеріальних активів, інформаційних мереж,
ресурсів;
− безпеку персоналу, техніку безпеки, особисту безпеку
підприємця, безпеку ділових відносин.
Отже
економічна
безпека
є
досить
важливою
проблемою, дослідження якої дозволить зробити значний крок щодо
підвищення конкурентоспроможності підприємства та держави в
цілому. Потрібно враховувати й міжнародний досвід, що сприятиме
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зміцненню економічної безпеки суб‘єктів підприємництва,
можливостей щодо доступу до зовнішніх ринків.

їх
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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ
УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Фондовий ринок є системою правових та економічних відносин,
пов‘язаних із випуском та обігом цінних паперів. Становлення і розвиток
ринкових відносин призвели не тільки до трансформації існуючих раніше
форм та методів управління, а й до зміни технології функціонування
товарних і фінансових ринків, модернізації усіх сфер економіки. При
цьому, досить важливим є створення необхідних умов для залучення у
вітчизняну економіку додаткових інвестиційних ресурсів. Ключову роль
в цьому відіграє фінансовий ринок і його складова – фондовий ринок та
інструменти, які на ньому обертаються.
Як показало дослідження, існує ціла низка проблемних факторів,
які негативно впливають на розвиток вітчизняного фондового ринку. До
них, зокрема, належать:
- обмеженість асортименту цінних паперів, які реально
використовуються на вітчизняних ринках цінних паперів, порівняно з
аналогічними ринками розвинутих держав;
- недостатній рівень розкриття інформації про діяльність на
підприємствах-емітентах, відсутність прийнятної дивідендної політики;
- відсутність ефективного механізму захисту прав інвесторів,
складність процедур реструктуризації;
- відсутність відкритих вторинних ринків цінних паперів, на яких
має відбуватись масовий рух цінних паперів.
- низький рівень нормативного та інформаційного забезпечення
учасників ринків цінних паперів, що за відсутності відповідних законів з
питань захисту інтересів власників цінних паперів призводить до
нецивілізованих механізмів їх обігу - можливості існування тіньових
фінансових операцій з цінними паперами;
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- нерозробленість організаційних та фінансових механізмів, дія
яких має забезпечувати прозоре та справедливе ціноутворення тощо.
В Україні фондовий ринок перебуває на стадії становлення. Вихід
України з економічної кризи неможливий без створення розвиненого
фондового ринку, для цього необхідно впроваджувати заходи,
спрямовані на прискорення процесів приватизації, випуск державних
цінних паперів, доповнення чинного законодавства відповідними актами,
створення державних органів управління і контролю за функціонуванням
ринку цінних паперів.
Згідно з Програмою розвитку фондового ринку України на 20112015 роки передбачається:
- скасування торгівлі з відстрочкою платежу, оскільки всі угоди
мають здійснюватися тільки в режимі миттєвої поставки проти платежу;
- передбачення на телеканалах України (областей, міст, районів)
ефірного часу для програм по висвітленню актуальних питань розвитку
фондового ринку в Україні;
- розроблення цільових тематичних курсів лекцій для різних верств
та соціальних груп населення (зокрема: «Інвестиції – це цікаво»,
«Фондовий ринок для початківців», «Недержавне пенсійне забезпечення
для працюючих», «Сімейні інвестиції»);
- передбачення в якості державного стандарту вищої освіти
обов‘язкові навчальні курси (предмети) «Ринок цінних паперів» та
«Корпоративне право» у вищих навчальних закладах.
Отже, в останні роки український фондовий ринок цінних паперів
демонструє суперечливу динаміку розвитку: із однієї сторони
спостерігається збільшення загальних обсягів торгівлі цінними паперами,
що використовуються на фондовому ринку; а із іншої - згортається
емісійна діяльність, зокрема щодо облігацій підприємств та випуску
акцій. Тому для вирішення проблемних питань і стимулювання
подальшого розвитку вітчизняного фондового ринку потрібно:
збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового ринку;
удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її надійного і
ефективного функціонування; удосконалення механізмів державного
регулювання, нагляду на фондовому ринку та захисту прав інвесторів;
стимулювання подальшого розвитку фондового ринку України.
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Серед численних засобів, що використовуються для здійснення
ефективної системи бухгалтерського обліку, особлива роль належить
внутрішньовиробничим, внутрішньо фірмовим, так званими
трансфертними цінами.
Трансфертні ціни відіграють важливу роль у економічному
механізмі транснаціональних корпорацій та глобальній економіці в
цілому. Це зумовлено передусім тим, що значну частку глобального
експорту становить внутрішній оборот транснаціональних корпорацій
між філіями в різних країнах. Внутрішній оборот опосередковується
внутрішньо-корпоративними цінами, які мають назву "трансфертні".
Трансфертне ціноутворення – це викривлення цін угод або
розподілу прибутків чи витрат задля мінімізації податкового
навантаження. Явище трансфертного ціноутворення виникло в зв‘язку
з появою великих транснаціональних корпорацій та активізацією
міжнародної торгівлі у другій половині ХX століття. Самовільний
перерозподіл оподаткованого прибутку корпораціями спровокував
активний пошук окремими державами шляхів урегулювання цього
питання всередині національних юрисдикцій (піонером у такому
регулюванні стали США).
В основу трансфертного ціноутворення, в міжнародній
практиці, покладено так званий «принцип витягнутої руки». За даним
принципом «якщо між двома підприємствами в господарській та
фінансовій діяльності створюються умови відмінні від тих, що
виникли б між двома незалежними підприємствами, то будь-який
прибуток нарахований одному з них, може бути включений до
прибутку цього підприємства та відповідно оподаткований». А отже,
за нормами Керівництва з економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР) використання трансфертних цін дозволяє оподаткування
прибутку підприємств в місці виникнення такого прибутку [3].
Тепер перейдемо від міжнародних рекомендацій до їх реалізації в
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українських реаліях. 1 вересня 2013 року набув чинності Закон України
«Про внесення змін до податкового кодексу України щодо
трансфертного ціноутворення» [1], який доповнив Податковий кодекс
підпунктом 14.1.251 [2] у, в якому зазначено, що «трансфертне
ціноутворення - це процес визначення ціни продажу (реалізації) товарів
та/або результатів робіт (послуг) під час здійснення операцій, визнаних
відповідно до статті 39 Кодексу контрольованими». Сам ж перелік
контрольованих операцій наведено в п. 39.2 Кодексу [2].
Правила трансфертного ціноутворення у більшості країн світу
були розроблені та затверджені на законодавчому рівні з метою
уникнення спекуляції із цінами між пов‘язаними особами та запобігання
ухилення бізнесу від сплати податків.
Зазвичай окремі компанії усередині одного холдингу надають
одна одній послуги, передають продукцію, товари не за собівартістю, а за
якимись передавальними (трансфертними) цінами. Механізми
регулювання трансфертного ціноутворення спрямовані саме на те, щоб
передавальна (трансфертна) ціна відповідала ринковій ціні, яка склалася
на відкритому ринку між незалежними особами. За таких обставин
платники податків мають сплатити податки там, де дохід є економічно
обґрунтованим, але при цьому не мусять змінювати ціни або умови
ведення свого бізнесу.
Таким чином, за правилами трансфертного ціноутворення держава
має можливість захищати свої економічні інтереси та змушувати бізнес
сплачувати податок на прибуток там, де прибуток економічно виникає.
До такої практики приєдналася й Україна. З прийняттям відповідного закону здійснюватиметься контроль зовнішньоекономічних
операцій з офшорами, а також операцій усередині групи компаній (якщо
сума операцій перевищить 50 млн. грн. на рік), вводяться нові спеціальні
перевірки, тривалість яких становитиме від шести місяців до року, а
також окрема звітність; впроваджуються серйозні штрафи.
Спрогнозувати розвиток подій щодо встановлення контролю над
трансфертним ціноутворенням в Україні сьогодні нелегко, адже тема
трансфертних цін зачіпає не тільки інтереси бізнесу, а й політики, з якою
в Україні він тісно пов‘язаний.
Залишається сподіватися, що закон вплине лише на
дисциплінованість платників податків, формування нової податкової
культури та в цілому призведе до ефекту законослухняності.
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ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ
В умовах ринкової економіки особливо важливого значення
набувають проблеми обліку витрат в сільському господарстві,
пов‘язані зі специфікою галузі, а також з її місцем у системі галузей
народного господарства. В Україні, де аграрний сектор економіки є
одним із провідних, дослідження проблем обліку витрат у сільському
господарстві набувають особливої актуальності.
Облік витрат розвивається й в напрямку автоматизації,
покращенні комунікаційного середовища, методології й організації
обліку. Але, не дивлячись на це, є низка питань, які потребують
вирішення.
Основні теоретичні аспекти проблем обліку витрат на
виробництво продукції, організації і пошуку шляхів підвищення
економічної ефективності діяльності підприємств, розглядали багато
вітчизняних та іноземних вчених, серед яких Дем‘яненко М.,
Маренич Т., Саблук П., Моссаковський В., Радченко О., Огійчук М.,
Розова О. та інші.
Однією з ключових є проблема забезпечення максимальної
оперативності та достатньої аналітичності вихідної інформації про
витрати продукції рослинництва і тваринництва. Тому, таку
інформацію потрібно завчасно перевірити щодо відповідності
сучасним вимогам: порівнянності, достовірності, дохідливості та
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доречності. Не згрупована, належно не оформлена інформація про
витрати продукції сільського господарства може на деякий час
загальмувати процес первинної обробки аналітичної інформації,
призвести до помилкової оцінки здійснюваних підприємством
господарських процесів, занизити або завищити собівартість
продукції.
У зв‘язку з тим, що більшість наукових розробок щодо
проблеми обліку витрат сільськогосподарської продукції було
проведено за часів адміністративно-командної системи, вони не
відповідають сьогоднішнім потребам. Законодавство про витрати
сільськогосподарської продукції позбавлене концептуального підходу,
не має чіткої системи, тому містить ряд прогалин та суперечностей.
Доцільно було б систематизувати законодавство щодо витрат
сільськогосподарської продукції – необхідно прийняти положення, у
якому систематизувалися б усі підзаконні нормативні акти як ті, що
обов‘язкові для виконання, так і такі, що містять рекомендаційний
характер.
Не потрібно забувати і такі теоретичні та практичні проблеми
як:
1) розробка обґрунтованої системи показників витрат;
2) визначення концептуальних напрямків комп‘ютеризації
обліку, аналізу та аудиту, доходів та витрат;
3) розробка практичних методик обліку, аналізу і аудиту в
середовищі електронної обробки даних.
Ще одна проблема обліку пов‘язана із прийняттям П(С)БО 30
«Біологічні активи», згідно з яким передбачено визначати фінансовий
результат від первісного визнання сільськогосподарської продукції та
додаткових біологічних активів з подальшим уточненням на кожну
дату балансу та на дату реалізації [6]. Тобто у сільському господарстві
фінансовий результат передбачено визначати не після реалізації
продукції, а під час її отримання з виробництва. Таке визначення
фінансового результату суперечить принципам бухгалтерського
обліку та фінансової звітності, визначених Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а саме
принципу обачності, який передбачає застосування в бухгалтерському
обліку методів оцінки, що повинні запобігати заниженню оцінки
зобов‘язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів
підприємства [2].
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Концепцією ціноутворення визначено, що виробництво
сільськогосподарської продукції має бути прибутковим, тому
визначальною передумовою формування прибутку виступає
собівартість.
Сільськогосподарським
виробникам
необхідно
раціонально формувати виробничі витрати та знаходити резерви
зниження собівартості продукції, аби досягти своєї головної мети –
отримувати стабільний прибуток і підвищувати попит на продукцію.
Особливістю також є те, що в Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 16 „Витрати‖ лише визначають перелік і
склад статей виробничої собівартості продукції, які установлюються
самим підприємством [5]. В Методичних рекомендаціях з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
сільськогосподарських підприємств, на відміну від Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати‖, зазначено, що в
сільськогосподарських підприємствах загальновиробничі витрати не
діляться на постійні і змінні [1].
Ще одним недоліком є відсутність єдиної системи формування
(регламентації) внутрішньої управлінської звітності, що забезпечує
користувачів повною та узагальненою інформацією про рівень
понесених витрат на виробництво продукції по кожному центру
відповідальності, виконання планових завдань, відхилення фактичних
результатів від планових та причини цих відхилень.
Отже, враховуючи вивчення та узагальнення праць науковців,
обстеження облікової практики сільськогосподарських підприємств,
дослідження
теоретичних,
концептуальних,
методичних
та
організаційних проблем обліку витрат, вважаємо доцільним внести
зміни до нормативно-законодавчих актів України, які враховували б
галузеві особливості сільськогосподарських підприємств, запровадити
регламентацію внутрішньогосподарських документів, що сприяєтиме
спрощенню й ефективності обліку витрат в сільському господарстві.
1. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості
продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом
Міністерства аграрної політики України № 132 від 18.05.2001 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» N 996XIV N 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах / М.Ф.
Огійчук // Київ : ― Вища освіта ―, 2003. – с. 479-502.
4. Розова О.В. Актуальні питання обліку витрат періоду / О.В. Розова, I.Ю. Ковтун //
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Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – 2007. – С. 40
5. ПСБО 16 "Витрати" : затверджене Наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 р. № 318 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України.
– Режим доступу : http://rada. gov.ua/.
6. ПСБО 30 "Біологічні активи" : затверджене Наказом Міністерства фінансів України
від 05.12.05 р. № 1456/11736 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної
Ради України. – Режим доступу : http://rada.gov.ua/.

УДК 657
Грищук Н., асистент кафедри фінансів та кредиту
Вінницький національний аграрний університет
НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ СИСТЕМНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Фінансове регулювання - процес маневрування фінансовими
ресурсами. Джерелами фінансового регулювання є резервні фонди,
надлишкові фінансові ресурси, невикористані бюджетні асигнування.
Крім цього, фінансове регулювання спрямоване на узгодження
зовнішніх та внутрішніх суперечностей, що виникають у процесі
забезпечення стійкого функціонування підприємства та проявляється в
узгодженні економічних інтересів учасників фінансово-кредитного
ринку у межах внутрішнього середовища підприємства на основі
прийняття рішень стосовно джерел формування та визначення напрямів
використання фінансових ресурсів.
Фінансове
регулювання
передбачає
регламентування
розподільних відносин як у суспільстві, так і на певних підприємствах.
Оскільки фінанси являють собою розподільні й перерозподільні
відносини, то фінансові методи регулювання є фактично методами
розподілу. В економічній літературі розрізняють два методи розподілу
доходів: сальдовий і нормативний.
Сальдовий
метод
передбачає
виділення
підсумкового
(сальдового) елемента в розподілі доходу. Як правило, саме цей
сальдовий елемент несе в собі основне стимулююче навантаження. Так,
прибуток підприємств є різницею між доходами і витратами, саме він
стимулює зростання доходів і зниження витрат. Проміжні елементи
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розподілу за сальдовим методом визначаються на основі окремих
розрахунків. Ці розрахунки можуть мати нормативний характер, але
нормативи встановлюються не до об‘єкта розподілу (виручки, доходу,
прибутку), а до інших показників.
Нормативний метод розподілу полягає в тому, що всі елементи
розподілу визначаються за нормативами, які встановлюються стосовно
об‘єкта розподілу. Нормативним є розподіл прибутку при його
оподаткуванні. Ставка податку на прибуток поділяє його на дві
частини: перша вноситься до бюджету держави, друга становить чистий
прибуток, яким підприємство розпоряджається самостійно [1, с. 175].
Засобами фінансового регулювання є фінансові інструменти та
фінансові важелі.
Фінансові інструменти – це засоби, що застосовуються для
виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Вони
вказують на економічний зміст окремої сукупності фінансових
відносин, таких як бюджет, перспективне, поточне й оперативне
фінансове планування, податки та збори, застосування регульованих і
фіксованих цін, фінансові ресурси, стимули, санкції, форми
фінансового контролю тощо.
Фінансові важелі – це конкретні форми розподілу і перерозподілу
ВВП. Вони передбачають встановлений порядок фінансування,
кредитування та інвестування. Розрізняють важелі прямого впливу
(податки, збори, відрахування, внески, норма амортизації), що
характеризуються вилученням частини доходів та важелі непрямого
впливу (державний кредит, субсидії, трансферти через систему
державних цільових фондів), що діють шляхом збільшення доходів.
Досить часто фінансові важелі використовують з метою стимулювання
необхідних процесів та використання фінансових санкцій для
запобігання небажаних явищ і процесів.
Щоб зацікавити суб‘єктів господарювання у досягненні кращих
результатів використовують фінансові стимули. До них належать:
рівень заробітної плати, доходи працівників, матеріальна допомога,
премії, пенсії, стипендії, надання різних пільг, зокрема податкових
пільг, податкових канікул, списання податкової заборгованості. Також
до фінансових стимулів відносять заохочувальні фонди, створювані з
прибутку, бюджетне фінансування ефективних напрямів розвитку
національної економіки, фінансування підготовки і перепідготовки
кадрів тощо [2].
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Важливе місце серед фінансових важелів посідають фінансові
санкції, як особливі форми організації фінансових відносин, покликані
посилити матеріальну відповідальність суб‘єктів господарювання за
виконання взятих зобов‘язань. Найбільш поширеними видами санкцій є
штрафи і пеня. До фінансових санкції належать: санкції за порушення
податкового законодавства, санкції за нецільове використання
бюджетних коштів, пеня за несвоєчасну сплату платежів та ін. [3, с.
211].
Загалом фінансове регулювання, як складова фінансового
механізму не залежить від внутрішніх дій та зусиль підприємницької
структури. Воно здійснюється на рівні держави і повинне бути
прийняте і адаптоване підприємством протягом його фінансовогосподарської діяльності.
Фінансовий механізм - це система визначених фінансовою
політикою фінансових методів і фінансових важелів,
які
використовують у своїй діяльності держава та підприємства за
відповідного правового, нормативного та інформаційного їх
забезпечення [4, с. 22].
Потреба в повноцінному використанні багатофункціональної
природи сільського господарства і села в інтересах усього суспільства
спонукатиме до необхідності: в процесі реалізації аграрної політики
спрямовувати дедалі більшу частину державної підтримки аграрного
сектора на розвиток конкурентоспроможного малого і середнього
підприємництва в сільському господарстві, нарощування людського
капіталу аграрного сектора, диверсифікацію доходів виробників
сільськогосподарської продукції, підтримку екологічних заходів і
природоохоронної діяльності; засобами регуляторної політики
формувати сприятливі умови для створення і функціонування малих
підприємств у сільській місцевості у поза аграрних видах діяльності; в
процесі вдосконалення міжбюджетних відносин забезпечити
наповнюваність місцевих бюджетів податковими надходженнями,
достатніми для повноцінного виконання на сільських територіях
основних функцій самоврядування; у межах регіональної політики
забезпечувати випереджувальний розвиток сільської інженерної і
соціальної інфраструктури; на всіх рівнях організації суспільства
цілеспрямовано формувати сприятливе інституційне середовище
сільського розвитку.
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Харківський державний університет харчування і торгівлі
ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ
В сучасних умовах наростання фінансової кризи підвищуються
вимоги до якості розробки та реалізації управлінських рішень щодо
забезпечення фінансової рівноваги, запобігання банкрутству,
мінімізації негативних наслідків кризи. Одним з інструментів
управління підприємством є експрес-аналіз, який дозволяє оцінити
його фінансовий стан і націлений на раннє виявлення симптомів
фінансової кризи. Перевагами експрес-аналізу є:
застосування нескладних розрахунків;
використання в якості інформаційної бази показників
фінансової звітності;
невеликий обсяг часу на проведення аналітичних процедур.
Фінансовий стан підприємства характеризується певними
параметрами, зокрема фінансовими результатами діяльності. Експресаналіз дозволяє оцінити формування та розподіл прибутку, його
використання, рівень ефективності господарської діяльності як в
цілому так і за її видами, визначити чинники, що вплинули на
фінансові результати діяльності та окреслити основні шляхи
підвищення ефективності господарської діяльності.
Як свідчить практика, на великих харківських підприємствах
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створені аналітичні підрозділи, які здійснюють оцінку результатів
діяльності, але належна організація експрес-аналізу відсутня, що не
сприяє виробленню оперативних змістовних управлінських рішень.
За результатами проведеного нами експрес-аналізу фінансових
результатів АК «Харківобленерго» за 2011-2013 роки (інформаційною
базою слугували показники публічної річної фінансової звітності)
отримані наступні дані:
підприємство
здійснює
операційну,
фінансову
та
інвестиційну діяльність. Щорічно загальна сума прибутку до
оподаткування має тенденцію до зростання прискореними темпами;
прибутковою для підприємства є лише операційна
діяльність. При цьому, у 2013 році темпи росту прибутку зменшились,
що не дозволило досягти рівня прибутку 2011 року на 2 млн. грн.;
фінансова та інвестиційна діяльність протягом трьох років
була збитковою, що зумовлено понесеними фінансовими втратами сплатою відсотків за довгостроковим кредитом банку та
перевищенням витрат зі списання необоротних активів з балансу над
надходженням доходу від їх реалізації. Але намітилась тенденція до
зменшення збитків;
на фоні збільшення суми чистого прибутку підприємства - в
2,6 рази у 2012 році та на 36,6% у 2013 році підприємство не
розподіляє його протягом усього періоду. Величина нерозподіленого
прибутку зросла з 48 млн. грн. в 2011 році до 68 млн. грн. в 2013 році.
Не здійснювалися відрахування до резервного капіталу при його сумі
29 тис. грн., що є для акціонерних товариств вкрай важливим;
при таких наявних власних джерелах підприємство не
нараховує і не сплачує акціонерам дивіденди;
спостерігається
низька
ефективність
фінансовогосподарської діяльності – на 100 грн. чистого доходу отримано
усього прибутку 1,50 грн. у 2011 році та 6,30 грн. у 2013 році;
власний капітал підприємства також використовується
неефективно, наявна тенденція до зниження темпів росту його

рентабельності.
Отже, незважаючи, на перший погляд, позитивні показники
збільшення прибутку до оподаткування та чистого прибутку, в
компанії наявні прогалини в управлінні власним капіталом, зокрема,
розподілом
прибутку,
нездійсненні
дивідендної
політики.
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Неефективне управління його структурою може в подальшому
вплинути на фінансові параметри діяльності підприємства.
Вважаємо за доцільне підвищити рівень організації експресаналізу на підприємстві, якісний рівень менеджерського персоналу,
переглянути політику управління власним капіталом,зокрема,
розподілу прибутку, дивідендну політику, яка торкається
безпосередньо акціонерів компанії.
УДК 657.6:336.078.3
Гусак Н.Г., ст. гр. МОА-31
*Науковий керівник: Макаренко І.О., к.е.н.
ДВНЗ «Українська академія банківської справи
Національного банку України»
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В умовах реформування системи державного фінансового
контролю (далі – ДФК) все більшої актуальності набуває необхідність
впровадження та розвитку внутрішнього аудиту в системі його
органів. Вітчизняна система ДФК є трирівневою: на першому рівні
визначено зовнішній контроль, на другому – внутрішній аудит, на
третьому – внутрішній контроль. Роль внутрішнього аудиту в цій
системі заключається в тому, що при його проведенні можливе
виявлення фінансових порушень до моменту здійснення контрольних
заходів зовнішніми органами ДФК.
Згідно з Концепцією розвитку державного внутрішнього
фінансового контролю, внутрішній аудит – діяльність з надання
незалежних та об'єктивних гарантій (забезпечення впевненості в
межах розумного у досягненні органами державного і комунального
сектору мети та функціонуванні системи управління у спосіб, який
максимально знижує ризик шахрайства, марнотратства, допущення
помилок чи нерентабельності) і консультацій [1].
Теоретичну основу механізму проведення цього виду контролю
в Україні складають перш за все Стандарти внутрішнього аудиту, які
визначають єдині підходи щодо організації та механізму проведення
внутрішнього аудиту в державному секторі, підготовки документації
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та оцінки його якості.
На відміну від української практики, внутрішній аудит в
країнах Європейського Союзу давно вийшов за межі звичайних
механічних перевірок. У зв‘язку з цим з‘являються нові напрями
діяльності аудиторів такі, як оцінка виконання розпоряджень вищого
керівництва, оцінка ризиків при прийнятті управлінських рішень
тощо.
Незважаючи на достатню законодавчу базу, внутрішній аудит в
Україні, у порівнянні з типовими моделями країн Європейського
Союзу (табл. 1), має певні недоліки, зокрема: відсутність
децентралізації внутрішнього аудиту, низький рівень відшкодування
втрачених бюджетних коштів через недостатність матеріальнотехнічного та кадрового потенціалу фінансового контролю в Україні.
Таблиця 1
Характеристика моделей внутрішнього аудиту країн
Європейського Союзу
Назва

Сутність моделі

Переваги

Недоліки

Латинська модель
або
Середземноморський
підхід

Контроль
централізований
та проводиться
уповноваженими
органами
виконавчої влади

Значна
методологічна
база
внутрішнього
аудиту

Невідповідність
принципу
підзвітності
керівника
установи

Північноєвропейська
модель

За прийняті
управлінські
рішення
відповідальність
несе
керівництво
установи

Забезпечення
принципу
підзвітності
керівника
установи

Відсутність
підтримки при
проведенні
внутрішнього
аудиту
координаційним
центром

Тому реформування системи ДФК в частині внутрішнього
аудиту в Україні необхідно здійснити в наступних напрямках. Поперше, на основі європейського досвіду необхідно розробити
методологію управління ризиками при здійсненні внутрішнього
аудиту. По-друге, для більш ефективного використання бюджетних
коштів визначити критерії для розрахунку необхідної чисельності
внутрішніх аудиторів установи. По-третє, для підвищення рівня
матеріально-технічного та кадрового потенціалу організувати
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навчання, підготовки і підвищення кваліфікації працівників
внутрішньої аудиторської служби.
Таким чином, враховуючи досвід Європейського Союзу,
доцільно для внутрішнього аудиту обрати помірно централізовану
модель з елементами децентралізації під час здійснення попереднього
контролю, тобто за основу взяти Латинську модель внутрішнього
аудиту країн Європейського Союзу. Така модель дасть змогу
врахувати ступінь ризику як при проведенні централізованого
інспектування, так і централізованого внутрішнього аудиту.
1. Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового
контролю [Електронний ресурс]: розпорядження Кабінету Міністрів України від
24.05.2005 р. № 158-р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1582005-р. – Законодавство України.

УДК 339.9
Данилюк А., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГЕТИКИ:
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Питання екології все більше і більше впливають на наше життя.
Як відомо, здоров‘я людини на 20% залежить від екології, а це більше,
ніж від рівня розвитку медицини. Сучасні найбільш використовувані
джерела електроенергії - це гідро -, тепло - і атомні електростанції.
Але вони не екологічні.
Проблема використання нетрадиційних відновлювальних
енергетичних ресурсів (сонячна, вітрова, геотермальна енергія, енергія
відходів, поряд із впровадженням енергозберігаючих технологій) стає
дедалі актуальною і потребує швидкого розв'язання. [1, c.18].
Використання енергії сонця, вітру та низько потенційних
енергетичних ресурсів потребує встановлення дорогого і складного
обладнання. Враховуючи, що Україна - аграрна країна, значну
кількість енергії можна отримати шляхом розкладу, насамперед,
органічних відходів з одержанням біогазу (метану) та добрив.
Використання процесу анаеробного бродіння, як джерела
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альтернативного енергозабезпечення, дає змогу вирішити не тільки
цю проблему, а й соціальну, агрономічну та збереження
навколишнього середовища [4, c.25].
Крім того до сучасних напрямів виробництва нетрадиційних
відновлювальних джерел енергій можна віднести використання:
- геотермальної води для теплопостачання;
- теплових насосів малої та середньої потужності для
теплопостачання окремих будинків і утилізації теплових викидів, а
великої потужності - в теплонасосних станціях для заміни малих і
середніх котелень;
- біодизельного палива з ріпаку та соняшника;
- органічних відходів для отримання біогазу (метану) як
палива та екологічно чистих добрив [3, c.34].
Аналіз альтернативних джерел енергії свідчить, що
найперспективнішим напрямком нетрадиційної енергетики може бути
використання енергії Сонця. Цьому сприяє географічне розташування
нашої країни. Так, щорічно на територію України надходить від 3860
МДж/м2 енергії сонячного випромінювання на півночі і до 4990
МДж/м2 на північному заході і півдні. Середньорічна кількість годин
сонячного світла становить понад 2300 год. [3]. Вітер також можна
розглядати як одне з перспективних джерел енергії, здатне замінити
традиційні джерела. Вироблення електроенергії за допомогою вітру
має ряд таких переваг:
- екологічно чисте джерело енергії без шкідливих відходів;
- економія дефіцитних дорогоцінних видів палив;
- доступність;
- практична невичерпність.
Достатня конкурентоспроможність вітроенергетичних установок
(ВЕУ), порівняно із традиційними видами електроенергії, може бути
забезпечена за скорочення вартості вітроенергетичних установок
приблизно у два рази й підвищення їхньої надійності (у 3-5 раз).
Важливим завданням сьогодення є створення сучасних
вітроенергетичних установок. Сумарну кінетичну енергію вітру
оцінюють у 2,43-1015 кВт/год, що в 5 раз перевищує сучасне світове її
споживання.
Особливий
інтерес
при
використанні
цих
вітроенергетичних ресурсів є розробка і впровадження новітніх
вітродизельних генераторних систем та тихохідних вітрових
генераторів для автономного енергопостачання. Потужність
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вітроенергетичних агрегатів для індивідуальних споживачів може
становити 4,5 кВт, а для фермерських господарств й колективного
користування - 10 кВт. В Україні передбачається будівництво
вітроенергетичних установ загальною потужністю 500 МВт [2, c.28].
Отже, майбутнє енергетики – за альтернативними джерелами.
1. Главати О. Стан і перспективи енергоресурсів України / О. Главати, Г. Бурлака //
Економіка України, 2009. - №3. - С. 18-20.

2. Ратушняк Г. С. Енергозбереження в системах біоконверсії / Г.С. Ратушняк,
В.В. Джеджула. - Вінниця: ВНТУ, 2008. - 83 с.

3. Стребков Д.С. Биогазовьіе установки для оброботки отходов животноводства. /
Д. С. Стребков, А. А. Ковалев // Техника и оборудование для села. - 2006. - №11. С. 28-30.
4. Харченко Н.В. Індивідуальні сонячні установи. / Н.В. Харченко - М.: Вид.
"Енергоатом", 2007. - 364 с.
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Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ
Для розвитку українських підприємств та суспільства в цілому
важливим є збереження навколишнього природного середовища,
раціональне природокористування та зменшення негативного впливу
на природу, оскільки розвиток економіки й стан екології тісно
взаємопов‘язані. Економічна наука не приділяє належної уваги
екологічним аспектам господарювання – навколишнє природне
середовище сприймається виключно як джерело ресурсів для
господарської діяльності.
Розуміння загроз від неминучих екологічних наслідків
порушення природного довкілля, що виражається з одного боку, в
надмірному споживанні природних ресурсів, а з іншого – у втраті
екосистемами їх регенеративної здатності через виникнення надмірної
кількості відходів, які вони більше не в змозі абсорбувати, зумовлює
необхідність дослідження екологічної діяльності підприємств.
Актуальним на даному етапі розвитку економіки є дослідження
витрат, пов‘язаних з природоохоронною діяльністю.
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Значну увагу питанню екологічних витрат ще на початку
XX століття приділяв А.Маршал , а в подальшому - А. Пигу і
Г. Ридкер. Поняття сутності екологічних витрат висвітлюють у своїх
працях вітчизняні вчені: А. Боженко, О. Кондратюк, А. Манкуєв,
Л. Максимів, Л. Мельник, В. Папінко, Н. Потапенко, О. Сухіна та
зарубіжні вчені: І. Бешуля, М. Оборотов, Е. Бужим, М. Стемпіень.
Так, Н.Потапенко виділяє екологічні витрати на макрорівні й
зазначає, що до них належать фінансові й натуральні витрати
держави, спрямовані на охорону, раціональне використання та
відновлення природних ресурсів. На мікрорівні екологічні витрати
мають дещо інший зміст.
І. Бешуля пропонує поділ екологічних витрат підприємства на
ті, що виникають у результаті заходів з попередження й ліквідації
наслідків забруднення в ході звичайних виробничих процесів, а
також
інвестиції,
експлуатаційні
витрати
з
управління
природоохоронною діяльністю, з ліквідації наслідків завданої
екологічної шкоди, відшкодовані витрати.
Л.Максимів визначає екологічні витрати на рівні суб‘єкта
господарювання як «інтерналізовані витрати, які виникають
внаслідок добровільних або обов‘язкових заходів з метою
запобігання, усунення, зменшення навантажень на довкілля, а
також внаслідок втрат продуктивності та незворотних втрат енергії,
сировини й матеріалів».
Екоресурсні платежі (збори), витрати на капітальний ремонт
основних виробничих фондів природоохоронного призначення,
поточні витрати на охорону та раціональне використання
природних ресурсів, витрати на переробку й утилізацію
виробничих відходів О.Сухіна відносить до екологічних витрат.
А.Манкуєв дотримується позиції, що до екологічних витрат
належать витрати, пов‘язані з викидами шкідливих речовин і
переробкою відходів; витрати на профілактику та екологічний
менеджмент (система управління навколишнім середовищем);
вартість матеріалів; вартість відходів виробництва.
Висловлюючи власне розуміння трактування поняття
«екологічні витрати» я частково погоджуюся із твердженням
А.Манкуєва, проте вважаю, що екологічні витрати підприємства в
широкому розумінні – це всі витрати пов‘язані із здійсненням
екологічної діяльності.
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УДК 658.012.32
Демченко О.В., студент 5-го курсу
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ЗА
ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Основою бухгалтерського обліку руху грошових коштів є їх
класифікація за видами діяльності.
При цьому МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» визначає,
що операційна діяльність – основна діяльність суб‘єкта
господарювання, яка приносить дохід, а також інші види діяльності,
які не є інвестиційною або фінансовою.
А НП(С)БО 1[3] визначає операційну діяльність як основну
діяльність підприємства, а також як інші види діяльності, які не є
інвестиційною чи фінансовою, тим самим повторює визначення
наведене у МСБО 7.
Виходячи з цього бачимо, що до операційної діяльності
відносяться всі види господарських операцій, крім тих, які необхідно
класифікувати як інвестиційна або фінансова діяльність.
Інвестиційну діяльність різні нормативні джерела та окремі
автори визначають як:
придбання та реалізація тих необоротних активів, які не є
складовою частиною еквівалентів грошових коштів
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операції з витрачання коштів на придбання і отримання
коштів від реалізації необоротних активів
придбання та продаж довгострокових активів, а також інших
інвестицій, які не є еквівалентом грошових коштів
придбання та реалізація основних засобів, цінних паперів
операції та події, що впливають на довгострокові активи, а
саме пов‘язані з придбанням і реалізацією довгострокових активів.
У МСБО 7 наведено досить детальний перелік подій, що
зумовлюють грошові потоки, які належать до інвестиційної
діяльності:
придбання та продаж довгострокових активів
придбання та продаж власного капіталу або боргових
інструментів інших суб‘єктів господарювання, а також часток у
спільних підприємствах
надання авансів грошовими коштами та позик іншим
сторонам, а також повернення їх іншими сторонами
НП(С)БО 1[3], крім переліченого в МСБО 7, до надходження
грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності відносить:
отримані відсотки за позиками іншим сторонам, за
фінансовими інвестиціями у боргові цінні папери, за використання
переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо
отримані дивіденди як результат придбання акцій або часток
у капіталі інших підприємств
Відсотки та дивіденди одержані можна розглядати як рух
грошових потоків від:
операційної діяльності, оскільки вони впливають на
визначення чистого прибутку
інвестиційної діяльності, оскільки вони за своєю суттю є
доходом від інвестицій
Фінансову діяльність НП(С)БО 1[3] визначає як діяльність, яка
призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу
підприємства.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку дають
можливість
кожному
суб‘єкту
господарювання
самостійно
класифікувати грошові потоки від отриманих і сплачених відсотків, а
також дивідендів відповідно до того, з яким видом діяльності вони
пов‘язані та з якою метою надаються позики і залучаються фінансові
128

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

ресурси.
Для українських підприємств характерною є певна відмінність
нормативної бази ведення обліку та складання фінансової звітності від
міжнародних стандартів, а саме:
дивіденди
та
відсотки
отримані
згідно
НП(с)БО
1[3]класифікують як грошовий потік від інвестиційної діяльності, а за
МСБО 7 їх можна класифікувати за будь-яким видом діяльності
відсотки сплачені за національним стандартом класифікують як
грошовий потік від фінансової діяльності, а за МСБО вони можуть
бути віднесені як до фінансової так і до операційної або інвестиційної
діяльності
дивіденди сплачені за НП(с)БО 1[3] відносять до фінансової, а
за МСБО – або фінансової або операційної діяльності.
Отже, у Звіті про рух грошових коштів наведено інформацію
про грошові потоки підприємства у результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності. Класифікація грошових
потоків за видами діяльності дає змогу користувачам звітності
оцінити вплив кожного виду діяльності на загальні фінансові
результати підприємства. Але спостерігаються різні підходи до
класифікації грошових потоків за видами діяльності, які вимагають
подальшого уточнення. Так, немає однозначного визначення змісту
господарських процесів, які відносяться до інвестиційної та
фінансової діяльності. Також відсутнє однозначне застосування
класифікаційних ознак видів діяльності як у поточному обліку, так і у
фінансовій звітності.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від
16.07.99р. №996-XIV
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затв. наказом Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. №291, зі змінами і доповненнями.
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» наказ № 73 від 07.02.2013 р.
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Джур І.В., ст. гр. ФК-41
*Науковий керівник: Чиж Н.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВАЛЮТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ
ЕКОНОМІЦІ
Валютні системи можуть базуватися на міжнародних угодах, а
можуть існувати і де-факто. На сучасному етапі держави організують
національні, регіональні та світову валютні системи у певні правові
форми. Відсутність належного державного контролю та регулювання
валютних систем може ставити під загрозу добробут країн.
В Україні валютна інтервенція є головним методом НБУ, за
допомогою якого впроваджується національне регулювання
валютного курсу та запобігання зниженню (підвищенню) валютного
курсу гривні [1].
Динамікою валютного ринку України у 2013 році є:
перевищення надходженнями іноземної валюти від нерезидентів
переказів на їх користь – на 9,4 млрд. дол. США в еквіваленті;
домінування чистої пропозиції іноземної валюти за безготівковими
операціями – 1,6 млрд. дол. США (в еквіваленті). У 2012 році чистий
попит становив 7,8 млрд.; зменшення у 3,5 рази чистого попиту на
готівкову валюту порівняно з 2012 роком – з 10,2 млрд. дол. США (в
еквіваленті) до 2,9 млрд. дол. США. З метою збалансування
валютного попиту і пропозиції та недопущення різких курсових
коливань гривні НБУ зберігав свою присутність на міжбанківському
валютному ринку, здійснюючи операції як з купівлі, так і продажу
іноземної валюти.
Сальдо валютних інтервенцій НБУ у 2013 році було від‘ємним і
становило 3,1 млрд. дол. США, що в 2,4 раз а менше, ніж у 2012 році.
Офіційний курс гривні до долара США у 2013 році не змінився. Проте
вже у лютому 2014 році спостерігається девальвація гривні.
Обсяг операцій з готівковою іноземною валютою на
міжбанківському валютному ринку України купівля та продаж
іноземних валют за гривні в доларовому еквіваленті станом на
01.02.2014 р. становив 2 465.5 млн. доларів США; обсяг валюти,
купленої банками в населення, – 903.5 млн. доларів США; обсяг
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валюти, проданої населенню, – 1 562.0 млн. доларів США.
Міжнародні резерви, усього (за оперативними даними) за cтаном на
01.02.2014 становили 17805.2 млн. доларів США. [2]
До основних заходів реорганізації валютної системи можна
віднести такі: вдосконалення політики валютних інтервенцій у
напрямі підвищення її узгодженості з відсотковою політикою; активне
використання гнучкого валютного курсу; перехід у валютному
регулюванні до фактичного курсу гривні до складу «кошика валют».
До складу кошика могли б увійти долар США, євро, фунт
Великобританії, швейцарський франк, юань тощо. Ці інструменти
спроможні модернізувати валютну систему України. Необхідно не
лише посилити роль Національного банку у валютній політиці, але й
узгоджувати з нею економічну політику держави.
1. Бездітко Ю.М. Валютне регулювання: навч. посіб. / Ю.М. Бездітко,
О.О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 192 с.
2. Основні тенденції валютного ринку України// [Електронний ресурс]. - Режим
доступуhttp://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58039
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Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО В
СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Методологія та процедури управлінського обліку інтенсивно
розвиваються, що є яскравим свідченням змін в економічному житті
підприємств та інформаційних технологій. Тож необхідно приділити
особливу увагу сучасним методам управлінського обліку, які
виправляють недоліки традиційних моделей і доповнюють їх.
Широке коло питань, пов‘язаних с вибором методу управління
витратами на виробництво продукції, висвітлено в роботах
Бутинця Ф.Ф., Малюги Н.М., Голова С.Ф., Грабової Н.Н., Друрі К.,
Карпової Т.П., Наринського А.С., Пушкар М.С., Хомина П.Я. та інших
вітчизняних і зарубіжних вчених.
Слід зазначити, що питання пов'язані з розвитком і
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вдосконаленням методів планування, аналізу та контролю витрат
стають центральними у всій системі управлінського обліку. Тому
детальне ознайомлення з передовими формами та методами
організації управлінського обліку витрат на виробництво продукції з
використанням попиту іноземних підприємств набувають широкого
застосування на вітчизняних підприємствах незалежно від форм
власності.
Один з таких методів - таргет-костинг є концепцією цільового
калькулювання, який полягає в тому, щоб оптимально спроектувати
витрати майбутнього продукту на етапі його життєвого циклу при
дослідженні, розробки та проектування. Це дозволяє не в спробах
скоротити витрати на стадії виробництва вже розробленого продукту.
При налагоджені тісної взаємодії між підрозділами застосування
системи таргет-костинг технічно не таке вже й складне, щоб стати
неможливим для використання його на вітчизняних підприємствах.
Ще одним методом, що заслуговує на увагу є кайзен-костинг це процес поступового зниження витрат на етапі виробництва
продукції, в результаті якого досягається необхідний рівень
собівартості і забезпечується прибутковість виробництва. Тобто ця
концепція передбачає не досягнення певної величини витрат, а
постійне, безперервне і всеохоплююче їх зниження.
Доцільно зазначити, що українські підприємства не поспішають
із впровадженням такої системи управління витратами як "кайзен". Це
пояснюється багатьма причинами. По-перше, відсутність теоретичної
та практичної бази, яскравих прикладів перетворень, економічна
нестабільність. По-друге, відмінності в ментальності - українські
співробітники боязно і вороже ставляться до змін, тим більш
кардинальних.
Заслуговує на увагу метод LCC, тобто концепція управління
витратами життєвого циклу. Суть його полягає в тому, що витрати
визначають стосовно не до діяльності підприємства за ряд періодів, а
на виробництво і продаж конкретного продукту протягом усього його
життєвого циклу і надалі зіставляють з відповідними доходами. Така
калькуляція допомагає менеджерам зрозуміти доцільність розробки і
виготовлення продукції та виявити ділянки, на яких зменшення витрат
може бути найбільш ефективним.
Кожен з наведених методів має свої переваги та недоліки. У
нинішніх ринкових умовах у кожного підприємства залишається
132

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

право вибору системи управління витратами і визначення головних
принципів, якими воно керується при виборі методу організації
планування, обліку і калькулювання витрат виробництва.
Вибір методу оцінки ефективності управління витратами
визначає якість прийнятих надалі управлінських рішень. Рішення
щодо управління витратами в підсумку роблять безпосередній вплив
на прибутковість підприємства, оскільки визначають величину
собівартості виробленої і реалізованої продукції. Необхідно
відзначити, що ефективність управління витратами на практиці
залежить від умов роботи підприємства, факторів зовнішнього та
внутрішнього середовища: узгодженість стратегічних та оперативних
цілей підприємства; використання технологій управління діяльністю
суб'єктів господарювання; інформаційне забезпечення процесу
управління в цілому та управління витратами зокрема та ін.. Часто на
практиці політика управління витратами підприємства спрямована на
їх зниження, що не завжди сприяє якості готового виробу.
1. Атамас П.Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник — К.: Центр
учбової літератури, 2009. — 440 с.
2. Вахрушева О.Б. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посібник. – Хабаровськ:
РИЦ ХГАЭП, 2009. – 196 с.

УДК 658.012.30
Дищаковська І.О., ст. гр. ЕП-41
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент.
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Сучасний світовий економічний порядок тривалий час
сприймався як складний, крихкий баланс різних сил і течій, нестійку
рівновагу відцентрових і доцентрових тенденцій. Але в останнє
десятиліття господарство в масштабі планети все більше постає як
неподільний, цілісний організм з несформованим єдиним механізмом
функціонування.
Глобальні проблеми - комплекс економічних та надбудовних
зв'язків і відносин між державами і соціальними системами,
суспільством і природою в загальнопланетарному масштабі, які
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зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і повинні вирішуватись
ними спільно. Регіональні проблеми розвитку економіки розглядають
конкретні економічні зони (країна, регіон, область).[1]
На сьогодні найважливішою проблемою розвитку економіки є
екологічні проблеми (екологія походить від того ж грецького слова
―oikia‖, що й економіка, тобто це науки про домівку, оселю), а саме
низький рівень впровадження ресурсо- та енергозберігаючих,
екологічно чистих технологій. Внаслідок цього із загального обсягу
природної речовини, що залучається у процес виробництва, форму
кінцевого продукту набуває лише 1,5 %, з надр планети щорічно
добувають майже 100 млрд тонн руди, корисних копалин і
будівельних матеріалів (по 25 тонн на кожного жителя). Причиною
загострення глобальних проблем є також швидка урбанізація
населення, зростання гігантських мегаполісів, що супроводжується
скороченням сільськогосподарських угідь, лісів, бурхливою
автомобілізацією. На 0,3 % території планети сконцентровано 40 %
всього населення, нині існують десятки міст, кількість мешканців яких
перевищує 10 млн осіб. У майбутньому чисельність цих міст і їхніх
мешканців зростатиме. [2]
На природу з одного боку давить промисловість розвинутих
країн, а з іншого боку – перенаселення бідних країн. Тобто можна
стверджувати, що економічна проблема полягає у подоланні
екологічної кризи. Останнім часом зміна клімату все більше
відображається на соціально-економічній сфері. Підвищення
температури нижчих шарів атмосфери призводить до жахливих
наслідків, змінюється режим опадів, тануть полярні льоди,
підвищується рівень світового океану, частішають повені, руйнівні
шторми, в інших регіонах поширюються посухи, горять лісні масиви.
Небезпека полягає в стрімкості зміни клімату – людство, рослинний і
тваринний світ не можуть до них швидко пристосуватися. У найбільш
уразливому положенні опиняються країни, що переживають
демографічний бум. Через потепління занепадає сільське
господарство, знижуються врожаї, починається посуха, ще більше
загострюється проблема питної води, розповсюджуються далі тропічні
хвороби.
Яскравим прикладом впливу екології на стан економіки країни
аварія на Чорнобильській АЕС, що стало для багатьох віхою, що
знаменувала початок нової ери. Але проблеми України цим не
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обмежуються. За індексом екологічної стабільності наша країна у
2010 р. посіла 102 місце з 122 країн.
Надмірне техногенне навантаження в Україні давно порушило
природну рівновагу. На одного українця припадає 300 кг техногенних
відходів – це різні забруднювачі, у першу чергу важкі метали, які
небезпечні для організму. Більше 34% українців живе в умовах
забрудненого повітря. В окремих містах і районах відхилення якості
води від норми досягає 70-80%. У таких регіонах значна частина
населення змушена використовувати для пиття недоброякісну воду,
яка є одним з чинників погіршення стану здоров‘я і в цілому –
тривалості життя. А це, у свою чергу, призводить до погіршення і так
кризової демографічної ситуації в Україні (за змістом аналогічної тій,
що склалася у розвинутих країнах).
Для багатьох країн, як і для України залишається завданням
створення обґрунтованого природоохоронного законодавства, в якому
будуть передбачені сувора відповідальність та дієві стимули. В якості
стимулів для захисту природи повинна бути використана податкова
система.
1. ЗагородніЙ А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. — К,: -Знання.
- 2000. — 587 с.

2. Мочерний С.В. Політична економія: Навчальний посібник. — К.: "Знання-Прес",
2002. — 687 с.

3. Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Сучасна економіка: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2005.
– Розділ 16.1-16.10.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Кризові явища в економіці України вимагають пошуку активних
дій щодо їх подолання і забезпечення соціально-економічного
розвитку країни. Визначальна роль у цьому належить первинній ланці
економіки будь-якої країни – підприємствам, що актуалізує пошук
шляхів забезпечення рентабельного їх функціонування, адже саме
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рентабельність функціонування підприємств є основою фінансової
міцності держави. Разом з тим, саме рентабельність є визначальним
показником в системі економічних показників і є незамінною метою
функціонування підприємства..
Проблематику рентабельності досліджують Грабовецький Б.Є.,
Мамалуй О.О., Ярошевич Н.Б.,Сіменко І.В., Косова Т.Д. Вони
розглядають питання рентабельності підприємств різних видів
економічної діяльності та надали ряд доречних та ефективних порад
щодо її підвищення.
Рентабельність – це якісний вартісний показник, який показує
рівень віддачі витрат або ступінь використання існуючих ресурсів у
процесі виробництва і реалізації товарів (робіт і послуг). Це не просто
статистичний, розрахунковий параметр, а складний комплексний
соціально-економічний критерій, що характеризує ефективність
фінансової діяльності будь-якого конкретного економічного суб'єкта,
щодо всіх інших, незалежно від розмірів і характеру економічної
діяльності.
Проблематика рентабельності підприємств охоплює питання
виникнення і нарощення прибутку в процесі господарської діяльності,
його формування у сфері обслуговування, а також розподілу та
використання для капіталізації. Особливе значення ці проблемні
питання мають для підприємств України, оскільки впродовж довгого
часу їх прибутковість залишається недостатньою не те, що для
утримування стійких позицій чи то на внутрішньому, чи на
міжнародному ринку, а й взагалі для виживання.
На сьогодні для підприємств України рентабельність є не тільки
критерієм
ефективності
їх
діяльності,
що
характеризує
результативність їх виробничо-господарської діяльності, але і життєво
важливим поштовх до нового етапу розвитку та утримання
конкурентоспроможності. Це зумовлене тим, що зростання
рентабельності створює фінансову основу для самофінансування
діяльності підприємства, а також для їх інвестиційного та
інноваційного розвитку та водночас виступає засобом виконання
зобов'язань перед бюджетом, банками, іншими організаціями й
характеризує рівень ділової активності та фінансового добробуту
працівників і власників суб‘єкта господарювання.
Основними задачами забезпечення рентабельності підприємств
є: моніторинг та оцінка виконання визначених параметрів
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рентабельності підприємства (плану, прогнозу тощо); вивчення
динаміки показників рентабельності; виявлення і кількісний вимір
впливу факторів на показники рентабельності підприємства; пошук
резервів
зростання
рентабельності
роботи
підприємства;
обґрунтування та розробка заходів щодо використання виявлених
резервів [1, c. 206].
Основними заходами підвищення рівня рентабельності
діяльності підприємства є: впровадження нової техніки та технології
виробництва; збільшення обсягів виробництва; проведення масових
рекламних заходів. Також шляхами підвищення рентабельності
підприємств є: скорочення витрат на виробництво та реалізацію
продукції; підвищення ціни; зміна структури виробництва продукції
шляхом підвищення частки високорентабельних видів продукції;
автоматизація виробництва; скорочення та уникнення непродуктивних
втрат робочого часу; усунення плинності кадрів та підвищення
трудової дисципліни; підвищення кваліфікації персоналу; скорочення
тривалості операційного циклу; оптимізація структури капіталу
підприємства; розширення діяльності у суміжному сегменті;
проникнення у нові сегменти; зміни в основній діяльності;
підвищення рівня якості та обслуговування; постійний моніторинг та
аналіз бізнес середовища тощо. Водночас необхідно системно
аналізувати рентабельність підприємств і чинники, що на неї
впливають, постійно відстежувати і встановлювати резерви
збільшення прибутку і комбінувати різноманітні шляхи підвищення
рівня рентабельності.
1. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. /
Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко та ін. – К.: Центр учбової літератури,
2012. – 528 с.
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Должанський А.М., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
АНАЛІЗ СТАНУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
З ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Для співпраці України з Європейським Союзом доцільно
здійснювати поступове приведення національного законодавства у
відповідності до вимог нормативно-правової бази Європейського
Співтовариства.
В ході проведеного дослідження були визначені розбіжності в
обсязі та структурі інформації, яка подається згідно з вимогами
Директив ЄС та згідно вимого П(С)БО. Так, згідно Директив ЄС,
річна звітність включає в себе: Баланс, Звіт про прибуток і збиток,
Примітки до звітів. Проміжна звітність не розглядається. Згідно
нормативної бази України в річну звітність крім названих форм звітів
входять: Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів. До
проміжної звітності входять: Баланс, Звіт про фінансові результати.
Нами було проведено дослідження обсягу і структури
інформації за фінансовою звітністю вітчизняних підприємств і
підприємств з держав членів ЄС та визначені певні розбіжності –
таблиця 1.
Таблиця 1
Співставлення вимог до річної звітності згідно законодавства
України та Директив ЄС
Акціонерні товариства,
банки,, страховіустанови

Згідно ДирективЄС

Згідно законодавства
України

Згідно ДирективЄС

Згідно законодавства
України

Згідно ДирективЄС

Згідно законодавства
України

Згідно ДирективЄС

Згідно законодавства
України

1
Склад
звітності

Суб'єкти,що до яких існує
громадський інтерес

Вимоги

Суб'єкти підприємництва (товариства)
Великі
Середні
Малі

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Скоро- Скороченний ченний
Так
Так
Ні
Ні
Ні

Ні

Скоро- Скороченний ченний
Ні
Ні
Ні
Ні
Так

Ні

Скоро- Скороченний ченний
Так
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Скоро- Скороченний ченний
Ні
Ні
Так
Ні Так
Так

Так Так
Так
Так
Так
Ні
Ні
Ні

Скоро- Скороченний ченний
Ні
Ні
Так
Так Так
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я звітності
Оприлюднення
Публікація
звіту керівництва

Так

Баланс

Так Так

Продовження табл. 1

Нормативно-правова база України вимагає від великих і
середніх підприємств п'ять форм фінансової звітності, а не три, як
визначено в Директиві 2013/34/ЄС.
Законодавство України, на відміну від європейського, не
вимагає обов'язкового аудиту фінансової звітності великих і середніх
підприємств. Згідно нормативної бази України не передбачено
звільнення середніх і малих товариств від складання консолідованої
фінансової звітності. В Україні не вимагається
публікація звіту
керівництва, а оприлюднення річної фінансової звітності обов'язкове
лише для акціонерних товариств, банків та страхових установ. Згідно
вимог П(С)БО 25 в України встановлена однакова кількість
показників як для суб'єктів малого підприємництва, так і для суб'єктів
мікропідприємництва.
1. Огляд стану адаптації законодавства України до aquis communautaire. – Л.: ТОВ
"Ніка-Принт". -2006. – 56 с.
2. Стратегія застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Українї:
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розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2006р. №911-р: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/911-2007%D1%80#n8.
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Луцький національний технічний університет
РОЛЬ ПРИБУТКУ ЯК ІНДИКАТОРА ПРИВАБЛИВОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВКЛАДЕНЬ
У зв'язку із необхідністю залучення фінансових ресурсів та їх
обмеженістю, не менш актуальною на сьогоднішній день постає
проблема, пов‘язана з оцінюванням та підвищенням інвестиційної
привабливості
підприємства,
оскільки
вона
виступає
як
характеристика, що надає можливість сформувати інвестору уявлення
про стан об‘єкту вкладання коштів, надійність майбутньої інвестиції,
очікувані результати від їх використання.
Будь-який суб‘єкт господарювання у процесі фінансовогосподарської діяльності створює не лише економічні блага, товари та
послуги, але й створює власний імідж, що безпосередньо впливає на
рівень його інвестиційної привабливості.
Вважається, що прибуток є основним джерелом фінансових
ресурсів на мікро- і макрорівні. А роль прибутку як показника, який
найбільш повно відображає ефективність виробництва, обсяг і якість
виробленої продукції, рівень продуктивності праці, динаміку рівня
собівартості та формує інвестиційний рейтинг підприємства.
Прибуток є важливим інструментом переливання капіталів до
галузей, що визначають науково-технічний прогрес, та концентрації
фінансових ресурсів на тих підприємствах, адміністрація і власники
яких здатні ефективно порядкувати ними.
Р. Айснер, вивчаючи ролі прибутку в інвестиційних функціях
підприємств установив, що для підприємств, чий основний капітал
менше 20 млн. доларів, прибуток грає здебільш важливу роль, як
джерело нагромадження, ніж для фірм із основним капіталом більше
325 млн. доларів. Основними причинами таких відмінностей є різна
швидкість реакції на зміни навколишньої економічної ситуації,
140

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

ступінь впливу невдалого інвестиційного вкладення й кількість
інвестиційних проектів у різних галузях [ 1, c.163].
На практиці все частіше спостерігається несумісність
покладеного на прибуток «навантаження» як джерела наповнення
бюджету і як індикатора привабливості. Підприємства намагаються
знизити рівень прибутку для зменшення податкового тиску, що
призводить до суперечливої ролі прибутку, як інвестиційного
індикатору, що впливає на інвестиційну привабливість підприємства.
Таке протиріччя свідчить не тільки про невідповідність і
необґрунтованість податкового законодавства економічним інтересам,
але й про нерозуміння природи прибутку і його ролі для підприємства
й для країни в цілому.
За даними Держстату, кількість збиткових промислових
підприємств в Україні за січень-червень 2013 збільшилася порівняно з
відповідним періодом минулого року з 44,8% до 45,1% [3].
Прибуток є головною рушійною силою економіки ринкового
типу, основним спонукальним мотивом діяльності підприємців в
умовах ринку, певним гарантом прогресу економічної системи, а
відсутність прибутку – яскравий доказ регресу й соціальної
напруженості.
В економіці приймається норма 5-10% мінімального
припустимого доходу інвестування у виробництві. А при вкладеннях у
нову техніку, строк окупності якої довше, норма прибутковості ще
менше. Тобто підприємство може забезпечити мінімальну норму
доходу, за якої вкладення капіталів вважається ефективним а процес
максимізації прибутку не виходить на перший план [2, c. 108-110].
Привабливість
інвестицій
зумовлена
передбачуваним
прибутком, а не отриманим раніше або прибутком, який підприємство
отримує сьогодні. Тому, чи буде потенційний інвестор робити нові
вкладення визначається не тим, який прибуток дали попередні
інвестиції, а тим, який прибуток передбачається отримати.
Отже, правильне розуміння природи прибутку, причин її
виникнення зменшить ризики й збільшить ефективність вкладення
інвестицій.
1. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия
экономических решений: Учебн. пособие / О.В. Ефимова. – М.: «Омега-Л», 2009. 350 с.
2. Кукурудза І. Політична економія: матеріали до лекцій та семінарів / Черкаський
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національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Вид. 2-ге, доп. — Черкаси : Вид.
від. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2007. — 368c.
3. Кількість збиткових підприємств. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Економіки України за ринкових умов господарювання вимагає
адекватних змін в системі бухгалтерського обліку. Обліковій політиці
належить організація бухгалтерського обліку, яка дає можливість
використовувати різні підходи до відображення в обліку та звітності
господарських операцій. За допомогою елементів облікової політики
можна впливати на результати діяльності окремих звітних періодів.
Виходячи з вищезазначеного вибір елементів облікової політики має
велике практичне значення.
Економічну суть поняття облікової політики чітко визначено у
законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», згідно з яким облікова політика – це сукупність принципів,
методів і процедур, що використовуються підприємством для
складання і подання фінансової звітності [1]. На думку професора
М.С. Пушкаря, дане визначення не є точним і повним, а потребує
доповнення про способи організації та форми бухгалтерського обліку,
а також про наказ, який має визначити облікову політику
підприємства [2, c. 238].
На нашу думку, облікова політика є комплексом методичних
прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського
обліку фінансово-господарської діяльності підприємства і складання
звітності, які підприємство самостійно обирає або розробляє,
виходячи з особливостей його діяльності.
Варто зазначити, що для підприємств торгівельної галузі, як
зазначає професор М.С. Пушкар, для управління збутом необхідна
інформація відносно аналізу поточного стану та розробки стратегії
фірми, який передбачає визначення відповідності досягнутих
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результатів поставленій загальній меті – оптимізації прибутку,
максимізації обсягів продажу, збільшення ринкової частки, оновлення
продукції тощо [5, c. 166].
В наказі про облікову політику щодо результатів діяльності
підприємства повинні міститись такі елементи як:робочий план
рахунків бухгалтерського обліку, який містить синтетичні й
аналітичні рахунки;форми первинних документів, необхідних для
оформлення господарських операцій; форми документів для
внутрішньої звітності;правила документообігу і технологія обробки
облікової інформації;порядок коригування фінансової звітності, яка
оприлюднюється, на вплив інфляції;визнання доходів і витрат,
фінансових результатів і порядок розподілу прибутку;формування
інформації про доходи, витрати, фінансові результати звітних
сегментів.
Якість наказу про облікову політику залежить від розуміння
стратегічних цілей підприємства, знання сучасної позиції
підприємства у бізнес-середовищі. Розробка та прийняття облікової
політики підприємством дозволить відображати лише достовірну
інформацію щодо фінансового стану та результатів діяльності, сприяє
покращенню бухгалтерського обліку та звітності, що в кінцевому
підсумку забезпечить ефективність прийняття рішень і діяльності
підприємства.
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16
липня 1999 р. № 996-XIV: [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Сучасні проблеми обліку: [монографія] / За ред. докт. екон. наук, проф. М.С.
Пушкаря. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 268 с.
3. Щирба М.Т. Облікова політика в системі управлінського обліку: [монографія] /
М.Т. Щирба. Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – 340 с.
4. Пушкар М.С. Теорія і практика формування облікової політики: [монографія] / М.С.
Пушкар, М.Т. Щирба; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. –
Тернопіль: Карт-бланш, 2010. – 260 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
УКРАЇНИ ЯК НЕВІД‘ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ СУЧАСНОГО
ГЛОБАЛЬНОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціальноекономічною
системою,
оскільки
його
розвиток
сприяє
акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну
сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці
соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної
людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними
паперами. Сучасні ринки цінних паперів є складною динамічною
системою, яка постійно зазнає змін і трансформацій. За останні кілька
десятиліть національні ринки цінних паперів зазнали істотних
перемін, пов'язаних з відповідними змінами у світовому економічному
середовищі [1, с.116-118]. За сучасних глобалізаційних умов розвитку
оборот цінних паперів стає однією з основних галузей фінансової
сфери, без якої даремно сподіватися на ефективне функціонування
складного механізму ринкової економіки. Становлення ринкових
відносин призвело не тільки до трансформації існуючих раніше форм і
методів управління, а й до зміни технології функціонування товарних
і фінансових ринків, модернізації усіх сфер економіки [3, с.52].
Наразі дедалі більше іноземних інвесторів віддають перевагу
розміщенню своїх коштів на фондовому ринку, який, незважаючи на
циклічні коливання, впевнено зростає. Але далеко не кожен
потенційний інвестор ринку України має можливість здійснювати
інвестування у цінні папери. Причиною цього є ряд явищ: від
непоінформованості та браку знань потенційного споживача послуг
фондового ринку, до негативних явищ як на самому ринку, так і в
економіці країни загалом [2]. Загалом
до
основних
проблем
функціонування вітчизняного ринку цінних паперів можна віднести:
непоінформованість та брак знань потенційного інвестора; недостатня
прозорість ринку цінних паперів; незначний рівень розвиток ринку
деривативів; світові ціни на ресурси, за відсутності незалежного
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контролю за ними з боку світової спільноти ТНК. Зважаючи на дані
проблемні моменти доцільно запропонувати комплекс заходів з
реформування фондового ринку України, які будуть спрямовані на
забезпечення його ефективного функціонування: підвищення
капіталізації та ліквідності організованого ринку цінних паперів;
створення універсальної національної біржі, яка діятиме на принципах
регульованих ринків ЄС і здатна інтегруватися у світовий фінансовий
простір; підвищення прозорості операцій на фондовому ринку та
інформації емітента щодо свого фінансового стану та результатів
діяльності згідно з вимогами Міжнародної організації комісій з цінних
паперів; удосконалення інституційної структури ринків капіталу з
метою диверсифікації ресурсної бази та залучення заощаджень
населення.
Отже, усунення існуючих недоліків на вітчизняному фондовому
ринку та приведення його до світових стандартів функціонування,
необхідно починати з системного аналізу законодавчої та нормативної
бази, що регулює функціонування ринку цінних паперів, уточнення
всіх причинно-наслідкових зв‘язків на ньому, усунення негативних
явищ в процесії взаємодії його учасників.
Також у зв‘язку з поширенням процесів глобалізації на
фондовий ринок варто розширювати регулятивний вплив
національних органів влади та міжнародних економічних інститутів,
які мають координувати діяльність у цій сфері. Тому процеси
інтеграції у світовий та європейський фінансові ринки потребують
вироблення стратегії розвитку вітчизняного ринку цінних паперів, в
основі якої має бути використання сучасних фінансово-кредитних
технологій, адаптованих до специфічних умов національної
економіки, а також гармонізація української законодавчої бази щодо
фінансових ринків з європейським та міжнародним законодавством.
Таким чином, здійснення послідовної цілеспрямованої політики
формування ефективного ринку цінних паперів є принципово
важливою складовою завершення процесу ринкової трансформації
вітчизняної економіки, забезпечення інституційної збалансованості
останньої,
суттєвим
чинником
зміцнення
національної
конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.
1. Бєлозорова
Л.С.
Шляхи розвитку фондового ринку / Л.С. Бєлозорова,
Н.М. Калиниченко // Фінанси України. – 2009. – с. 115-120.
2. Горобець І.Ю. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку у 2012р. /
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І.Ю. Горобець // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libfor.com /index.php.
3. Український фондовий ринок 2012р. – 72с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/134015412.pdf
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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ
РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Україна вступила на шлях побудови ринку цінних паперів у той
час, коли у світовій практиці сформувалися принципи та механізми
державного й наддержавного регулювання фінансових ринків. Це дає
нашій країні змогу не повторювати помилок, що припускалися інші
держави, а створити оптимальний механізм функціонування ринку
цінних паперів, спираючись на міжнародний досвід та національні
особливості [3].
Державне регулювання ринку цінних паперів – це здійснення
державою комплексу заходів щодо упорядкування, контролю та
нагляду за ринком цінних паперів. Воно здійснюється з метою
реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних
паперів; отримання учасниками ринку цінних паперів інформації про
умови випуску та обігу цінних паперів, результати фінансовогосподарської діяльності емітентів; гарантування прав власності на
цінних паперів; захист прав учасників фондового ринку; інтеграція до
європейського та світового фондового ринку. [2]
Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників
ринку цінних паперів в межах своїх повноважень, які призначаються
чинним законодавством. Функції інституту-регулятора на біржовому
фондовому ринку виконує Українська фондова біржа, а на
позабіржовому – Українська асоціація торговців цінними паперами [1,
c. 37]. Державними органами регулювання ринку цінних паперів є
Міністерство фінансів, Національний банк, Фонд державного майна
України.
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Оскільки державно-правове регулювання за своїм характером є,
головним чином, загальнообов‘язковим та базується на можливості
застосування примусу, державні органи, які здійснюють таке
регулювання в сфері фондового ринку, повинні дотримуватися в своїй
діяльності правила ―дозволено лише те, що дозволяється законом ‖.
На відміну від нього, інституційно-правове регулювання за своїм
характером є, головним чином, конкретно обов‘язковим, значною
мірою самоврядним, раціональним, моральним, орієнтованим на
ринкову доцільність [5].
Крім органів державного регулювання на ринок цінних паперів
діють саморегульовані організації (СРО), які добровільно об‘єднують
професійних учасників ринку цінних паперів, не мають на меті
отримання прибутку і створені для захисту інтересів власників цінних
паперів та інших учасників ринку цінних паперів [1, c.40].
Можна виділити такі напрями регулювання ринку цінних
паперів: забезпечення захисту прав інвесторів, прозорості,
справедливості й ефективності фондового ринку, зниження ризиків
учасників ринку в операціях з цінними паперами; створення
атмосфери довіри як серед учасників фінансових ринків, так і серед
потенційних інвесторів; створення сприятливих умов і забезпечення
однакових можливостей для учасників фондового ринку; заохочення
нових учасників до діяльності на фінансових ринків, оптимізація
процедур входження на фінансових ринків; сприяння процесам
впровадження нових фінансових інструментів та забезпечення
вільного доступу до інформації. [4]
Отже, ринок цінних паперів відіграє важливу роль в системі
перерозподілу фінансових ресурсів держави, а також необхідний для
нормального функціонування ринкової економіки. Тому відновлення і
регулювання розвитку фондового ринку є однією з першочергових
завдань, що стоять перед урядом, для рішення якої необхідне
прийняття довгострокової державної програми розвитку і
регулювання фондового ринку і суворий контроль за її виконанням.
1. Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні /
З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 37-42.
2. Денисенко М.П. Фондовий ринок України: ретроспектива та погляд у майбутнє //
Акционер. - 2011.
3. Дегтярьова Н., Виходцев О. Ефективний ринок цінних паперів // Ринок цінних
паперів України. – 2009 р.
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4. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М. Чистов, Никифоров
А. Є., Т.Ф. Куцеко та ін. - К.: КНЕУ, 2010
5. Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні, 2012 р, - 170-182
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem
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СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ У НІМЕЧИННІ
Однією з найбільших проблем сучасних банківських систем є
організація надійного захисту інтересів вкладників. На сьогоднішній
день система страхування створена у 68 країнах світу, 32 з яких –
європейські, не мають чітких міжнародних орієнтирів, за якими
можна було б оцінювати їхню ефективність.
За даними МВФ, страхування депозитів нині прийнято в понад
70 країнах: у Європі (окрім Албанії), США і Канаді, 10 африканських,
12 латиноамериканських і 8 азіатських державах. Кожна система
страхування депозитів має свої національні риси [1].
Німечинна має розгалужену мережу страхування банківських
внесків, до якої входять Фонд страхування депозитів приватних
банків, Фонд страхування депозитів ощадних кас і Страховий фонд
кооперативних банків. Центральний банк країни безпосередньо не
впливає на систему страхування. Страхуються практично всі види
внесків, за винятком міжбанківських і деяких боргових зобов‘язань на
пред‘явника.
Керівництво банківської асоціації корегує порядок стягнення
внесків і має право припинити збір внесків після досягнення фондом
достатнього розміру або навпаки, подвоїти величину внеску, якщо
коштів недостатньо. Фонд страхування депозитів ощадних кас - це
додатковий засіб захисту інтересів вкладників. Оскільки такі каси
знаходяться на «казенному забезпеченні», яке вже саме по собі є
надійною гарантією, то за розрахункову базу внесків до фондів
прийняті не пасиви, а активи ощадкас, оскільки в кризових ситуаціях
кошти фондів спрямовують на покриття збитків від неповернених
коштів. Загальний обсяг регіональних фондів - 3% сумарних
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клієнтських вимог ощадкас [2]. На відміну від приватних банків, вони
мають декілька страхових фондів, оскільки в їхній діяльності важливе
значення має принцип регіональності, інакше кажучи, - чітко
встановленого простору для ведення операцій. Інший еле
Страховий фонд кооперативних банків діє через Союз
кооперативних банків. На його спецрахунку зберігаються 10% всіх
внесків, а 90% – на рахунках регіональних аудиторських об‘єднань,
що управляють цими коштами за дорученням Союзу. Необхідні
гарантії утворюються завдяки тому, що кооперативні банки беруть на
себе гарантійні зобов‘язання в обсязі 60% від сум, що утворюються
після корегування статей банківського балансу [2].
Отже, системи страхування внесків у Німеччини є дієва,
ефективна і така, що відповідає поставленим завданням. Вона
підтвердила свою ефективність у періоди банківських, економічний та
фінансових криз. Україні є, що запозичити для себе на рахунок
організації страхування депозитів, але для цього потрібно
удосконалити систему гарантування вкладів фізичних осіб.
1. Іщенко О. Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у
світлі євроінтеграції // О. Іщенко. - Вісник НБУ. – 2008. – №5. – С. 52-58.
2. Інформаційно-аналітичний портал українського агентства фінансового розвитку.
[Електронний
ресурс].
//
Режим
доступу:
http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/059.htm
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПОТОЧНИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА
Контроль є однією з обов'язкових і важливих функцій в
діяльності підприємства. Основною метою системи контролю є
своєчасне виявлення відхилень та здійснення адекватних
управлінських заходів для досягнення поставлених цілей
діяльності[1].
Питання
контролю
господарської
діяльності
підприємств висвітлені у працях вітчизняних вчених, а саме Ф.Ф.
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Бутинця, Столяр Л.Г[3], Сторожук Т.М.[2], В.Б. Костюка[1] та інших
вчених. Незважаючи на наявність значної кількості наукових праць
пов‘язаних з контролем господарської діяльності підприємств,
залишаються невирішеними значне коло проблемних питань. Зокрема,
вченими не приділено значної уваги організації та методики контролю
діяльності за галузями економіки, а саме у сфері сільського
господарства.
Галузеві особливості сільського господарства суттєво
впливають на організацію і технологію виробництва, та відповідно, на
побудову бухгалтерського обліку та контролю. До таких специфічних
об‘єктів обліку відносяться поточні біологічні активи тваринництва. У
процесі їх вирощування відбуваються біологічні перетворення,
збільшується поголів‘я тварин за рахунок одержання приплоду,
придбання худоби тощо. Тварини дають приріст, з часом змінюють
статево виробничі групи. Всі ці процеси мають підлягати контролю.
Внутрішній контроль на сільськогосподарському підприємстві
сфери тваринництва здійснюється з метою успішного функціонування
підприємства, підвищення рівня рентабельності, збереження та
збагачення його активів, забезпечення ефективного функціонування
підприємства та його стійкості й максимального розвитку в умовах
конкурентного середовища, отримання мінімуму ризиків діяльності.
У процесі здійснення господарської діяльності не на кожному
сільськогосподарському підприємстві існує ефективна система
внутрішнього контролю. Ряд теоретико-методичних питань щодо
контролю поточних біологічних активів тваринництва цього часу не
набули належного висвітлення і потребують більш докладного
дослідження. Основною проблемою залишається організація та
методика внутрішнього контролю поточних біологічних активів
тваринництва.
При проведенні внутрішнього контролю поточних біологічних
активів тваринництва необхідно: затвердити накази, положення,
інструкції, та забезпечити дотримання їх працівниками підприємства.
―Організація внутрішнього контролю,‖ ‒ пише Т.М. Строжук, ―
покладена на керівника і головного бухгалтера підприємства. При
цьому можливим є ведення внутрішнього контролю спеціальним
підрозділом на підприємстві‖ [2].
Для правильного здійснення внутрішнього контролю,
отримання достовірних даних найефективнішим методом контролю за
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наявністю і рухом поточних біологічних активів тваринництва є
визначення їх фактичного стану, тобто проведення інвентаризації.
З урахуванням інформаційних запитів суб‘єктів внутрішнього
контролю, організацію і методику проведення внутрішнього контролю
операцій з поточними біологічними активами тваринництва необхідно
будувати з урахуванням галузевих особливостей діяльності
сільськогосподарських підприємств.
1. Костюк Д. Інвентаризація: порядок проведення та відображення в обліку / Д.
Костюк // Податки та бухгалтерський облік. − 2001. − № 4(353). − С.14
2. Сторожук Т.М. Проблеми оцінки біологічних активів / Т.М. Сторожук // Збірник тез
та виступів на ІІ Міжнародної науково-практичній конференції (Київ, 19-20 жовтня
2006 р.). – К, 2006. – С. 53-54
3. Столяр Л.Г. Організаціявнутрішнього контролю / Л.Г. Столяр [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/inek/208/еоо
4. Бутинець, Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку : підручник / Ф. Ф. Бутинець,
О. П. Войналович, І. Л. Томашевська ; за ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута,
2006. – 528 с

УДК 657.243:347.451.2:004.4
Ермакович А.В, Ахраменко К.М., ст. гр. ТЭТ-111
*Научный руководитель: Алейникова Ю.А., ассистент
Могилевский государственный университет продовольствия
ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ БУХГАЛТЕРА В ОПТОВОМ
ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ НА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРАХ, ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ПРОГРАММЕ
«1С: БУХГАЛТЕРИЯ» ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
УЧЕТА СРОКОВ ГОДНОСТИ ТОВАРОВ
Программа «1С: Бухгалтерия» в настоящее время широко
используется в РБ как инструмент для ведения бухгалтерского учета в
оптовых
торговых
организациях,
специализирующихся
на
продовольственных товарах, но данная программа не оснащена
специальной функцией ведения автоматизированного учета сроков
годности товаров, имеющихся в наличии на складе, тем самым работа
бухгалтера усложняется.
Оптовая торговля продовольственными товарами имеет особую
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специфику по сравнению с оптовой торговлей непродовольственными
товарами, которая заключается в жестком обязательном учете сроков
годности товаров. А так как абсолютное большинство оптовых
организаций РБ использует для бухгалтерского учета программу «1С:
Бухгалтерия», поэтому актуально проведение исследования,
направленного на оптимизацию работы бухгалтера в оптовом
торговом предприятии, специализирующемся на продовольственных
товарах,
котораябыисключаларучнуюпроверкусоответстиясроковгодноститова
ров. Данная модификация будет также полезна при ведении
бухгалтерского учета в оптовых торговых предприятиях любой
специализации.
Проблема может быть решена за счет разработки
дополнительной функции в
программе «1С: Бухгалтерия» для
автоматизированного учета сроков годности товаров. Ее достоинство
в том, что она позволит отслеживать некачественные товары (с уже
истекшим сроком годности) и иметь в виду те из них, у которых срок
реализации уже на исходе. Таким образом можно будет избежать
убытков, связанных с текущей деятельностью организации.
УДК 657
Євтушок Н.В., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В УКРАЇНІ
Для
здійснення
виробничо-господарської
діяльності
підприємствами всіх форм власності та галузей економіки
використовуються виробничі запаси, які є найбільш важливою і
значною частиною активів підприємства. Вони займають особливе
місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат
підприємств різних сфер діяльності. Виробничі запаси є складовою
частиною групи матеріальних ресурсів, які формують економічні
(виробничі) ресурси .
Правильна організація надходження або ж вибуття запасів
сприяє раціональному процесу виробництва на всіх стадіях обробки і
152

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

випуску готової продукції виробничого підприємства . Згідно з
П(С)БО 9 «Запаси» - це активи, які утримуються для подальшого
продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у
процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту
виробництва; утримуються для споживання під час виробництва
продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління
підприємством. Облік виробничих запасів передбачено планом
рахунків ведеться на рахунку 20 "Виробничі запаси"[1]
Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність
даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих
запасі. За сучасних економічних умов, при переході діяльності
економічних суб‗єктів на ринкові відносини, правильна організація
бухгалтерського обліку виробничих запасів є необхідною умовою для
діяльності підприємства. Для оцінки рівнів виробничих запасів та
визначення, який запас доцільно поповнювати і яким може бути обсяг
замовлення, важливу роль виконує система управління запасами.
Система управління запасами характеризується великою
кількістю факторів, які впливають на її ефективність. Загальні вимоги,
які висуваються до такої системи, залежать від таких цілей:
орієнтованих на підприємство: швидкість отримання матеріалів,
товарів та інформації; орієнтованих на ринок: відповідність
управління ринковій стратегії; здатність до адаптації; пов‘язаних із
системною інтеграцією: розподіл завдань управління за видами
продукції; цілісна система персональної відповідальності за
виконання
замовлення;орієнтованих
на
виробничий
потік:
систематичність контролю за процесами управління у виробництві;
узгодження окремих процесів управління.
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на
баланс підприємства за первісною вартістю. При цьому, надходження
запасів на підприємство можливе шляхом придбання їх за плату,
виготовлення власними силами підприємства, внесення до статутного
капіталу, одержання підприємством безоплатно;
Проблемі обліку виробничих запасів приділяється значна увага,
оскільки від організації їх обліку залежить розвиток як підприємства
так і економіки країни в цілому.
Актуальною на сьогодні є проблема переходу на
комп‘ютеризовану форму обліку, оскільки ще багато підприємств
ведуть журнально-ордерну форму обліку. Це дуже трудомісткий
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процес, особливо враховуючи специфіку обліку в сільському
господарстві. Облік виробничих запасів неможливий без застосування
комп‘ютерних технологій.
Контроль за запасами необхідно здійснювати у відповідності з
наступними принципами: завозити матеріали необхідно лише ті, що
використовуються у виробництві; розмір запасу кожного виду
сировини та матеріалів встановлювати з урахуванням середнього
виробничого запасу, який містить поточну потребу, підготовчий та
гарантійний запаси; зберігання запасів організовувати за сучасними
ресурсозберігаючими технологіями;запаси повинні підлягати повному
обліку, маркуванню та етикетуванню;встановити єдиний принцип
відпуску сировини та матеріалів у виробництво - за методом середніх
цін.
Для організації безперебійного постачання, розміщення,
зберігання і видачі виробничих запасів велику роль грає правильно
організоване складське господарство, тому що в діяльності
підприємства не завжди можна добитися повного узгодження темпів
постачання матеріальних ресурсів, темпів виробництва і збуту готової
продукції. Формування достовірної інформації про наявність та рух
виробничих запасів і правильне ведення бухгалтерського обліку їх
вартості забезпечує достовірність фінансової звітності. Саме тому
питання удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів є
актуальними.
Отже, бухгалтери підприємств повинні самостійно вирішувати,
як організувати аналітичний облік виробничих запасів та їх оцінку
залежно від конкретних умов діяльності підприємства і ведення
бухгалтерського обліку. Завдання бухгалтера – обрати такий спосіб
організації обліку запасів, який найбільшою мірою відповідає умовам
діяльності підприємства. Також щоб не мати проблем з податком на
прибуток та достовірно і правильно розраховувати собівартість,
пропонується поряд з веденням обліку запасів на підприємстві
користуватися послугами незалежної оцінки. Для полегшення роботи
з обліку виробничих запасів необхідно обирати той метод вибуття
запасів, який найбільше підходить для певної галузі.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
2. Палий В. Ф.Теория бухгалтерского учѐта: современные проблемы / В. Ф. Палий. –
М. : Изд. "Бухгалтерский учѐт", 2007. –88 с.
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КЛАСИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В
ЕКОНОМІЦІ
При вивченні складних економічних процесів та явищ часто
застосовується моделювання.
Модель – це спеціально створений об‘єкт, на якому
відтворюються певні характеристики досліджуваного явища.
Моделювання – це конкретне відтворення цих характеристик,
що дає змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення
експериментів над ним.
Моделювання
допомагає
виокремити,
уособити
та
проаналізувати суттєві для даного об‘єкта характеристики
(властивості, взаємозв‘язки, структурні та функціональні параметри).
Здійснюючи аналіз наукових, науково-методичних і навчальних
видань з економічного моделювання, слід вказати на авторів, які
займалися вивченням даної теми.
Це Соколовська Г.А. ―Моделювання економічного аналізу
діяльності підприємства‖ (Одеса, 1996), Костоглодов Д.Д., Харісова
Л.М. ―Моделювання фінансів‖ (Ірпінь, 2002), Примостка Л.О.
Васильєва А.А., Волгін Н.А. та інші вчені.
Математичні моделі, що використовуються в економіці, можна
поділити на класи за рядом ознак.
Залежно від особливостей об‘єкта моделювання та
застосованого математичного інструментарію виокремлюють такі
моделі:
мікроекономічні;
макроекономічні;
теоретичні;
прикладні;
статичні;
динамічні;
детерміновані;
стохастичні;
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оптимізаційні.
Мікроекономічні моделі описують взаємодію структурних і
функціональних складових економіки або поведінку окремої
складової в ринковому середовищі.
Макроекономічні моделі описують економіку загалом,
пов‘язуючи між собою узагальнені матеріальні та фінансові
показники: ВВП, споживання, інвестиції, зайнятість, процентну
ставку, кількість грошей тощо.
Теоретичні моделі дають змогу вивчати загальні властивості
економіки та її характерних елементів і отримувати нові результати на
підставі формальних припущень.
За допомогою прикладних моделей можна оцінити певні
економічні показники, надати їм конкретних значень виходячи з
відповідної статистичної інформації.
У статичних моделях описується стан економічного об‘єкта в
певний момент чи період часу а динамічні моделі вивчають
взаємозв‘язки економічних змінних у часі.
Детерміновані моделі передбачають жорсткі функціональні
зв‘язки між змінними моделі, а стохастичні – припускають наявність
випадкових впливів на досліджувані показники.
Оптимізаційні моделі найчастіше застосовують на мікрорівні:
вони дають змогу визначати найкращі рішення в умовах обмежених
можливостей.
Математичне моделювання завдяки застосуванню потужного
математичного апарату є найефективнішим і найдосконалішим
методом. У свою чергу, математичні методи не можуть
застосовуватися безпосередньо щодо дійсності, а лише щодо
математичних моделей того чи іншого кола явищ.
1. Березін О.В. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін, Л.М. Березіна,
Н.В. Бутенко. – К.: Знання, 2013. – 390 с. – (Вища освіта ХХІ століття). ISBN 978966-346-548-7
2. Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності
підприємства / Т. С. Голубєва, І. В. Колос // Актуальні проблеми економіки. – 2006.
– № 5. – С. 66-71.
3. Гранберг А.Г. Математичні моделі соціалістичної економіки / А.Г. Гранберг. – М.:
Економіка, 1988.
4. Замков О.О. Математичні методи в економіці: посіб. / О.О. Замков, Товстопятенко
А.В. – М.: Дис., 2005.
5. Канторович Л.В. Оптимальні рішення в економіці / Л.В. Канторович, А.Б. Жменька.
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– М.: Наука, 1979.
6. Лотів А. В. Введення в економіко-математичне моделювання / А.В. Лотів. – М.:
Наука, 1984.
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НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ РОЗБІЖНОСТЕЙ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО І ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ
Однією з основних передумов забезпечення стабільної
економіки на сучасному етапі розвитку України є ефективне
функціонування взаємопов‘язаних систем бухгалтерського та
податкового обліку.
Згідно закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» №996 від 16 липня 1999. бухгалтерський облік –
це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення,
узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття рішень [1].
Необхідно вказати на те, що в Україні термін «податковий
облік» вперше з‘явився в редакції Закону України «Про
оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997р.
До 1997 р. розмежування бухгалтерського обліку на фінансовий
та податковий не існувало. Будь-які зміни в податковому
законодавстві зумовлювали відповідні зміни в методології
бухгалтерського
обліку.
Над
питаннями
податкового
і
бухгалтерського обліку працювали такі науковці і практики як
Є.Ковальчук, С. Бобрівець, Т. Редзюк, В. Панасик, В. Сердюк,
Л. Чернелевський, Н. Таврикіна, однак дослідження проблем та
перспектив бухгалтерського та податкового обліку залишається
актуальним.
Відповідно до нині діючої законодавчої бази, існує ряд
розбіжностей між податковим та бухгалтерським обліком:
метою фінансового обліку є комплексна оцінка реального
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фінансового стану підприємства і його методологія регулюється
виключно Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а мета
податкового обліку полягає у здійсненні фіскальних і регуляторних
функцій. Податковий облік регулюється нормами ПКУ, або ж
інструктивними матеріалами податкової адміністрації України;
багатьом підприємствам потрібно розраховувати собівартість
окремо для цілей складання фінансової звітності та окремо для цілей
оподаткування (це призводить до значних витрат часу);
відмінність у призначенні бухгалтерської і податкової
звітності (якщо за даними першої можна охарактеризувати
фінансовий стан підприємства, то за даними другої стан розрахунків з
бюджетом за відповідними податками);
відображення операцій за договорами фінансового і
оперативного лізингу. Поняття фінансового лізингу наведене у ПКУ, у
правовому полі відрізняється від понять, наведених в інших
нормативно-правових актах. Також у бухгалтерському обліку рамки
операційної оренди є ширшими за податковий облік. [3].
Різні підходи у порядку нарахування амортизації:
- у податковому обліку не підлягають амортизації невиробничі
та безкоштовно отримані, за деяким винятком, основні засоби, тоді як
у бухгалтерському обліку їх амортизують у загальному порядку [4];
- непорівнянні передумови проведення переоцінки основних
засобів;
- витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші види
поліпшення основних засобів у межах 10 % сукупної балансової
вартості основних засобів у податковому обліку включаються до
складу витрат, а понад цей ліміт – підлягають амортизації. У
бухгалтерському обліку до витрат дозволено зараховувати виключно
ті з них, що здійснені з метою підтримання об‘єктів у робочому стані,
а будь-які витрати, що передбачають збільшення майбутніх вигід,
очікуваних від використання об‘єкта основних засобів (модернізація,
модифікація, добудова, реконструкція), збільшують їх первісну
вартість та підлягають амортизації;
- мінімальні терміни експлуатації та нарахування амортизації за
об‘єктами основних засобів відповідно до ПКУ без застосування
подібних обмежень у бухгалтерському обліку;
- проведення в бухгалтерському обліку дооцінки (уцінки)
залишкової вартості об‘єктів основних засобів та заборона
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відображати результати дооцінки (уцінки) при визначенні об‘єкта
оподаткування за ПКУ [2].
Разом з тим фінансовий і податковий облік мають не тільки
відмінності, але й спільні риси:
1) різні податкові показники формуються і обчислюються за
допомогою даних бухгалтерського обліку;
2) обидва вони базуються на одних і тих самих первинних
документах;
3) фіксують одні й ті ж дані і факти господарського обліку;
4) ці види обліку ведуть одні й ті ж спеціалісти – бухгалтери;
5) основна частина інформації, отриманої у системі
бухгалтерського і податкового обліку призначена для зовнішніх
користувачів.
Ми вважаємо, що для удосконалення роботи підприємств
необхідно здійснити спрощення податкового обліку і максимально
наблизити його показники до системи бухгалтерського обліку. Це
забезпечить підвищення контрольованості господарських операцій та
упередження ухилень від оподаткування.
Також необхідно переглянути звітність про податок на додану
вартість, в основному це стосується моменту виписування податкової
накладної. Оскільки підприємства-покупці змушені нести додаткові
витрати на транспорт, відрядження, зарплату лише тому, що існує
вимога щодо запису ПДВ винятково на основі податкових накладних.
Необхідно розвивати професійні організації бухгалтерів в
Україні. Займатись пошуком співпраці з Міжнародною Федерацією
бухгалтерів, Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності, що
дасть можливість мати стійкі джерела інформації про всі зміни, які
вносяться в діючі міжнародні стандарти і про нові стандарти, що
приймаються.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://rada.gov.ua/
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом
Міністерства фінансів України від 24.09.2004 р. № 591. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://rada.gov.ua/
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене
наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92[Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://rada.gov.ua/
1.
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Зайко Т.М., ст. гр. МЕз-41
*Науковий керівник: Лютак О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ
СКЛАДОВОЇ ТРАНСКОРДОННОГО РЕГІОНУ
Не зважаючи на те, що зародження туризму відноситься до
Стародавнього світу, до теперішнього часу ще не існує єдиного підходу до
визначення його сутності та понятійного апарата. Варто зауважити, що
формування визначення поняття «туризм» відбувалося паралельно до
розвитку даного явища. Спочатку туризм не являвся об‘єктом наукового
дослідження, але в ХХ ст., внаслідок зростання туристичних потоків та
їхнього впливу на національні економіки країн, виникає гостра
необхідність чіткого визначення даної дефініції.
Проаналізувавши та врахувавши сучасний рівень дослідження
даного поняття, на нашу думку, слід виділити наступні чотири підходи до
визначення даної категорії: соціально-культурний (функціональний),
нормативний, міграційний та економічний.
Згідно економічного підходу, сучасні категорії туризму, на нашу
думку, слід поділити на три підгрупи: визначення, що характеризують
туризм як галузь; визначення, що характеризують туризм як відносини, та
визначення, що характеризують туризм як діяльність.
Розвиток туристичних зв‘язків у транскордонному регіоні є
важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення
дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння. Саме тому, слід
врахувати і у повній мірі використати туристично-рекреаційний потенціал
у транскордонному регіоні. Зрозуміло, що така постановка питання є
досить умовною, але на рівні концептуального обґрунтування програм на
найближчу перспективу, перевагу слід віддати поглибленню співпраці у
розбудові інфраструктури туристичної галузі у прикордонних регіонах. Всі
плани, програми та проекти щодо розвитку туристичної індустрії повинні
бути максимально зорієнтовані не тільки на створення належних умов для
туристів, а й на забезпечення високого комфорту проживання місцевих
жителів регіону. Іншими словами, розвиток туристичної галузі треба
розглядати як фактор стабілізації місцевих ринків праці та розширення
зайнятості населення транскордонних утворень.
160

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

УДК 658.012.32
Запорожець І., ст. гр. ОАс-09-3
*Науковий керівник: Погрібна О.П., к.е.н., доцент
Криворізький економічний інститут
ПРЕСТАВНИЦЬКІ ВИТРАТИ: СКЛАД ТА ОСОБЛИВОСТІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Безліч підприємств стикається з необхідністю проводити
представницькі заходи. Витрати на зустрічі з контрагентами та
переговори, на яких встановлюють або підтримують співробітництво,
стали невід‘ємною складовою витрат підприємств.
Представницькі витрати – це витрати, які спрямовані на
проведення прийомів представників, делегацій, клієнтів ( в тому числі
потенційних), а також підтримка та розширення ділових відносин
підприємств в процесі господарської діяльності.
До складу представницьких відносяться витрати на:
проведення офіційних прийомів (сніданку, обіду, вечері)
представників;
транспортне забезпечення представників;
заходів культурної програми;
буфетне обслуговування під час переговорів;
оплата послуг перекладача, який не знаходиться у штаті
підприємства;
оплата номерів у готелях і таке інше.
Прийом представників може проводитись як в офісі
підприємства, так і за його межами. Буфетне обслуговування сторона,
яка приймає представників, може забезпечити самостійно або із
залученням підприємств ресторанного господарства.
Представницькі витрати умовно розподіляються на три групи:
постійні – вартість кави, чаю, цукерок, якими пригощають
клієнтів,
сума
амортизації
кавоварки,
холодильника,
які
використовуються на підприємстві для обслуговування клієнтів, які
очікують зустрічі і тому подібне;
періодичні – вечеря директора в ресторані з діловим
партнером; оренда банкетного залу для прийому гостей, клієнтів,
партнерів; проживання делегацій в готелі за рахунок приймаючої
сторони;
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складні – вартість квітів, подарунків, які вручають клієнтам та
партнерам на представницьких заходах, святах, ювілеях.
Облік представницьких витрат має певні особливості.
Так, згідно п. 18 П(С)БО 16 «Витрати» [2] представницькі
витрати належать до адміністративних. Якщо ж понесені витрати
позиціонуються з рекламою або залученням клієнтів, їх класифікують
як витрати на збут (п. 19 П(С)БО 16 ).
Отже, склад представницьких витрат в кожному випадку треба
розглядати відокремлено, враховуючи господарську діяльність
платника податків.
Підтвердженням цього положення є вимоги пп 138.10.2
Податкового кодексу України [1], згідно якого представницькі
витрати включають до складу адміністративних витрат. Але вони
можуть бути і збутовими витратами згідно пп. 138.10. 3 ПКУ, якщо
вони спрямовані на залучення клієнтів.
При цьому слід відзначити, що ПКУ не обмежує розмір
представницьких витрат, на відміну від Закону про прибуток. Згідно
останньому діяло обмеження: можна було визнавати такі витрати в
розмірі 2 % від прибутку за минулий звітний період (пп. 5.4.4 Закону
про прибуток). Також відсутнє обмеження відносно готівки, яку
можна використовувати на представницькі та рекламні цілі (пп. 5.4.8
Закону про прибуток), як це було раніше.
Але треба наголосити на тому, що згідно пп. 139.1.1 ПКУ [1] не
будуть вважатися представницькими витратами витрати, які не
пов‘язані з веденням господарської діяльності, а саме витрати на
фінансування особових потреб.
Також згідно вимог ПКУ при документальному оформленні
постійних та періодичних представницьких витрат враховується, що
продукти харчування (кава, чай, цукерки) не переходять до власності
або в постійне користування працівників, клієнтів, постачальників,
відвідувачів підприємства. І так як витрати на продукти харчування
неможливо персоніфікувати, то витрачені на них грошові кошти не
підпадають під визначення об‘єкта оподаткування податком на доходи
фізичних осіб і не вважаються додатковим благом цих осіб.
Документальний облік складних представницьких витрат
пов'язаний з тим, що сувенірна продукція з символікою вручається під
час офіційного прийому представникам контрагенту, які приймають
участь у переговорах з метою встановлення або підтримання
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взаємного співробітництва, і її вартість включається до
представницьких витрат при відповідному документальному
оформленні.
Що стосується вручення квітів під час офіційного прийому, то
така ситуація оцінюється не на користь підприємства. Так як квіти не
є обов‘язковою умовою проведення переговорів та ділових зустрічей,
то їх вартість не можна віднести до представницьких витрат.
Отже, з позицій організації бухгалтерського обліку
представницьких витрат наявність та правильність оформлення
первинних документів – дуже важливий момент. Це пов‘язано з тим,
що документальний облік представницьких витрат підтверджує їх
зв'язок з господарською діяльністю підприємства і є основою для їх
визнання та оцінки. Оформлення первинних документів з
порушенням,
їх
недостовірність,
відсутність
ускладнюють
обґрунтування та оцінку представницьких витрат.
Тому необхідно відокремлювати наступні обов‘язкові реквізити
первинних
документів,
за
допомогою
яких
здійснювати
документальний облік представницьких витрат:
дата, місце та програма проведення ділової зустрічі (прийому);
список запрошених осіб;
список представників підприємства, які приймають делегацію;
розмір витрат.
Крім того, для підтвердження зв‘язку представницьких витрат з
господарською діяльністю підприємства необхідно складати наказ на
проведення заходу, а також звіт про проведений представницький
захід. Порядок відображення представницьких витрат та складання їх
кошторису повинен бути визначений обліковою політикою
підприємства або в Положенні про представницькі витрати.
1. Податковий кодекс України [від 02.12.2010р. №2753-Ш] [Електроний ресурс]. —
Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Текст]: [затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318]. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>.
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ОБЛІК ВИТРАТ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Сучасна економічна система вимагає принципово нових
підходів до організації господарювання будь-якого підприємства,
адже від ефективності прийняття управлінських рішень залежить
тривалість та рентабельність його функціонування на певному
сегменті ринку. У процесі становлення ринкових відносин все
більшого значення набуває маркетингова діяльність, від раціональної
організації якої безпосередньо залежить прибутковість реалізації.
Зусилля підприємств направлені на створення такого
асортименту товарів, який відповідав би попиту, який динамічно
змінюється. Відповідно, маркетингова діяльність покликана
збалансувати співвідношення між попитом і пропозицією завдяки
вивченню економічної можливості виробників, постачальників і
посередників.
Маркетингова діяльність є порівняно новою для вітчизняних
підприємств і поки що її зміст та завдання однозначно не визначені в
економічній літературі. Проте, інтерес до цієї діяльності посилюється
у міру того, як все більше число підприємств у сфері підприємництва,
в міжнародній сфері і некомерційній сфері усвідомлюють, як саме
маркетинг сприяє їх більш успішному виступу на ринку.
Очевидно, саме на підставі облікових даних маркетингової
діяльності керівництво підприємства може ухвалювати остаточне
управлінське рішення про розширення або скорочення обсягу
співпраці з постачальником залежно від конкурентоспроможності
товару або ж розробляє плани щодо розвитку (або реорганізації)
підприємства.
У маркетинговій політиці підприємств є певні труднощі
пов‘язані з витратами на маркетингову діяльність. Зокрема великі
витрати на здійснення маркетингової діяльності та недосконала
методика обліку маркетингових витрат згідно чинного законодавства,
що не повністю розкриває суть витрат [1].
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За економічною сутністю маркетинг і збут – це два різні
поняття, маркетинг розглядається як теорія просування товару на
ринку, а збут, як фізичне переміщення продукції. Тому, якщо
маркетинг створює попит на продукцію, то збут прямо впливає на
попит. Основна мета маркетингу формування попиту на товар, то мета
збуту – це доведення товару до споживача [2].
Важливим елементом облікової політики маркетинговозбутових витрат є їх розподіл між об'єктами калькулювання з метою
визначення повної собівартості виробленої та реалізованої продукції.
Відповідно до П(С)БО 16 об'єкт витрат – це продукція, роботи,
послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення
пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат [3].
Маркетингові витрати – це матеріальні, трудові та фінансові
витрати підприємства, для розробки та реалізації маркетингової
стратегії. До якої включають:
- формування попиту та стимулювання збуту;
- проведення маркетингових досліджень;
- управління маркетингової діяльності підприємства [2].
Для раціональної побудови бухгалтерського обліку витрат і
можливості використання облікових даних для інформаційного
забезпечення управління витратами необхідним є відпрацювання
такого елемента облікової політики, як робочий План рахунків, у
частині витрат на маркетингову діяльність.
Для обліку маркетингової діяльності доцільно використовувaти
рахунок 93 «Витрати на збут», а для більш детального обліку рахунок
93 слід розподілити на два субрахунки: 931 «Маркетингові витрати»,
932 «Витрати на збут».
Аналітичний облік маркетингових діяльності доцільно вести в
розрізі витрат за призначенням, а саме:
- матеріали та комплектуючі;
- канцелярські, поштові, телефонні витрати;
- заробітна плата та відрахування на соціальні заходи;
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів
призначених для маркетингової діяльності;
- витрати на гарантійний ремонт, та гарантійне обслуговування;
- витрати на придбання інформаційної продукції;
- витрати на придбання рекламного простору.
Отже, на сучасному етапі розвитку, із насиченням ринку, із
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збільшенням конкуренції підприємства широкого значення набуває
маркетингова діяльність. З огляду на це постає питання
вдосконалення обліку витрат маркетингової діяльності підприємства.
Зокрема, актуальним є формування робочого Плану рахунків під час
вибору облікової політики підприємства в частині маркетингових
витрат, що визначається характером видів та підвидів діяльності, які
зумовлюють вказані витрати.
1. Безверхий К. Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут,
рекламу і маркетинг / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12.
– С. 14-19
2. Мандер В. А. Відображення в обліку витрат на маркетинг / В. А. Мандер //
Головбух. – 2007. – № 66. – С. 27-31
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене
Міністерством фінансів України від 31 грудня 1999 р. №318. [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
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ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЮІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Сільське господарство є особливою сферою виробничої
діяльності, оскільки в процесі виготовлення готової продукції, поряд з
фінансовими, матеріально-технічними та трудовими ресурсами,
використовуються ще й природні ресурси: земля та живі організми.
Сьогоднішні зміни нормативно-правових умов функціонування
даної галузі, призвели до впровадження в бухгалтерський облік
П(С)БО 30 «Біологічні активи» [1], що набрав чинності з 1 січня 2007
року. Цим положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
запропоновано новий порядок обліку в сільському господарстві, який
не має широкого застосування в світовій практиці, а в Україні це
робиться вперше.
Дo довгострокових біологічних активів належaть біологічні
активи, здатні давaти сільськогосподарську продукцію та дoдаткові
біологічні активи або в iнший спосіб приносити економічні вигоди
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протягoм періоду, що перевищує 12 місяцiв (або операційний цикл,
якщо вiн більше 12 місяців), тa біологічні активи, що створюються
прoтягом періоду, більшого ніж один pік, за винятком тварин нa
вирощуванні і відгодівлі.
Рахунок 16 бухгалтерського обліку «Довгострокові біологічні
активи» призначенo для обліку й узагальнення інфoрмації про
наявність та рух власниx або отриманих на умовах фінансовoї оренди
довгострокових біологічних активів. За дебетoм рахунку 16
«Довгострокові біологічні активи» відображається надходжeння
довгострокових біологічних активів, за кредитoм – їх вибуття.
Методологічні заcади формування в бухгалтерському обліку
iнформації про довгострокові біологічні активи, пpо одержані від їх
біологічних
перетворeнь
додаткові
біологічні
активи
i
сільськогосподарcьку
продукцію
визначаються
Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» [1].
Різні аспекти обліку операцій з біологічними активами
досліджувалися у працях таких учених, як Гливенко В.В, Голов С.Ф,
Жук В.М, Замула І.В, Кірейцев Г.Г.
При досягненні насадженнями віку ефективного їх
використання та зарахуванні їх до складу довгострокових біологічних
активів рослинництва введення багаторічних насаджень в
експлуатацію здійснює комісія, що призначається керівником.
Це оформляється актом приймання багаторічних насаджень та
передачі їх в експлуатацію ф. №ДБА-1.
Якщо акт складається при переведенні до відповідної групи
зрілих довгострокових біологічних активів, їхня вартість
переоцінюється до справедливої вартості, зменшеної на витрати на
місці продажу, якщо такі витрати можна достовірно ідентифікувати.
Якщо ж справедливу вартість визначити неможливо, а
відповідно і неможливо визначити суму дооцінки/уцінки, то такі
довгострокові біологічних активів оцінюються та обліковуються у
порядку, визначеному в П(С)БО 7 «Основні засоби» [2].
Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на
дату балансу достовірно визначити неможливо, відображають за
первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу.
По них нараховують амортизацію аналогічно іншим основним
засобам.
На суму амортизації роблять запис: дебет рахунку 23
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«Виробництво» і кредит субрахунку 134 «Накопичена амортизація
довгострокових біологічних активів».
Реалізовані довгострокові біологічні активи, які оцінюються за
справедливою вартістю, списують так:
1) дебет субрахунку 901 «Собівартість реалізованої готової
продукції» і кредит рахунку 16 «Довгострокові біологічні активи» – на
вартість активу;
2) дебет рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» і
кредит субрахунку 701 «Дохід від реалізації готової продукції» – на
суму доходу (виручки) від реалізації;
3) дебет субрахунку 701 і кредит рахунку 64 «Розрахунки за
податками й платежами» – на суму податкового зобов'язання з
податку на додану вартість.
Реалізацію та ліквідацію довгострокових біологічних активів,
які оцінюються за первісною вартістю, відображають на
бухгалтерських рахунках аналогічно до інших основних засобів.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене
Наказом Міністерства Фінансів України від 18 листопада 2005р. №790.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92.

УДК 330.322(477)
Зубенко Т.М., ст. гр. ЕП-31
*Науковий керівник: Мостовенко Н.А., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА БАНКУ ТА ШЛЯХИ
ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
Діяльність банків у сфері інвестування є однією з
найприбутковіших, але й однією з найбільш ризикованих, тому що, з
одного боку банк надає довгострокові кредити під значні відсотки, а з
другого – нововведене підприємство може не досягти визначеної мети
[1, с. 225]. Інвестиційною діяльністю банків можна назвати здійснення
тих операцій, в яких банки виступають у ролі інвестора – ініціатора
вкладення коштів, як у реальні активи в розвиток власного
банківського бізнесу, або в розвиток іншого суб‘єкта підприємницької
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діяльності, так і шляхом формування кредитно-інвестиційного
портфеля банку. Реалії сьогодення свідчать про зниження
банківського інвестування в реальний сектор економіки України,
відсутність фінансування інноваційних та інвестиційних проектів. За
даними 2012 року частка кредитів банків у поточну діяльність
позичальників становила близько 90%.
Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність»,
об‘єктами інвестиційної діяльності можуть бути основні та оборотні
кошти в усіх галузях розвитку економіки, цінні папери, інтелектуальні
цінності та інші об‘єкти [2]. Інвестиційний процес банку передбачає
проведення операцій,пов‘язаних із вкладенням у державні цінні
папери також трастове управління інвестиційними ресурсами,
залучення іноземних інвестиційних ресурсів та ін.
Інвестиційна політика банків передбачає формування системи
цільових орієнтирів цієї діяльності, а також вибір найбільш
оптимального способу її досягнення з урахуванням факторів
позитивного й негативного впливу. Успіх проведення інвестиційної
політики залежить від застосування тактичних та стратегічних
процесів управління інвестиційною діяльністю банків. Необхідність
застосування цих процесів пов‘язана з визначенням довгострокових
цілей діяльності та шляхів їхнього досягнення [1, с. 226]. В сучасних
умовах банки ставлять за мету в області інвестування забезпечити
оптимальний обсяг та структуру інвестиційних активів, надання
інвестиційних кредитів за мінімального рівня інвестиційного ризику.
Банківські установи надають інвестиційні кредити на довгостроковий
строк на умовах строковості, платності, поворотності. Оскільки, цей
вид кредитування вважають найризикованішим, банк повинен
проаналізувати і виявити всі фактори які вплинуть на спроможність
позичальника виплатити кредит, щоб не завдати від своїх рішень
шкоди банківській установі у вигляді зменшення прибутку.
Однією з актуальних проблем сьогодення стає створення і
функціонування інвестиційного банкінгу, адже сучасні українські
банки мають ряд технологічних та управлінських проблем. Основною
причиною низької ефективності інвестиційної політики банківської
системи є недосконалість законодавства. Вагомими проблемами
інвестування нині залишаються: непрозорість ринку капіталу;
недовіра до банків з боку клієнтів; недостатня кількість
платоспроможних позичальників; недостатність ресурсів для
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проведення інвестиційних операцій.
Серед основних шляхів поліпшення стану банківського
інвестування ми вбачаємо наступні:
- постійна підтримка та розвиток інвестиційних послуг, які в тій
чи іншій мірі зблизять фінансовий і реальний сектор економіки. Для
підприємств це поліпшить доступ до вільних фінансових ресурсів,а
для банку – зростатимуть джерела доходів;
- стимулювання державної підтримки створення інвестиційних
банків та інвестиційно-банківських інститутів в Україні;
- збільшити присутність банківського капіталу у сфері
банківського консорціумного кредитування. Для підвищення
успішності цих заходів – сприяти залученню у консорціуми
зарубіжних банків, які визнані професіоналами в сфері інвестиційнобанківського бізнесу на міжнародному фінансовому ринку;
Таким чином, ефективний механізм банківського інвестування,
раціональне управління фінансовими ресурсами банків забезпечить
інтенсивні інвестиційні процеси, які сприятимуть розвитку
виробництва товарів та надання послуг, а також і соціальної сфери.
1. Папаіка О.О. Аналіз інвестиційної діяльності банків України та шляхи підвищення
її ефективності / О.О. Папаіка, О.В.Мелентьєва // Донецький національний
університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2013. –
С. 224 – 230.
2. Про інвестиційну діяльність. – Закон України: від 18 вересня 1991 р. ВРУ № 1560ХІІ. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ
РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює
необхідність всебічного дослідження проблем процесів формування та
використання фінансових ресурсів як основи фінансового
забезпечення господарської діяльності підприємств. Фінансові
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ресурси за цих умов мають першочергове значення, так як вони є
єдиним видом ресурсів підприємства, що трансформуються
безпосередньо й з мінімальними проміжками часу у будь-який інший
вид ресурсів. Необхідність дослідження в даному напрямі обумовлена
також основними принципами, пов‘язаними з проблемами
забезпечення ефективної діяльності та досягнення динамічної
рівноваги із зовнішнім середовищем.
Узагальнюючи дослідження науковців щодо сутності
фінансових ресурсів підприємств, слід зазначити, що більшість
погоджується з думкою, що фінансові ресурси на рівні суб‘єктів
господарювання мають матеріальне втілення.
Економічну
суть
фінансових
ресурсів
підприємства
досліджували група авторів: Балабанов І., Балабанов А., Василик О.,
Зятковський І., Опарін В., Партин Г., Поддєрьогін А. та інші, вони
трактують, що фінансові ресурси підприємства як кошти, наявні у
розпорядженні суб‘єкта, що господарює [1].
Василик О. Д. та Коробов М. Я. трактують фінансові ресурси як
грошові заощадження і доходи, що створюються в процесі розподілу і
перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у
відповідних фондах для забезпечення безперервності розширеного
відтворення та задоволення інших суспільних потреб. Горбаньова М.
М. стверджує, що створення й використання фінансових ресурсів
може
здійснюватись
у
двох
формах:
фондовій
і
нефондовій. Професор, доктор економічних наук Ковальов В. В.
вважає, що трактування будь-якого фонду як джерела ресурсів для
придбання активів не варто розуміти буквально - активи найчастіше
набуваються у тому випадку, якщо у підприємства є достатні об‘єми
вільних грошових коштів, а не тому, що створено фонд. Не випадково
підприємства не поспішають створювати різноманітні фонди, а
акумулюють їх у вигляді нерозподіленого прибутку. Згідно з
Поддєрьогіним А. М., під фінансовими ресурсами слід розуміти
грошові засоби, що є в розпорядженні підприємств. Опарін В. М.
стверджує, що фінансові ресурси - це сума коштів, спрямованих в
основні засоби та обігові кошти підприємства.
Російські вчені схоже підходять до визначення поняття.
Бєлолипецький В. Г. під фінансовими ресурсами фірми розуміє
частину грошових ресурсів у вигляді доходів і зовнішніх надходжень,
призначених для виконання фінансових зобов‘язань і виконання
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затрат із забезпечення розширеного відтворення. Інший вчений
Филимоненков А. С. вважає, що фінансові ресурси підприємств - це
власний, позичений і залучений капітал, який використовується
підприємством для формування власних активів і здійснення
виробничо-фінансової діяльності підприємства [2].
Немає єдиного підходу до тлумачення фінансових ресурсів
підприємства. Незважаючи на це, найбільш популярним є підхід, що
фінансові ресурси - це засоби, які акумулюються підприємством із
внутрішніх і зовнішніх джерел до грошових фондів з метою
забезпечення
процесу
розширеного
відтворення
шляхом
трансформації їх в інші види ресурсів, а також з метою досягнення
високих фінансових результатів. Необхідно також відмітити, що
перехід на ринкові умови господарювання значно змінює процес
формування фінансових ресурсів. Збільшується значення прибутку,
амортизаційних відрахувань та позичкових засобів у формуванні
фінансових ресурсів підприємства.
1. Зозуляк Олеся Дмитрівна, науковий керівник; Гресько Дмитро Сергійович,
Буковинська державна фінансова академія, м. Чернівці. Стаття на тему: Економічна
суть фінансових ресурсів підприємства. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2010/Economics/73648.doc.htm
2. Науковий блог НаУ «Острозька академія». Теоретичні аспекти дослідження формування
та використання фінансових ресурсів підприємства. // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/teoretychni-aspekty-doslidzhennya-formuvannya-tavykorystannya-finansovyh-resursiv-pidpryjemstva/
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РОЛЬ ТНК В ПРОЦЕСІ ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці,
що відбувався без участі транснаціональних корпорацій. Вони
виступають основною силою, яка формує сучасний і майбутній вигляд
світу, беруть пряму і непряму участь у світовому політичному процесі
та політичних процесах в різних країнах. Бурхливий розвиток ТНК в
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останні десятиліття відбиває загострення міжнародної конкуренції,
поглиблення міжнародного поділу праці.
Для України, що переживає період становлення економічної
системи та виходу з кризи, питання залучення іноземних інвестицій є
надзвичайно актуальними та важливими, оскільки вони впливають на
економічний та соціальний розвиток країни.
Одним із основних недоліків функціонування ТНК в Україні для
вітчизняних виробників є неспроможність утримувати конкурентні
позиції порівняно з великими міжнародними корпораціями. Виходячи з
цього, політика уряду України має бути спрямована, з однієї сторони,
на оптимальне використання можливостей транснаціоналізації, з іншої
на нейтралізацію її негативних наслідків; вона має бути комплексною
та ґрунтуватися на чітко визначених національних пріоритетах
розвитку. У програмі діяльності уряду та у відповідних законодавчих
актах мають бути розроблені та закріплені регулятивні механізми, які
мають містити одночасно систему стимулів щодо залучення іноземних
ТНК та систему амортизаторів можливих негативних впливів
транснаціоналізації.
Таким чином, враховуючи тенденцію до стрімкого розвитку ТНК
у економіці України, потрібно зазначити, що це є досить позитивним
моментом для українського економічного простору, оскільки приведе
до таких позитивних зрушень як зміцнення ресурсної і виробничої бази
країни, розширення експортних можливостей країни, прискорення
реструктуризації економіки, поширення передових технологій,
посилення процесів інтернаціоналізації та інтеграції в Україні.
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ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ
КАТЕГОРІЇ «ІНФЛЯЦІЯ»
Одним із аспектів макроекономічної нестабільності є інфляція.
В термінології економічної науки інфляція означає взаємну
невідповідність потоку грошей та потоку товарів або попиту і
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пропозиції. Але питання про інфляцію є найбільш дискусійним.
Можна знайти різне розуміння природи інфляції, її причин, способів
впливу на економіку. А як наслідок – проведення різної
антиінфляційної політики.
Інфляція проникає у всі сфери економічного життя і починає
руйнувати ці сфери. Від неї страждають держава, виробництво,
фінансовий ринок, але більш за все страждають люди. Одночасно
інфляція – одна із найбільш гострих проблем сучасного розвитку
економіки практично всіх країн світу.
Основними факторами інфляції є монетарні та немонетарні. До
монетарних факторів відносять переповнення каналів грошового обігу
грошима, внаслідок чого відбувається знецінення грошей та зниження
їх купівельної спроможності. До немонетарних факторів належить
підвищення попиту на товари та послуги, збільшення витрат
виробництва, сезонні фактори тощо.
Фінансова система не тільки забезпечує необхідні взаємозв‘язки
в економіці, а є інструментом, за допомогою якого уряди країн мають
змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність
виконавчої влади кожної держави спрямована на забезпечення
стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в
цілому. Запорукою цього, має бути стан «керованості» інфляційними
процесами, а також можливість передбачення та його усунення.
Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить
до тяжких соціально-економічних наслідків, а й за умов інфляції
втрачається ефективність дії та відбувається деформація інструментів
макроекономічного регулювання.
Основним показником інфляції, що використовується в
макроекономічному аналізі та прогнозуванні, є Індекс споживчих цін
(ІСЦ). І хоча ІСЦ вимірює тільки зміни цін (тарифів) на споживчі товари
та послуги, його використовують як показник загального рівня інфляції в
економіці та називають «індексом інфляції». За допомогою ІСЦ
вимірюється цінова стабільність в країні.
Перші роки існування України як незалежної держави
супроводжувалися величезним збільшенням цін і характеризувалися
високою динамікою їх зростання. Так у 1991 р. інфляція склала 390 % за
рік, у 1992 р. – 2100 %, а в 1993 р. – 10 256 % за рік. Цей рік став піком
інфляційного процесу. Надалі вона почала помітно падати і склала у
2011 р. – 104,6 %, у 2012 р. – 99,8 %, у 2013 р. – 100,5 %. Вище наведені
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статистичні дані є підтвердженням того, що інфляція не є стабільним
явищем і змінюється у зв‘язку з політичними, економічними та
міжнародно-правовими факторами.
Управління інфляцією становить найгострішу проблему грошовокредитної і в цілому економічної політики. При всій значущості
скорочення державних витрат, поступового стиснення грошової емісії
потрібне проведення широкого комплексу антиінфляційних заходів.
Серед них:
– стабілізація і стимулювання виробництва;
– вдосконалення податкової системи;
– створення ринкової інфраструктури,
– підвищення відповідальності підприємств за результати
господарської діяльності.
Основними негативними наслідками інфляції є падіння рівня
життя населення. Найбільше страждають групи населення з фіксованим
доходом – наприклад, особи, що отримують заробітну плату або ж
соціальну допомогу від держави. Відбувається також погіршення
очікувань щодо макроекономічної ситуації в майбутньому, що
приводить, зокрема, до зниження ділової активності (через інвестиційну
складову).
На підставі зазначеного можна сказати, що інфляція – дуже
поширена економічна недуга, від якої в останні десятиліття постраждали
багато розвинених країн. Реалізуючи розглянуті шляхи подолання
інфляції та враховуючи досвід розвинених країн, можна стверджувати,
що рівень інфляції в принципі керований, проте потребує пильного
нагляду та спостереження політиків та науковців.
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*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Запаси займають особливе місце у складі майна та домінуючі
позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності, є
найбільш важливою і значною частиною оборотних активів
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підприємства, що обов‘язково враховується при визначенні
результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні
інформації про його фінансовий стан.
Запаси – це продукція виробничо-технічного призначення,
споживчі й інші товари, що перебувають на різних стадіях
виробництва й обігу та очікують вступу в процес виробничого або
особистого споживання. [2, с. 188].
Під виробничими запасами найчастіше розуміють активи, які
використовуються для подальшого продажу, споживання під час
виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також
управління підприємством. [13, с. 12].
В економічній літературі зустрічаються багато різних понять,
пов‘язаних із запасами, проте слід врахувати, що кожне з них має
власне тлумачення. Так, часто застосовуються поняття ―виробничі
запаси‖, замінене поняттям ―матеріали‖. Деякі автори при визначенні
поняття ―матеріальні оборотні активи‖ застосовують термін
―цінності‖. Однак поняття ―цінність‖ є описовою категорією, ознакою,
якісним показником, що характеризує запаси як економічні елементи,
які мають користь для їх власника і можуть принести йому економічні
вигоди. Нерідко поняття ―виробничі запаси‖ трактується як предмети
праці, на що спрямована праця людини і що становлять матеріальну
основу створюваного продукту. [4, с. 55]. Певні протиріччя також
пов‘язані із використанням терміну ―предмети праці‖. Поняття
―предмети праці‖ достатньою мірою відповідає сутності елементів
виробництва, що піддаються обробці.
Виробничі запаси відносять до складу оборотних активів, тому
що вони можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року
або одного операційного циклу.
На нашу думку, в цілях економічного аналізу тлумачення
терміну ―виробничі запаси‖ як економічна категорія має містити такі
основні моменти, як визначення термінів і напрямків використання, а
також джерела відшкодування вартості виробничих запасів. Таким
чином, ми пропонуємо використовувати наступне уточнене
визначення: виробничі запаси – це частина матеріальних ресурсів
підприємства, що представляють собою сукупність предметів праці,
які знаходяться на підприємстві у вигляді сировини, матеріалів,
купівельних напівфабрикатів та комплектуючих, палива, тари і тарних
матеріалів, будівельних матеріалів, запасних частин та інших
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матеріалів, що складають матеріальну основу продукції підприємства,
надають їй необхідних якостей, приймають участь у виробництві
протягом одного виробничого циклу і повністю переносять свою
вартість на вартість готової продукції.
В основу економічної класифікації виробничих запасів
покладено їх значення для процесу виробництва, оскільки
використовувані в ньому матеріали відіграють різну роль. Одні
формують речовинну основу (субстанцію) майбутнього продукту,
інші беруть участь у процесі виробництва, або надають виробам
відповідних властивостей, чи сприяють виробничому процесу. Першу
групу називають основними матеріалами, другу – допоміжними. Зі
складу основних матеріалів виокремлюють куповані напівфабрикати.
За призначенням матеріали класифікуються таким чином. [1, с.
78-79]:
1. Сировина й основні матеріали. До них належать предмети
праці, що входять до складу вироблених продуктів і становлять їх
основу (наприклад, бавовна для виробництва пряжі, метал для
виробництва станків).
2. Допоміжні матеріали. До них належать матеріали, які або
приєднуються до основних матеріалів, щоб надати їм визначеної
якості (наприклад, фарба для цукерок у кондитерському виробництві),
або знаряддя виробництва, що витрачаються в процесі роботи
(наприклад, мастильні матеріали), або ті, що витрачаються для
обслуговування процесу виробництва (наприклад, канцелярське
приладдя, бланки обліку, електричні лампочки тощо).
3. Паливо – це горюча речовина, горіння якої використовують
як джерело енергії. Економічно цей вид матеріалів належить до
допоміжних матеріалів, але відокремлюється в обліку у зв‘язку з його
значною роллю у господарстві і великою часткою у загальних
витратах матеріалів.
4. Будівельні матеріали. До них належать будівельні матеріали,
конструкції і деталі, обладнання, що підлягають встановленню на
об‘єктах, які будуються (реконструюються), капітальні вкладення,
інші матеріальні цінності, призначені для потреб капітального
будівництва.
5. Запасні частини для проведення ремонтів – це окремі запасні
частини машин, обладнання, транспортних засобів, призначені для
виконання ремонтів, заміни зношених частин тощо, і такі, що не
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належать до основних засобів.
6. Матеріали, передані в переробку. До цієї групи належать
матеріали, що передані в переробку на сторону та які надалі
включаються до складу собівартості отриманих з них виробів.
7. Матеріали сільськогосподарського призначення. До складу
цієї групи входять: насіння, корми, посадковий матеріал як власного
виробництва, так і куплені.
8. Інші матеріали. Зокрема: відходи виробництва (обрубка,
обрізка, стружка тощо); невиправний брак; матеріальні цінності,
одержані від ліквідації основних засобів, які не можна використати як
матеріали (наприклад, зношені шини) тощо.
Враховуючи думки різних авторів, можна стверджувати, що
виробничі запаси відіграють велику роль в ефективності
господарської діяльності підприємств. Від правильності ведення
контрольно-аналітичної роботи щодо виробничих запасів залежить
достовірність даних про отриманий підприємством прибуток та
збереження самих виробничих запасів.
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СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Облік фінансових результатів залишає за собою досі багато
спірних питань. Перш за все, вони стосуються доходів та витрат, які
формують фінансовий результат діяльності підприємства. В
бухгалтерському обліку України всі національні Положення
(стандарти) опираються на Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) або Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).
Але і вони мають свої певні особливості, що зумовлені нюансами
вітчизняної економіки.
Важливими залишаються на сьогодні не вирішені питання
гармонізації та стандартизації облікових систем в Україні. А також
визначення основних шляхів удосконалення обліку фінансових
результатів діяльності на основі міжнародного досвіду.
Формування фінансового результату діяльності національних
підприємств України регламентується НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» [1], а в міжнародній практиці – МСБО 1
"Подання фінансових звітів" [2], в якому передбачене складання Звіту
про сукупні доходи. Рекомендації щодо стислого варіанта Звіту про
прибутки та збитки наведені в МСБО 34 "Проміжна фінансова
звітність"[3]. Основними елементами Звіту про фінансові результати
як вітчизняними, так і міжнародними стандартами визнано доходи,
витрати, прибутки та збитки операційної діяльності підприємства.
Фінансовий результат з позицій національного обліку і з точки
зору міжнародних стандартів – це приріст (або зменшення) вартості
капіталу підприємства (окрім внесків власників), що відбулися в
процесі його господарської діяльності за певний період. Його
визначення полягає в обчисленні чистого прибутку (збитку) за звітний
період. Для цього в бухгалтерському обліку передбачається
послідовне зіставлення доходів і витрат, які забезпечують отримання
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цих доходів.
Відображення доходів та витрат ведеться за методом
нарахування, згідно з яким вони відображаються в обліку та звітності
в момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати
грошей. Відповідно до вимог чинного законодавства в Україні існує
регламентована форма Звіту про фінансові результати [4].
Методика формування статей звіту про фінансові результати
має відмінності між нормами вітчизняних і міжнародних стандартів.
Так, в Україні підприємства формують доходи від продажу товарів,
робіт та послуг (за виключенням ПДВ, акцизів та інших обов‘язкових
платежів) на основі надходжень, пов‘язаних із здійсненням
господарських операцій. В той же час, чистий обсяг продажів за
кордоном розраховується шляхом додаванням до валової виручки від
реалізації продукції величини поданих постачальникам знижок із
вирахуванням вартості продукції, повернутої покупцям, і наданих їм
сум знижок.
Ще однією відмінністю між звітами є статті інших доходів і
витрат. В зарубіжній практиці вони мають назву "випадкові
прибутки/збитки". Дані доходи і витрати (прибутки і збитки) за
допомогою приєднання їх до прибутків (збитків) від продажу (в
Україні) або до прибутку від операційної діяльності (за кордоном)
формують показник "Прибуток до оподаткування".
Отже, незважаючи на те, що всі національні Положення
бухгалтерського обліку України значною мірою базуються на МСБО,
вони не є тотожними.
Застосування
МСФЗ
для
суб‘єктів
господарювання
характеризується можливістю отримання необхідної інформації для
ухвалення управлінських рішень, залучення іноземних інвестицій і
позик, а також виходу на зарубіжні ринки.
Сьогодні міжнародні стандарти не тільки узагальнюють
накопичений досвід різних країн, але й активно впливають на
розвиток національних систем бухгалтерського обліку й звітності.
Таким чином МСФЗ є інструментом глобалізації економіки і світових
господарських зв‘язків, що є важливим моментом, як для іноземних,
так і для вітчизняних інвесторів. Даний пункт ще раз підтверджує
важливість і необхідність впровадження МСФЗ у всі сектори
економіки України.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ
Ринкові відносини, формування яких відбувається в умовах
невизначеності
та
нестабільності
середовища,
потребують
високоефективних методів управління економічною і господарською
діяльністю. Оскільки зменшення витрат і оптимізація прибутку га
сьогодні є головним завданням кожного підприємства, ми вважаємо за
доцільне детальніше про класифікувати такий вид витрат, як
логістичні, адже, це витрати, які виникають при будь якому виду
діяльності і суттєво впливають на фінансові результати підприємства.
Зростаюча тенденція підвищення загальних витрат у порівнянні
із зростанням Наявність достовірної інформації про логістичні
витрати, їх класифікацію, чіткий порядок їх відображення в
кінцевих результатах
створюють діючі стимули ефективної
діяльності. Тому дана проблема є актуальною і потребує своєчасного
вирішення.
Дослідженням даної теми займалося ряд вчених. До них
належать: Крикавський Є.В., Гаджинський А.М, Кальченко А.Г.,
Пономарьова Ю.В. та інші як вітчизняні так і зарубіжні вчені. Вони
хоч і досліджують основні важелі управління логістичними витратами
під час здійснення
виробничо-господарської діяльності,та на
жаль,вони розкривають це питання недостатньо. Так як логістика для
розвитку сучасного підприємства має вагоме значення,то виникає
потреба у пошуку критеріїв для прийняття раціональних
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управлінських рішень в логістичному процесі, тому ми вирішили
детальні зупинитися саме на класифікації логістичних витрат.
Одним їз основних критеріїв ефективності логістичної системи є
величина логістичних витрат, їх структура та класифікація.
Логістичні витрати не виділяються з обліку витрат підприємства
в окрему групу, що ускладнює оцінювання їх рівня та ефективності.
Тому важливо визначити критерії обо ознаки класифікації логістичних
витрат. Вчений Крикавський Є.В., коментуючи процес оцінювання
логістичних витрат пропонує оцінювати їх:[3]
- За місцем виникнення;
- За носіями витрат;
- За аналітичними рахунками витрат;
- За фазами логістичного процесу тощо.
В опрацьованих нами працях ми з'ясували, що існує ряд
розбіжностей у принципах класифікації логістичних витрат, на яких
ми зупинимось далі.
Гаджинський А.М.[1] пропонує наступну класифікацію
логістичних витрат:
- витрати на розміщення замовлень;
- витрати на транспортування на підприємство;
- витрати на зберігання на складі постачання;
- витрати на внутрішні виробничі переміщення;
- витрати на зберігання на складі готової продукції;
- витрати на операції з відвантаження;
- витрати на доставку покупцеві.
Кальченко А.Г.[2] і Пономарьова Ю.В.[4] дотримується
наступної класифікації витрат:
- збитки внаслідок утрачених можливостей;
- витрати на транспортування;
- витрати на складування товарів;
- витрати на зберігання товарно-матеріальних запасів;
- витрати на отримання. Відвантаження й упакування товарів;
- адміністративні витрати і витрати, пов‘язані з обробкою
замовлень.
Проаналізувавши вищесказане, необхідно відмітити, що наявні
принципи класифікації логістичних витрат відрізняються один від одного
насамперед складом логістичних операцій, у процесі виконання яких вони
виникають. Ми вважаємо, що розглянуті класифікації є не зовсім
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правильні, оскільки класифікації представлених вчених подано доволі
узагальнено.
Повністю погодившись з думкою Пушкаря М.С. та Богача А.Г. , які
пропонують перелік логістичних витрат групувати за укрупненими
групами логістичних операцій – основними логістичними функціями –
постачання, виробництвом і збутом з поділом їх на властиві кожній
функції групи логістичних витрат.
Класифікація логістичних витрат за групами:[5]
Постачання:
- витрати на управління замовленнями та визначення потреби у
сировині, матеріалах та інших складових майбутньої продукції;
- витрати на управління закупівлями;
- витрати на управління запасами;
- витрати на організацію зовнішнього транспортування;
- витрати на організацію складської діяльності та складського
технологічного процесу.
Підтримка виробництва:
- витрати на мінімізацію підготовчого циклу виробництва;
- витрати на управління логістизацією виробничих технологічних
процесів управління технологічними запасами виробництва;
- витрати на управління замовленнями на виробництві;
- витрати на управління методами обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості продукції;
- витрати на організацію та утримання у виробничих цехах
складського господарства;
Розподіл:
- витрати на транспортування;
- витрати на організацію складської діяльності;
- витрати на управління технологічним процесом складування;
- витрати на планування каналів розподілу;
- витрати на підтримку стандартів обслуговування і логістичного
сервісу;
- витрати на ціноутворення;
- витрати на управління запасами.
Ми вважаємо, що застосування даної класифікації логістичних
витрат для управлінців буде приносити якісну інформацію та дозволить
своєчасно і ефективно використовувати її для потреб управління.
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РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Сучасний стан українських підприємств є досить складним і в
багатьох випадках критичним. Значний вплив на дану ситуацію
зумовила адаптація до ринкових відносин, а також наслідки світової
економічної кризи. Для покращення ситуації необхідним є створення
механізмів, які б стимулювали суб‘єктів господарювання нарощувати
обсяги та підвищувати ефективність виробництва, оновлювати
виробничу матеріально-технічну базу [1].
Одним із важливих напрямів становлення та зміцнення ринкової
економіки, формування конкурентного середовища в Україні є розвиток
малого підприємництва.
Дослідженням розвитку малого підприємництва займалось багато
науковців, а саме: Р. Рудик, З. Ворнов, М. Хурса, В. Грушко,
С. Румянцева, Г. Цегелик, А. Гринюк, Б. Варналій, О. Карпова,
В. Збарький, А. Чухно та інші [2].
Впливають на розвиток малого підприємництва фактори різного
характеру, які стримують їх розвиток, найголовнішими серед них є
економічні, правові, інформаційні, соціально-психологічні. Держава
повинна
розуміти
важливість
розвитку
даного
напрямку
підприємництва, особливо в умовах подолання фінансово-економічної
кризи, адже на сьогодні підприємці малого бізнесу України стикаються
з низкою проблем, а саме з неефективною системою державної влади та
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управління, що призводить до тінізації господарських відносин [2].
Малий бізнес є засобом існування для мільйонів людей не тільки
в Україні, а й закордоном. Мале підприємництво здатне вирішити
проблеми з зайнятістю населення, шляхом створення нових робочих
місць і поглинання надлишкової робочої сили, воно також є
надзвичайно гнучким і здатним пристосовуватися до змін економічних
умов. В Україні останнім часом спостерігається гальмування процесів
розвитку малого підприємництва, що є негативним моментом
державної політики [3].
Враховуючи зарубіжний досвід, саме малий бізнес є більшим
стабілізуючим фактором, ніж великі підприємства. Створення великої
кількості малих підприємств дає поштовх в розвитку регіональної
економіки. Розвиток здійснюється через конкуренцію малих
підприємств між собою. Частка малих підприємств в Україні, за
офіційними даними державного комітету статистики, складає 93,7 % від
загальної кількості усіх підприємств [3].
Малий бізнес, як специфічна сфера соціальної діяльності, є,
насамперед, позитивним фактором всебічної стабілізації, а також
джерелом прогресивного ринкового розвитку, повноцінного
формування конкурентного середовища. Підвищення ролі та значення
малого підприємництва в економіці України висуває нові вимоги до
формування відповідної ринкової інфраструктури. Реалізація
відповідних заходів надасть вітчизняним підприємцям значні
можливості для самореалізації. Тим самим підприємництво може
досягти підвищення своїх показників до рівня розвинутих країн.
1. Якуб М., Сенчук Б. Стан малого бізнесу в Україні: Звіт МФК про опитування малих
підприємств в Україні (2009–2010 рр.).– К.: Центр соціальних експертиз та
прогнозів Інституту соціології НАН України.
2. Світовий бізнес: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: Рута,
2004.
3. Розвиток малого підприємництва в контексті податкового кодексу [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/370
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СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
БУРЯКОЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Бурякоцукрова галузь – це пріоритетна продуктова вертикаль,
яка є важливою складовою частиною не лише АПК, але і економіки
країни в цілому. Вона традиційно визначає ефективність розвитку
агропромислового виробництва, оскільки цукор є одним із основних
сировинних джерел розвитку харчової, кондитерської, спиртової
промисловості. Ефективний розвиток бурякоцукрової галузі повинен
забезпечити становлення стабільного внутрішнього ринку цукру,
стати значним джерелом валютних поступлень до бюджету, а відтак і
забезпечити стабілізацію, а в подальшому й ріст ефективності всієї
аграрної економіки [1].
Проблемами розвитку бурякоцукрової галузі займались такі
провідні вчені-економісти, як О.С. Багатаренко, М. Барабаш,
О.М. Варченко, О.П. Довбах, А.С. Заяць, М.Ю. Коденська,
О.М. Онищенко, П.Т.Саблук, В.Д. Слюсар та ін., а також практики –
М.М. Ярчук, Є.В. Імас, та ін. Однак низка проблем потребує
подальшої поглибленої розробки щодо підвищення ефективності
даної галузі.
Стан бурякоцукрової галузі України у 2013 рік зумовлює
необхідність створення умов для забезпечення ефективного виробництва
цукрових буряків та їх переробки на цукор. Однак чинники підвищення
ефективності діяльності підприємств галузі діють неузгоджено або
недостатньою мірою, що ускладнює економічну ситуацію на ринку
цукру через його перевиробництво чи недовиробництво , суттєве
підвищення собівартості цукрових буряків і цукру, відсутність
взаємозв‘язку між кількістю продукції та ціною.
Через
відсутність
послідовної
державної
політики
в
бурякоцукровій галузі в останні роки в Україну імпортуються
цукровмісні продукти та цукрозамінники, які безпідставно реалізуються
на внутрішньому ринку. Сьогодні ми балансуємо на межі зникнення
бурякоцукрової галузі, яка донедавна була бюджетоутворюючою і
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забезпечувала продовольчу безпеку держави [2].
Так, на фоні різкого скорочення посівних площ під цукровий буряк
протягом 2007-2013 рр. з 584,3 тис. га до 282,1 тис. га, спостерігається
зниження виробництва цукрових буряків в Україні. Зокрема, протягом
2007-2013 рр. даний показник зменшився з 17,0 до 11,3 млн.т. відповідно.
Позитивним моментом є підвищення урожайності цукрових буряків з
29,4 т/га в 2007р. до 40,3 т/га в 2013р. за рахунок розвитку культури
землеробства та підвищення технологічної дисципліни. Основною
причиною зростання собівартості цукрових буряків протягом
досліджуваного періоду – з 177,2 до 330,0 грн. за тонну стало різке
зростання цін на матеріально - технічні ресурси та нестабільність
реалізаційних та оптово - відпускних цін на цукрові буряки і цукор.
Такий незадовільний стан розвитку бурякоцукрової галузі України
призвів до значного скорочення кількості цукропереробних заводів, які
почали банкрутувати один за другим. Так, у 2007 р. їх чисельність
складала 104, а у 2013 р.- лише 38.
Що стосується цінової ситуації, то ціна цукру, що складалася
протягом двох останніх років на внутрішньому ринку, не відтворювала
витрат на його виробництво. Більшість цукрових заводів для
забезпечення вирощування та переробки цукрових буряків змушені були
реалізовувати цукор за демпінговими цінами, що призвело до значних
збитків [2].
Розробка конкретних шляхів виходу з кризового стану,
обґрунтування проектних параметрів розвитку бурякоцукрової галузі на
перспективу вимагає розробки раціональної та глибоко продуманої
концепції. Це збільшення обсягів виробництва сировини; забезпечення
виробництва цукру для максимальних надходжень на внутрішній і зовнішній ринки; застосування нормативного способу планування й управління; раціоналізація взаємовідносин між економічними партнерами.
Важливим є також збереження оптимального рівня ціни для
рентабельного виробництва, розв‘язання проблеми забезпечення
виробників матеріально - технічними ресурсами та диверсифікації
виробництва продукції, що потребує певної державної підтримки
товаровиробників галузі.
1. Жидовська Н.М. Обґрунтування обсягів виробництва та інтеграційних процесів у
цукровій підгалузі // Всеукраїнський науково-виробничий журнал ―Інноваційна
економіка‖. - 2008. – №2. - С.40-44.
2. Ярчук М.М. Буряки і цукор України: попередні підсумки роботи галузі за 2013 рік //
Журнал ―Цукрові буряки‖. - 2014. – №1. - С.4-6.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ
Відродження ринкової економіки, фінансового ринку і багатьох
його традиційних механізмів призвело до відновлення вексельного обігу
в Україні. В процесі становлення ринкових відносин і підвищення
динамічності економіки вексель знову знаходиться в центрі уваги. Тому,
дослідження процесу обліку вексельних операцій є досить актуальним
завданням фінансового обліку на сьогоднішній день.
Незважаючи на те, що проблематика вексельних розрахунків
досліджувалась багатьма вченими-економістами впродовж тривалого
часу, єдиної точки зору щодо сутності поняття „ вексель‖ поки що не
існує.
Вивченням вексельних операцій займалося багато науковців серед
яких є: Гурман Ж., Демківського В.А., Яроцький В.Л., Дегтярова О.І.,
Барвенко С.Н., та інші
Так, Гурман Ж. трактує вексель як документ, який є доказом
боржника перед кредитором [1, С.42-43]. На думку Демківського В.А.,
вексель - це встановленого зразка абстрактний письмово оформлений
борговий документ, за яким одна сторона угоди зобов‘язується заплатити
іншій певну суму грошей у визначений термін [2,С.15].
Дегтярова О.І. під векселем розуміє письмове боргове
зобов‘язання, складене у встановленій законом формі і надає його
володільцю безумовне право вимагати при настанні вказаного у векселі
строку з особи, яка видала чи акцептувала зобов‘язання, сплатити
обумовлену в ньому суму [3, С.20-21].
Ми підтримуємо думку тих авторів, які розглядають вексель
одночасно і як цінний папір, і як боргове зобов‘язання, і як засіб платежу,
адже, таке розуміння векселя більш точніше розкриває природу даного
поняття.
В основному в економічній літературі розрізняють два види
векселів: простий і переказний. При цьому, для відображення в обліку
вексельних операцій планом рахунків визначено два пасивних рахунки
62 «Короткострокові векселі видані» і 51 «Довгострокові векселі видані».
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Для обліку отриманих векселів призначено активні рахунки 34
«Короткострокові векселі одержані» і 18, зокрема 182 «Довгострокові
векселі одержані»
Таким чином, вексель є цінним папером, що належить до категорії
суворої звітності, жодні виправлення у векселях не допускаються.
1. Доунс Джон Финансово-инвестиционныйсловарь / Доунс Джон, Гурман Йордан
Эллион; [Пер. 4-го англ. изд.].-М.: ИНФРА-М, 1997.- С.422. Демківський А. В. Вексельна справа: Навч. посібник / А.В. Демківський.- К.:
Либідь, 2003.- 336 с.
3. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / [под ред. О.И. Дегтяревой,
Н.М. Коршунова, Е.Ф. Жукова]. - М., 2002.- С. 20-21.
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*Науковий керівник: Подольчак Н.Ю., д.е.н., професор
Національний університет «Львівська політехніка»
КЛАСИФІКАЦІЯ ЯВНИХ ТА ПРИХОВАНИХ ОЗНАК
УПРАВЛІНСЬКИХ КОНФЛІКТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Конфлікт є дисбалансом, відхиленням в діяльності суб‘єкту
конфлікту, який виникає в ситуації прийняття управлінського рішення
при накладанні інтересів, перетині цілей та бажаних результатів або
внутрішньоособистих протиріччях, що можуть призвести до
негативних, позитивних або нейтральних результатів. У науковій
літературі виділяють різноманітні ознаки конфліктної ситуації та
конфліктів. Кожен без виключення конфлікт має певні ознаки за яким
його можна ідентифікувати, при цьому ознаки різняться від виду
конфлікту. Важливо при цьому ознаки поділяти на явні та приховані.
До явних ознак конфліктної ситуації доцільно віднести:
внутрішньоособисті:
замкнутість та агресивність;
зниження продуктивності праці;
зростання рівня схильності до прийняття управлінських
рішень із значним рівнем ризику;
негативні зміни у ставленні до роботи;
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недооцінка або переоцінка власних досягнень та здібностей;
уникнення та відхилення трудової діяльності;
зволікання із виконанням поставлених завдань та реалізацією
цілей.
міжособистісні:
збільшення емоційності та емоційної напруги у стосунках між
працівниками;
зростання опору при прийнятті та реалізації управлінських
рішень;
втрата довіри та поваги між колегами;
зростання пліток між працівниками та шумів у комунікаційних
каналах;
приниження почуття гідності;
страйк та саботаж.
загальноорганізаційні:
зростання плинності кадрів;
збільшення кількості відхилень від очікуваних результатів
діяльності та цілей;
зростання рівня браку;
погіршення соціально-економічних показників діяльності
організації (прибутковості, ліквідності, середньої заробітної плати
тощо);
зростання надлишкових запасів;
зростання кількості неформальних груп, які мають різні цілі та
інтереси;
відмова від виконання окремих функцій менеджменту;
збільшення кількості негативних суджень.
Приховані ознаки конфлікту є більш небезпечними та
складними для управління такими конфліктами. Їх теж доцільно
поділити на:
внутрішньоособисті:
виконання лише планових показників;
пропуски окремих громадських заходів;
обурення, страх, тривога, байдужість, песимізм;
міжособисті
дотримання формальності та правил відносин між учасниками
конфлікту
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зменшення кількості комунікацій між групами;
загальноорганізаційні:
зростання кількості шумів;
небажання індивідуумів чи груп спілкуватися між собою;
гнітюча тиша на нарадах;
багаторазове розгляд одним і тієї ж питань на нарадах без
прогресу у вирішенні;
один індивідуум (одна група) не підтримує або «топить»
іншого (іншу);
відмова від дискусій чи відхилення від обговорення окремих
питань.
Загалом чітких ознак між прихованими та явними ознаками
конфліктів важко провести лінію розмежування, оскільки як причини
так і конфлікти можуть миттєво змінитися з прихованого на явний і
навпаки.
УДК 338.58:658.14/.17
Ковтун Н.В., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Бегун С.І., к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
РОЛЬ СИСТЕМИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
«ДИРЕКТ-КОСТИНГ» У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ
Складні ринкові процеси потребують від підприємства
постійної зміни обсягу виробництва продукції, що тягне за собою
зміну собівартості продукції. Збільшення частки постійних витрат в
загальній сумі витрат підприємства, яке є наслідком ринкової
конкуренції досить вагомо впливає на динаміку собівартості, а
відповідно, і на фінансові результати підприємства.
Тому, по мірі розвитку цих тенденцій збільшується потреба
підприємств в отриманні вірогідної інформації про витрати на
виробництво продукції, які не викривлені процесом розподілення
непрямих постійних витрат.
Серед вітчизняних та зарубіжних науковців, які здійснили
вагомий внесок у дослідження взаємозв‘язку собівартості продукції та
191

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

фінансових результатів, слід назвати Ф.Ф. Бутинця, І.О. Бланка,
Ю.С. Цал-Цалка, Л.А. Лахтіонову, Є.В. Мниха, О.Я. Базілінську,
Г.В. Митрофанова, А.Д. Шеремета, Р. Хіггінса, В.В. Ковальова,
Клімову Н.В. та ін.
Проте на даний час недостатньо дослідженою залишається роль
директ-костингу у формуванні фінансових результатів операційної
діяльності підприємства.
Метою дослідження є встановлення взаємозв‘язку собівартості
та фінансових результатів в умовах ведення відокремленого обліку
постійних і змінних витрат.
Розглянемо модель формування прибутку, яка побудована на
використанні системи директ-костингу. Особливістю директ-костингу
є те, що собівартість продукції розраховується та планується лише в
частині змінних витрат, а постійні витрати по закінченню кожного
місяця списують на фінансові результати від основних видів
діяльності суб‘єкта господарювання.
До змінних відносять, насамперед, прямі витрати, пов‘язані з
виробництвом окремих видів продукції (робіт, послуг) та, які прямо
включаються в їх собівартість.
Непрямі витрати, пов‘язані з виробництвом різних видів
продукції, не можуть бути включені до їх собівартості за прямою
ознакою. Значна частина цих витрат є постійними витратами. Інша
частина непрямих витрат (витрати на енергію та паливо в
технологічних цілях, амортизація необоротних активів виробничим
методом тощо) може бути віднесена до категорії змінних витрат.
Склад змінних непрямих витрат, порядок їх включення до
собівартості окремих видів виробів та робіт залежить від характеру
випущеної продукції, особливостей технології та організації
виробництва, інших специфічних для окремих видів економічної
діяльності факторів [2, 267].
У системі «директ-костинг» використовують наступну модель
формування фінансового результату від реалізації продукції:
П = Ор (Ц – V) – FC,
де Ор – обсяг реалізованої продукції, нат. од.;
Ц – ціна реалізації, грн.;
V – змінні витрати на одиницю продукції, грн.;
FC – сума постійних витрат для всього обсягу реалізації даного
виду продукції, грн. [1, 86].
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Як бачимо, дана модель дозволяє встановити залежність
прибутку від обсягу реалізованої продукції, її структури, відпускних
цін, питомих змінних витрат і постійних витрат підприємства.
Таким чином, важливою особливістю системи «директ-костинг»
є те, що у процесі пізнання можна вивчати взаємозв'язки і
взаємозалежності між обсягом реалізації продукції, витратами
(собівартістю) і прибутком та визначати обсяги діяльності
підприємства в критичних точках: беззбитковості, мінімального,
цільового, максимального прибутку.
1. Дерій В.А. Запозичені (зарубіжні) методи обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції та їхнє використання в Україні / В.А. Дерій ; ред. кол. :
Башнянин Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. [та ін.] // Вісник Львівської комерційної
академії – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2010. – Вип. 33. –
С. 84-91.
2. Палка І.М. Особливості управління витратами на підприємствах: вітчизняний та
закордонний досвід // Економічний простір. – 2012. - № 67. – С. 264-269.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
УКРАЇНИ ЯК БАНКУ БАНКІВ
Національний банк України є центральним банком держави,
особливим центральним органом державного управління, юридичний
статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого
визначаються Конституцією України, Законом України «Про банки і
банківську діяльність», «Про Національний банк України», Статутом
НБУ, який затверджений постановою Президії Верховної Ради
України 7 жовтня 1991 р.
Центробанк України, виступаючи державним банком країни,
разом із своїми філіями являє собою перший рівень банківської
системи України і є свого роду «банком банків», який виконує базові
функції кредитної і резервної системи.
Центральні
банки
використовують
різні
способи
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рефінансування комерційних банків: надання ломбардних кредитів;
купівля цінних паперів у комерційних банків на умовах угоди РЕПО;
редисконтування векселів. В Україні на операції РЕПО припадає
понад 54 %, а на ломбардне кредитування - понад 21 %. На інші
механізми рефінансування припадає близько 24 %. ,
НБУ надав рефінансування за весь 2011 рік на суму 28,8 млрд.
грн., у січні-червні 2012 року надав комерційним банкам
рефінансування на суму 26,95 млрд. грн. Крім того, у червні було
надано рефінансування на 9,8 млрд. грн. В тому числі кредити
овернайт склали 2,378 млрд. грн, кредити за результатами тендеру на
термін до 90 днів - 550 млн. грн, операції прямого репо - 6,870 млрд.
грн. У серпні 2013 року українські банки отримали від
НБУ рефінансування в обсязі 6,3 млрд. грн., що свідчить про незначне
зниження попиту на кредити рефінансування [1].
Загальний обсяг кредитів, наданих НБУ, за 2013 рік становив
71,5 млрд. грн., обсяг повернення коштів за цими операціями – 70,5
млрд. грн. Обсяг рефінансування банків в січні 2014 р. становив 8,5
млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за цими операціями
становила 6,84% річних. Водночас обсяг мобілізаційних операцій –
94,8 млрд. грн., а їх середньозважена процентна ставка – 2,02%.
Отже, НБУ справно виконує функцій кредитора останньої
інстанції, збільшуючи обсяги рефінансування в період банківської
кризи. Необхідним є переймання принципів міжнародної практики в
питаннях рефінансування, за якими будь який банк, у разі потреби,
має впевненість в отриманні кредиту центрального банку.
Для підвищення ефективності необхідно спростити процедуру
рефінансування шляхом активного використання такого інструменту
як операції на відкритому ринку з купівлі продажу державних цінних
паперів. А також послабити вимоги до забезпечення та суттєво
розширити список забезпечення, зокрема необхідно дати можливість
банкам отримувати кредити рефінансування під забезпечення
кредитного портфеля банку. Такі кроки повинні активізувати
кредитний ринок та сприяти досягненню макроекономічної
стабільності України.
1. Монетарний оглад за 2013 р.// [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
www.bank.gov.ua.
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ОБЛІК ПЕРЕОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В
КОНТЕКСТІ П(С)БО ТА МСФЗ
Нематеріальні активи унікальні за своїми характеристиками,
своїм складом, за рівнем впливу на результати господарської
діяльності та фінансовий стан підприємства. Проте недосконалість
нормативно-законодавчої бази зумовлює потребу в удосконаленні їх
обліку, оцінки ефективності використання, а також правильності їх
переоцінки.
Протягом останніх років вітчизняні науковці зробили значний
внесок у розвиток теорії і практики обліку нематеріальних активів:
П. Атамас, О. Голенко, Л. Жилкін, Л. Ловінська, Р.Т. Джога,
С.В. Свірко, Л. М. Сінельник, О. Короп, Л.І. Федулова та інші. Також
дана тема знайшла широке відображення в зарубіжній літературі:
А. Козирєв, В. Макаров, Каміл Ідріс та інші.
У П(с)БО 8 передбачена можливість проведення переоцінки
залишкової вартості нематеріальних активів за справедливою вартістю
на дату складання балансу. Проведення переоцінок ніколи не було
легкою справою, а з переходом бухгалтерського обліку на нові
стандарти трудомісткість їх зростає.
У відповідності з пунктами 19, 20 П(С)БО 8 «Нематеріальні
активи» кожне підприємство має право здійснення переоцінки
нематеріальних активів за справедливою вартістю, однак це
стосується тільки тих активів, щодо яких існує активний ринок.
Знайти такий навряд чи реально, оскільки активним ринок стане
тільки тоді, коли в будь-який момент часу буде можливо відшукати
зацікавлених продавців і покупців і інформація по цінах стане в
повній мірі загально доступною.
Але, навіть, тоді проблеми не закінчаться, оскільки при
переоцінці одного нематеріального активу слід переоцінити всі інші
активи даної групи, крім тих, на які не існує активний ринок.
Інформація про зміни первісної вартості та суми зносу
нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
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Схема відображення переоцінки нематеріальних активів в обліку
аналогічна схемі переоцінки основних засобів. Для здійснення
переоцінки визначається індекс переоцінки.
У випадку, якщо залишкова вартість об‘єкта нематеріальних
активів дорівнює нулю, то:
переоцінена залишкова вартість об‘єкта дорівнює його
справедливій вартості,
переоцінена первісна вартість визначається додаванням
справедливої вартості активу до його первісної (переоціненої)
вартості без зміни суми зносу.
В національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського
обліку дотримані вимоги міжнародних стандартів з урахуванням
економічних, правових, податкових особливостей нашої держави, але
існують й певні невідповідності національних стандартів
міжнародним.
Стандарти
також
відрізняються
стосовно
переоцінки
нематеріальних активів. Так, відповідно до П(С)БО 8, переоцінка
може проводитись за справедливою вартістю на дату балансу
нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі
переоцінки об‘єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі
інші активи групи. МСБО 38 визначає два підходи щодо переоцінки.
Перший – після первісного визнання актив відображають за його
собівартістю. Другий – після первісного визнання актив відображають
за переоціненою сумою (справедливою вартістю на дату переоцінки).
Таким чином, порівнюючи П(С)БО та МСБО можна побачити
певні розбіжності щодо обліку переоцінки нематеріальних активів. А
отже, виникає потреба в гармонізації національних стандартів
бухгалтерського обліку з міжнародними.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,
затверджений Міністерством фінансів України 18 жовтня 1999 року № 242, зі
змінами.
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» (IAS 38
«Intangible
Assets»)
//
Режим
доступу:
<http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article /main?art_id=92410&cat_id=92408 >.
3. Л.Г. Ловінська, Л.В. Жилкіна, О.М. Голенко та ін., навчально-методичний посібник
з бухгалтерського обліку: ІSBN 966–574–379–1 © КНЕУ, 2002.
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ОБЛІК ДОДАТКОВОГО КАПІТАЛУ
Додатковий та статутний капітал, які входять до складу
власного, мають дуже велике значення в діяльності підприємства - є
основою формування капіталу підприємства, фундаментом його
діяльності, запорукою стабільності та надійності. Тому дуже
важливим є питання правильного бухгалтерського обліку статутного
та додаткового капіталу на підприємстві, в цьому і проявляється
актуальність даної теми.
До так званих капітальних резервів, тобто резервів, які
створюються за рахунок капіталу власників (чи інших осіб), належить
додатковий капітал. Джерелом формування зазначених резервів не є
господарська діяльність підприємства. Поняття «додатковий капітал»
з'явилось у вітчизняній економічній практиці відносно недавно. Згідно
з визначенням, яке наводиться у стандартах бухгалтерського обліку,
додатковий капітал - це сума приросту. Додатковий вкладений капітал
та інший додатковий капітал здебільшого можна використовувати за
такими основними напрямами:
- по-перше, на покриття балансових збитків, за умови, що на ці
цілі використані всі інші джерела;
- по-друге, на збільшення статутного чи пайового капіталу;
- по-третє, на покриття різниці між фактичною собівартість
вилученого капіталу, який анулюється, та його номіналом.
До основних обмежень щодо використання додаткового
капіталу слід віднести заборону його спрямування на збільшення
статутного капіталу чи викуп власних корпоративних прав, якщо у
балансі відображені непокриті збитки та недопустимість його
розподілу з метою виплати дивідендів у грошовій формі.
Розрізняють додатковий вкладений капітал та інший
додатковий капітал. Додатковий вкладений капітал характеризує суму
емісійного доходу (різниця між продажною і номінальною вартістю
первісне розміщених акцій), отриманого у результаті реалізації
акціонерними товариствами власних корпоративних прав. До складу
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іншого додаткового капіталу належать такі складові:
- інший вкладений капітал;
- дооцінка (уцінка) необоротних активів;
- вартість безкоштовно отриманих необоротних активів.
До іншого додаткового капіталу належить інший вкладений
засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що
перевищує статутний капітал, раніше внесений такими засновниками
без прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу.
До додаткового капіталу слід відносити також капітальний
дохід у вигляді різниці між номінальною вартістю викуплених та
анульованих корпоративних прав та ціною викупу.
До складу дооцінки (уцінки) необоротних активів відноситься
сума дооцінки (уцінки) активів, яка проводиться у випадках,
передбачених законодавством. Зазначимо, що дооцінку оборотних
активів не можна розглядати як додатковий капітал підприємства,
вона відображається за відповідними позиціями Звіту про фінансові
результати.
До складу вартості безкоштовно отриманих необоротних
активів включається вартість необоротних активів, безкоштовно
одержаних підприємством від інших осіб. Вона вважається
додатковим капіталом і зменшується на суму нарахованої амортизації,
величина якої визнається доходом одночасно з її нарахуванням.
Зауважимо, що безкоштовно отримані оборотні активи розглядаються
як дохід підприємства і не можуть бути додатковим капіталом.
Доходи організації, що відносяться на додатковий капітал,
збільшують власний капітал організації, однак не впливають на
фінансовий результат діяльності організації в звітному періоді.
Наприклад, організація може безоплатно одержати у власність дороге
виробниче приміщення, у результаті її майно і капітал будуть мати
істотний приріст, однак фінансовим результатом діяльності
організації в звітному періоді може стати збиток.
Статутний і додатковий капітал як складова частина власного
капіталу підприємства є основою формування капіталу підприємства,
фундаментом його діяльності, запорукою стабільності та надійності.
За рахунок додаткового капіталу збільшують суму власного капіталу і
підприємство стає менш залежним від кредиторів.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" 30.11.2009 р.
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2. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 1.
2010 р.
3. Хмелевська А В - "Бухгалтерський облік" 2011 р.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на
вирішення і комерціалізацію результатів наукових розробок та
досліджень
і
зумовлює
випуск
на
ринок
нових
конкурентоспроможних товарів та послуг – відзначено у відповідному
законі України. Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств
України повинен базуватися на: активній участі держави задля
підтримки сталості інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств;
визначенні пріоритетних галузей для зовнішнього і внутрішнього
інвестування;
ресурсозабезпеченості
підприємства.
Проблеми
інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств в умовах сучасної
економіки країни потребують негайного вирішення. Підприємства за
обставини структурних і функціональних змін економіки завдяки
інвестуванню в інноваційну діяльність можуть досягти високих
економічних показників, зокрема зростання прибутку та збільшення
обсягу виробництва продукції [1].
Можна визначити основні проблеми, що стримують розвиток
інвестиційно-інноваційної
діяльності
–
це
непогодженість
законодавчих актів, відсутність взаємозв‘язку між грошовокредитною,
бюджетно-фінансовою
політикою
і
політикою
економічного росту, нерозв‘язаність проблем технологічного обміну,
відсутність тісних зв‘язків між наукою і виробництвом,
недосконалість системи права інтелектуальної власності.
Отже, за цих умов можливі два основних шляхи активізації
інвестиційно-інноваційної діяльності: державна підтримка й
ефективне використання внутрішніх можливостей підприємств для
створення потенціалу інноваційного розвитку.
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1. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку промислових підприємств:
[Електронний
ресурс]
/
М.В.
Ніколайчук.
http://nikolaychuk.at.ua/news/2012-11-17-52.

–
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЗА
СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ
Поява нових організаційно-правових форм власності та
господарювання в аграрній сфері зумовлюють необхідність
удосконалення системи обліку для ефективного прийняття
обґрунтованих економічних рішень на всіх рівнях управління.
Найбільш проблемним питанням застосування на практиці
П(С)БО 30 «Біологічні активи» є оцінка біологічних активів та
сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю.
Методологічні проблеми обліку та оцінки біологічних активів
досліджують у своїх працях, М.Я. Дем‘яненко, В.М. Жук,
Г.Г. Кирейцев, В.Г. Лінник, Л.І. Лавріненко, М.Ф. Огійчук,
В.М. Пархоменко, Л.К. Сук та інші. Суперечливість та
неоднозначність застосування справедливої вартості для оцінки
активів в сільському господарстві зумовлюють необхідність
подальших досліджень у цьому напрямі.
За наявності кількох активних ринків біологічних активів і
сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних того
ринку, на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи
та/або сільськогосподарської продукції [1, c. 13].
Питання оцінки є основною і найбільш гострою проблемою при
обліку поточних біологічних активів, адже в умовах ринкової
економіки існують реальні труднощі, пов‘язані з визначенням
справедливої вартості на основі ринкової ціни. При наявності кількох
активних ринків їх оцінка ґрунтується на даних того з них, на якому
підприємство передбачає продавати поточні біологічні активи
тваринництва.
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Використання справедливої вартості для оцінки активів
підприємства сприяє реальнішому відображенню їх вартості в балансі,
що дає можливість об‘єктивніше проводити аналіз фінансового стану і
платоспроможності суб‘єктів господарювання.
Враховуючи ці позитивні сторони справедливої вартості
порівняно з фактичною собівартістю, багато країн з розвинутою
економікою використовували її для оцінки продуктивних тварин,
сільськогосподарської продукції при складанні фінансової звітності,
ще до введення в дію міжнародного стандарту бухгалтерського обліку
41 «Сільське господарство» у 2003 р.
За відсутності активного ринку їх справедлива вартість
визначається: 1) за останньою ринковою ціною операції з такими
активами; 2) за ринковими цінами на подібні активи; 3) за
додатковими
показниками, які характеризують рівень цін на
додаткові біологічні активи тваринництва.
Оцінюючи біологічні активи, варто врахувати, що їх
відображають у вартісному та кількісному виразі. Одиницею виміру
біологічних активів є штуки, голови тощо [2].
Для визначення справедливої вартості поточних біологічних
активів підприємство може створити спеціально призначену для цього
комісію, до складу якої повинні бути включені відповідні фахівці.
Комісія своїми рішеннями визначає справедливу вартість поточних
біологічних активів або неможливість такої оцінки і такі рішення є
підставою працівникам бухгалтерії оцінювати поточні біологічні
активи в обліку та звітності [1].
В сучасних умовах господарювання аграрні формування при
веденні обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції
стикаються з низкою проблем методологічного характеру. Серед них
особливе місце займає оцінка активів за справедливою вартістю.
Причинами цього є ряд обставин: нестабільність державної політики
щодо формування закупівельних цін на сільськогосподарську
продукцію; недоступність інформації щодо вартості біологічних
активів та сільськогосподарської продукції на активному ринку;
відсутність методичного забезпечення механізму формування
справедливої вартості даних об‘єктів обліку та ряд інших.
Таким чином, дослідження проблем оцінки біологічних активів
за справедливою вартістю, вважаємо актуальними для подальших
досліджень.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Відповідно до вимог Земельного кодексу України землями
сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для
потреб сільського господарства або призначені для цих цілей. Це
найважливіша із усіх категорій земель. Головною особливістю її є те,
що земля виступає в якості основного засобу виробництва продуктів
харчування та сировини для промисловості. Відтак, саме землі
сільськогосподарського призначення мають бути найважливішим
об`єктом бухгалтерського обліку.
Специфічним різновидом права землекористування і однією з
важливих правових форм використання землі в сучасних умовах є її
оренда.
Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі
строкове платне володіння і користування земельною ділянкою,
необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої
діяльності (ст. 93 Земельного кодексу).
Об'єктами права оренди є земельні ділянки, що перебувають у
власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній
власності.
Право оренди можуть набувати суб‘єкти земельних орендних
відносин (орендарі), а саме: органи державної влади та місцевого
самоврядування, громадяни і юридичні особи України, іноземці та
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особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні
об'єднання та організації, а також іноземні держави.
Орендарі набувають права оренди земельної ділянки на
підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України,
Цивільним кодексом України, Законом України "Про оренду землі"
від 06.10.1998 р. № 161-XIV та іншими законами України і договором
оренди землі.
Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою – не
більше 5 років та довгостроковою – не більше 50 років.
Відповідно до ст. 19 Закону України "Про оренду землі" строк
дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може
перевищувати 50 років.
Особливості земель сільськогосподарського призначення
відображаються на особливостях набуття права оренди земель як
правової форми їх використання.
Право оренди земель сільськогосподарського призначення має
характерні ознаки, що відрізняють його від оренди земель інших
категорій та випливають з природних особливостей сільського
господарства. Зокрема, використання земель як основного засобу
виробничої діяльності, залежність результатів праці від природнокліматичних умов, сезонний характер виробництва, підвищений
виробничий ризик, тривалий проміжок часу між вкладенням капіталу
та результатами.
Договори оренди земель сільськогосподарського призначення,
на відміну від земель інших категорій, повинні містити додаткові
умови: якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань
сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування
витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта
оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що
можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.
Зазначені умови впливають на вартість окремих земельних ділянок та
зумовлюють особливості їх обліку.
Орендні земельні відносини у сільському господарстві мають
ще одну важливу відмінність – нарахування орендної плати. Зокрема,
для земельних ділянок та земельних часток (паїв) орендна плата не
може бути нижчою 3% від їх нормативної грошової оцінки (згідно до
Указу Президента України від 19.08.2008 р. № 725/2008). Тоді як
відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України розмір орендної
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плати встановлюється договором оренди, але річна сума платежу: не
може бути меншою для земель сільськогосподарського призначення –
розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом; для
інших категорій земель – трикратного розміру земельного податку, що
встановлюється цим розділом; не може перевищувати: а) для
земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва,
обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють
електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи
технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення,
бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні
мережі), – 3 % нормативної грошової оцінки; б) для інших земельних
ділянок, наданих в оренду, – 12 % нормативної грошової оцінки; може
бути більшою граничного розміру орендної плати, зазначеної у
попередніх пунктах, у разі визначення орендаря на конкурентних
засадах.
Таким
чином,
оренда
земель
сільськогосподарського
призначення – своєрідна договірна форма сільськогосподарського
землекористування, зміст якої становлять строкове, платне володіння
та користування земельною ділянкою сільськогосподарського
призначення у межах, встановлених законодавством та договором, що
передбачає передачу її власником орендареві, який відповідає
вимогам, визначеним законом, для здійснення переважно
підприємницької та іншої діяльності з використанням природних
властивостей земель за умови їх раціонального використання.
УДК 330.4(075.8)
Король В.О., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ
ЕФЕКТИВНІСТЮ ФУНЦІОНУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
СИСТЕМ
Упродовж останніх років спостерігається бум методик
управління ефективністю функціонування. Ці методики іноді
видаються досить простими. Але будь-які методики самі по собі без
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інструментів не можуть задовольнити потреби підприємства і
управлінні ефективністю функціонування.
До найбільш ефективних інтелектуальних інформаційних
технологій відносяться імітаційне моделювання на базі динаміки
систем. Системна динаміка є сукупністю принципів і методів аналізу
динамічних керованих систем із зворотним зв‘язком і їх застосування
для вирішення виробничих, організаційних і соціально-економічних
завдань. Відповідно, подальша математизація складних систем,
насамперед, соціально-економічних, розвивають по шляху створення
імітаційних моделей. Мотивація в застосуванні моделювання росте.
Метод динамічного моделювання призначений для вивчення
соціально-економічних процесів, що розвиваються в часі. При цьому в
кожен момент всі процеси і стани залежать від структури моделі на
даний момент і від всієї передісторії об‘єкту. Важливою особливістю
динамічного моделювання є можливість реалізації в моделі
безперервних процесів. На відмін від динамічних, статичні методи не
виявляють швидких змін параметрів, що призводять до помітних
помилок в результатах, і не дають можливості отримання коректних
прогнозів розвитку соціально-економічних процесів. Однієї з
важливих рис динамічного моделювання є розділення ресурсів на
потоки і їх накопичення в так званих накопичувачах (фондах),
наприклад, складах, банках і т. п., а також вплив швидкісних
характеристик змін параметрів на поведінку соціально-економічного
об‘єкту в цілому.
1. Смирнова Е.А. Прогнозирование і планування АПК: учебно-методический
комплекс / Е.А. Смирнова, Е.Ю. Чупахина. – Ульянівськ: ГСХА, 2007. – 264 с.
2. Загайтов І.Б. Планування та прогнозування розвитку АПК: підруч. / І.Б. Загайтов. –
Воронеж , 2004. – 304 с.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Соціальне страхування як складова частина соціального захисту
відіграє значну роль у житті громадян України, особливо тих, хто
втратили можливість забезпечувати себе самостійно. Проте,
остаточного вигляду система соціального захисту ще не отримала і
перебуває у процесі постійного реформування.
В провідних країнах світу з розвинутою економікою і високим
рівнем життя проблема ефективної зайнятості вже давно вирішена, а
якщо і є, то рівень безробіття є лише фрикційним і структурним, які є
обов‘язковими характерними рисами будь-якої держави, навіть з
досить розвинутою економікою. Для нашої ж країни це питання є
досить актуальним, і, мабуть, ситуація зміниться лише за умови
ефективної політики зайнятості.
В Україні наявна система пенсійного страхування не виконує
належним чином свого головного завдання, оскільки розмір пенсій
здебільшого не дає можливості підтримувати мінімальний рівень
життєдіяльності.
Можна виділити такі основні проблеми пенсійної системи
України:
– низький рівень пенсій більшості осіб, що досягли пенсійного
віку: понад дві третини пенсіонерів отримують пенсії до 1 тис
гривень. У той же час, середній розмір «спеціальних» пенсій
щонайменше у 2,5 рази перевищує середній розмір пенсії призначеної
на загальних умовах;
– незбалансований бюджет Пенсійного фонду України – у 2012
році з держбюджету на покриття дефіциту виділено майже 27 млрд.
гривень;
– видатки на пенсійне забезпечення сягнули 16,3 % ВВП. При
цьому не слід забувати, що розмір пенсійних внесків становить 35 %,
що набагато вище, ніж в інших країнах Європи: Угорщина – 26,5 %,
Франція – 24 %, Чехія – 28 %, Швеція – 18,9 %. Проте й цього
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недостатньо для покриття пенсійних видатків;
– на даний час існує розрив між розмірами пенсій жінок і
чоловіків. Вони мають меншу тривалість стажу, заробітна плата жінок в
середньому майже на 30 % нижча ніж у чоловіків.
Основними факторами незадовільного функціонування пенсійної
системи є:
– складна демографічна ситуація та негативні перспективи її
розвитку;
– макроекономічний стан держави (інфляція, безробіття,
економічні кризи);
– значна «тінізація» виплат працівникам.
Підсумовуючи, необхідно зазначити, що сьогодні пенсійна
система України перебуває в надзвичайно складному фінансовому
становищі і не забезпечує пенсіонерів необхідним обсягом доходу
(пенсії) для підтримання прийнятного рівня життєдіяльності. У
майбутньому проблема старіння населення може призвести до ще
більшого загострення кризи в системі пенсійного забезпечення.
Серед основних пріоритетів, які б дозволили вирішити
проблеми функціонування Фондів соціального страхування, доцільно
виділити:
– зниження рівня безробіття, шляхом створення нових робочих
місць;
– підвищення розміру заробітної плати та інших доходів
населення;
– зниження соціального навантаження;
– призупинення «тінізації» заробітної плати, у тому числі
доходів населення;
– удосконалення методів контролю за надходженням внесків у
Фонди соціального страхування;
– введення трирівневої пенсійної системи;
– економічне виховання молоді та населення працездатного віку
щодо запровадження обов‘язкового накопичувального пенсійного
страхування, визначення його переваг для кожного громадянина.
1. Гузик Т. Другий рівень / Т. Гузик // Вісник Пенсійного фонду України. – 2013. - №
5.
2. Ковальчук О. Порядні люди борги віддають сповна // Вісник Пенсійного фонду
України. – 2011. - № 9. С. 47.
3. Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики України: [Електр.
Ресурс]. – http://www/mlsp.gov.ua.
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АМОРТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖІЛЬ
ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
На сучасному етапі розвитку економіки кожне підприємство
повинне раціонально та ефективно організовувати свою діяльність,
визначити завдання, які потрібно вирішити
для досягнення
поставлених цілей.
Одним із таких завдань є правильна організація амортизаційної
політики підприємства, оскільки вона впливає не лише на рівень
фізичного та морального зносу основних фондів, технічний рівень і
ефективність виробництва, а й на величину фінансового результату.
Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» амортизація – це
систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних
активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).
Амортизація являє собою складний економічний механізм, який
забезпечує поступове перенесення вартості основних засобів на
собівартість виготовленої продукції відповідно до рівня зносу, що має
на меті нагромадження коштів для їх відтворення.
При нарахуванні амортизації на основні фонди можна
застосовувати п‘ять методів: прямолінійний; зменшення залишкової
вартості; прискореного зменшення залишкової вартості (4 і 5 групи,
відповідно до Податкового кодексу України); кумулятивний;
виробничий. Метод амортизації обирається підприємством самостійно
з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від
його використання.
Вибрані методи нарахування амортизаційних відрахувань
повинні:
сприяти реалізації економічної та науково-технічної стратегії
підприємства;
мінімізувати базу оподаткування з податку на прибуток,
податку на майно підприємства;
бути простими, а витрати на облік мінімальними.
За допомогою всіх цих методів нарахування амортизації
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вартість об‘єкта в кінцевому підсумку списується повністю на
собівартість.
Якщо, наприклад, при використанні прискорених методів
амортизації в першому періоді підприємство отримає менший
прибуток, то в наступних – вже більший, і, таким чином, за сумою
періодів прибуток буде отриманий такий же, як і при використанні
прямолінійного методу. У той же час відбуваються інфляційні та інші
процеси, які впливають на те, що підприємству вигідніше
використовувати прискорені методи амортизації.
Таким чином, збільшення амортизаційних відрахувань веде до
зростання витрат на виробництво продукції, а отже, за фіксованого
рівня цін зменшує прибуток. Однак розміри збільшення
амортизаційних відрахувань і зменшення прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємств, не збігаються, бо кошти, які
спрямовуються на амортизацію основних фондів, не оподатковуються,
на відміну від прибутку, а навпаки, ще й зменшують останній до
оподаткування.
Тому для підприємств вигідніше збільшувати суму
амортизаційних відрахувань в основне джерело фінансування
технічного розвитку підприємств в умовах ринкової економіки,
забезпечуючи їм пом‘якшення податкового режиму.
Відповідно до Податкового кодексу України суб‘єктам
господарювання дозволено обирати будь-який з п‘яти методів
нарахування амортизації, три з яких є прискореними.
Перевага даних методів полягає в тому, що вони, з одного боку,
сприяють швидкому оновленню основних засобів, а з іншого, – дають
можливість зниження суми податку на прибуток, що сплачується
підприємством на основі зменшення розміру прибутку від звичайної
діяльності до її оподаткування.
У свою чергу нарахована сума амортизаційних відрахувань
визначає величину податку на прибуток. Всі ці показники
перебувають у тісному взаємозв‘язку. Зміна одного з них неминуче
викликає подальші коливання, що впливають на фінансові результати
діяльності підприємства.
Отже, нарахована сума амортизаційних відрахувань впливає на
прибуток підприємства. Чим вищі амортизаційні відрахування, тим
менший прибуток і навпаки. Зменшуючи прибуток, зростання
амортизаційних відрахувань приводить до зниження податку на
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прибуток і збільшення власних фінансових ресурсів підприємства.
Отриману економію з податку на прибуток називають
«податковим щитом». Чим вищою є сума амортизаційних відрахувань,
тим вищим є податковий захист.
УДК 657
Кравчик В.М., ст. гр. ОАС-12
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н, доцент
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ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить
інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух
грошових коштів підприємств за звітний період.
Метою фінансової звітності є забезпечення загальних
інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються
на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття
економічних рішень. Зазначені інформаційні потреби обумовили
склад фінансової звітності.
За Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку (НП(С)БО) 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий
стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту
про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до
фінансової звітності. Також цим Національним положенням
(стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки
фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
Законодавче і нормативне регулювання фінансової звітності
підприємств здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99
№996-XIV. В п.1 ст.2 цього закону говориться, що всі юридичні
особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх
організаційно-правових форм і форм власності, а також
представництва іноземних суб‘єктів господарської діяльності
зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати бухгалтерську
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звітність згідно з законодавством.
Фінансову звітність подають всі юридичні особи незалежно від
організаційно-правової форми і форми власності у термін,
встановлений Порядком №419, тобто квартальна фінансова звітність
подається підприємствами, не пізніше 25 числа місяця, що настає за
звітним кварталом, а річна - не пізніше 28 лютого наступного за
звітним роком.
Загальні вимоги до фінансових звітів щодо їх складу, структури
та змісту основних форм викладені також і в Міжнародних стандартах
бухгалтерського обліку (МСБО): 1 "Подання фінансової звітності", 7
"Звіт про рух грошових коштів", 8 "Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки", 27 "Консолідована та окрема
фінансова звітність", 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції",
34 "Проміжна фінансова звітність", в Першій та Четвертій Директивах
ЄС. Згідно з цими нормативними документами річні звіти, належним
чином затверджені і завірені аудиторами, мають бути опубліковані.
Виняток надається невеликим та середнім компаніям, для яких є не
обов'язковим аудиторський висновок, а Баланс і Звіт про прибутки та
збитки можуть складатися за скороченою формою.
Відповідно до ст.186 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, порушення термінів або ненадання органам
державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень тягне за собою накладання штрафу на громадян від
трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів, на посадових
осіб та суб'єктів підприємницької діяльності - від чотирьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та
звітності, забезпечення фіксування всіх господарських операцій та
зберігання оброблених первинних документів, регістрів обліку,
звітності протягом встановленого терміну відповідно до п.3 ст.8
Закону №996 покладено на власника (власників) або уповноваженого
органу (посадової особи), які згідно з законодавством чи установчими
документами здійснюють керівництво підприємством. Головний
бухгалтер повинен забезпечити дотримання єдиних методологічних
принципів ведення бухгалтерського обліку, складання і подання у
встановлені терміни фінансової звітності.
Як ми бачимо, досить багато нормативних документів
регулюють фінансову звітність як в Україні, так і на міжнародному
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рівні. Незважаючи на те, що всі П(С)БО базуються на МСБО, між
ними існують деякі відмінності. Найголовнішою з них, зокрема, є
відсутність концептуальної основи П(С)БО. З метою єдиної
інтерпретації змісту П(С)БО, Плану рахунків та інших нормативних
документів бухгалтерами виникає необхідність у розробці методичних
рекомендацій, щодо їх застосування.
Для поліпшення нормативно-правових актів України щодо
фінансової звітності підприємств необхідно провести повну
інвентаризацію всіх нормативно-правових актів України, з метою
виявлення дублювання й неузгодження положень цих актів та
неврегульованих ситуацій; організувати та щомісячно (щоквартально)
оновлювати довідково-інформаційну базу підприємств з питань щодо
фінансової звітності; головним бухгалтерам, науковцям, що постійно
працюють з нормативно-правовими актами України, які стосуються
обліку та аудиту проводити робочі нотатки виявлених ними
суперечностей, невідповідність згаданих вище актів, тощо.
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.99
р.
№996-XIV.[Електронний
ресурс]-Режим
доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від
07.02.2013р.
№73.
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення №767-VII від 23.02.2014 р.
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8073210.
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КЛАСИФІКАЦІЯ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ
ПРЕДМЕТІВ
Швидкозношувані і малоцінні необоротні предмети – це активи,
які виступають у ролі допоміжних засобів праці або створюють
належні умови для праці. Виокремлення їх обумовлено
212

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

функціональними характеристиками (швидкозношувані предмети) та
необхідністю дотримання на підприємстві принципу суттєвості
(малоцінні необоротні предмети).
До малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі — МШП)
належать предмети строком використання не більше одного року або
нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік.
Вартісний критерій щодо віднесення активів до МШП стандартами не
встановлено, однак передбачено обмеження щодо строку служби
таких предметів.
У процесі обліку малоцінні та швидкозношувані предмети
доцільно систематизувати у такі групи:
- інструменти та пристосування загального призначення
(ріжучий, ударний,
- слюсарний інструмент, прилади вимірювання тощо);
- інструменти і пристосування спеціального призначення —
предмети для серійного і масового виробництва окремих виробів,
виготовлення індивідуального замовлення (виробництво спеціальних
деталей, пристосувань, прес-форми, моделі);
- господарський
інвентар
(предмети
господарського
призначення, протипожежні засоби, телефонні апарати, вішалка,
стільці тощо);
- виробничий інвентар (станки верстати, засоби охорони праці,
робочі столи, шафи, тумбочки, знаряддя лову тощо);
- технологічна
тара,
призначена
для
багаторазового
використання в технологічному процесі (піддони, бочки тощо);
- форменний, спеціальний одяг і взуття та запобіжні засоби
(комбінезони, куртки, чоботи, рукавиці, респіратори, окуляри тощо);
- постільні речі (подушки, простині, матраци, рушники тощо);
- інші малоцінні та швидкозношувані предмети (столовий
інвентар, предмети, призначені для видачі на прокат тощо) [1].
В цілому малоцінні засоби праці поділяють на дві групи: одна їх
частина належить до запасів (які відповідно відображаються в складі
запасів у другому розділі активу балансу «Оборотні активи»), а друга
частина входить до складу «малоцінних необоротних матеріальних
активів» (які, в свою чергу, відображаються в першому розділі активу
балансу «Необоротні активи» в складі основних засобів)[2].
Усі МШП, згідно з вимогами П(С)БО, класифікують, виходячи з
однієї з наступних ситуацій:
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- якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх
включають до складу необоротних активів і амортизують;
- якщо МШП знаходяться на складі і відповідають вимогам
П(С)БО 9 «Запаси», вони визнаються як запаси;
- якщо МШП вже використовуються і строк їх експлуатації не
перевищує одного року, їхня кінцева вартість визначається затратами
того періоду, в якому вони були передані в експлуатацію (списують на
зменшення нерозподіленого прибутку). Якщо МШП передані в
експлуатацію в поточному звітному періоді, вони визнаються
витратами звітного періоду.
Отже, для правильного ведення бухгалтерського обліку
необхідно проводити класифікацію малоцінних та швидкозношуваних
предметів за вищенаведеними параметрами.
1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів
спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / Ф.Ф. Бутинця,
О.П. Войналович, І.Л. Томашевська – Житомир: ПП «Рута», 2006.
2. Бутинець Т.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і
методологія. /Т.А. Бутинець/ Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.
наук. – Київ, 2001.

УДК 657
Кривобок В.О., ст. гр. ОіА-10-1
*Науковий керівник: Кондрашова Т. М., к.е.н., доцент
Донецький державний університет управління
МСФЗ ЯК ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
Становлення України як незалежної держави на початку 90-х
років і входження її у світове співтовариство вимагає значних
структурних змін в економіці, а також адекватного реформування
системи обліку та звітності, нівелювання її як стримуючого чинника
розвитку ринкових відносин і залучення іноземного капіталу в
економіку країни.
Метою дослідження є аналіз останніх нормативних документів,
пов‘язаних із запровадженням МСФЗ в Україні, та розкриття
інформації про діяльність в фінансовій звітності публічних
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акціонерних товариств.
У листі ДКЦПФР від 27. 05. 2011 р. зазначено, що для
публічних акціонерних товариств датою переходу на МСФЗ є 1 січня
2010 р. Пізніше вже Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку рішенням від 09. 02. 2011 р. № 270 визначила, що
публічні акціонерні товариства можуть не розкривати інформацію про
свою діяльність за 2011 р. на основі Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ слід пам‘ятати, що
офіційним джерелом є текст МСФЗ англійською мовою [4], який
розповсюджує Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО).
Загальні вимоги до подання інформації у звіті про фінансовий
стан містять пункти МСБО 1 «Подання фінансових звітів». Цей
стандарт визначає перелік статей, які слід наводити безпосередньо у
звіті про фінансовий стан. Проте цей перелік не є вичерпаним. Тому у
звіті необхідно наводити додаткові статті (рядки, заголовки, проміжні
підсумки), якщо цього вимагають інші стандарти або якщо це
необхідно для правдивого відображення фінансового стану
підприємства.
Звіт про сукупний дохід передбачає включення до нього всіх без
винятку доходів і витрат. Це означає, що доходи і витрати, які
відображають безпосередньо у складі власного капіталу, мають бути
відображені у звіті про сукупний дохід.
Звіт про рух грошових коштів – це фінансовий звіт, у якому
відображають надходження і видаток грошових коштів та їх
еквівалентів, а також чисті зміни їх величини в результаті операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.
Загальні вимоги щодо подання та розкриття інформації у цьому
звіті містить МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів».Згідно МСБО 7
інформація про рух грошових коштів у результаті операційної
діяльності може бути наведена із застосування прямого або непрямого
методу.
Через існуючі розбіжності між НП(С)БО 1 і МСФЗ вітчизняні
підприємства, що складають звітність за МСФЗ, змушені вести
паралельний облік згідно з МСФЗ або періодично трансформувати
звітність, складену за НП(С)БО 1.
Вимога до розкриття інформації на основі МСФЗ сприятиме
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зростанню прозорості та якості звітності публічних акціонерних
товариств та умови наявності необхідних знань та навичок в осіб, що
складатимуть фінансову звітність за міжнародними стандартами.
Для забезпечення дотримання вимог ДКЦПФР щодо розкриття
інформації на основі МСФЗ доречно дозволити публічним АТ
складати фінансову звітність та розкривати інформацію винятково на
основі МСФЗ; постійно оновлювати переклад текстів МСФЗ на вебсторінці ДКЦПФР до набрання чинності документами,виданими
РМСБО (стандартами, тлумаченнями тощо); заохочувати публічні АТ
розкривати не фінансову інформацію, яка характеризує розвиток
підприємства та його вплив на сталий розвиток суспільства.
УДК 657
Криницька К.В., ст. гр. ОАС-11
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
На сьогодні в процесі своєї діяльності підприємства та
організації використовують різні види активі. Все більше почали
застосовуватись нематеріальні активи.
Протягом останніх років значний внесок у дослідження цього
питання здійснили такі вітчизняні науковці, як Бутинець Ф.Ф.,
Герасимович А.М., Сопка В.В., Шевчук В.О., Голов С.Ф. та інші. Але
все ж таки є питання, які недосконало вивчені, зокрема це сутність
нематеріальних активів, їх оцінка та визнання.
Так,
О.Святоцький
та
Л.Федченко
зміст
поняття
«нематеріальні активи» визначають як довгострокові права або
переваги (яких набуває власник прав), що відображені на балансі
підприємства, установи, організації як витрати на їх придбання і
доведення до стану,що є придатним для використання за
призначенням з метою одержання прибутку [1]. Згідно п. 4 П(С)БО
8 «Нематеріальні активи» - це немонетарний актив, який не має
матеріальної форми та може бути ідентифікований.
Придбаний нематеріальний актив визнається підприємством і
відображається в обліку та звітності, якщо він відповідає таким
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критеріям визнання:
- немонетарний актив;
- не має матеріальної форми;
- може бути ідентифікований;
- утримується з метою використання протягом періоду більше
одного року або операційного циклу, якщо він перевищує один рік
[3].
Для визнання нематеріальних активів створених власними
силами використовують додаткові критерії – дослідження та
розробка.
Дослідження – заплановані підприємством дослідження, які
проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових
наукових та технічних знань.
Розробка – застосування підприємством результатів
досліджень та інших знань для планування і проектування нових
або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів,
процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного
виробництва чи використання.
Витрати пов‘язані з дослідженням та розробкою можуть
відноситись до витрат звітного періоду, протягом якого вони були
здійснені.
Під час визнання об‘єкта (зарахування на баланс) згідно з п.
25 - 26 П(С)БО 8 підприємство встановлює строк його корисного
використання. При його визначенні слід враховувати:
1) строки корисного використання подібних активів;
2) моральний знос, що передбачається;
3) правові або інші подібні обмеження щодо строків його
використання;
4) очікуваний спосіб використання нематеріального активу
підприємством;
5)
залежність
строку
корисного
використання
нематеріального активу від строку корисного використання інших
активів підприємства [2].
Отже, можна зробити висновок, що питання щодо визначення
сутності нематеріальних активі є досить поширеним і воно
постійно удосконалюється і змінюється. Нематеріальні активи є
рушійним інструментом, як в інноваційній так і в інвестиційній
діяльності. В основному у своїй діяльності підприємства та
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організації щодо визнання нематеріальних активів дотримуються
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
активи». Тому визнання нематеріальних активів є важливим
питання і потребує вдосконалення.
1. Святоцький О. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ,
організацій / О. Святоцький, Л. Федченко // Право України. – 1998. – № 3. –
С. 81-83.
2. Податковий кодекс України № 2755-17 від 11.10.2011 р. [Електронний ресурс] Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України №242 від 18.10.1999 р.
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua
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Крищук О.В., ст. гр. ФКС-11
*Науковий керівник: Мостовенко Н.А., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Основою інноваційної економіки є отримання нових знань,
перетворення цих знань в нову техніку, технології та включення їх в
життєдіяльність та розвиток суспільства. Як і всі інші види
господарювання інноваційна діяльність потребує відповідної
інфраструктури та належного фінансового забезпечення.
На сьогоднішній час в Україні не створені ефективні інститути
фінансування інноваційної діяльності, відсутнє фінансування
взаємодії ринку інновацій та виробничого ринку, що значно гальмує
формування ефективної інноваційної підприємницької діяльності та й
економіки України в цілому. Найістотнішим фактором інвестиційної
діяльності є наявність фінансових ресурсів. Це перша умова
формування інвестиційних планів і водночас основне обмеження. З
оцінювання обсягів наявних ресурсів починається інвестиційне
планування, і за цими ресурсами перевіряється реальність уже
розробленої інвестиційної стратегії.
Переважними формами фінансового забезпечення інвестиційної
діяльності є: позики, змішане фінансування, кошти дрібних інвесторів,
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оренда майна, кошти бюджетів різних рівнів та самофінансування. З
метою оздоровлення ситуації на регіональних фондових ринках України
щодо створення умов для значної активізації інвестиційної діяльності
необхідно: сформувати на організованому фондовому ринку регіону
сталий вторинний ринок акцій перспективних, інвестиційно привабливих
емітентів; організувати розміщення і обіг на регіональних фондових
біржах корпоративних облігацій виробничих підприємств і банків регіону;
випускати регіональні та муніципальні позики.
Вбачається доцільною розробка програм розвитку регіонального
фондового ринку, створення і функціонування інвестиційно-позикової
системи, яка б мобілізувала вільні грошові ресурси населення,
підприємницьких
структур,
зовнішніх
інвесторів,
а
також
міжрегіонального співробітництва для інвестування регіональних проектів,
створення інноваційних банків, що підвищить конкурентоспроможність
виробництва та по сприятиме зростанню економіки в цілому.
УДК 657.4:657.633
Круглик М.В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Московчук А.Т., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Одним із важливих напрямів деталізації обсягу випуску
продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі. При
цьому слід ураховувати, що підприємство має чітку предметну, а
отже, й галузеву спеціалізацію. Її визначають ще за організації
підприємства, але асортимент продукції з часом може змінюватися.
Одні товари перестають виробляти, інші, навіть колись непрофільні
для підприємства, включають до виробничої програми. Будь-яке
підприємство, що виробляє яку-небудь продукцію або надає послуги,
має свою номенклатуру продукції та свій асортимент.
Номенклатура продукції - це перелік найменувань виробів,
завдання по випуску яких міститься в плані виробництва продукції.
Асортимент - це сукупність різновидів продукції за марками,
найменуваннями, розмірами, типами, сортами, що відрізняються
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відповідними техніко-економічними показниками.[1, c. 315]
Один і той же продукт для різних стадій виробництва може бути
сировиною, напівфабрикатом і готовою продукцією. Наприклад,
молоко, яке вироблене і використовується підприємством, що
займається виготовленням молочної продукції, вважатиметься:
- напівфабрикатом, якщо з нього самим підприємством
виробляється молочна продукція;
- готовою продукцією, якщо частина його продається;
- сировиною, якщо у разі виробничої необхідності таке молоко
буде куплено у іншого виробника.
Зазначений розподіл результатів виробничої діяльності
підприємства за ступенем готовності продукту необхідний для
визначення показників, що характеризують обсяг промислової
продукції.
У практиці аналізу діяльності підприємства вартість виробленої
продукції розглядають у двох видах: валова і товарна продукція.[2, c.
103]
У більшості досліджуваних наукових працях під валовою
продукцією розуміють вартість всієї виробленої продукції і виконаних
робіт, включаючи незавершене виробництво, в порівнюваних цінах .
Обсяг реалізації (продаж) розглядається у двох варіантах: по
відвантаженій або оплаченій продукції.
Обсягом відвантаженої продукції є вартість продукції власного
виробництва, фактично відвантаженої (переданої) у звітному періоді
споживачу, виконаних робіт і послуг, прийнятих замовником,
незалежно від того, надійшли грошові кошти на рахунок виробника чи
ні .
Реалізована продукція – це вартість відвантаженої і оплаченої
покупцями продукції.
Широкий асортимент включає велику кількість різноманітних
товарних груп.
Вузький асортимент складається з незначної кількості товарних
груп;
Глибокий асортимент виникає, якщо в товарній групі
пропонуються багаточисельні альтернативні якості, кольори, зразки,
розміри, форми, ціни та інше.
Дрібний асортимент характеризується тим, що пропонуються
окремі товарні групи в незначних варіантах.
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Глибокий асортимент характерний для виробників чи
дистриб‘ютерів, які займаються продукцією відносно вузької
спеціалізації. Це можуть бути спеціалізовані комп‘ютерні фірми.
Сюди також можна віднести, наприклад, корпорації, які виробляють
автомобілі. Оскільки шириною асортименту вони не виділяються (не
існує такого автомобільного заводу чи компанії яка б виробляла
легкові і вантажні автомобілі, автопогрузчики і тягачі, мотоблоки та
мотоцикли, трактори та комбайни і багато іншого і це все одночасно і
в межах одного підприємства), то глибокий асортимент – їх
характерна властивість.
Широкий товарний асортимент можуть представляти концерни,
корпорації чи інші об‘єднання підприємств, які поєднали під своїм
дахом найрізноманітніших виробників. В цьому випадку можна з
впевненістю говорити про величезну кількість товарних груп та
багаточисельність їх варіантів. Ці гіганти представляють продукцію
важкої та легкої промисловості, електроапаратуру різного рівня
складності та різного профілю, займаються розробками у сфері
комп‘ютерної техніки, літако- та автомобілебудування і багато
іншого.[3, c. 15]
Нині вже не можна пояснювати негативні зміни асортименту і
структури продукції "об‘єктивними" причинами, бо всі вони можуть
бути оперативно нейтралізовані на самому підприємстві через
коригування планових завдань. Тому будь-які відхилення від
установленого плану – це просто погана праця виконавців і
адміністраторів низових ланок (дільниць, цехів, філіалів).
1. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [У 2 т. Т. 1 / За ред. С.В.
Мочерного] / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. – Львів: Світ,
2005. – 616 c., С.463.
2. Слюсарчук Л.І. Облік і аналіз виробництва та продажу готової продукції.
(Методолого- прикладний аспект)/ Л.І. Слюсарчук – К.: ―Альтерпрес‖, 2011. – 258
с.
3. Юрківська Л.Й. Економічний аналіз маркетингової діяльності підприємств:
теоретико-методичні та організаційні засади: автореф. дис. канд. екон. наук:
08.00.09 / Л.Й. Юрківська; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2009. – 21 с.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА
КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЛІСОПРОДУКЦІЇ
3 розвитком лісогосподарських підприємств ускладнюються
внутрішньогосподарські та зовнішні їх зв‘язки, зростають потоки
економічної й іншої інформації, яка має бути ефективно оброблена та
перетворена в інформацію, корисну для обґрунтування та прийняття
рішень оперативного, тактичного, стратегічного порядку. Переважну
частину інформації, особливо для прийняття оперативних та
тактичних рішень, надає система бухгалтерського обліку. Від того, як
організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує
свої облікові, контрольні та аналітичні функції, значною мірою
залежить рівень прийнятих управлінських рішень.
При вивченні питань організації обліку на лісомисливських
господарствах варто звернути увагу на сутність даного поняття.
Фахівці визначають його як цілеспрямовану діяльність, пов'язану зі
створенням системи обліково-економічної інформації та безперервним
її впорядкуванням і вдосконаленням. Ю. Хоптинський вважає, що
виробництво будь-якої продукції потребує відповідного забезпечення,
тобто створення певної інфраструктури (комплексу допоміжних і
обслуговуючих служб), а тому, якщо розглядати бухгалтерський облік
як технологічний процес, змістом організації обліку є інформаційне,
матеріально-технічне, кадрове та інше забезпечення здійснення цього
процесу, а також управління ним. На думку дослідника, організація
обліку – це менеджмент і маркетинг бухгалтерського виробництва.
бухгалтерському обліку
лісогосподарських підприємств
виділяють централізовану та децентралізовану форми організації
обліку виробництва та реалізації лісоподукції. Проте, говорити про
абсолютну централізацію обліку даржлісгоспів можна тільки тоді,
коли підприємство не мало б структурних підрозділів. Але що
стосується лісництв, то тут зовсім інша справа, оскільки їх
організаційна структура побудована таким чином що ведення обліку
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здійснюється як централізованим способом так і децентралізованим,
тому що діяльність лісомисливських господарств
здійснюється
взагалом так і структурними підрозділами, тобто лісництвами.
Кожна система організації обліку має переваги та недоліки.
Підприємства лісової галузі роблять власний вибір, враховуючи
особливості своєї діяльності.
Лісогосподарські підприємства,згідно Лісового Кодексу
України, є самостійними суб‘єктами господарювання. Вони
користуються правами юридичної особи та мають лісогосподарське і
лісопромислове виробництва.
На методологію організації бухгалтерського обліку виробництва
та реалізації лісо продукції впливає багато факторів нормативного,
економічного, соціального та екологічного характеру.
Так, можна стверджувати, що підприємства лісового
господарства використовують комбіновану систему з певним
ступенем децентралізації, який можна визначити за допомогою
математичних розрахунків (відсоткове відношення числа облікових
працівників структурних підрозділів до загальної кількості обліковців
на підприємстві).
Доцільність глибшої децентралізації й автоматизації обліку на
підприємствах лісового господарства дозволяє:
1. Оптимізувати систему ведення обліку на підприємстві.
2. Усунути дублювання виконання однієї операції кількома
обліковими працівниками.
3. Підвищити оперативність даних, необхідних керівництву для
прийняття рішень завдяки комп‘ютерній обробці облікової
інформації.
4. Забезпечити умови обліковим працівникам для використання
креативного підходу у своїй роботі.
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ВЛАСТИВОСТІ ІНФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Основною функцією управлінського обліку є формування
інформації про діяльність господарюючих суб'єктів, корисної для
прийняття економічних рішень. У зв‘язку з цим підвищена увага
приділяється порядку формування показників звітності, що
характеризують різні сторони фінансово-господарської діяльності
підприємств. Тому при виконанні облікових процедур значно
більшого значення приділяється формуванню інформаційних
показників звітності, а не самому обліковому процесу.
Інформація управлінської звітності - це відомості, які повинні
зняти існуючу у користувача невизначеність щодо стану елементів
такої звітності, щоб зменшити ризик негативних, несприятливих для
керованої економічної системи результатів. З цією метою
розробляються моделі досліджуваних економічних ситуацій і з їх
допомогою здійснюється вибір найбільш доцільного рішення.
Отримана інформація хоча і умовна, проте дає можливість уникнути
грубих помилок, здійснити часткове "зняття" невизначеності.
Інформація, будучи засобом управління, виступає як негативний
внесок у соціальну ентропію суспільства, оскільки, систематизує,
організовує, упорядковує взаємодію між індивідом, суспільством,
органами влади. В той же час, кількість інформації, що необхідна для
прийняття рішень залежить від складності завдання, що постає перед
підсистемою управління та суб‘єктом господарювання в цілому. Це
спонукає до вирішення проблем теорії формування інформації
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку як важливої
інформаційної підсистеми підприємства.
Властивості, що притаманні інформації, визначають способи,
засоби, наукові передумови до її формування, моделювання
об‘єктивного світу з певною метою. Такі властивості інформації як її
спадкоємність та невичерпність полягають в тому, що інформація
може мати необмежену кількість користувачів, використовуватися
необмежену кількість разів і при цьому залишатися незмінною. Але в
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той же час інформація має властивість розсіювання - можливості її
втрати або спотворення в процесі передачі та зберігання. Здатність
трансформуватися інформації означає незалежність змісту інформації
від форми фіксації і способу пред'явлення.
Все різноманіття властивостей інформації систематизовано
наступним чином:
1. Атрибутивні властивості - це ті властивості, без яких
інформація не існує (матеріальність носія інформації; об'єктивність
відомостей, що містяться в інформації; безперервність інформації);
2. Властивості, що характеризують корисність інформації для
користувача (кумулятивність інформації, повнота інформації,
достовірність інформації, доступність інформації, актуальність
інформації, об'єктивність інформації);
3. Динамічні властивості, тобто ті властивості, які
характеризують зміну інформації в часі (збільшення кількості
інформації та її ускладнення, старіння інформації).
Формування інформації з необхідними властивостями в
бухгалтерській управлінської звітності залежить від принципів, що
застосовуються при створенні такої звітності. Наприклад, атрибутивні
властивості інформації управлінської звітності залежать від реалізації
таких принципів як принцип науковості, принцип кількісної оцінки,
принцип перевірки якості інформації внутрішньої звітності, принцип
технологічності. Властивості, що характеризують корисність
інформації для користувача, залежать від реалізації таких принципів
внутрішньогосподарської
звітності
як
принцип
корисності,
достатності, стислості, якісної суттєвості, наступності та
порівнянності даних, зрозумілості, наочності та аналітичності
інформації, автоматизації та комп‘ютеризації процесів збору та
обробки, технологічності, адресності, достовірності, незалежності.
Нарешті, динамічні властивості інформації залежать від реалізації
таких принципів як принцип послідовного застосування облікової
політики,
наступності
та
порівнянності,
оперативності,
технологічності, обліку тимчасової вартості грошей. Принципи, що
визначають теоретичну основу формування інформації внутрішньої
звітності, визначають її атрибутивні властивості; принципи, що
визначають склад і структуру внутрішньої звітності - властивості, що
характеризують корисність інформації; принципи, що визначають
порядок складання звітності - динамічні властивості інформації.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРАКТИКИ
ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНІСТІ
В сучасних умовах багато суб‘єктів господарювання
здійснюють свої розрахункові відносини на умовах відстрочення
платежу і невідворотним наслідком цього є існування дебіторської
заборгованості. Її існування в складі активів підприємства є не лише
допустимим явищем, а й у певній мірі необхідним бажанням для
забезпечення нормальної та ефективної діяльності підприємства.
Дебіторська заборгованість є однією з найважливіших
складових кредитної діяльності підприємств, як один з елементів для
розрахунку показників її результативності.
Класифікація дебіторської заборгованості є основою для її
відображення на балансі підприємства. Відповідно до стандартів
бухгалтерського обліку з метою складання фінансової звітності
дебіторська заборгованість класифікується за наступними ознаками:
- зв‘язок з нормальним операційним циклом;
- термін погашення;
- об‘єкти, щодо яких виникли зобов‘язання дебіторів;
- своєчасність оплати боржником дебіторської заборгованості.
Відповідно до перших двох ознак виділяється довгострокова
дебіторська заборгованість (не виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу)
та поточна дебіторська заборгованість (виникає в ході нормального
операційного циклу та буде погашена на протязі 12 місяців з дати
балансу).
В Україні такий поділ є обов‘язковим на відміну від
міжнародних стандартів, у відповідності з якими підприємство
самостійно приймає рішення про необхідність окремого відображення
у звітності довгострокової і поточної заборгованості.
Довгострокова дебіторська заборгованість має наступний
об‘єктний склад:
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– заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду;
– заборгованість, забезпечена довгостроковими векселями;
– інша дебіторська заборгованість.
Звернімо увагу на те, що відповідно нормативних документів,
що регламентують діяльність бухгалтера та ведення бухгалтерського
обліку в Україні, у складі довгострокової дебіторської заборгованості
не виділяється окремо такий важливий її об‘єктний елемент, як
заборгованість за товари, роботи, послуги.
З огляду на іноземний досвід деякими вченими пропонується
при
класифікації
дебіторської
заборгованості
максимально
зближувати строкову та об‘єктну складову диференціації дебіторської
заборгованості у балансі. Таким чином, дебіторську заборгованість
доцільно поділяти на наступні види:
– довгострокова дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги;
– довгострокові векселі одержані;
– інша довгострокова дебіторська заборгованість;
Але, основна увага при висвітленні дебіторської заборгованості
підприємства повинна приділятися саме заборгованості за товари,
роботи та послуги. Пропонуємо виділити в Плані рахунків
бухгалтерського обліку, до рахунка 18 «Довгострокова дебіторська
заборгованість та інші необоротні активи», додатковий субрахунок
який відображав би «Довгострокову дебіторську заборгованість за
товари, роботи, послуги» (замість субрахунку 183). За об‘єктною
ознакою слід особливо виділити ще один різновид дебіторської
заборгованості – аванси, що видані контрагентам за майбутні поставки
товарів, робіт, послуг. Цей вид дебіторської заборгованості також
безпосередньо пов‘язаний з основною діяльністю підприємства.
Таким чином уточнення економічного змісту
складових
дебіторської заборгованості та вдосконалення довгострокової
дебіторської заборгованості в Плані рахунків бухгалтерського обліку,
сприятимуть подальшому розвитку наукових досліджень у напрямку
вирішення проблемних питань що виникають при визначенні
довгострокової дебіторської заборгованості.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое состояние предприятия – это интерпретация и
оценка комплекса финансовых показателей, характеризующих
различные стороны деятельности предприятия. Результатом изучения
финансового состояния для внутреннего пользователя является
комплекс управленческих решений, способствующий проведению
оценки эффективности принятых решений и результатов их
выполнения с целью выявления отклонений от требований и
устранения неблагоприятных ситуаций.
Процедура внутреннего контроля за финансовым состоянием
представляет собой типовой процесс от этапа определения объекта и
программы контроля до этапа проверки исполнения, вынесенных по
результатам контроля решений. Этапами внутреннего контроля
являются:
− определение объекта контроля, которым, в частности,
являются управленческие решения по основным аспектам финансовой
деятельности предприятия;
− определение видов и сферы контроля. Контроль можно
подразделить на следующие основные виды: стратегический, текущий
и оперативный. Если основной сферой стратегического контроля
является реализация финансовой политики и ее основных показателей
на год или квартал, текущего контроля – реализация текущих
финансовых планов на месяц и квартал, оперативного контроля –
реализация показателей, запланированных на неделю, декаду или
месяц;
− формирование системы приоритетов контролируемых
показателей, которые ранжируются по значимости. В процессе такого
ранжирования вначале в систему приоритетов первого уровня
отбираются наиболее важные из контролируемых показателей, затем
формируется система приоритетов второго уровня, показатели
которого находятся в факторной связи с показателями приоритетов
228

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

первого уровня; аналогичным образом формируется система
приоритетов третьего и последующих уровней.
− разработка системы количественных стандартов контроля.
После того, как определен и ранжирован перечень контролируемых
финансовых показателей, возникает необходимость установления
количественных стандартов по каждому из них. Такие стандарты
могут устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных
показателях;
− построение системы мониторинга показателей, которая
представляет собой разработанный на предприятии механизм
постоянного наблюдения за важнейшими показателями финансового
состояния,
определения
размеров
отклонений
фактических
результатов от предусмотренных и выявление причин этих
отклонений [1].
Исходя из этого, в целях организации контроля финансового
положения предприятия можно использовать систему показателей,
представленную в таблице 1.
Таблица 1
Показатели внутреннего контроля финансового
состояния ОАО «Станкостроитель» за 2012 год
Абсолютное
Темп роста,
Показатели
значение, тыс. р.
в%
Выручка от продаж
291749
103,8
Себестоимость продаж
290134
102,3
Затраты на 1 р. товарной
96,6
0,86
продукции, руб.
Чистая прибыль
71
104,.4
Изменение денежных средств
127
105,0
и денежных эквивалентов
Изменение запасов
8659
102,6
Анализ показателей, представленных в таблице 1, позволяет
определить основные тенденции деятельности промышленного
предприятия за анализируемый период, выявить направления
деятельности, характеризующие отрицательными показателями. Для
обеспечения эффективности контроля сопоставляются:
– фактически достигнутое значение контролируемого
показателя в сопоставлении с предусмотренным или планируемым
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значением;
– размер отклонения фактически достигнутого значения
контролируемого показателя от планируемого или показателя
прошлых периодов;
– факторное разложение размера отклонения;
– объяснение причин отрицательных отклонений по показателю
в целом и отдельным его составляющим.
− формирование системы алгоритмов действий по устранению
выявленных отклонений [2].
Таким
образом,
эффективный
внутренний
контроль
финансового состояния предприятия позволяет не только
своевременно обнаружить недостатки в деятельности предприятия, но
и принять меры к их устранению. Контроль финансового состояния
проводить определенной группе сотрудников бухгалтерии и
планового отдела, так именно в данных структурных подразделениях
формируется
плановая
информация,
осуществляется
сбор
информации, составляются различные формы отчетности.
1. Ивашкевич, Виталий Борисович. Стратегический контроллинг: учебное пособие /
Ивашкевич, Виталий Борисович. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 214 с.
2. Бородулин,
Алексей
Николаевич. Аналитический
инструментарий
внутрифирменного управления / Бородулин, Алексей Николаевич. - [М.]:
Экономика, [2012]. - 368 с.
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ІННОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Важливою
складовою
розвитку
сільськогосподарських
підприємств є необхідність активізації інвестиційно-інноваційної
діяльності. Обмеження в інноваційній активності не дозволяє
забезпечити високий рівень конкурентоспроможності на світовому
ринку і забезпечити сталий економічний розвиток. Ефективне
вирішення даного питання полягає у створенні та реалізації дієвої
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стратегії
розвитку
сільськогосподарських
підприємств
у
довгостроковій перспективі.
Складові і особливості розробки стратегії розвитку
сільськогосподарських
підприємств
на
інноваційній
основі
представлено у працях провідних зарубіжних та вітчизняних вчених:
О.Д. Гудзинського, Н.М. Сіренко, А. Стрікленда, С.М. Судомира,
А. Томпсона та ін.
Розробка інноваційної стратегії підприємства ґрунтується на
теорії життєвого циклу та враховує його ринкові позиції та науковотехнічну політику. При цьому її вибір повинен обумовлюватися
такими конкретними чинниками, як:
- умови і фактори зовнішнього середовища;
- сфера діяльності підприємства;
- номенклатура та асортимент продукції підприємства;
- тривалість життєвого циклу продуктів (товарів);
- наявність відповідного науково-технічного і технологічного
потенціалу;
- можливість
здійснення моніторингу науково-технічної
інформації та ринку інновацій;
- відповідність стратегії інновацій загальній стратегії розвитку
підприємства, в основу якої вона і буде покладена;
- прийнятність за рівнем ризику; готовність ринку до
сприйняття новинок; можливості (передусім ресурсні) щодо реалізації
тієї чи іншої стратегії тощо.
Ключовими серед них є:
- ресурси (матеріальні, фінансові, кадрові), що є у наявності у
підприємства;
- інтелектуальна власність;
- науково-технічний рівень розвитку підприємства;
- структура продукції за стадіями ЖЦП;
- характеристики ринку.
Загалом для підприємства можна запропонувати такі
альтернативи інноваційної стратегії, вибір яких має здійснюватися за
вище зазначеними критеріями :
1) тип стратегії - традиційна. Основний зміст традиційної
стратегії: передбачає підвищення якості існуючих продуктів на
існуючій технологічній базі;
2) тип стратегії - імітаційна. Основний зміст імітаційної
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стратегії: пов'язана із копіюванням технології виробництва продукції
підприємств-новаторів;
3) тип стратеги - наступальна (агресивна). Основний зміст
наступальної стратегії - "бути лідером ринку за рахунок високого
рівня інноваційного процесу (шляхом створення та впровадження
нових продуктів), кваліфікованих кадрів, можливостей до розподілу
ризику та інших конкурентних переваг";.
4) тип стратегії - оборонна (захисна). Основний зміст
захисної стратегії - спрямована на утримання конкурентних позицій
підприємства на існуючих ринках. її принцип - "не відставати від
інших, не претендуючи на домінування;
5) 5) тип стратегії – опортуністична. Основний зміст
опортуністичної стратегії - орієнтація на продукт - лідер на ринку,
що не потребує високих витрат на НДПКР;
6) тип стратегії - залежна. Основний зміст залежної
стратегії - характер технологічних змін залежить від політики інших
підприємств, які займають позицію головних ("материнських")
підприємств в коопераційних технологічних зв'язках в галузі;
7) тип стратегії - змішана. Основний зміст змішаної
стратегії - використовують підприємства, які працюють у різних
сферах бізнесу і на різних ринках.
УДК 657.1
Лайкова В.Н., студентка 3 курса, гр. БУАК-111
*Научный руководитель: Козлова Е.А., к.э.н., доцент
Могилевский государственный университет продовольствия
ВОПРОСЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УЧЕТА
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
В настоящее время многие предприятия переходят от
журнально-ордерной формы учета к автоматизированной. Это
обусловлено тем, что автоматизированная форма учета менее
трудоемка,
обеспечивает
значительную
экономию
средств
организации и ускоряет процесс обработки и анализа учетной
информации.
Однако даже в таких предприятиях учет рабочего времени
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может вестись вручную. Как правило, это делает либо специалист по
кадрам, либо охрана предприятия, либо сам бухгалтер. Затем
информацию из табеля учета рабочего времени необходимо вручную
переносить в компьютер бухгалтера для расчета заработной платы,
что требует дополнительных затрат времени.
Поэтому считаем, что на таких предприятиях целесообразна
установка магнитных пропускных систем с последующим выводом
информации непосредственно на компьютер бухгалтера.
Экономия рабочего времени – это не единственное
преимущество установки таких систем. Зачастую на предприятиях мы
сталкиваемся с так называемым «искажением данных», то есть когда
работники, ведущие табель учета рабочего времени, могут
умышленно или случайно заполнить табель неверно. Это приведет к
тому, что предприятие оплатит рабочие часы работника, которые
фактически не были им отработаны, либо наоборот. Установка
автоматических магнитных пропускных систем позволит устранить
эту проблему.
Недостатком такой системы является то, что любое
оборудование может выйти из строя и исказить данные учета.
Поэтому принимая решение об установке автоматических магнитных
пропускных систем необходимо дополнительно предусмотреть
возможность временного ручного заполнения табеля учета рабочего
времени в случае нарушения работы оборудования из-за перебоев в
подаче электроэнергии, сбоев в программном обеспечении и по
другим причинам.

УДК 658.012.32
Лаштоба М.Є., ст. гр.ОАс-09-3
*Науковий керівник: Погрібна О.П., к.е.н., доцент
Криворізький економічний інститут
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ
Відрядження вже давно стали неодмінним супутником
господарської діяльності будь-якої фірми. У більшості випадків
службові поїздки проходять за рахунок фірми. Проте іноді контрагент
пропонує «спонсорську» допомогу – профінансувати поїздку за
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власний рахунок.
Так, кожен працівник має право на відшкодування витрат,
понесених у зв'язку зі службовим відрядженням. Перед направленням
у службову поїздку відрядженим виплачують аванс, достатній для
покриття витрат на добові, проїзд та найманця житла.
Відповідно до Податкового кодексу України[1]дозволено
оплатити та записати до податкових витрати на відрядження фізичних
осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податку або
вважаються членами його керівних органів. Зокрема, компенсації
підлягають: проїзд, проживання, обов'язкове страхування, інші
витрати, тобто підприємство зобов‘язане відшкодувати працівникам
витрати, понесені у зв'язку з відрядженням у повному обсязі. Але
розраховувати на оплату понесених витрат можна, лише маючи на
руках оригінали підтвердних документів. Без сумніву, якщо витрати
на проїзд або проживання оплачуватиме приймаюча сторона, то
означених документів не буде. Відповідно, й оплачувати їх не будете.
Разом з тим, залишається нюанс – добові витрати. Вони лягають
на плечі підприємству, що направляє співробітника у відрядження.
Підстава для виплати добових — наказ про відрядження та відповідні
підтверджуючі документи. Проте навіть якщо, крім наказу, на руках у
відрядженого нічого не буде — то, найвірогідніше, збережеться
листування з контрагентом чи запрошення від нього, договір, за яким
працівники вирушать у відрядження. [2]
Тому важливим напрямком обліку є урахування податкових
наслідків для кожної сторони:
Для підприємства, яке направляє працівника у відрядження –
ситуація ідеальна. Витрати на виплату добових відносять до
податкових затрат. На суму компенсації, отриману безпосередньо
фізособою від приймаючого підприємства, збільшувати податкові
доходи не потрібно, оскільки названа сума переходить до
відрядженого. Крім того, не треба оплачувати проїзд та проживання.
Для приймаючої сторони, яка компенсує відрядженому витрати
на проїзд або проживання, – працівник підприємства подасть
документ про оплату поїздки та проживання в офіс приймаючої
сторони у формі Звіту про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт. Проте, приймаюча сторона не має права
збільшити свої податкові витрати на виплачені суми, оскільки це
фінансування особистих потреб фізосіб. Разом з тим, витрати на
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користь чужого працівника обкладають податком на доходи фізичних
осіб у розмірі 15% (17% - якщо сума компенсації перевищить 10кратний розмір мінімальної зарплати). Причому оскільки договором
передбачено, що приймаюча сторона компенсує витрати направлених
до неї працівників у повному розмірі, то спочатку до сума компенсації
застосовують коефіцієнт 1.176471 або 2.204819 (виходячи з розмірів
доходів), а вже потім утримують податок на доходи. Це податкове
навантаження для контрагента.[2]
Таким чином, у ситуації, коли приймаюча сторона самостійно
компенсує відрядженому витрати на проїзд та проживання,
підприємство, яке відряджає працівника повинно виплатити
контрагентові добові. За наявності наказу про службову поїздку та інших підтвердних документів (договору, протоколу перемовин) фірмавідправник має право збільшити податкові витрати на суму
виплачених добових. Що стосується інших витрат, не підтверджених
документально (як то проїзд або проживання), вони не компенсуються
і не відносяться до податкових затрат.
1. Податковий кодекс України [від 02.12.2010р. №2753-Ш] [Електроний ресурс]. —
Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15>
2. Валентинова Т. Витрати на відрядження компенсує відряджена сторона:юридичнооблікові наслідки // Все про бухгалтерський облік. — 2012. — № 42.— С 16-17.

УДК 336.71
Легкобит Н.С., ст. гр. ФКС -11
*Науковий керівник: Мостовенко Н.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІНАНСОВОГО ТА
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ
Тенденції взаємодії реальної та фінансової сфер економічної
системи визначають рівень, напрями та ефективність соціальноекономічного розвитку будь-якої країни. Аналізуючи емпіричні дані
по Україні, можна стверджувати, що темпи динаміки фінансового
сектора значно випереджують аналогічні реальному сектору, тобто
фінансові зміни певною мірою відірвані від змін у реальному секторі.
Глобальна криза робить безпосередній і сильний вплив на фінансовий
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і реальний сектори економіки, на систему взаємозв'язків між ними.
Відбувається трансформація всіх взаємин. Наочно послаблюються
міжсекторні взаємозв'язки – зменшуються загальні обсяги
кредитування реального сектора економіки, скорочується його
інвестиційний потенціал, значно зменшуються окремі види кредитів
(іпотечний кредит), що завдає удар по будівельній індустрії як
сегменту реального сектора економіки.
Поряд з цими процесами розгортається масштабна державна
допомога фінансовому сектору економіки, реальному сектору
підтримка з боку держави надається неконкурентністю його
значущості та необхідності вирішувати виниклі тут проблеми, тобто
фактично за залишковим принципом. Загальновизнаними, а також
характерними для економіки України, стали кілька емпіричних
закономірностей. По-перше, це домінування короткострокових форм
фінансування. За цим ховається спекулятивний характер фінансових
вкладень, що призводить до перевищення показників обігу на ринку
капіталу над відповідними показниками для ринку товарів і послуг
при збільшенні темпів зростання обсягів першого з цих ринків. Подруге, спостерігається відносне зростання масштабів фінансового
сектора, а також збільшення волатильності фінансових показників, що
вказує на високий рівень ризику цієї сфери. Отже питання взаємодії та
співвідношення реального і фінансового секторів економіки в своєму
сутнісному вимірюванні є фундаментальною проблемою економічної
теорії і досліджується впродовж не одного десятиліття в глибоких
та змістовних політекономічних працях.
УДК 330.4(075.8)
Лещук І.О., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОПОДАТКУВАННЯ
Моделювання – це один з найважливіших методів наукового
пізнання, за допомогою якого створюється модель об‘єкта
дослідження. Сутність його полягає в тому, що взаємозв‘язок
досліджуваного показника із факторними передається у формі
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конкретного математичного рівняння.
У період формування системи управління ринковою економікою
особливе значення має створення нової або хоча б удосконалення
існуючої системи оподаткування.
Проблема прогнозування податкових надходжень в Україні на
сьогодні стоїть надзвичайно гостро, оскільки немає нормативно
оформленої методики, яка б давала можливість максимально точно
розрахувати надходження дохідної частини бюджету у сфері податків.
А це зумовлює ті значні розходження, що ми маємо при порівнянні
прийнятого бюджету на поточний період і результатів, отриманих у
кінці. З метою підвищення обґрунтованості розрахунків обсягів
податкових надходжень залежно від макропоказників, впливу
податкової політики та неподаткових шоків на тенденції розвитку
економіки Державною податковою службою (ДПС) України розпочаті
роботи щодо розробки та впровадження модельного апарату з
визначення впливу макроекономічних показників на рівень
податкових надходжень.
Метою цього завдання є:
1) підвищення обґрунтованості розрахунків обсягів податкових
надходжень залежно від макропоказників, впливу податкової політики
та неподаткових шоків на тенденції розвитку економіки;
2) забезпечення ДПC України дієвим механізмом для
проведення аналізу впливу макроекономічних показників на рівень
надходження податків, інших платежів та зборів, розробки пропозицій
щодо розширення бази оподаткування на основі моделювання
сценаріїв розвитку економічних процесів внаслідок зміни податкового
законодавства.
Побудова макроекономічної моделі – це циклічний процес.
Якщо тестування показує, що модель не виробляє точних прогнозів
або її оцінені параметри не відповідають дійсності, деякі кроки
побудови моделі повинні виконуватися повторно, а методологічні
рішення, прийняті на попередніх етапах, повинні бути переглянуті.
Процес буде тривати доти, поки, по-перше, не буде досягнута значна
точність прогнозів (з урахуванням нестабільності прогнозованих
змінних, якості й розмаїтості пояснюючих змінних, а також довжини
тимчасових рядів), по-друге, не буде досягнуте розуміння того, що
заплановані параметри правильно відображають взаємозв‘язки
змінних. Процес моделювання прямо залежить від пошуку регресії,
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що задовольняють встановленим вимогам.
На сьогодні ДПС здійснює певні аналітично-прогнозні функції,
пов‘язані, зокрема, з оцінками обсягів потенційних податкових
надходжень за допомогою певного модельного апарату, оцінкою
можливого впливу на ці надходження тих чи інших сценаріїв
поведінки підприємств тощо. Але масштаби та якість цієї роботи не
відповідають сучасним вимогам. Сьогодні, коли перед країною стоїть
нагальна необхідність подальшого реформування податкової системи,
складовим елементом якої є підвищення якості адміністрування
податків, виникає потреба у створенні якісного інструментарію, який
дозволить
оперативно
оцінювати вплив
тих
чи
інших
макроекономічних параметрів та відповідних законодавчих актів на
обсяги податкових надходжень.
Невід‘ємною складовою інформаційно-аналітичного комплексу
з моделювання процесів оподаткування ДПС повинен стати
конструктор моделей, що являє собою комплекс програмних засобів,
призначених для створення моделей бізнес-процесів і здійснення на
їхній основі аналітичних і різноманітних планово-прогнозних й
оптимізаційних розрахунків.
Конструктор моделей повинен дозволяти вирішувати наступні
завдання: різноманітні сценарні розрахунки на основі довільних
методик й алгоритмів обробки даних; побудова багаторівневих
імітаційних моделей; факторний аналіз для визначення причин і
наслідків впливу на показники й коефіцієнти; динамічний аналіз для
оцінки тенденцій змін показників протягом заданого тимчасового
інтервалу; прогнозний аналіз для пророкування значення
аналізованого показника з необхідною часткою ймовірності; аналізу
виду «якщо» над сукупністю даних, обраних користувачем; рішення
оптимізаційних і цільових завдань; групування показників для
формування довільних аналітичних таблиць й аналіз оцінки для
оцінки тісноти кількісного взаємозв‘язку між різними угрупованнями.
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*Науковий керівник: Бабіч І. І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАГИ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ
За теперішніх умов ринкової економіки особливо необхідним
для суб‘єктів господарювання є своєчасне реагування на зміни, які
відбуваються у внутрішньому, та в зовнішньому середовищі їх
функціонування.
Від початку формування податкової системи України і до
сьогодення останніх років подання податкової звітності займало дуже
багато часу у юридичних осіб і не мало зручної форми. І тому
особливо зараз, коли близько 80% платників податків мають власний
комп‘ютер та вихід до Інтернету, є дуже актуальним розвиток
електронної системи подання податкової звітності.
Складання звітності підприємств є завершальним етапом
облікового циклу підприємства, яка має відповідати вимогам Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні"[1] , а також П(С)БО та інших нормативно-правовим актам,
що регламентують питання формування звітності підприємства.
Подання звітності мережею інтернет має багато переваг як для
платників податків, так і для працівників Міністерства доходів і зборів
Укаїни [2]. На мій погляд основними перевагами подання звітності в
електронному вигляді очевидні:
- платники податку економлять робочий час, а також кошти на
придбання бланків звітних документів (немає необхідності
відвідувати податкову інспекцію, купувати бланки звітності);
- не потребує дублювання на паперових носіях, а також
зберігання звітність, надіслана до податкового органу електронною
поштою із використанням електронних ключів та цифрового
підпису[3];
- платник податку не витрачає час у чергах до «вікна» прийому
звітності, осткільки за допомогою спеціальних програм може
сформувати та передати звіт мережею Інтернет;
- існує гарантія автоматичної перевірки сформованих
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документів на наявність арифметичних помилок та описок;
- істотне скорочення термінів проведення перевірки щодо
правомірності заявлених до відшкодування сум ПДВ та забезпечення
своєчасного їх відшкодування платнику податку;
- можливість отримання платником податків інформації щодо
стану розрахунків стосовно сплати податків та заборгованості перед
бюджетом;
- конфіденційність інформації;
- ефективність обробки отриманої інформації.
Отже, багато платників уже оцінили переваги електронного
документообігу. Зручність, оперативність, економічність – саме такі
критерії закладено в основу подання податкової звітності в
електронному вигляді. Застосування комп‘ютерних технологій у

повсякденному житті відповідає сучасним вимогам розвитку
суспільства.
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від
16.07.1999 р. № 996-ХІУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу : www.rada.gov.ua.
2. http://minrd.gov.ua/
3. Про електронний документ та електронний документообіг: Закон України
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15
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*Науковий керівник: Нагірська К.Є., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ОБ’ЄКТУ ОБЛІКУ
Добре відомо, що фінансовий стан фізичної чи юридичної особи
не можна оцінювати лише за активами, які перебувають у її
розпорядженні. Наявність шикарного офісу, автопарку та іншої
атрибутики процвітаючого підприємства ще нічого не значить. Якщо
джерелом придбання всіх цих активів є непогашені зобов‘язання
підприємства перед іншими особами (кредиторами), то все це видиме
багатство саме цим кредиторам і належить. Саме тому інформація про
зобовязання (кредиторську заборгованість) підприємства є однією з
найважливіших в оцінці його реального фінансово – майнового стану.
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Кредиторській заборгованості, як і будь-якій економічній
категорії, присвячено цілий ряд наукових праць, її дослідженням
займалась велика кількість вітчизняних і зарубіжних вчених різних
економічних напрямків. Тому для ефективного досягнення
поставленої мети курсового проекту необхідно приділити значну
увагу кожній з економічних дисциплін яка займається вивченням
досліджуваної категорії, в особі конкретних представників.
Насамперед потрібно встановити економічну суть цього поняття і
поняття економічний аналіз зокрема.
З економічного аспекту кредиторська заборгованість являється
важливою складовою частиною зобов‘язань підприємства, і, як
правило, провідні фахівці в галузі економіки розглядають її в
загальному як зобов‘язання підприємства. Це випливає із визначень
терміну «зобов‘язання».
З точки зору економіки, зобов‘язання – оформлення
документально, або виходячи з цивільного законодавства, відносин,
які вимагають виконання певних дій однією фізичною чи юридичною
особою на користь іншої: виконання робіт, поставка продукції, оплата
боргів і інше. Фінансові зобов‘язання стосуються взаємовідносин
боржника і кредитора та визнають обов‘язок оплати певних грошових
коштів у встановлені строки. Підприємство може мати зобов‘язання
на отримання (дебіторська заборгованість) і зобов‘язання на
погашення (кредиторська заборгованість, позики банків, обов‘язкові
платежі).
А з боку фінансового бухгалтерського обліку, термін
«зобов‘язання» означає заборгованість підприємства, яка виникла
внаслідок минулих подій погашення якої, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства що втілюють в собі економічні
вигоди.
Зобов‘язання виникають через існуючі (завдяки минулим
операціям чи подіям) борги підприємства щодо передачі певних
активів чи надання послуг іншому підприємству в майбутньому.
Є різні підходи до визначення і пояснення поняття зобов‘язань:
1) зобов‘язання - це заборгованість підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють в собі економічні вигоди.
2) згідно із Макмілланом, зобов‘язання - це будь - які претензії,
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фактичні або потенційні, до приватної особи або організації.
3) С.В. Мочерний вважає, що зобов‘язання - це оформлені
договором відносини між різними суб‘єктами, згідно з якими одна зі
сторін зобов‘язана здійснювати певні дії на користь іншої або
утримуватися від небажаних для неї дій.
4) С.Ф. Голов вважає, що зобов‘язання - це теперішня
заборгованість підприємства іншим юридичним або фізичним особам,
що виникла внаслідок здійснених у минулому господарських операцій
чи інших подій, погашення якої в майбутньому, як очікується,
призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі
економічні вигоди.
Отже, зобов‘язаннями виступає заборгованість підприємства,
яка виникає, головним чином, у зв‘язку з придбанням товарів та
послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого
фінансування.
УДК 657
Ліщук Т.В., ст. гр. ОАС-11
Науковий керівник: Чудовець О.Н., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У
СІЛЬСЬКОГОПОДАРСЬКИХ ФОРМУВАННЯХ
Сільськогосподарське виробництво посідає провідне місце
серед інших галузей АПК України. Визначальною метою діяльності
сільськогосподарських (СГП) підприємств є забезпечення постійно
зростаючих потреб населення у продуктах харчування і
промисловості у сировині, що потребує постійного нарощення
обсягів виробництва.
Розглядаючи перевірку фінансових результатів, необхідно
уточнити, що методика визначення прибутку підприємства дозволяє
одержати більш точну інформацію про результати діяльності
порівняно з прибутком, обумовленим у системі податкового обліку.
Тобто нас цікавить не прибуток як база оподатковування, а результат
перевищення доходів над витратами, понесеними підприємством у
рамках фінансово-господарської діяльності.
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Слово „контроль‖ у перекладі з французької означає перевірку
або спостереження з метою перевірки. В економічній літературі у
підходах до визначення терміну „контроль‖ розуміли: «систему
спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування
об‘єкта управління, визначення результатів управлінського впливу
на керований об‘єкт з виявленням відхилень, допущених в ході
виконання цих рішень». Контроль як стадія процесу управління
являє собою дії, зміст яких полягає у порівнянні кількох величин, що
характеризують норми та ступінь їх досягнення.
Контроль як функція управління є спеціалізованим різновидом
управлінської діяльності, зміст якої полягає в одержанні інформації
від функцій нормування обліку, зіставленні одержаної інформації та
передаванні наслідків порівняння для виконання функції
регулювання. Контроль тісно поєднаний з бухгалтерським обліком, а
тому повинен здійснюватися на всіх етапах облікового процесу з
метою забезпечення достовірності інформації про всі облікові
об‘єкти.
Внутрішній контроль проводиться безпосередньо на
підприємствах їх керівниками. Зовнішній контроль, як правило, є
наступним, а тому передбачає перевірку здійснених фінансовогосподарських операцій безпосередньо після їх завершення, що
знижує ефективність контрольних процедур.
Спільним також для розглянутих видів зовнішнього контролю
фінансових результатів є джерела інформації (первинні документи,
регістри бухгалтерського обліку), нормативно-правова база, яка
регулює порядок ведення бухгалтерського обліку та те, що вони
обґрунтовують висновки за результатами перевірки документально
підтвердженими доказами.
Бригадири повинні контролювати вихід працівників на роботу,
якість та обсяг проведених та отриманих робіт від допоміжних
підрозділів під-ва, рух запасів, обсяг виробленої продукції тощо.
Старший агроном повинні контролювати плани розвитку
рослинництва, своєчасність та якість виконання усіх СГП робіт на
під-ві, доцільність понесених витрат на збір, зберігання, переробку
та транспортування продукції. Головний інженер повинен
здійснювати контроль за станом і фінансуванням служби охорони
праці підприємства, функціонуванням служб основного та
допоміжного виробництв. Завідуючий складом має контролювати
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постачання запасів, витрати на їх придбання та зберігання, а також
правильність документального оформлення реалізації продукції,.
На бухгалтера при здійсненні внутрішнього контролю повинні
покладатися обов‘язки щодо обліку фактичних і нормативних
витрат, відхилень від норм, що забезпечить оперативність
визначення фінансових результатів. Складання бюджетів, розробка
нормативів та контроль їх виконання напряму залежать від ступеня
контрольованості використання підзвітних ресурсів. Тому важливого
значення набуває встановлення залежності фінансових результатів
від доходів, витрат, що передбачає застосування статистичних і
математичних прийомів обробки інформації.
Таким чином, запровадження в практику діяльності СГП
формувань запропонованого порядку здійснення внутрішнього й
зовнішнього контролю фінансових результатів забезпечить
можливість попередження або своєчасного виявлення й усунення
помилок, порушень та відхилень, що сприятиме отриманню
запланованих фінансових результатів. Перевірка фінансових
результатів також суттєво спроститься та прискориться при розробці
й запровадженні в практику сільськогосподарських підприємств
спрощених бухгалтерських моделей прибутку (збитку).
1. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку : підруч. – Житомир : Рута,
2002. – С. 59–62.
2. Сук Л. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції // Бухгалтерія в
сільському господарстві. – 2007. – № 6. – С. 49–50.
3. Фесенко Д.М. Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських
підприємствах : навч. посіб. – Полтава, 2006. – С. 351–356.
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*Науковий керівник: Погрібна О.П., к.е.н., доцент
Криворізький економічний інститут
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА
ЗАМОВНИКАМИ І ОБЛІК ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» [1] для забезпечення достовірності
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даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства
зобов‘язані проводити інвентаризацію активів і зобов‘язань, під час
якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність,
стан і оцінка.
Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків № 69 [2] визначений порядок проведення та
оформлення результатів інвентаризації активів і зобов‘язань,
враховуючи наступні її завдання:
організація інвентаризацій і проведення інструктажів членів
інвентаризаційних комісій;
проведення профілактичної роботи щодо забезпечення збереження
цінностей підприємства;
контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій;
перевірка правильності визначення інвентаризаційних різниць та
обґрунтованість пропозицій щодо їх врегулювання.
Що стосується інвентаризації розрахунків з покупцями та
замовниками, то вона має певні особливості проведення та оформлення її
результатів.
Так, п. 11.11 ст. 11 Інструкції № 69 [2] передбачено, що при
інвентаризації розрахунків всім дебіторам підприємства – кредитори
повинні передати виписки про їх заборгованість, які пред‘являються
інвентаризаційній комісії для підтвердження реальності заборгованості.
В свою чергу, підприємства – дебітори зобов‘язані протягом
десяти днів з дня отримання виписок підтвердити заборгованість або
заявити свої заперечення. Таким документом щодо звірки розрахунків
може бути акт звірки розрахунків (додаток 1 до наказу «Про
інвентаризацію заборгованості станом на 1 листопада 1998 року» №
148/234/383 від 10.11.1998 р. [3] або доцільно використовувати форму
акту звірки розрахунків, розроблену у довільній формі з урахуванням
власних особливостей та деталізації інформації щодо кожного
контрагента, які слід підтвердити.
При цьому слід відзначити, що використання комп‘ютерних
програм при проведенні інвентаризації, як правило, скорочує на 40 – 50
% терміни її проведення, усуває ймовірність помилок і запобігає
викривленню результатів інвентаризації.
Методика проведення інвентаризації за допомогою комп‘ютерної
техніки представлена на рис. 1.
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Тому слід відзначити, що для автоматизації процесу звірки
розрахунків з покупцями і замовниками доцільно використовувати
програмні продукти фірми «1С» як на платформі 1С 7.7., так і на
платформі 1С 8.2. Але необхідно враховувати , що в 1С 7.7. в
стандартному наборі документів відсутній документ для проведення
звірки розрахунків. Тому пропонується використовувати інструмент 1С
7.7. – Меню – Сервіс –
Додаткові можливості, що дає змогу використовувати зовнішні
звіти та обробки, наприклад такий спеціалізований документ – Акт звірки
розрахунків.
Комп‘ютеризовані процедури інвентаризаційного
процесу
Визначення облікових даних про залишки активів та
зобов‘язань
Визначення фактичних залишків активів та зобов‘язань
Групування та отримання результатів інвентаризації
Проведення коригуючи записів

Рис. 1 Комп‘ютеризація процедур інвентаризаційного процесу
У програмному продукті 1С 8.2. в бухгалтерському інтерфейсі
для формування акта звірки розрахунків з контрагентами виконуються
наступні дії: Меню – Покупка/ Продаж – Акт звірки
взаєморозрахунків.
Якщо є заперечення, то заборгованість залишається
непогодженою на період її з‘ясування.
Отже, з одного боку, підприємство надсилає акти звірки
розрахунків як кредитор, а з іншого – отримує акти від своїх
контрагентів – кредиторів, тобто відбувається звірка дебіторської та
кредиторської заборгованості на підприємстві. При цьому згідно п.
11.11 ст. 11 Інструкції № 69 [2] на рахунках обліку розрахунків з
покупцями і замовниками залишаються виключно погоджені суми.
Лише в окремих випадках, коли до кінця звітного періоду розбіжності
не усунені або залишаються не з‘ясованими, то розрахунки з
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дебіторами та кредиторами відображаються кожною стороною у
своєму балансі у сумах, що випливають із записів у бухгалтерському
обліку та визнаються нею правильними.
Враховуючи той факт, що інвентаризація розрахунків – процес
досить громіздкий та трудомісткий за наявності великої кількості
контрагентів, то випадків розбіжностей в актах звірки розрахунків
може бути чимало.
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від
16.07.1999 р. № 996 – ХІУ [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно –
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: наказ
Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: <http://rada.gov.ua>.
3. Про інвентаризацію заборгованості станом на 1 листопада 1998 року: наказ
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Державного
комітету статистки України від 10.11.1998 р. № 148/234/383 [Електронний ресурс].
— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>

УДК 330.4(075.8)
Лойко О.С., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК
ВАЖЛИВОГО ІНСТРУМЕНТА НАУКОВОЇ АБСТАКЦІЇ
Моделювання - це наукова теорія побудови і реалізації моделей,
за допомогою яких досліджуються явища і процеси в природі і
суспільному житті. Досліджуючи будь-яке явище (процес, об‘єкт), ми
будуємо у свідомості їх моделі.
Монографічні праці з економічного моделювання представили
автори Соколовська Г.А. ―Моделювання економічного аналізу
діяльності підприємства‖ (Одеса, 1996), Костоглодов Д.Д., Харісова
Л.М. ―Моделювання фінансів‖ (Ірпінь, 2002), Примостка Л.О. ―Аналіз
банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі‖ (Київ,
2002), Халіпов В.Ф., Васильєва А.А., Волгін Н.А. ―Моделювання
виробничої та інвестиційної стратегій машинобудівельного
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підприємства‖
Слід окремо виділити авторів, які більшу увагу приділяли
проблемам моделювання за різними напрямами. Відомий вчений у
галузі статистики, економіко-математичних методів Німчинов В.С.
розвивав теорію економіко-математичного моделювання на макро- та
мікроекономічному рівнях управління (1962, 1965).
Штофф В.А. розкривав філософські проблеми моделювання,
визначав роль моделей у пізнавальних процесах (1963, 1966, 1967).
Бусленко Н.П. більшу увагу приділяв проблемам застосування
кількісних методів моделювання у виробничій сфері (1968, 1969,
1977), Маркин Ю.П., Орехова Р.А. вивчали проблеми імітаційного
моделювання у промисловості, застосування автоматизованих систем
управління, економіко-математичних методів моделювання (1977,
1982). Гільде Е.К. розробляв проблеми моделювання нормативного
обліку на промислових підприємствах (1970, 1976), Соколов Я.В.
досліджував теоретичні засади моделювання в бухгалтерському
обліку (1974, 1977, 1987) і проблеми автоматизації інформаційного
середовища з використанням модельного методу (1980).
Перша стаття з моделювання (―Модель і відображення‖),
представлена в економічних виданнях, вийшла у 1964 р. у науковому
журналі Московського державного університету ім. Ломоносова під
назвою. Її автор Коршунов А.М. розкривав загально філософські
аспекти моделювання та проблеми співвідношення моделі з
оригіналом. У 1967 р. продовжують розвиватись напрями
економічного моделювання на мікро- та макрорівнях управління.
Зокрема виходять статті Архангельського Ю.С.,Конопліцького В.А. з
проблем розробки моделей накопичення і споживання (Москва, 1967),
Дадаяна В.С. з моделями перспективного планування (Москва, 1967).
Достатня увага науковців приділяється моделюванню в
бухгалтерському
обліку
(Ващенко
Л.О.;
Пуздрач
Л.І.,
Герасименко Т.О., Львів, 2004; Бойко С.В., Тернопіль-Мукачево, 2004;
Євдокимов В.В., Москва, 2004). В ряді джерел розкриваються підходи
до моделювання в аудиті (Бунда О.М., Кіровоград, 2004; Цибіна Л.В.,
Кривий Ріг, 2004) та в економічному аналізі (Андреева В.Г., Свищов,
2004).
Серед вітчизняних видавництв більша частина статей і тез
доповідей на конференціях з економічного моделювання видана у
Дніпропетровську (107 із 409 українських видань), що пояснюється
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активною видавничою діяльністю Дніпропетровських ВНЗ.
Видавництвами Києва як осередку наукового розвитку видано 50
публікацій з 409 українських видань. Також активно публікуються
праці ВНЗ міст Житомира (50 публікацій), Харкова (30 публікацій),
Тернополя (26 публікацій), Донецька (22 публікації), Севастополя (21
публікація), Черкас (17 публікацій), Кіровограду (15 публікацій),
Львову (11 публікацій). Не досить широко представлені публікації з
економічного моделювання ВНЗ міст Ірпеня, Одеси, Хмельницька (по
8 публікацій), Луганська (7 публікацій), Кременчука, Кривого Рогу
(по 6 публікацій), Жовтих Вод (5 публікацій), Луцька (4 публікації),
Мукачеве-Тернопіль (2 публікації), Івано-Франківська, Мелітополя,
Полтави, Рівного, Сум, Чернігова (по 1 публікації).
Отже, математичні методи й моделі дають змогу
упорядковувати економічну інформацію, виявляти недоліки в наявній
інформації та розробляти вимоги до підготовки нової інформації чи її
коригування. Розробка і застосування економіко-математичних
моделей вказують шляхи вдосконалення системи економічної
інформації, орієнтованої на вирішення певних завдань планування та
управління.
1. Шигун М.М. Бібліометрія розвитку економічного моделювання: наукова, науковометодична та навчальна література / М.М. Шигун. –ЖДТУ, 2008. –С. 300-320.
2. Шигун М.М. Економічне моделювання в дисертаційних дослідженнях:
бібліометричний аналіз / М.М. Щигун. –ЖДТУ, 2008. –С. 115-127.

УДК 657.44
Лопатюк Р.І.
Уманський державний педагогічний університет
ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СФЕРИ
Доходи є фінансовою базою розвитку діяльності підприємства,
отже економічного розвитку держави та її стійкості, тобто добробуту
суспільства. Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних
галузей світової економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом
економічного і соціального розвитку України. Міжнародний досвід
свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного
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просування цієї галузі на ринок держави є сучасна туристична
інфраструктура.
Задля підвищення ефективності управління фінансовогосподарською діяльністю підприємств ресторанного господарства
необхідно впроваджувати новітні інформаційні технології, які б
враховували особливості функціонування зазначених суб‘єктів
підприємництва. Комп‘ютеризація обліку управлінської діяльності
супроводжується необхідністю навчання персоналу (користувачів);
виникненням додаткових витрат із розробки та впровадження
інформаційних технологій; необхідністю визначення ефективності
використання системи; ймовірністю появи системних помилок.
Основними перевагами такого обліку є: підвищення якості управління
виробничо-торгівельною діяльністю, збільшення продуктивності
праці, забезпечення збереження матеріальних ресурсів тощо.
Сучасний ринок інформаційних ресурсів пропонує здійснювати
автоматизацію діяльності підприємств ресторанного господарства із
застосуванням численних програмних продуктів, які відрізняються як
рівнем автоматизації, так і вартістю впровадження. Специфічною
ознакою підприємств ресторанного бізнесу є гармонійне поєднання
виробничої (виготовлення страв власного виробництва) та
торгівельної (продаж купованих товарів і продукції) діяльності, а
також надання супутніх послуг з обслуговування відвідувачів.
Важливо, щоб автоматизована система враховувала зазначенні
чинники, що свідчитиме про її ефективність та обґрунтованість
застосування. Автоматизація обліку у ресторанному господарстві
повинна вирішувати три взаємопов‘язаних комплекси завдань:
закупівля сировини; виготовлення продукції власного виробництва;
продаж продукції (товарів).
У діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу слід
запроваджувати такі форми документів, які пристосовані для обробки
їх за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки,
забезпечують
відповідні
класифікацію
й
впорядкування,
раціоналізують технологічний процес формування документів на
основі аналізу схем руху їх потоків [1]. Важливо, щоб інформаційні
технології враховували потребу в бюджетуванні як елемента
фінансового планування та інструмента управління діяльністю
підприємств. Принципове значення для побудови комп'ютерних
інформаційних облікових систем і для перевірки правильності їх
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функціонування та оцінки вірогідності фінансової звітності має
програмне забезпечення [2].
Впровадження новітніх інформаційних технологій надає
можливість одержання оперативної та своєчасної інформації про
виробничо-торгівельну
діяльність
підприємств
ресторанного
господарства з метою ефективного управління останніми. Завдяки
зазначеному, з‘являються можливості: оптимізувати систему обліку та
внутрішньогосподарського контролю,
раціоналізувати
товарні
витрати, виробничі витрати й витрати діяльності, забезпечення
дієвості роботи персоналу; а також можливості доступу до інформації
ширшого кола як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів.
Отже, ефективне функціонування інформаційних технологій
сприяє забезпеченню управління виробничо-торгівельною діяльністю
та
основними
бізнес-процесами
підприємств
ресторанного
господарства, а також створює єдиний інформаційний простір для
ведення точного, оперативного й зручного обліково-аналітичного
процесу.
1. Цюцяк А.Л. Організація обліково-аналітичного процесу підприємств ресторанного
господарства в умовах автоматизованої обробки інформації / А.Л. Цюляк // Вісник
Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – №1. – С. 6064.
2. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу :
монографія / Т. І. Ткаченко. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. —537 с.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
В умовах ринкових відносин при управлінні діяльністю
важливим є правильно визначити сутність поняття та розуміти
економічний зміст категорії витрати, їхнє місце та функціональну
роль у багатоаспектній діяльності підприємства. Визначення сутності
та економічного змісту витрат повинно спрямовуватись на
управлінські цілі. Однак, проведені дослідження свідчать про
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протилежне.
І бухгалтери, і економісти включають у свої розрахунки
фактичні витрати (заробітна плата робітників, оклади службовців,
оренда приміщень та вартість матеріалів). Для бухгалтерів фактичні
витрати важливі, оскільки вони включають прямі виплати
підприємства іншим юридичним особам, з якими воно має справу. Ці
витрати повинні знати і економісти, так як, фактичні витрати це ті
кошти, які могли би бути використанні десь в іншому місці з більшою
ефективністю.
В переважній більшості випадків альтернативне використання
коштів є прихованим. Тому досить важливо вміти визначити, в якому
напрямку використовувати наявні грошові фонди підприємства для
прийняття правильних економічних рішень. Для безповоротних
витрат стверджується протилежне твердження—вони звичайно
фактичні, проте, приймаючи рішення, їх треба завжди ігнорувати.
Безповоротні витрати—це ті витрати, які вже зроблені і які неможливо
повернути назад. Оскільки їх неможливо повернути назад, вони не
повинні чинити жодного впливу на процес прийняття фірмою рішень.
[1, с. 18]
Після проведення реформи системи бухгалтерського обліку в
Україні методологічні засади його ведення визначені національними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). В них,
як і належить, також наводяться основні правила відображення в
обліку витрат. Визначення витрат наводиться в п. 4 П(С)БО 3 «Звіт
про фінансові результати», а саме, «витрати – це зменшення
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення
зобов‘язань, що призводять до зменшення власного капіталу
підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його
вилучення або розподілу власниками) за звітний період».
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку
інформації про витрати підприємства та її розкриття у фінансовій
звітності визначені в П(С)БО 16 «Витрати»: витрати відображаються в
бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань.
В обліку витрати групують за певними об‘єктами. Вибір об‘єкта
залежить від потреб управління і рішень, які необхідно прийняти.
Варто зазначити, що об‘єктом обліку витрат може бути не лише
конкретний продукт, а й певний виробничий процес, місце
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виникнення витрат (підрозділ, цех), вид діяльності.
Розподіл витрат на основні та накладні відбувається в
залежності від їх ролі і значення в процесі виробництва та участі у
створенні кінцевого продукту.
Основні витрати – це витрати, що безпосередньо пов‘язані з
виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг.
Накладні витрати – це витрати пов‘язані з організацією,
управлінням і обслуговуванням виробництва. До накладних
відносяться нетехнологічні витрати, такі як витрати на утримання
офісу, складів, страхові платежі, плата за землю тощо.
Хоча групування витрат за елементами є важливим, його не
достатньо для отримання керівництвом необхідної інформації для
потреб управління та контролю витрат за призначенням. Облік витрат
за призначенням ведеться по статтях. Стаття витрат, як вказує
В.Ф. Палій, це їх ознака групування по відношенню до способу
включення в собівартість окремих видів продукції, робіт, послуг, до їх
місця в калькуляційних розрахунках [2, с. 27]. Статті витрат
визначають технологічне їх призначення, що залежить від
особливостей галузі, використовуваної технології в підприємстві,
структурної організації. Тому підприємство самостійно визначає
перелік статей витрат, однак, враховуючи їх примірний перелік,
визначений з врахуванням галузевих особливостей.
Сьогодні інформаційне середовище змінюється дуже швидкими
темпами. Цей процес не припиняється, а навпаки прискорюється.
Звідси виникає потреба – вчасного забезпечення необхідною
інформацією менеджерів і керівників для ефективного ведення
бізнесу. В таких умовах бухгалтерський облік не може залишатися на
застарілих позиціях, коли він перестає бути повноцінним
постачальником необхідної інформації для керівників різних рівнів,
які внаслідок цього починають приймати рішення на основі власної
інформації, досвіду та інтуїції.
1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. "Облік і аудит" – термінологічний
словник. – Львів: Цент Європи, 2012р.
2. Коваль П. Ф., Кисленко А. Є., Корнієнко Т. М. Бухгалтерський облік у бюджетних
установах і організаціях: навч. посіб. / Національна академія держ. податкової
служби України. — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. — 250с.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Визначення зобов‘язань як категорії бухгалтерського обліку та
фінансової звітності надається у Законі України ―Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні‖.
Згідно цього закону, зобов‘язання – це заборгованість
підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої,
як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що
втілюють в собі економічні вигоди [1].
Питанням щодо сутності зобов‘язань, їх класифікації, оцінки та
відображення на рахунках бухгалтерського обліку присвячено цілий
ряд праць вітчизняних і зарубіжних авторів: І.Я. Омецінської,
О.О. Волинця, М.О. Козлової, Н. Коломійця, Д.Г. Лаптєвої,
Р. Майданика, Л.Н. Нікуліна, О.М. Петрука, І.Л. Рильника,
В.О. Гуліна, Я. В. Соколова, О.А. Солдаткіної, М.Л. Пятова та ін.
Зобов‘язання визнається, якщо його оцінка може бути
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних
вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату
балансу раніше визнане зобов‘язання не підлягає погашенню, то його
сума включається до складу доходу звітного періоду.
Зобов‘язання відображаються на рахунках 5 класу
«Довгострокові зобов‘язання» і 6 класу «Поточні зобов‘язання» Плану
рахунків [2].
З метою бухгалтерського обліку зобов‘язання поділяються на:
довгострокові – довгострокові кредити банків, інші
довгострокові фінансові зобов‘язання, відстрочені податкові
зобов‘язання, інші довгострокові зобов‘язання;
поточні – короткострокові кредити банків, поточну
заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями, короткострокові
векселі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи,
послуги, поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів,
за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних
платежів, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати
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праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх
розрахунків, інші поточні зобов‘язання;
забезпечення – виплата відпусток працівникам, додаткове
пенсійне забезпечення, виконання гарантійних зобов‘язань,
реструктуризацію, виконання зобов‘язань щодо обтяжливих
контрактів тощо;
непередбачені зобов‘язання;
доходи майбутніх періодів – суми доходів, нарахованих
протягом поточного або попередніх звітних періодів, які будуть
визначені в наступних звітних періодах: наперед сплачену орендну
плату, суми за підписку періодичних видань, та всі інші витрати, які
стосуються наступного облікового періоду.
Зобов‘язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід
розглядати як довгострокове зобов‘язання, якщо первісний термін
погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження
фінансової звітності існує угода про переоформлення цього
зобов‘язання на довгострокове.
Довгострокове зобов‘язання за кредитною угодою (якщо угода
передбачає погашення зобов‘язання на вимогу кредитора
(позикодавця) у разі порушення певних умов, пов‘язаних з
фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається
довгостроковим, якщо:
позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився
не вимагати погашення зобов‘язання внаслідок порушення;
не очікується виникнення подальших порушень кредитної
угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Довгострокові зобов‘язання, на які нараховуються відсотки,
відображаються в обліку за їх теперішньою вартістю.
Визначення теперішньої вартості залежить від умов та виду
зобов‘язання.
Поточні зобов‘язання відображаються в обліку за сумою
погашення.
Непередбачені зобов‘язання відображаються на позабалансових
рахунках підприємства за обліковою оцінкою.
1. Закон України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖
від 16.07.1999 № 996-XIV.
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2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом
Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
У сучасних умовах обсяги продажів продукції є найважливішим
економічним показником роботи, який визначає ефективність,
доцільність і стабільність діяльності підприємства на довгострокову
перспективу.
Сьогодні в спеціалізованій літературі існує декілька підходів
щодо визначення самого поняття «готова продукція», що обумовлює
особливості підходів до її обліку. Так, на думку Ф. Ф. Бутинця,
готовою вважається продукція, повністю завершена обробкою,
укомплектована, яка пройшла необхідні випробування. Це виріб,
послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на
підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам
договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на
склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції [1].
Фахівці В. М. Глібко та О. П. Бущан [2] у своїх працях
описують готову продукцію як матеріальний результат виробничої
діяльності підприємства, коли запаси набувають нової якості. Крім
випуску речової продукції, підприємство може виконувати роботи для
інших підприємств або надавати послуги. На відміну від тієї, яка в
обліку зазначається як готова продукція, цей вид продукції називають
«виконані роботи і послуги». Тому продукція на підприємства складається з готової продукції та виконаних робіт і послуг.
Згідно з Державними стандартами бухгалтерського обліку
України готова продукція визначається як промислова продукція, яка
завершена виробництвом,
укомплектована,
відповідає
вимогам стандартів і технічних умов, має документ, що засвід256
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чує її якість, та призначена для збуту за межі підприємства [3].
Судячи
з
вищезазначених
визначень,
ця
категорія
характеризується з різних точок зору. Отже, це поняття потребує
уточнення з погляду системності визначення та практичного
використання.
Так, готова продукція, на нашу думку, – це об‘єкт реалізації,
тобто головне джерело отримання прибутку для підприємства, а
також частина запасів, що може споживатися на самому підприємстві,
тобто бути внутрішнім ресурсом виробництва.
Для удосконалення обліку готової продукції доцільно
розмежувати витрати на збут, які пов'язані з доведенням існуючої
продукції до споживача (тара, вантажні роботи, транспортування,
складування, витрати на утримання складів) та маркетингові витрати,
що виникають у зв'язку з вивченням і стимулюванням попиту,
пошуком інформації про ринки збуту і розширенням частки ринку
виробника.
Інша пропозиція стосується використання у розрахунках із
покупцями таких форм безготівкових розрахунків, які би гарантували
своєчасне надходження коштів за відпущену покупцям продукцію.
Найзручнішими, на нашу думку, є використання попередньої оплати
за продукцію, а також акредитивної форми розрахунків.
Виробництво готової продукції в умовах конкуренції є
центральними проблемами функціонування підприємств. Ринкові
відносини вимагають від них швидкої окупності витрат та
оперативного реагування на зміни споживчого попиту. У зв‘язку з цим
виникає
потреба
формування
підприємствами
оптимальної
виробничої програми, яка би найповніше задовольняла попит і
забезпечувала максимальний прибуток за рахунок встановлення
оптимальних цін та обсягу випуску продукції.
Найбільшою проблемою залишається рівень використання
останньої для оцінки якісних і кількісних параметрів об‘єктів обліку,
передусім готової продукції і витрат на збут. Ця інформація нині
недостатньо застосовується для прийняття управлінських рішень і
коригування виробничої діяльності, тому в кожній установі доцільно
вивчати інформаційні потреби управлінських підрозділів, формувати
оперативні дані у вигляді звітів і використовувати їх для оптимізації
програми виробництва і збуту продукції.
Отже, вирішення вказаних проблем дозволить ефективно
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здійснювати бухгалтерський облік готової продукції, підвищить
ефекттвність
виробництва,
і
тим
самим
підтримає
конкурентоспроможність
виробленої
продукції,
нарощуючи
економічний потенціал підприємства.
1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. для студ. спец. «Облік
і аудит» вищих навчальних закладів. – 7-ме вид., доп. і перероб. / Ф. Ф. Бутинець. –
Житомир : Рута, 2006. – С. 832.
2. Глібко В.М. Судова бухгалтерія : підруч. / В. М. Глібко, О. П. Бущан. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – С. 224.
3. ДСТУ 2960-94 «Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни
та визначення»: затверджені наказом Держстандарту України № 333 від 23.12.94 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ligazakon.ua.

УДК 339.137.2.012.23(477)
Макогін К.С., студент
*Науковий керівник: Арестенко В.В., к.е.н., старший викладач
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ КОНКУРЕНТНОГО
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
В економіці світу та країни відбуваються певні зміни,
спричинені глобалізацією, різним рівнем розвитку, зростанням рівня
конкуренції між країнами, регіонами, фірмами. Сила країни чи
певного регіону полягає у конкурентоздатності виробників, тож
стратегія має бути в сприянні їх розвитку, забезпеченні певного рівня
конкурентоспроможності
регіонів.
Необхідність
дослідження
регіональних інноваційних процесів, економічного росту регіональних
показників та можливості активізації зовнішньоекономічної діяльності
спричинене тим, що розвиток економіки нашої країни можливий у
подальшому тільки на засадах її інноваційності.
Теоретичні та практичні основи, окремі аспекти та
методологічні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів
були досліджені М. Портером, П. Кругманом, Р. Каманні,
Р.А.
Гранбергом,
Л.
Шеховцевою,
В.
Жуковською,
М. Гельвановським, О. Селезньовим, Р.Райк. Серед вітчизняних
дослідників слід виділити А. Поручника, Л. Антонюк, В. Чужикова,
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С. Соколенка, З. Варналія.
Дослідження
факторів
міжнародної,
національної
та
регіональної конкурентоспроможності, з‘ясування проблемних
факторів
економіки
та
можливостей
підвищення
конкурентоспроможності регіонів України і країни загалом.
Багато відомих вчених-економістів (Р. Райх, П. Кругман) взагалі
не визнають конкурентоспроможність регіону за економічну
категорію. Так, П. Кругман стверджує, що «конкурентоспроможність це атрибут компаній», тому дана категорія не може бути застосована
в
регіональному
контексті.
Деякі
вчені
розглядають
конкурентоспроможність регіону
як
просту
суму
конкурентоспроможностей його підприємств. Регіон при цьому
розглядається як місце розташування окремих фірм, а не як
географічна основа, на якій розвиваються економічні, зокрема
конкурентні, відносини. На наш погляд, це не зовсім правильно,
оскільки діяльність підприємств регіону відбувається у тісному
взаємозв'язку з їхнім зовнішнім середовищем.
Однією з цілей у підвищенні конкурентоспроможності регіону є
збільшення обсягів інвестицій, що позначається на показниках
господарської діяльності регіону і свідчить про рівень його
конкурентоспроможності. Конкурентними перевагами, що сприяють
залученню інвестицій в регіон. Але слід враховувати, що "економіка,
де вітчизняний інвестор практично не вкладає кошти у розвиток
виробництва, не може бути привабливою для іноземного інвестора"
[1, с. 8]. Ще один, який є більш глибоким, і який ще не знайшов своє
відображення у наукових роботах з питань регіональної
конкурентоспроможності - культура, яка є органічною єдністю
матеріального й духовного [2, с. 380]. Формування культури як
важливого фактора підвищення конкурентоспроможності регіону має
відбуватись ціленаправленоНе можна не погодитись з Е.Лібановою,
"основна підйома суспільного прогресу – узгодженість політичних
рішень із ціннісними орієнтаціями населення через вплив на соціальні
настанови з одного боку, та їх урахування в політиці – з другого [3, с.
136]. У свою чергу, "інноваційна діяльність є основним фактором,
який у подальшому визначатиме інвестиційне забезпечення
конкурентоспроможності регіону.
Отже, перспектива подальших досліджень у даному напрямку
пов‘язана з реалізацією сукупності теоретико-методичних і практичних
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рекомендацій
побудови
організаційно-економічного
забезпечення конкурентоспроможності регіонів.

механізму

1. Гольц Г.А. Культура и экономика: поиски взаимосвязей [Электронный ресурс] / Г.
А. Гольц //Общественные науки и современность. – 2000. – № 1. – С. 23-35. –
Режим доступа : http://www.ecsocman.edu.ru/ons/msg/139436.htm
2. Ігнатова T. Інституціональне середовище в розвитку конкурентоспроможності
регіональної економіки [Електронний ресурс] / Т. Ігнатова. – Режим доступу :
http://econom.nsc.ru/ /info/Doklad/Ignat2.doc
3. Лібанова E. Ціннісні орієнтації та соціальні реалії українського суспільства [Текст]
/Е. Лібанова // Економіка України : Політико-економіч. журн. М-ва економіки та з
питань євр. інтегр.України, М-ва фінансів України та Нац. акад. наук України. –
2008. - № 10. – С. 120-136.

УДК 330.4(075.8)
Маліновська С.М., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ
МОДЕЛЮВАННЯ В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ З
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Моделювання є загальнонауковим методом дослідження, який
відіграє важливу роль у розвитку конкретних галузей наукових знань.
Бухгалтерський облік як наука і як практична діяльність не є винятком
із загальних тенденцій розвитку й активно користується
можливостями методу моделювання у формуванні своєї теорії та
адаптації до змінюваних умов облікової практики. У бухгалтерському
обліку моделювання має важливі функції. Кожен елемент методу
бухгалтерського обліку ґрунтується на певній спеціальній моделі і
видозмінюється завдяки процесам її моделювання.
Моделювання досліджували Л.Ю. Бжилянська, Л.О. Ващенко,
Л.С. Воскресенська, Т.О. Герасименко, В.І. Губенко, С.М. Дєньга,
В.В. Євдокимов, С.В. Івахненков, І.Ю. Ковтун, Ю.А. Кузьмінський,
В.А. Куценко, А.В. Мазанова, Н.М. Малюга, К.В. Маценко,
О.В. Мішакова, И.И. Очиченко, Н.І. Попова, Л.І. Пуздрач,
О.Ю. Рейтер, Ю.В. Селиванова, Н.П. Семенченко, О.В. Сидюк,
Т.В. Смачило, Г.С. Суков, Л.О. Сухарева, Н.О. Філоненко, В. Чайка,
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В.І. Чиж, Н. Шам, А.Я. Шаулюк, С. Шпак, В. Юденко.
У галузі бухгалтерського обліку метод моделювання почав
впроваджуватися з 1969 р. У праці Е.К. Гільде були викладені підходи
до моделювання організації нормативного обліку. Протягом
наступних двох років (1970-1971) проблеми нормативного обліку
розглядалися також у публікаціях П. Арькова, В. Івашкевича, А.
Наринського, Н. Ублієва. Автори не тільки розробляли власні моделі
організації нормативного обліку для забезпечення потреб управління
великими промисловими підприємствами, але й проводили наукову
дискусію щодо ефективності запропонованих один одному підходів.
Пізніше почали з‘являтися публікації з моделювання балансу
виробництва і споживання (О.Ю. Рейтер, Таллін, 1972), створення
моделей обліку виробничих витрат (А.С. Бородкін, Москва, 1973),
застосування логіко математичного моделювання в бухгалтерському
обліку (Р.С. Рашитов, А.Л. Лузін, М.А. Деркач, Москва, 1979).
У 80-х роках ХІХ ст. проблеми моделювання в бухгалтерському
обліку дещо змістилися у напрямі розвитку та функціонування
облікового інформаційного середовища в умовах автоматизації
системи управління підприємством (АСУП). Моделювання облікових
задач в умовах АСУП розкривалося у статтях Л.А. Горшкової
(Москва, 1981).
І.С. Мацкевичюс, А.А. Шапошніков розвивали теорію
облікового
моделювання,
зокрема
займалися
розробкою
класифікаційних моделей в бухгалтерському обліку (Москва, 1984).
Деяка перерва у публікаціях з облікового моделювання
спостерігалася з кінця 80-х до середини 90-х років ХІХ ст. Різкі
політичні зміни, кардинальні економічні реформи, потреба
пристосуватися до нового економічного і соціального середовища
негативно вплинули на розвиток науки взагалі й науки про
бухгалтерський облік зокрема.
У новій економіці України почали з‘являтися такі поняття як
власник, бізнес, облікова політика, управлінський облік, фінансовий
ринок, фондові біржі, фінансове управління, капітальне та фінансове
інвестування, нематеріальні активи, ноу-хау, гудвіл, аудит та інші.
Автори поступово почали досліджувати нові поняття, а метод
моделювання дозволяв якісно представити незвичний зміст нового
явища та показати особливості його прояву у національній економіці і
вітчизняній обліковій системі.
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У 1995 р. побачили світ статті А.А. Самігулліна з проблем
моделювання в системі управлінського обліку (Москва, 1995).
Польські дослідники представили національний досвід
моделювання організації бухгалтерського обліку та формування
облікової політики Польщі (А. Яруга, В.А. Новак, Київ).
Але починаючи з 2000 р., науковий інтерес до моделювання в
бухгалтерському обліку значно зростає, що зумовлює відповідне
збільшення кількості публікацій.
1. Шигун, М.М. Економічне моделювання в наукових публікаціях: бібліометричне
дослідження [Текст] / М.М. Шигун // Проблеми теорії та методології
бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць /
відповідальний редактор д-р екон. наук, проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ,
2008. – Випуск 2(11). – 420 с.– Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз.
2. Шигун, М.М. Економічне моделювання в дисертаційних дослідженнях:
бібліометричний аналіз [Текст] / М.М. Шигун // Вісник Житомирського державного
технологічного університету. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – №1(43). – 332 с. –
Економічні науки.
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Могилевский государственный университет продовольствия
ПРИМЕНЕНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Финансовое состояние предприятия можно определить как
экономическую категорию, характеризующую на определенную дату
наличие у предприятия различных активов, размеры обязательств,
способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться
в изменяющейся внешней среде, текущую и будущую возможность
удовлетворять требования кредиторов, а также его инвестиционную
привлекательность.
Суть анализа сводится к определению текущего состояния
организации, что позволяет выявить определенные изменения в
сторону улучшения или ухудшения и предпринять определенные
меры по поддержанию положительных тенденций либо устранению
отрицательных. Однако целью любого современного, развитого или
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заинтересованного в своем развитии предприятия является поддержка
инвесторов, как один из наиболее выгодных способов привлечения
дополнительных средств для нужд предприятия. Инвесторам важно
знать, что предприятие стабильно и прибыльно.
Проблема состоит в том, что и самим предприятиям, и
потенциальным инвесторам довольно сложно оценить реальное
местонахождение предприятия на рынке своей отрасли, хотя бы
потому, что единой методики анализа финансового состояния,
составленной по согласованию с государственными органами, нет и
сравнить положение одного предприятия с другим нет возможности,
т.к. данной информации нет в открытом доступе.
Привлекательным решением в этом случае является западный
опыт рейтинговой оценки, который был бы общедоступен.
Рейтингом называют числовой или порядковый показатель,
отображающий важность или значимость определенного объекта или
явления.
За пример можно принять опыт российских рейтинговых
компаний. Методика определения рейтинга состоит в анализе трех

блоков: оценка бизнес-рисков, оценка финансовых рисков и
оценка
корпоративных
рисков.
Полученная
оценка
корректируется с учетом факторов поддержки и стрессфакторов. Распределение анализа и состав блоков следующие:
60% в определении рейтинга занимает фактический анализ
финансового состояния за исключением анализа ликвидности
предприятия, а именно: оценка активов, оценка платежеспособности,
долговая нагрузка и кредиторская задолженность, прибыль и
рентабельность, показатели деловой активности и валютные риски.
30% занимает анализ бизнес-рисков: уровень диверсификации и
структуры производства, тенденции в структуре производства,
состояние
основных
фондов
и
инвестиций,
характер
взаимоотношений с контрагентами, характеристики и перспективы
развития рынков сбыта, позиции компании на внешних и внутренних
рынках.
10% занимает оценка корпоративных факторов: структура
акционерного капитала, существующая практика принятия решений,
эффективность взаимоотношений с дочерними и зависимыми
обществами, финансовая и информационная прозрачность, качество
стратегического планирования бизнеса компании, организация риск263
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менеджмента, качество страховой защиты.
Помимо представленных основных факторов предусмотрены
дополнительные - факторы поддержки и стресс-факторы.
В качестве факторов поддержки учитываются дополнительные
финансовые и нефинансовые ресурсы компании (поддержка
собственников, поддержка государства).
В качестве стресс-факторов учитываются факторы, которые
содержат в себе высокий риск резкого и значительного снижения
платежеспособности компании. Такими факторами являются
следующие
факторы:
узкая
специализация;
производство;
собственники; конфликт с государством; долговая нагрузка; иные.
Установление рейтинга дает возможность в целом оценить
финансовое состояние и уровень платежеспособности компании.
Также рейтинговая оценка может стать стимулом для повышения
эффективности
деятельности
отечественных
предприятий,
конкурентной борьбы за более высокие места в рейтинговых списках
предприятий одной отрасли.
Таким образом, анализ финансового состояния за счет изучения
некоторых
дополнительных
факторов
становится
основой
рейтинговой оценки, с которой было бы удобно работать и
инвесторам, и предприятиям, и другим заинтересованным лицам.

УДК 657
Марчук В.М., ст. гр. ОАС-12
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ
Земельні угіддя – це земельні ділянки, що систематично
використовуються для певних господарських цілей та відрізняються за
природно-історичними ознаками. Земельна ділянка є основою будь якої нерухомості. При набутті права на будівлю чи споруду власника
нерухомості насамперед має в першу чергу, цікавити питання
оформлення прав власності на земельну ділянку, на якій розташовано
таку будівлю чи споруду. Оскільки будівлі, споруди та інші об'єкти
нерухомості є об'єктами обліку, то відповідно об'єктом обліку має
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бути і земля, на якій вони знаходяться.
Згідно позиції обліку правовий статус землі набуває
першочергового значення. Земельні ділянки відображаються в обліку
як основні засоби (необоротні активи) в разі оформлення приватної
власності, або як нематеріальні активи в разі оформлення
підприємством лише права постійного користування земельною
ділянкою. Крім того, як самостійний об'єкт обліку, розглядаються
капітальні витрати на поліпшення земель. Земля відповідає всім
умовам визнання активу і може бути відображена у складі або
необоротних активів підприємства (власні та набуті на правах
фінансової оренди земельні ділянки), або на позабалансовому рахунку
01 "Орендовані необоротні активи" (земельні ділянки в оперативній
оренді).
Відповідно до цілей бухгалтерського обліку земельні ділянки
класифікуються як один із видів основних засобів. Ці положення
закріплені в нормативних документах з бухгалтерського обліку.
Згідно з п.5 П(С)БО 7 „Основні засоби‖ земельні ділянки - одна з груп
основних засобів, а відповідно до Інструкції № 291 для їх обліку
призначено субрахунок 101 „Земельні ділянки‖ [1, 2]. Земля, як об'єкт
бухгалтерського обліку, має бути відображена за всіма його методами,
а саме:
1. Документальне підтвердження наявності землі на балансі. Для
формування будь-якого внутрішнього первинного документу з обліку
земельних ділянок підставою мають бути оформлені належним чином
технічні і правовстановлюючі документи. Такими на сьогодні є: план
меж земельної ділянки; рішення органу виконавчої влади (органу
місцевого самоврядування про передачу землі, в т.ч. і в постійне
користування); нотаріально засвідчений договір про відчуження
земельної ділянки (купівлі-продажу, міни, дарування і т.д.); свідоцтво
про право на спадщину, видане державним нотаріусом; акт (інший,
встановлений законом, документ) про придбання ділянки при
проведенні земельних торгів; рішення суду, яким вирішено спір щодо
права власності на земельну ділянку; інший правовстановлюючий
документ, що передбачений законами України.
2. Інвентаризація землі, як інвентарного об'єкту, дає можливість
впровадження щорічного контролю за якісними характеристиками
землі.
3. Оцінка землі. Відповідно до Земельного кодексу України
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грошова оцінка земельних ділянок визначається на рентній основі [3].
4. Калькуляція, як бухгалтерський метод визначення затрат на
поліпшення якості землі дає можливість вести облік витрат на
поліпшення та оперативно визначати вартість землі. В
бухгалтерському обліку капітальні витрати на поліпшення земель
виділено в окремий обліковий об'єкт. Відповідно їх облік згідно
Інструкції № 291 передбачено вести на субрахунку 102 „Капітальні
витрати на поліпшення земель‖ [3].
Облік землі доцільно організувати на рахунках, що
відображають основні засоби. У зв`язку з цим, синтетичний облік
власних і орендованих на умовах фінансової оренди земельних
ділянок згідно Плану рахунків ведеться на субрахунку 101 „Земельні
ділянки‖ до активного рахунку 10 „Основні засоби ‖ [4]. В разі
визначення вартості права постійного користування земельними
ділянками її обліковують на рахунку 122 „Інші нематеріальні активи‖.
5. Рахунки. Розв‘язання питання про віднесення операцій із
земельними ділянками на відповідні рахунки вимагає насамперед
знання їх класифікації, економічної суті і певного алгоритму руху
інформації.
6. Подвійний запис. Використання подвійного запису для обліку
землі
вимагається
не
тільки
чинним
"бухгалтерським"
законодавством, але і законодавством, що регулює діяльність різних
форм господарювання.
7. Баланс. Відображення землі в бухгалтерському балансі дає
можливість в повній мірі відобразити ресурсний потенціал
підприємства, особливо сільськогосподарського, та аналізувати
ефективність його використання.
8. Звітність. Інформація про наявні на підприємстві земельні
ділянки в звітності підприємств дозволить повно відображати їх
ресурсний потенціал.
В Україні сформовані певні економічні чинники щодо
включення землі як капіталу, товару до економічного життя країни, а,
отже, і віднесення її до об'єктів бухгалтерського обліку. Проте,
організація такого обліку на підприємствах потребує більшого
методологічного і інформаційного забезпечення.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖, затверджене
Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
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2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Земельний кодекс України: правова основа управління земельними ресурсами / за
ред. В.В. Горлачука. - Л.: НВФ - Українські технології, 2007. – 88 с.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і
господарських операцій підприємств і організацій. затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
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FORMING THE PRODUCTIVE POTENTIAL AT THE
ENTERPRISE
The productive potential of the company is the possibility of this
company to produce goods and services by means of available fixed assets,
labour resources, management systems of labour and production organization.
It accumulates a significant share of the total potential of the company.
Forming the potential of an enterprise is a process of continuous renewal
of all its components. There are two types of the formation of the productive
potential: simple and expanded. Simple formation is carried out in constant
amounts to restore used factors of production and to provide the continuity of
functioning of the productive potential. Expanded formation lies in quantitative
and qualitative development of production factors and other potential
components that provide higher efficiency of its operations.
Within extended formation three types of development the potential of
an enterprise are highlighted:
1) extensive type (traditional): expected increase in production due to
the additional involvement of labor and natural resources, means of production,
and the preservation of the existing technical and technological base;
2) intensive (innovative) type: expected the development of potential
through qualitative improvement of production factors;
3) extensive-intensive (mixed) type: characterized by the equilibration
or by the domination of one of the two factors of development (predominantly
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intensive, predominantly extensive or mixed type of development).
The basic principles for the formation of the productive potential of the
enterprise are integrity and environmental protection.
The formation of the productive potential is a very important stage in the
enterprise activity because every company wants to achieve a high level of
productive potential that will allow to increase the competitiveness of the
company among the other enterprises on the market and, therefore, its
profitability.
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ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ЗАСАДИ ПОБУДОВИ
Важливе значення для забезпечення достовірності облікових
даних, а отже, фінансової звітності має вибір і застосування
обґрунтованих методів оцінки в бухгалтерському обліку, широка
варіативність яких забезпечує велику кількість комбінацій облікових
моделей в Україні та, відповідно, таку ж кількість варіантів
фінансових результатів, що спричиняє неспівставність показників
фінансової звітності та відсутність достовірної інформації для
визначення макроекономічних показників країни.
Оцінка – це спосіб вартісного вимірювання господарських
засобів та джерел їх утворення. За допомогою оцінки натуральні і
трудові вимірники переводять у грошовий. Вартісне вимірювання
охоплює всі об‘єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби, їх
джерела та господарські процеси.
Цілком слушним є твердження Л.Г. Ловінської, за яким оцінка –
це складова методу бухгалтерського обліку, за допомогою якої
здійснюється вимірювання вартості об‘єктів бухгалтерського обліку,
створення якісних характеристик обліково-економічної інформації та
інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства й
ефективності його менеджменту.
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Відповідно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. (зі змінами)
єдиний грошовий вимірник є важливим принципом бухгалтерського
обліку і фінансової звітності, який проголошує: вимірювання та
узагальнення всіх господарських операцій підприємства в його
фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці, а саме у
грошовій одиниці України – гривні. Внаслідок встановлення грошової
оцінки підприємство може визначити загальну вартість основних і
оборотних засобів, що перебувають у його розпорядженні,
контролювати їх використання у процесі господарської діяльності.
Грошова оцінка є необхідною передумовою для відображення
господарських операцій в обліку.
Залежно від характеру, стану основних засобів, часу оцінки
розрізняють такі види вартості (за П(С)БО 7 "Основні засоби"):
первісна вартість; переоцінена первісна вартість; залишкова вартість;
справедлива вартість; ліквідаційна вартість. Вимоги до оцінки
основних засобів в обліку та звітності наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Вимоги до оцінки в обліку та звітності
Вид (клас, група)
об′єкта обліку
Безоплатно отримані
основні засоби
Як внесок до
статутного капіталу
підприємства

Оцінка
в обліку
Справедлива вартість на
дату отримання з
урахуванням витрат
Погоджена засновниками
(учасниками) підприємства
їх справедлива вартість з
урахуванням витрат

у звітності
Балансова вартість дорівнює
різниці первісної вартості та
зносу
Балансова вартість дорівнює
різниці первісної вартості та
зносу

Переведених до
основних засобів
оборотних активів,
товарів, готової
продукції тощо

Дорівнює її собівартості

Балансова вартість дорівнює
різниці первісної вартості та
зносу

В обмін на подібний
об′єкт

Дорівнює залишковій
вартості переданого
об′єкта основних засобів
(якщо залишкова вартість
переданого об′єкта
дорівнює або менша за
його справедливу вартість)

Балансова вартість дорівнює
різниці первісної вартості та
зносу
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Продовження табл. 1
В обмін (або
частковий обмін) на
неподібний об′єкта

Справедливій вартості
переданого об′єкта
основних засобів,
збільшеній (зменшеній) на
суму грошових коштів чи
їх еквівалентів

Балансова вартість дорівнює
різниці первісної вартості та
зносу

Поліпшення об′єкта
(модернізація,
модифікація,
добудова,
дообладнання,
реконструкція тощо)

Первісна вартість
збільшується на суму
витрат

Балансова вартість дорівнює
різниці первісної вартості та
зносу

Ліквідація об′єкта
основних засобів

Первісна вартість
зменшується

Балансова вартість дорівнює
різниці первісної вартості та
зносу

Отже, оцінка основних засобів заслуговує особливої уваги, бо
суттєво відрізняється в обліку та фінансовій звітності.
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ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА
ІНСТРУМЕНТИ ЇХ ПОБУДОВИ
Предметна галузь економіко-математичних моделей являє
собою частину реального світу, що досліджується або
використовується. Відображення предметної галузі в інформаційних
технологіях представлено інформаційними моделями кількох рівнів.
Концептуальна модель забезпечує інтегроване уявлення про
предметну галузь і має нечітко виражений характер. Логічна модель
формується з концептуальної, шляхом виділення конкретної частини,
її деталізації і формалізації. Логічна модель, яка формалізується
мовою математики у виділеній предметній галузі, називається
математичною моделлю. За допомогою математичних методів
математична модель перетворюється в алгоритмічну, яка задає
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послідовність дій, що забезпечують досягнення поставленої мети
управління. На її основі створюється комп‘ютерна програма, яка є
тією самою алгоритмічною моделлю, тільки представленою
комп‘ютерною мовою програмування.
Методи математичного програмування призначені для
оптимізації виробничо-господарської діяльності. За своєю суттю, це
засіб планових розрахунків. Цінність їх для економічного аналізу
полягає у тому, що вони дають змогу оцінювати досягнення
потенціалу, напруженість планових завдань, ступінь конкурентності
та дефіцитності. Під моделлю стратегічного планування розуміють
опис, пояснення і взаємозв‘язок функціональних галузей
підприємства, виражені в термінах набору математичних і логічних
рівнянь для того, щоб формувати різноманітні прогнозні звіти,
включаючи фінансові звіти. В основі планування лежить інформація
про господарську діяльність, яку описують обліковими моделями.
Призначення моделей виробничих процесів полягає в зборі
оперативної інформації, корисної для поточної роботи підрозділів
підприємства, а також зібрати й узагальнити дані для подальшого
використання в моделях поточного і перспективного планування.
Поточне планування має справу із часовим періодом менше
року. До таких моделей належать і фінансові моделі - моделі звітності
та інші фінансові моделі, які показують взаємний зв‘язок фінансових
показників. Математичні моделі перспективного планування
призначені описувати стан і стратегію розвитку підприємства на 3-5
років. Такі плані вважаються прогнозними, для їх створення
залучаються математичні методи й моделі, що дозволяють
відобразити поведінку спостераючого об‘єкта [3].
Інформаційні моделі, з яких найбільш відомі ER-моделі («суть –
зв‘язок»),
призначені
для
опису
параметрів
об‘єктів
і
взаємозалежності між ними. Ці моделі слугують основою для
проектування структур баз даних, адже переважна більшість сучасних
промислових СУБД базується на реляційній моделі.
Потокові моделі (Data Flow Diagrams) призначені для зв‘язку
функціональної та інформаційної моделей. Аналіз потоків дає змогу
розраховувати навантаження на функціональні блоки і відповідно
планувати їх необхідну потужність [2].
За типом задач, які розв‘язуються на виробничому підприємстві,
можна виділити такі основні напрямки використання економіко271
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математичного моделювання: здійснення кількісного аналізу власного
виробництва і використання виробничих потужностей; вибір
перспективних напрямків
виробництва й стратегії фінансової
діяльності з використанням прогнозуючих математичних моделей;
оптимізація техніко-економічного планування з деталізацією часу;
прогнозування вибору оптимального кредитного механізму;
прогнозування оптимальної поведінки на ринках виробничих ресурсів
та виробленої продукції [1].
Математичне моделювання фінансової діяльності підприємства
можна подати у вигляді комплексу задач. Визначають призначення і
специфіку моделей, математичний апарат та інформаційне
забезпечення, які використовуватимуться у дослідженні, основні
напрямки і тенденції у розробленні й використанні моделей, напрямки
та методи проведення дослідження моделей, виявлення та оцінка
можливостей економіко-математичного інструментарію аналізу
фінансової діяльності підприємства.
1. Бідник Н.Б. Використання математичних методів і моделей в економіці, фінансах /
Н.Б. Бідник. – Науковий вісник НЛТУ України. – вип. 18.6. – 2008. – 258 с .
2. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетин: навч. посіб. / Л.Ф. Єжова. – К.: КНЕУ, 2002.
– 560 с.
3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та
аудиту / С.В. Івахненков. – К.: Знання, 2008. – 343 с.
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ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ОБЛІКУ
Серед галузей сільського господарства виробництво зерна
відіграє провідну роль, оскільки воно визначає рівень розвитку всього
аграрного сектора нашої країни через його виняткове значення та
різнобічне використання. Зерно та продукти його переробки входять
до раціону харчування людини. Воно є головним і незамінним кормом
і сировиною для переробної промисловості. Зерно також є важливим
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експортним товаром, який забезпечує значне надходження валютних
коштів. При зберіганні воно практично не втрачає своїх якостей і тому
придатне для створення державних резервів харчування та кормів.
Проблема зростання виробництва зерна та його ефективності
залишається досить гострою, попит і купівельна спроможність
населення випереджають виробництво. Більш того, за останні роки
простежується тенденція зниження цих темпів, а також значне
скорочення фондовіддачі і зростання витрат виробництва. Все це
визначає поряд з удосконаленням економічного механізму
господарювання необхідність пошуку та використання у виробництві
всіх можливих резервів для підвищення його ефективності. З цією
метою в першу чергу приводяться в дію внутрішні резерви, пов'язані з
підвищенням ефективності використання землі і техніки,
вдосконаленням технології виробництва, зміцненням трудової
дисципліни, широким впровадженням прогресивних форм організації
праці та систем її оплати.
Собівартість є найважливішим показником, який відображає
ефективність виробництва зернових. Зерно, вироблене в нашій країні,
має досить високу собівартість, яку необхідно знижувати з метою
підвищення
конкурентоспроможності
на
світовому
ринку.
Підвищенню ефективності виробництва продукції зернових культур в
Україні сприятиме також розвиток ринку зерна. Характерна риса
українського ринку на сучасному етапі – обмеженість попиту і
пропозиції.
Одним із головних факторів, які впливають на ефективність
виробництва зерна є ціни. Зернова продукція нашої країни продається
за низькими цінами, коли ціни на зернову продукцію інших країн
вищі. Для забезпечення розширеного відтворення виробництва та
конкурентоспроможності
українського
зерна
на
світовому
продовольчому ринку потрібна ефективна державна політика
відновлення родючості ресурсів. Основним шляхом підвищення
ефективності виробництва зерна є також його всебічна інтенсифікація
на основі внесення оптимальної кількості добрив, виконання всіх
агротехнічних заходів в оптимальні строки.
Організаційно-економічні зміни, які сталися в галузі після
реформування сільського господарства обумовлюють необхідність
нових підходів щодо вирішення проблеми формування затрат на
виробництво продукції зернових культур. Своєчасне, повне, вірогідне
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відображення фактичних затрат на виробництво зерна, а також
контроль за ефективним використанням всіх видів виробничих
ресурсів забезпечує ведення бухгалтерського обліку.
Удосконаленню формування витрат, на нашу думку,
слугуватиме створення оптимальної системи їх обліку для розробки
ефективних стратегічних управлінських рішень з метою своєчасного
передбачення виникнення несприятливих ситуацій та спрямування
діяльності рослинницьких підрозділів на досягнення максимальних
кінцевих результатів. При цьому виникає проблема узгодження обліку
витрат з виходом продукції зернових культур, створення системи
фінансування витрат та здійснення подальшого контролю за
ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових
ресурсів з урахуванням особливостей функціонування зернової галузі.
З метою підвищення прибутковості виробництва зерна, на наш
погляд, доцільно особливу увагу приділити організації аналітичного
обліку витрат за їх видами та походженням, а також сформувати
аналітичну інформацію щодо взаємозв‘язку витрат і доходів.
Відсутність теоретичного та практичного обґрунтування
запровадження системи бюджетування у сільськогосподарських
підприємствах призводить в останній час до неконтрольованості
здійснення витрат на виробництво зернових культур. Вирішення цього
питання можливе за умови складання річних бюджетів для кожного
центру відповідальності по виробництву продукції рослинництва.
Необхідно також створити ефективну систему формування
внутрішньої управлінської звітності для отримання повної та
узагальненої інформацією про рівень понесених витрат на
виробництво продукції за кожним центром відповідальності,
виконання планових завдань, контролю за відхиленням фактичних
результатів від планових та визначення причин цих відхилень.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КАТЕГОРІЇ «ТІНЬОВІ» ГРОШІ
«Тіньові» гроші – це та грошова сума, яка ретельно ховається
від сторонніх очей, а саме від влади та суспільства. За тіньовими
грошима можуть ховатись великі, чи малі партії товарів, різні послуги,
та продукція, наприклад: алкогольні напої, тютюнові вироби,
піратські диски. Із поняттям «тіньові» гроші тісно пов‘язане поняття
«тіньова» економіка. Причинами виникнення якої можуть бути
приватизація підприємств, продукція яких не відповідає загальним
нормам та стандартам держави, крім того може бути небезпечною для
здоров‘я громадян. Також однією із причин виникнення «тіньової»
економіки є велика кількість податків, або велика ставка податків, що
суттєво впливає на діяльність підприємців та їх дохід.
«Тіньова» економіка (англ. black economy, ghost economy, shadow
economy) – господарська діяльність, яка розвивається поза державним
обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній
статистиці. «Тіньові» підприємства не перерозподіляють власних
доходів до бюджетів та державних цільових фондів, вони не
сплачують податків, збільшуючи власні прибутки [1]. Економісти
виділяють три види «тіньової» економіки [2]:
- неофіційна економіка – це діяльність, яка пов‘язана із
приховуванням виробленої продукції та наданих послуг від сплати
податків;
- фіктивна економіка – являє собою різні види хабарництва та
шахрайства;
- підпільна економіка – заборонена законом економічна
діяльність, яка може нашкодити економіці країни.
Основними шляхами детінізації тіньової економіки є злагоджена
діяльність гілок влади (виконавчої, законодавчої, судової) їх
взаємодія. Тіньова економіка проявляється у кожній країні по-різному,
на нашу думку, багато в чому залежить від менталітету нації. З
тіньовими грошима може зустрітись кожен із нас. Це може бути так
звана «заробітна плата в конверті», тобто зарплата, яка не проходить
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по документах, та видається з метою уникнення або зменшення сплати
податку роботодавцем. Також одним їз проявів «тіньових» грошей є
контрабанда та корупція, підпільні цехи. «Тіньові» гроші – це доходи
осіб, фірм, організацій, які отримані злочинним шляхом.
Більш ширшим поняттям, яке пов‘язане з «тіньовими» грошима
є «брудні» гроші. «Брудні» гроші – термін, що виник у США в 30-ті
роки XX ст. у зв‘язку з прийняттям у країні закону, який забороняв
вільний продаж алкогольних напоїв [3]. Також одне із вважливих
питань, що пов‘язане із тіньовою економікою є проблема виведення з
тіньового сектору значних обсягів позабанківських грошових коштів,
це одне із найгостріших питань щодо виходу вітчизняної економіки з
кризи. У позабанківському обігу обертаються кошти, які належать
населенню. За визначенням Дж. М. Кейнса, гроші – кров економіки, то
кров тіньової економіки – позабанківський грошовий обіг [4].
Великий рівень тінізації економіки веде до моральної і духовної
деградації суспільства, викликає правову незахищеність населення та
господарюючих
суб‘єктів.
Тінізована
економіка
формує
криміналізований світогляд у населення, правову недовіру до владних
структур, створює загрозу соціальних потрясінь та невдоволення.
Нелегальний позабанківський оборот призводить до таких негативних
наслідків як: зменшення бази оподаткування за наявності тіньового
обігу готівки, що в свою чергу призводить до зменшення надходжень
до державного бюджету і відповідно коштів на виконання функцій
держави виділяється менше; збільшення обсягу позабанківських
коштів сприяє збільшенню тіньової економіки.
«Тіньові» гроші та «тіньова» економіка виступають значним
фактором, який негативно впливає на економічний розвиток будь-якої
країни світу, послаблюючи її національну безпеку.
1. Вікіпедія. – офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki.
2. Мельникова В.І. Національна економіка. Навч. посіб. / В.І. Мельникова, О.П.
Мельникова, Т.В. Сідлярук та ін. – К.: ЦУЛ, 2011. – 248 с.
3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – 2-ге вид.
перероб. й доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 305 с.
4. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації. – [моногр.]. За ред.
З.С. Варналія, 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://old.niss.gov.ua/book/tyn_ekon/index.htm.
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СУТЬ І СКЛАДОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНОВИХ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ
Організаційно-економічний механізм виробництва зернових є
результатом дії системи внутрішніх і зовнішніх чинників
функціонування та розвитку галузі, в якому відображається складна
система різноманітних економічних відносин, він виступає
визначальним фактором успішності, будучи засобом досягнення
поставленої мети.
Організаційно-економічний механізм виробництва зернових
культур є складовою господарського механізму, який представляє
собою систему організаційних та економічних методів забезпечення
взаємодії організаційних, виробничих, фінансово-економічних
процесів на всіх рівнях управління, що сприяє збільшенню
конкурентних переваг та ефективної діяльності підприємства в
цілому.
Основною функцією даного механізму є реалізація процесу
розробки, прийняття і виконання управлінських рішень, спрямованих
на досягнення поставленої мети підприємства, об'єктом впливу
організаційно-економічного механізму є потенціал підприємства, а
кінцевою метою його функціонування – досягнення ефективних
результатів діяльності підприємства.
В організаційний напрям діяльності механізму входять: розробка
організаційної стратегії інноваційного розвитку; підвищення рівня
нововведення на всіх стадіях його життє-вого циклу; розробка
організаційної структури і складання штатного розкладу; визначення
типу виробництва, оптималь-ної спеціалізації підприємств і
організації їх структурних підрозділів; вибір найважливіших проблем,
напрямів і тем досліджень та розробок, а також номенклатури виробів,
що випускаються; накопичення в процесі виробництва і споживання
раніше розробленої моделі інформаційних, інтелектуальних,
трудових, матеріальних, грошових ресурсів і проведення їх аналізу;
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удосконалення організації руху матеріально-технічних, фінансових та
інформаційних ресур-сів; освоєння нових ринків збуту виробів;
формування каналів розподілу інформації про нововведення;
забезпечен-ня динамізму збуту і здатності до швидкого реагування на
ринкові зміни тощо.
Економічною
підсистемщю господарського
механізму
управління виробництвом зернових є сукупністю економіч-них
методів, форм, способів, критеріїв, за допомогою яких здійснюються
економічні процеси і явища з розвитку виробництва. Економічний
напрям об'єднує: розробку еконо-мічної стратегії інноваційної
діяльності; підвищення ефективності продукції в процесі її
виробництва та використання; формування ціни в процесі
маркетингових досліджень; визначення необхідної величини
оборотних коштів, пов'язаних з виробництвом; удосконалення рівня
визначення ефективності витрат на виробництво; поліпшення
використання основних фондів, оборотних коштів і капітальних
вкладень; удосконалення маркетингової діяльності на всіх стадіях
життєвого циклу продукції; поліпшення економічних показників, що
характеризують конкурентоспроможність впродукції; удосконалення
системи стимулювання збуту, включаючи рекламу і т. д.
1. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного, - Вид. 2-е,
перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.
2. Сухорукова Т. Проблема экономической безопасности предприятия / Т. Сухорукова
// Бизнес-информ. -1998. - №19.- С. 43-46.
3. Романова Л.В. Становлення підприємництва в сіль-ському господарстві / Л.В.
Романова – К.: АЕ, 2007.- 272 с.
4. Манів З.О. Економіка підприємства. Навчальний посіб-ник / З.О. Манів., І.М.
Луцький. - Київ «Знання», 2004. – 580 с.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Швидкі темпи розвитку приватних підприємств, висока їх
продуктивність свідчать про те, що господарювання в рівних умовах,
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які створені в періоді аграрної реформи в кожній з категорій
господарств, значно підвищують їх роль для населення як у
виробничій, так і соціальній сфері, формують новий тип господаря на
селі. В цих підприємствах практично немає заборгованості перед
державою і кредиторами. Неможливість використання переваг
великого виробництва приватні господарства можуть компенсувати за
рахунок використання наступних форм: високої інтенсивності праці,
що має вагоме значення для трудомістких видів продукції;
ефективнішого використання землі та менших втрат вирощеної
продукції; кооперування між собою, інтеграції з великими
агроформуваннями і підприємствами третьої сфери АПК; глибокої
спеціалізації виробничої діяльності.
Основними шляхами розвитку приватних підприєм-ств є те, щоб
гарантувати їх стабільне та максимально ефек-тивне функціонування
тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому, а саме:
забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової
стійкості та незалежності підприємства; забезпечення технологічної
незалежності та досягнення високої конкуренто спроможності
технічного потенціалу суб'єкта господарювання; досягнення високої
ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством; досягнення високого
рівня кваліфікації персоналу та його інтелек-туального потенціалу,
належної ефективності; мінімізація руйнівного впливу результатів
виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього
середовища; якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності
підприємства;
забезпечення
захисту
інформаційного
поля,
комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного
забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів
організації; ефективна організація безпеки персоналу підприємства,
його капіталу та майна, а також комерційних інтересів.
Приватні підприємства можуть ефективно функціонувати за
наявності таких умов: спеціалізуватися на виробництві трудомістких
видів продукції, де чинник концентрації не має вирішального
значення; об'єднуватись між собою, створювати кооперативи;
інтегруватися
з
фермерськими
господарствами,
та
сільськогосподарськими
підприємствами
колективних
форм
організації праці. З метою подальшого їх розвитку та підвищення
ефективності виробництва у цій формі господарювання необхідно
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вирішити ряд питань: забезпечити земельними ділянками громадян,
які працюють у соціальній сфері села і на яких не поширюється
паювання земель в сільськогосподарському виробництві; виділяти
земельні ділянки під житлове будівництво на селі; продовжувати
надавати земельні ділянки за рахунок земель запасу і резерву та
земельних часток; організовувати забезпечення
приватних
підприємств сортовим насінням, садивним матеріалом, племінним
молодняком худоби і птиці, кормами, мінеральними добривами,
засобами захисту рослин, садово-городнім інвентарем; забезпечити
ветеринарне обслуговування і т.д.
1. Ковалев Д., Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалев, Т. Сухорукова
// Экономика Украины. - 2002. - №5.- С. 48-52.
2. Сухорукова Т. Проблема экономической безопасности предприятия / Т. Сухорукова
// Бизнес-информ. -1998. - №19.- С. 43-46.
3. Романова Л.В. Становлення підприємництва в сільському господарстві /
Л.В. Романова – К.: АЕ, 2007.- 272 с.
4. Манів З.О. Економіка підприємства. Навчальний посібник / З.О. Манів.,
І.М. Луцький. - Київ «Знання», 2004. – 580с.

УДК 657
Михальська О.О., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Тлучкевич Н.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТРАКТУВАННЯ НЕПРЯМИХ ВИТРАТ В
ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Собівартість продукції є одним із найважливіших показників
діяльності підприємства, що втілює усі витрати підприємства,
пов‘язані з виробництвом і реалізацією. Цей показник складається
окрім прямих витрат і з непрямих, склад яких зумовлений обраною
методикою, що використовується підприємством для узагальнення
інформації про витрати підприємства та собівартість продукції.
В економічній літературі часто передбачають що до непрямих
витрат відносити виключно загальновиробничі витрати, які
розподіляються між основними галузями за об‘єктами витрат. Але,
якщо врахувати, що непрямі витрати діляться не лише на виробничі, а
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й на невиробничі, то логічно здійснити їх групування за принципом
забезпечення розрахунку собівартості реалізованої продукції.
Зауважимо, що чіткого визначення категорії «непрямі витрати»
немає в жодному нормативно-інструктивному документі, що дає нам
підстави здійснити їх тлумачення як протилежної прямим витратам:
непрямі витрати – це витрати, що не можуть бути віднесені
безпосередньо до конкретного об‘єкта витрат економічно доцільним
шляхом. З наведених визначень доходимо висновку, що розрізняти
прямі та непрямі витрати все ж слід за можливістю або неможливістю
їх віднесення (простеження) безпосередньо на відповідний об‘єкт
витрат чи галузі (прямо чи способом розподілу). Дослідивши наукові
публікації нами відмічено існування численних визначень категорії
«непрямі витрати», до яких науковці підходять по-різному (табл. 1).
Таблиця 1
Трактування категорії «непрямі витрати» в економічній літературі
Автор
А.М. Турило
Ю.Б. Кравчук
А. А. Турило

М.О.Катречко
К.Ю.Черевань
Н. В. Гришко

Н.М.Ткаченко

С. В. Стендер

Л.В.Нападовська

Трактування
Непрямі витрати – які не можуть бути обчисленні безпосередньо
для певного виду продукції, бо вони пов‘язані не з
виробництвом конкретних виробів, а з процесом виробництва
цілому (загальновиробничі, витрати на утримання та
експлуатацію обладнання, оплата праці управлінського
персоналу тощо) [7]
Непрямі – не можуть безпосередньо доведені до кожної цільової
витрати, тому що мають відношення одночасно до декількох
напрямів використання. У зв‘язку з чим, непрямі витрати
відносяться до цільових за допомогою розподілу понесених
витрат певного типу [1,3]
Непрямі витрати – пов'язані з виробництвом кількох видів
продукції, тому у собівартість продукції прямо не можуть бути
віднесені; непрямі витрати включаються у собівартість окремих
видів продукції за певною ознакою, за допомогою спеціальних
методів [6]
Непрямі витрати пов‘язані з випуском декількох видів продукції,
наприклад, витрати по управлінню і обслуговуванню
виробництва (накладні) [5]
При віднесенні витрат до прямих чи непрямих слід враховувати
залежність їх величини від обсягу виробництва продукції. При
віднесенні витрат до непрямих необхідно здійснювати їх
розподіл з попереднім визначенням баз розподілу [4]
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Продовження табл. 1
А. М. Дідик,
С. Б. Гнатів

Непрямі – витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо
до певного об‘єкта витрат економічно можливим шляхом. До
непрямих витрат належать витрати, пов‘язані з виробництвом
кількох видів продукції загальновиробничі) [2]

Н. О. Шевченко
Л.А.Панкратова,
Д. І. Венжега

Непрямі витрати – це витрати, які відносяться на об‘єкт
опосередковано (з використанням певної бази розподілу) [ 8]

Так, назвати наведені визначення вичерпними чи в повній мірі
достатніми для розуміння не можна. Підставою цьому, на нашу думку,
є ряд так званих неточностей, які допущені вченими при сутнісному
трактуванні непрямих витрат:
1. Вживання в зазначених категоріях вислову «економічно
можливим (доцільним) шляхом», що наштовхує на думку про
існування можливості застосування «конкретного критерію»
розмежування витрат за об‘єктами витрат (предметами або
сегментами діяльності). Як на нас, цими суперечливими критеріями
називається, більшою мірою, «конкретний (певний) вид продукції» та
«декілька видів продукції». З огляду на зазначене, такі неточності
суперечать в першу чергу конкретизації витрат, оскільки ці витрати
(їх склад) не залежать від обсягу продукції. Застосування кількості
продукції як способу перенесення витрат на об‘єкти калькуляції
можливе лише за умови виробництва продукції в ідентичному процесі
та впродовж однакового часу. На практиці таке трапляється нечасто.
Тому визначати конкретні показники як основу у тлумаченні категорії
вважаємо недоцільним.
2. Вживання в зазначених категоріях спрямованості витрат на
виробничу діяльність, що передбачає їх виникнення виключно
процесом виробництва продукції (робіт, послуг). З цим важко
погодитися, адже до них входять окремі види витрат, що стосуються
різних напрямів діяльності підприємства, зокрема: транспортнозаготівельні витрати на придбання запасів; витрати на утримання
складів для зберігання запасів; витрати на утримання допоміжних
виробництв; витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів;
оплата послуг сторонніх організацій; інші види поточних витрат;
адміністративні витрати, витрати на збут тощо.
Отже, огляд нормативних носіїв та економічної літератури, їх
критичне осмислення, дозволяють подати наступне узагальнене
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визначення зазначеної категорії: непрямі витрати – це загальні
витрати, які підлягають накопиченню та подальшому віднесенню на
різні об‘єкти витрат (методом причинно-наслідкового розподілу або
умовного розподілу) з метою визначення собівартості виробленої або
реалізованої продукції. Розмір таких витрати в момент віднесення до
певного об‘єкта витрат безпосередньо залежить від бази розподілу
(обсягу діяльності). Вони визнаються непрямими тільки тоді, коли
немає реальної можливості віднести їх до прямих витрат.
1. Гришко Н. В. Сучасні концепції управління витратами промислових підприємств /
Н.
В.
Гришко.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.lukyanenko.at.ua/_ld/2/208_.pdf.
2. Дідик А. М. Класифікація витрат для цілей управлінського та бухгалтерського
обліків / А. М. Дідик, С. Б. Гнатів // Логістика. Вісник Національного університету
«Львівська політехніка». – Львів : Видавництво НУ «ЛП», 2007. – № 594. – С. 219–
228.
3. Катречко М. О. Багатокритеріальна класифікація витрат за принципом «різні
витрати для різних цілей» / М. О. Катречко, К. Ю. Черевань // Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 2(7). [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Fkd/2009_2/index.html
4. Нападовська Л. В. Управлінський облік: [монографія] / Л. В. Нападовська. –
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.
5. Стендер С. В. Класифікація витрат за функціями в управлінському обліку / С. В.
Стендер // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. –
2010. – № 3(32). – С. 147–153.
6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність:
[підручник]. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.
7. Турило А. М. Управління витратами підприємства: [навч. посібник] / А. М. Турило,
Ю. Б. Кравчук, А. А. Турило. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 120 с.
8. Шевченко Н. О. Теоретичні проблеми обліку витрат виробництва / Н. О. Шевченко
// Інноваційна економіка. – 2012. – № 9.– С. 276–279.
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інноваційного потенціалу, факторів його розвитку в регіонах країни,
дозволить виявити закономірності регіонального розвитку та визначити
необхідні фактори для проведення повномасштабної модернізації
економіки регіонів і країни в цілому.
Останнім часом усе більше уваги приділяється як самому
поняттю ―інноваційний потенціал‖, так і різним методикам його оцінки
на макрорівні. Так, у сучасній економічній науці під інноваційним
потенціалом розуміють організовану сукупність взаємопов‘язаних
ресурсів і умов забезпечення практичного освоєння результатів
наукових досліджень і розробок, що підвищують ефективність способів
здійснення конкретних процесів, у тому числі освоєння у виробництві
нової продукції й технологій.
Інноваційний потенціал повинен розглядатися як сукупність
певних ресурсів чи елементів, які використовуються в інноваційної
діяльності суб‘єкта. Тобто поняття ―інноваційний потенціал‖ може
розглядатися як сукупність наукового, кадрового, технічного,
фінансово-економічного, інформаційно-комунікаційного потенціалів,
що забезпечує інноваційну діяльність і визначає рівень розвитку
економіки регіону. Успіх регіону в інноваційному розвитку залежить
від ефективності взаємодії перерахованих вище складових
інноваційного потенціалу.
Кожна зі складових інноваційного потенціалу має самостійний
зміст.
Найважливішою складовою частиною інноваційного потенціалу є
науковий потенціал. Науковим потенціалом регіону є система
функціонуючих в регіоні освітніх та науково-дослідних установ з
відповідним рівнем організації науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт, професійно-кадровий склад цих закладів та ін.
Кадрова складова є генератором інноваційних ідей. Саме
кадровий потенціал є основою економічного зростання і
конкурентоспроможності регіону. В умовах інноваційного розвитку
першочергове значення набуває не просто накопичення нових знань і
навичок, а вміння їх творчо застосовувати, виробляючи нові ідеї.
Технічна складова виступає матеріально-речовою базою
формування інноваційного потенціалу. Технічний потенціал регіону
можна охарактеризувати як сукупність матеріально-технічних засобів,
за допомогою яких здійснюється розробка і випуск нових видів
продукції, впровадження передової виробничої техніки і технології, а
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також впровадження нових або значно удосконалених методів
організації виробництва і праці.
Фінансово-економічний потенціал характеризує наявність і
достатність власних фінансових ресурсів регіону для здійснення
інноваційної діяльності. Під фінансово-економічним потенціалом
регіону розуміють частину фінансових ресурсів регіону, або фінансові
можливості, якими володіє регіон для здійснення інноваційної
діяльності.
Інформаційно-комунікаційна складова знаходиться в основі
всього управлінського процесу, оскільки ефективне функціонування
суб‘єкта економічної активності за відсутності інформації та
відповідних інформаційних технологій не є можливим.
Сьогодні результати досліджень інноваційного розвитку України
та її регіонів свідчать про низьку ефективність використання
інноваційного потенціалу. Для посилення інноваційного потенціалу в
регіоні доцільно активізувати ресурсні можливості розвитку
інноваціоного потенціалу, насамперед фінансові складові та підвищити
результативність показників інноваційного розвитку, в тому числі через
скорочення значних відмінностей в просторовому розвитку інновацій.
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ПІДПРИЄМСТВА
Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає впровадження
економіко-математичних методів і сучасних інформаційних
технологій в процес управління розвитком підприємства.
Інноваційний процес представляє собою процес створення і
розповсюдження нововведень (інновацій).
У загальному вигляді інноваційний процес включає:
новації, тобто нові ідеї, знання, як результат закінчених
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, дослідно285
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конструкторських розробок, інші науково-технічні результати;
впровадження, використання новації в практичній діяльності;
дифузія інновацій, тобто поширення вже освоєної,
реалізованої інновації, застосування інноваційних продуктів, послуг
або технологій у нових місцях і умовах.
Інноваційний розвиток розглядають як:
засіб забезпечення стратегічної переваги підприємств, для
яких власне інновації не є основним видом діяльності;
вид діяльності, продуктом якої є конкретні наукові, науковотехнічні й інші результати, що можуть бути використаними як основа
нововведень в інших галузях [3].
Управління інноваційним розвитком підприємства включає ряд
етапів:
аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища;
формування цілей і завдань інноваційного розвитку
виробництва;
розробка стратегій інноваційного розвитку виробництва;
визначення інноваційного потенціалу виробництва;
розрахунок ефективності інноваційних проектів; розробка і
прийняття управлінських рішень щодо інноваційного розвитку
виробництва [1, 2].
Через складність інноваційних процесів, функціонування в
умовах невизначеності, впливу значної кількості факторів,
необхідності врахування багатьох умов та критеріїв ефективності
управління такий процес вимагає комплексного, системного підходу,
що потребує застосування широкого кола економіко-математичних
методів та моделей.
Методи математичного моделювання дають можливість
відобразити реальні економічні системи і процеси за допомогою
побудови математичних моделей, провести оцінку і реалізацію
засобами сучасних інформаційних технологій. Математичні моделі
економічних об‘єктів є інструментом їх дослідження і пошуку
необхідних рішень [1].
При дослідженні інноваційних процесів у таких складних і
багатофакторних системах, як механізми управління підприємствами
моделювання є одним із практичних методів отримання інформації
про поведінку об‘єкта дослідження під впливом зміни діючих
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факторів.
Модель, як спрощене зображення конкретних управлінських
ситуацій, яка дозволяє у багатьох випадках наочно в узагальненому
вигляді уявити собі діючі на об‘єкт фактори, їх вплив на процес
становлення інновацій у механізмах управління комплексом.
Дослідження процесу управління інноваційним розвитком
підприємств засобами математичного моделювання дозволяє
отримати інформацію про стан об‘єкту управління під впливом змін
внутрішніх і зовнішніх діючих факторів.
Використання комплексу економіко-математичних моделей
забезпечить вирішення таких основних завдань управління:
аналіз наявного інноваційного потенціалу;
розрахунок ефективності і вибір перспективних інноваційних
проектів;
визначення інноваційної привабливості підприємств;
прогнозування результатів інноваційної діяльності;
розробка і прийняття необхідних управлінських рішень.
1. Вітлінський, В.В. Моделювання економіки [Текст]: навч. посіб. / В.В. Вітлінський.
– К.: КНЕУ, 2003.
2. Виханский О.С. Стратегическое управление: учеб. – 2-е изд. перераб. и доп. /
О.С. Виханский. – М.: Гардарики, 2002.
3. Кулинич М.Б. Процеси формування собівартості продукції: Монографія /
М.Б. Кулинич. – Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2006.

УДК 657
Міщук В.М., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
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ВИРОБНИЦТВІ
На сучасному етапі істотним напрямом економічної політики є
забезпечення сталого еколого - економічного розвитку аграрного сектора
економіки, стратегія якого повинна передбачати використання комплексу
ефективних підходів, інструментів, важелів та механізмів, що
сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності галузі, забезпечать її
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еколого-економічне зростання та раціональне природокористування.
Однак досі не розроблено ані показники, ані системи обліку, які б
повною мірою відображали взаємодію економіки та навколишнього
природного середовища. Для розв'язання цієї проблеми необхідно на
підприємствах АПК налагодити системи бухгалтерського обліку з
урахуванням екологічної складової.
Так, теорія фізичної економії ставить перед бухгалтерським
обліком потребу розширення об'єктів обліку природно-ресурсного
потенціалу, ідентифікації та балансового узагальнення виробництва і
споживання
відновлюваних
енергетичних
активів.
За
С.А. Подолинським, для нової фізіократичної парадигми бухгалтерського
обліку важливою є проблема оцінювання таких активів за новими
методологічними підходами. Суть таких підходів полягає в
пріоритетності енергетичних та соціальних чинників над грошовоміновими схемами [1].
На сьогодні питання екологічної звітності і аудиту в нашій країні є
найбільш неопрацьованими, малодослідженими сегментами екологічного
менеджменту
в
стадії
становлення.
Поняття
екологічного
бухгалтерського обліку ще не набуло остаточного осмислення і логічної
завершеності як комплексно сформована система знань в економікоекологічній теорії та практиці. Безсумнівно, він має стати частиною
управлінського обліку, який як автономна економічна категорія виник
близько 20 років тому. [2, 3]. Таким чином, у рамках традиційної системи
обліку виділяється порівняно автономна підсистема інформаційної бази
управління – екологічний бухгалтерський облік.
У методології статистичного обліку в нашій країні під поточними
витратами на охорону навколишнього природного середовища маються
на увазі всі витрати підприємства з охорони довкілля та раціонального
природокористування, що здійснюються за рахунок власних чи
позикових коштів підприємства або коштів державного бюджету.
Сюди належать такі витрати: з утримання та експлуатації основних
фондів природоохоронного призначення; на заходи зі збереження та
відновлення якості навколишнього природного середовища, порушеного
внаслідок виробничої діяльності; на заходи щодо зниження шкідливого
впливу виробничої діяльності на довкілля; зі складання і
транспортування відходів виробництва до місць їх зберігання та
подальшого використання, ліквідації та переробки; з утилізації на
підприємстві зібраних відходів та деяких компонентів з їх складу; на
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організацію контролю за викидами (скидами) відходів виробництва і їх
використання в навколишньому природному середовищі та за якісним
станом природних сфер; на науково-дослідні роботи та роботи з
екологічної освіти кадрів [1,2].
Важливим чинником, що визначає розмір витрат на
природокористування, є соціальний. Виробнича діяльність підприємств
істотно впливає на соціальні елементи навколишнього природного
середовища, в т.ч. і на людину. Негативний вплив на них у межах, що
перевищують офіційно допустимі нормативи, завдає прямий і непрямий
матеріальні збитки.
Екологічна звітність на сьогодні повинна стати важливим
елементом економічного розвитку підприємств, оскільки вона є не тільки
механізмом демонстрації для громадськості своєї готовності до дій з
охорони навколишнього природного середовища, а й результатом самих
дій. Це є і хорошим бізнесом, і джерело інформації під час аудиту [5].
Проблема організації та обліку екологічних зобов'язань головним
чином пов'язана з високим ступенем їх невизначеності. Ця
невизначеність зумовлюється комплексом таких чинників, як технічна й
організаційна складність природо відновних заходів, їх довгостроковий
характер.
Достовірністьперспективноїоцінкифінансовихзобов'язаньпідприєм
ства в галузі охорони навколишнього природного середовища, що
насамперед залежить від прямих витрат майбутніх періодів екологічного
характеру, в українських реаліях — доволі низька.
Екологічні витрати майбутніх періодів (як і будь-які потенційні
витрати) є наслідком подій попередніх періодів та очікуваних подій,
наслідки яких мають забезпечити зниження фінансових показників
діяльності підприємства. Ці витрати визначаються з огляду на вимоги
природоохоронного законодавства з урахуванням ступеня готовності
підприємства задовольнити ці вимоги або сплатити штрафні санкції, а
також поточних та планових витрат на здійснення природоохоронних
заходів компенсаційного і превентивного характеру [4].
Розкриття
інформації
про
природоохоронну
діяльність
підприємства
в
йогорічномубухгалтерськомузвітідопомагаєвласникамоцінюватидіяльніс
тькерівництва, забезпечувати широкий суспільний контроль, сприяє
формуванню позитивного іміджу організації. Недостатня увага до
проблеми істотно збільшує ризик спотворення картини фінансового
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становища підприємства, що формується в бухгалтерському обліку та
звітності. Як наслідок, питання, пов'язані з екологічною діяльністю,
впливають на аудит бухгалтерської звітності, особливо на стадіях
укладення договору, планування, здійснення аудиторських процедур.
У цілому метою екологічного обліку є відображення екологічних
впливів кожного підприємства і порівняння їх з екологічними
стандартами. Адекватне врахування екологічних аспектів діяльності
підприємства і відображення їх у звітності забезпечить користувачів
інформацією, необхідною для прийняття оптимальних управлінських
рішень, дасть змогу повною мірою врахувати ризики та реалізувати
шанси екологічно свідомого управління підприємством.
1. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі
економіки: [монографія] / В.М. Жук. - К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. - 648 с.
2. Вороновська О. Сутність і розвиток екологічного обліку / О. Вороновська //
Галицький економічний вісник. - 2011. - № 2(31). - С. 195-200.
3. Максимів Л.І. Екологічний облік: проблеми формування та перспективи
застосування / Л.І. Максимів // Вісник САДУ: Економіка та менеджмент. - Суми:
Козацький вал, 2001. - С. 123-129.
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Сучасний
етап
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національної
економіки
характеризується глибокими змінами в управлінні виробництвом, що
потребує належного інформаційного забезпечення. Цього можна
досягти при створенні відповідної системи бухгалтерського обліку,
яка б орієнтувалась на задоволення потреб внутрішніх та зовнішніх
користувачів інформації.
Необхідність змін у системі обліку витрат і виходу продукції
скотарства потребує подальшого дослідження, адже в останні роки
відбулася і продовжується реорганізація виробництва, відносин
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власності та форм господарювання.
Основними завданнями обліку витрат у галузі тваринництва є:
економічно обґрунтований розподіл витрат за видами виробництв і
групами тварин; точний розподіл всіх витрат за економічно
однорідними елементами і статтями, які формують собівартість
виробленої продукції; своєчасне, точне і повне відображення виходу
продукції; визначення собівартості основної та іншої продукції.
В науковій економічній літературі можна зустріти різні думки
щодо ролі собівартості у господарському механізмі. Деякі вчені
пропонують відмовитись від цього показника, мотивуючи тим, що в
умовах ринку, ціни на вироблену продукцію формуються на підставі
попиту і пропозиції і визначення собівартості не дає бажаних
результатів. Проте це не зовсім вірно, згідно з економічною теорією,
собівартість завжди була основною складовою ціни, а також
підприємство повинно знати, скільки коштів необхідно витрачати на
виробництво продукції і який прибуток можна одержати при її
реалізації.
Одним з важливих питань групування витрат є їх поділ за
елементами. В діючих нормативних документах виділяють п'ять
економічних елементів (матеріальні витрати, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизація основних фондів, інші
витрати). До елементу «Інші витирати» включено більше десяти
найменувань витрат, але вони різні за своєю природою. Тому
необхідно виділити фінансові витрати в самостійний елемент, до
складу якого відносити: витрати на сплату відсотків за користування
кредитом; вартість виготовлення і придбання цінних паперів; податки
на відрахування у фонди тощо. Виділення даного елементу дозволить
більш точно визначати суму витрат та дасть змогу поліпшити
методику складання бізнес-планів, а також посилить контроль за
витратами.
Одним із основних напрямів покращення облікового процесу
виробництва сільськогосподарської продукції є пропозиції щодо
удосконалення типових форм первинних документів з обліку витрат і
виходу продукції скотарства. Основна частина первинних документів
складалася ще за часів Радянського Союзу, тому деякі з них не
повністю відповідають сучасним вимогам документування операцій та
потребам управління.
Спостерігаються
також
недоліки
в
документальному
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оформленні операцій по видачі кормів. Зокрема, відомість витрат
кормів складають при їх одержанні на ферму, а операції щодо їх
передачі працівникам, які обслуговують тварин, документально не
оформлюються. Це сприяє погіршенню контролю за повнотою їх
згодовування. Деякі вчені пропонують списувати їх в два етапи:
спочатку при відпуску записувати в підзвіт завідувачам ферм, а
остаточно списувати при передачі працівникам, що обслуговують
тварин.
Одним з питань обліку тварин основного стада та виробленої
продукції, яке потребує вирішення, є оцінка молодняку при
переведенні в основне стадо. Положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку це питання недостатньо врегульоване. На
думку вчених, при переведенні в основне стадо молодняк слід
оцінювати за чистою реалізаційною вартістю, що дасть змогу більш
реально відображати вартість як самого основного стада, так і
фінансові результати від дорощування і відгодівлі худоби.
Важливим моментом в обліку витрат на виробництво молочної
продукції є облік та оцінка побічної продукції - гною. Гній
використовується у рослинництві як цінне органічне добриво, яке
здійснює безпосередній вплив на урожайність сільськогосподарських
культур. Важливим етапом удосконалення обліку витрат і виходу
продукції скотарства є його автоматизація. Сучасні комп'ютерні
технології дозволять переорієнтувати облік на одержання оперативної
інформації, яка необхідна для управління та сприятиме скороченню
витрат праці при обробці первинних і зведених документів.
УДК 330.32.345
Морозюк І.Ю., ст. гр. ЕП-41
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Стан економіки України є вкрай складним. Сьогодні економіка
України шукає шляхи подолання економічної кризи. Глибока
українська криза ускладнюється впливом світової фінансово економічної кризи, зумовлена насамперед серйозними внутрішніми
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причинами, котрі виходять за межі фінансових проблем, які переросли
в економічний спад виробництва, зростання безробіття, зниження
рівня життя широких верств населення.
Адже нові умови вимагатимуть кардинальних перетворень усіх
соціально-економічних відносин, реструктуризації виробництва,
якісно нових підходів, орієнтованих на інноваційну діяльність усіх
учасників ринку.
Сьогодні світова фінансова криза впливає на економіку України
через ось що:
1. Циклічне уповільнення світової економіки, що загалом може
скоротити попит на експортну продукцію, а отже, експортну виручку
та призвести до зниження надходжень
державного бюджету,
девальвації гривні, зменшення заробітної плати тощо.
2. Стрибки цін на товари на світових ринках, викликані
нестабільністю фінансових і валютних ринків. У разі їх значного
падіння виникне проблема скорочення торгівельного балансу, що
значно послабить позицію України на міжнародних ринках.
3. Обвал котирувань на світових фондових ринках спричинив
різке і вагоме падіння акцій вітчизняних компаній.
4. Паніка на фінансових ринках і банкрутство великих
інвестиційних банків загрожують труднощами у рефінансуванні
зовнішнього боргу вітчизняних банків та корпорацій [2].
Поширення негативних тенденцій у світовій економіці, падіння
попиту та цін на світових товарних ринках зачепило також Україну і
вкрай негативно позначилося на становищі реального сектору
економіки.
Основними рисами сучасного економічного становища України
є:
- значна заборгованість держави, окремих галузей і підприємств
зарубіжним країнам;
- відставання сектору економіки, який виробляє товари, від
сектору економіки, який їх споживає;
- паливно-енергетична залежність від Росії;
- надмірний контроль економіки з боку українського уряду, що
має ефект придушення того її сектору, що виробляє товар;
- криміналізація стосунків між державними установами і
бізнесом, розподілення між кланами найприбутковіших секторів
економіки України;
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- «відірваність» України від світової економіки [1].
Україні слід на майбутнє будувати відносини зі своїми
міжнародними партнерами виключно на практичному базисі,
виходячи з національних інтересів та взаємовигоді. Тому сьогодні
Україна має синтезувати та використати найкращий досвід
найсильніших учасників світового ринку
1. Геец В. Макроэкономическая оценка денежно-кредитной и валютно-курсовой
политики Украины до и во время финансового кризисна / В. Геец // Экономика
Украины. – 2009. –№ 2. – С. 5–24.
2. Никипелов А. Стратегия и тактика денежно-кредитной политики в условиях
мирового экономического кризисна / А. Никипелов, М. Головин // Вопросы
экономики. – 2010. – № 1. –С. 4–20.

УДК 657
Музика Г.Л., студ. групи ІЕмг-1-09
*Науковий керівник: Голубєва Т.С., к.т.н., професор
Київський національний університет технологій та дизайну
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах наростаючої конкурентної боротьби на світових і
вітчизняних ринках товарів підприємства вимушені застосовувати
сучасні системи і методи аналізу, планування,обліку і контролю
результатів своєї діяльності. У цьому зв'язку актуальним стає
обґрунтування складових обліково-аналітичної системи сучасного
промислового підприємства.
В економічно розвинених країнах для підвищення ефективності
діяльності підприємства в довгостроковому і короткостроковому
періоді здійснюють стратегічний і оперативний управлінський облік.
Управлінський облік розглядається як процес ідентифікації
інформації, обчислення і оцінки показників та надання даних
користувачам інформації для вироблення, обґрунтування і прийняття
рішень. Стратегічний управлінський облік призначений для
ідентифікації, інтерпретації та використання інформації про зовнішнє
оточення, оперативний управлінський облік ‒ про внутрішнє
середовище підприємства.
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Для оцінювання та контролю ефективності діяльності
підприємства в цілому і окремих його підрозділів використовуються
такі методичні підходи до побудови аналітичного управлінського
обліку: за центрами виникнення витрат; за центрами відповідальності
за витрати, що виникають; за центрами доходів; за центрами
інвестицій; за центрами рентабельності виробництва окремо взятого
продукту.
Однією з складових системи управління підприємством є
обліково-аналітичної системи підприємства та система її показників.
Під обліково-аналітичною системою підприємства будемо розуміти
систему, в якій здійснюються збір, обробка і оцінка всіх видів
інформації, що призначена для ухвалення управлінських рішень на
мікро- і макрорівнях.
Формування і оцінка показників здійснюється на основі
фінансової, управлінської, податкової та статистичної звітності
суб'єкта господарювання. Звітність підприємства містить достовірні
дані, в окремих випадках підтверджуються висновком незалежних
аудиторських організацій (для акціонерних товариств, спільних
підприємств, холдингових компаній).
Вивчення зарубіжного та вітчизняного досвіду дозволило
сформулювати основні вимоги до побудови системи звітності
підприємства: відповідати організаційній структурі підприємства;
забезпечувати служби управління необхідною інформацією для
визначення вартості підприємства; містити дані для визначення
ступеня реалізації стратегічних і тактичних цілей підприємства та
структурних підрозділів; сприяти здійсненню функції раннього
попередження ризиків; містити зіставні фактичні і планові показники;
зберігати незмінність форматів для стандартних звітів протягом
планового періоду; оперативно подавати звіти зацікавленим сторонам
в рамках їх компетенції; 8 ) мати простий, зрозумілий і наочний
формат .
В умовах ринкової економіки найбільш важливою стає
інформаційна функція фінансової звітності, яка передбачає її
опублікування з метою залучення потенційних інвесторів. Кожна
країна має свою систему бухгалтерського обліку і фінансову звітність.
Регулювання бухгалтерського обліку здійснюється нормативнозаконодавчими актами, в яких чітко сформульовані вимоги до
складання звітності. В Україні з введенням в дію НП(С)БО 1 «Загальні
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вимоги до фінансової звітності» відбулися значні зміни у складі і
змісті фінансової звітності для суб‘єктів господарювання, що
працюють за загальною системою оподаткування.
Розподіл потоків облікової інформації в межах обліковоаналітичної системи підприємства доцільно здійснювати у такий
спосіб:
первинні документи бухгалтерського обліку - регістри
фінансового обліку - фінансова звітність;
первинні документи бухгалтерського обліку - регістри
управлінського обліку - звітність, затверджена на підприємстві для
узагальнення даних управлінського обліку;
первинні документи бухгалтерського обліку - регістри
податкового обліку - податкова звітність;
первинні документи бухгалтерського обліку - статистична
звітність.
Таким чином, формування дієвої обліково-аналітичної системи
підприємства
сприятиме
забезпеченню
сталого
розвитку
підприємства.
УДК 657
Муха О.С., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
Важливою складовою ефективної діяльності підприємства є
конкурентоспроможність його продукції. Одним з основних напрямів
її підвищення є належна реалізація внутрішнього контролю за якістю,
який є ефективним засобом забезпечення надання достовірної
інформації керівництву підприємства про результати діяльності
центрів виникнення виробничих витрат.
Питання контролю витрат на якість виробництва продукції
досліджували такі автори: П.Г. Вашків, М.В. Грачева,
С.С. Герасименко, А.М. Єріна, Т.О. Коваль, В.А. Летенко,
Н.І. Люсина, Е.Е. Міллер, І.М. Нікітіна, А.М. Омаров, П.І. Пастер,
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С.П. Полішко, Дж. Ріггс, Б.Н. Родіонова, В.П. Сторожук, Є.І. Ткач,
А.І. Унгерман, Л.Н. Фадеєва, П.Ф. Фаткін, А. Фейгенбаум,
Ю.Н. Черемних, В.Г. Чирков та інші. Проведені дослідження
показали, що теоретичні засади системи внутрішнього контролю за
використанням сировини та матеріалів, виробничих та реалізаційних
процесів знаходяться в недосконалому стані, оскільки не відбувається
документування в бухгалтерському обліку, здійснюється лише
технологічний та статистичний контроль виробництва якісної
продукції.
В процесі управління якістю продукції необхідно створити таку
систему, яка б давала можливість накопичувати інформацію про
витрати виробництва. Ця система можлива в результаті створення
центрів відповідальності на підприємстві. Формування центрів
відповідальності є об‘єктивною необхідністю сучасного періоду, яка
покликана вирішити завдання, пов‘язані з виробництвом якісної
продукції, контролем витрат на її забезпечення, які важко вирішити на
основі традиційної системи бухгалтерського обліку.
Внутрішній контроль витрат на якість продукції у процесі
виробництва полягає у спостереженні за накопиченням витрат, яке
досягається шляхом зведення даних для калькулювання собівартості
одиниці продукції.
Метою зведення даних в системі накопичення витрат є
встановлення величини витрат за двома головними об‘єктами –
продукцією (для оцінки вартості запасу) і центрах відповідальності (з
метою контролю за рівнем витрат) [3].
Таким чином, система внутрішнього контролю витрат на якість
продукції у процесі виробництва полягає у групуванні витрат за
центрами відповідальності та розподілі цих витрат на одиницю
продукції, підтвердження правильності даних. В результаті створення
центрів відповідальності на підприємстві необхідно розробити
методику внутрішнього контролю витрат на якість у процесі
виробництва,
враховуючи
специфіку
кожного
центру
відповідальності, а саме:
1 етап – організаційний:
Ідентифікація місць виникнення витрат виробництва на
забезпечення якості
Визначення складу витрат на якість продукції, їх групування
відносно центрів
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Встановлення норм, нормативів, планових значень виробничих
витрат на якість продукції з центрами відповідальності
2 етап – методичний:
Визначення ситуацій, переліку можливих причин (моделей)
виникнення неточностей, відхилень, помилок
Організація інформаційного забезпечення системи контролю
продукції якості щодо витрат виробництва відносно якості продукції
за центрами відповідальності
Мотивація
центрів
відповідальності
на
досягнення
поставлених цілей виробництва без збільшення загальної суми витрат
(в т.ч. витрат на забезпечення якості)
Отримання інформації про відхилення, встановлення їх
причини і відповідальних осіб, оцінка суттєвості неточностей та
визначення подальших подій
3 етап – результативний:
Формування звітів про виявлені порушення, окреслення
можливих шляхів їх вирішення та передача даної інформації
керівництву підприємства для прийняття рішень
Виправлення помилок та стабілізація роботи центру
відповідальності
4 етап – інспекційний.
На всіх етапах контролю дані бухгалтерського обліку відіграють
роль інформаційної бази, що свідчить про тісний взаємозв‘язок
внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку. Правильно
організований бухгалтерський облік сприяє оперативному та якісному
здійсненню контрольних дій, надаючи оперативну інформацію про
відхилення фактичних показників від планових, які можуть
закладатись в бюджеті.
Отже, розроблена методика внутрішнього контролю виробничих
витрат на забезпечення якості продукції має певну особливість – це
поділ, групування витрат за центрами відповідальності, які можуть
бути різноманітними, в залежності від економічної формації,
специфіки діяльності підприємства, організаційної структури
підприємства, форми організації бухгалтерського обліку, аналізу та
контролю тощо.
1. Астрахова М.М. Проблемні аспекти термінології та класифікації резервів
підприємства / М.М. Астрахова // Вісник Національного університету «Львівська
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політехніка». – 2008. – № 611. – С. 111-117.
2. Гудзенко Н.М. Облік і контроль збуту в операційній діяльності
сільськогосподарських підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд.
екон. наук: спец. 08.06.04 « Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Н.М. Гудзенко.
– Київ, 2006. – 24 с.
3. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А.,
Л.Ш. Лозовский, Стародубцева Е.Б. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М., 2002. – 478 с.
4. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции / А. Фейгенбаум: [сокр. пер. с англ.];
авт. предисл. и науч. ред. А.В. Гличев. – М.: Экономика, 1986. – 471 с.
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підприємства [Електронний ресурс] / Т.В. Шрам // Вісник ХНТУ – 2009. – № 3. –
С. 188-192. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtu/2009_3/30942.pdf.
6. Ячменьова В.М. Побудова системи резервів промислових підприємств / В.М.
Ячменьова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 3. –
С. 59-63.
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ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Процес виробництва будь-якого підприємства здійснюється за
умови поєднання робочої сили і засобів виробництва, які складаються
із засобів праці та предметів праці. Разом у сукупності вони
становлять виробничі засоби підприємства, які поділяються на
основні та оборотні. В економічній теорії замість терміну "необоротні
активи" використовується категорія "основний капітал", оскільки
поняття активу тут взагалі не використовується. Під основним
капіталом розуміється частина продуктивного капіталу у формі
засобів праці, що функціонує у виробничому процесі протягом
багатьох кругооборотів, яка частково, в міру зношування, переносять
свою вартість на новостворений продукт, відтворюючись через кілька
виробничих циклів.
Це визначення, на наш погляд, не є коректним, оскільки не
відповідає сучасним економічним реаліям через те, що тут враховані
тільки матеріальні економічні ресурси підприємства, що виражені у
формі основних засобів. Натомість у представлену економічну
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категорію необхідно враховувати і нематеріальні ресурси, а також й
довгострокові фінансові інвестиції.
Крім того, більшість вітчизняних науковців наголошують на
тому, що поділ активів на оборотні та необоротні є умовним, оскільки
всі засоби знаходяться в обороті, різниця лише полягає у тривалості
оборотного циклу.
Отже,
необоротні
активи,
тобто
основний
капітал
господарюючого суб‘єкту є складовою активу (майна) підприємства.
В іноземній економічній та обліковій практиці поняття «необоротні
активи» позначають різними термінами, що випливає з особливостей
перекладу з різних мов світу. Наприклад, англійською мовою
необоротні активи можуть називатися non-current assets (необоротні
активи), fixed assets (фіксовані активи), long-term assets (довгострокові
активи) тощо. поняття необоротних активів є неоднозначним.
Зокрема, в іноземній літературі часто немає об'єднуючого терміну, а
відображаються окремі складові довгострокових засобів - основні
засоби, нематеріальні активи тощо. У радянський період розвитку
економіки нематеріальні активи як такі не існували, тому необоротні
активи носили назву основних засобів чи основних фондів,
особливістю яких була матеріально-речова форма. Велика кількість
авторів називають необоротні активи основним капіталом, який
включає матеріальні цінності, фінансові вкладення та нематеріальні
активи.
Розглянувши визначення необоротних активів, основного
капіталу, довгострокових активів, можемо виділити декілька основних
характеристик терміну, а саме майнові цінності, довгострокове
використання, підлягають амортизації, призначені не для
перепродажу, беруть участь у виробництві, корисний ефект від
використання тощо.
Отже, необоротні (довгострокові) активи - це сукупність
майнових цінностей і нематеріальних прав, які беруть участь у
виробництві продукції та наданні послуг, призначені не для
перепродажу, корисний ефект від яких очікується отримувати
тривалий час (більше одного року або операційного циклу).
Основою правильної організації їх бухгалтерського обліку є
дотримання принципу їх класифікації. Підприємство може
розширювати класифікацію, поділяючи у групи (підгрупи) основні
засоби на власні, орендовані і такі, що перебувають в експлуатації,
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запасах, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові,
часткової ліквідації тощо.
Група основних засобів - сукупність однотипних за технічними
характеристиками, призначенням та умовами використання
необоротних матеріальних активів. В результаті дослідження в
економічній літературі показано, що існують різні види класифікації
основних засобів. На думку науковців, основні засоби доцільно
групувати за наступними ознаками: за галузевою ознакою; за
функціональним призначенням; за використанням; за належністю.
Класифікація, зазначена в Податковому кодексі має наближений
характер до П(С)БО 7 ―Основні засоби‖. Так, в ПКУ 9 груп основних
засобів та 7 груп інші необоротних матеріальних активів. Завдяки
тому, зазначеному зближенню нормативних актів стало можливим
скорочення відмінностей між бухгалтерським та податковим обліком.
Податковим кодексом України також встановлені обмеження щодо
встановлення методів амортизації основних засобів.
Необоротні активи зараховують на баланс тобто занотовуються
на дату складання балансу за їх початковою вартістю (історичною
собівартістю). У процесі експлуатації основні засоби та інші
необоротні активи оцінюють за їх справедливою (ринковою або
переоціненою), залишковою (балансовою) і ліквідаційною вартістю.
У процесі експлуатації основні засоби, інші необоротні
матеріальні активи та нематеріальні активи старіють і зношуються, а
отже розрізняють два види зношеності таких активів – фізичне і
моральне.
Фізична зношеність - це поступова втрата необоротним активом
споживчої вартості в процесі його експлуатації. Моральна зношеність
представляє собою зношення основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів і нематеріальних активів внаслідок створення
нових, найбільш прогресивних та економічно ефективних в
експлуатації активів. Щоб створити умови для відтворення зношених
необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємства,
нараховують амортизацію. Амортизаційні відрахування в свою чергу,
відображають у грошовій формі вартість зношення необоротних
активів.
Таким чином, завдання фінансових служб - це сформувати
оптимальну структуру основних засобів підприємства, зокрема
забезпечити оптимальне співвідношення між їх активною і пасивною
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частинами, між обсягом виробничих і невиробничих основних засобів
тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВТРАТ ВІД БРАКУ У БУДІВНИЦТВІ
У будівництві, як і в інших виробничих галузях національного
господарства, є такий об‘єкт обліку, як втрати від браку. Порядок
списання таких втрат залежить від того, де, коли і ким був допущений
або виявлений брак.
Нині в будівництві брак враховується у двох його напрямках:
1) брак, допущений у будівельному, тобто основному,
виробництві;
2) брак, допущений у підсобних і допоміжних виробництвах.
Брак, допущений при виконанні будівельно-монтажних робіт,
прийнято класифікувати за такими ознаками:
− брак будівельних конструкцій, матеріалів, деталей;
− брак, допущений при виконанні будівельно-монтажних робіт.
До браку будівельних конструкцій, матеріалів, деталей належать
усі матеріали, які використані в процесі виконання будівельномонтажних робіт, але якість яких не відповідає вимогам стандартів,
технічних умов. Облік такого браку залежить від того, де й коли такий
брак був виявлений. Якщо невідповідність виявлена в процесі
приймання вищезгаданих матеріальних цінностей, то сума втрат від
браку, відповідно до Інструкції №291 і Плану рахунків [2],
враховується на рахунку 374 ―Розрахунки за претензіями‖. А в разі
якщо брак виявлений у процесі виконання будівельно-монтажних
робіт, сума втрат включається в собівартість браку. При цьому треба
врахувати, що в даному випадку сума матеріальних витрат на
виконання будівельно-монтажних робіт, які були визнані браком,
підлягає відшкодуванню за рахунок постачальників цих цінностей.
Виходячи з цього, суму податкового кредиту, нарахованого на
вартість цих матеріальних цінностей, необхідно скоригувати.
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Залежно від характеру дефектів, що виявляються під час
технічного приймання, брак поділяється на поправний і непоправний
(остаточний).
Поправним браком вважають вироби та роботи, які після
усунення недоліків можуть використовуватися за прямим
призначенням і виправлення яких технічно можливе й економічно
доцільне.
Непоправним (остаточним) браком вважають вироби і роботи,
які не можуть використовуватись за прямим призначенням та
виправлення яких технічно неможливе й економічно недоцільне.
За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній, виявлений
на підприємстві до відправлення продукції споживачам або до
передачі виконаних робіт замовникам, і зовнішній, виявлений
споживачем (замовником).
Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених з вини
замовника і ним оплачених, не належать до втрат від браку і
обліковуються на рахунку 23 ―Виробництво‖. До браку у будівництві
не відносять і недоробки (невиконані роботи), виявлені під час здачі
об‘єктів замовникам. Затрати на їх виконання відносять на рахунок 23
―Виробництво‖ або на рахунок 374 ―Розрахунки за претензіями‖. До
складу браку у будівництві не включають результати зсідання
дерев‘яних конструкцій, що підлягають виправленню при виконанні
наступних робіт у встановленому порядку. Недоброякісні роботи,
виконані і виправленні винними у браку без оплати і додаткового
використання матеріалів та машин, також не відносяться до браку [3].
Для обліку браку у будівництві передбачений рахунок 24 ―Брак
у виробництві‖. По дебету цього рахунка відображають собівартість
непоправного (остаточного) браку і затрати на виправлення
поправного браку. По кредиту рахунка 24 відображають суми
відшкодування втрат від браку винними особами (робітниками,
керівниками та спеціалістами, проектувальниками, постачальниками
тощо), а також вартість матеріальних цінностей, одержаних від
ліквідації браку і оцінених за цінами можливого використання [1, с.
98].
Брак у будівництві оформлюється Актом про брак (ф. Т-46). У
ньому зазначається місце виконання браку, технологічна
характеристика браку і його обсяг, причини та винні особи,
розрахунок собівартості непоправного (остаточного) браку і затрат на
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виправлення поправного браку, вартість матеріальних цінностей,
одержаних при ліквідації браку, розпорядження про відшкодування
втрат винуватцями браку. У бухгалтерії у відомості аналітичного
обліку ф. №14-а до синтетичного рахунка 24 ―Брак у виробництві‖
здійснюється калькуляція собівартості браку, визначаються суми, які
підлягають стягненню з винуватців, і втрати від браку.
Втрати від браку визначають таким чином: до собівартості
непоправного браку додають витрати на усунення дефектів, які
підлягають виправленню, із одержаної суми віднімають вартість
матеріальних цінностей, одержаних при ліквідації браку, та суми
стягнених збитків із винуватців браку [4].
Часто на підприємствах втрати від браку не виділяють в окрему
статтю калькуляції, а враховують у складі статті загальновиробничих
витрат. Але з метою аналізу та посилення контролю за такими
витратами їх на практиці необхідно виділяти в окрему калькуляційну
статтю. Це буде сприяти профілактиці втрат від браку, а отже, і більш
ефективному результату роботи будівельних підприємств.
1. Дмитренко A.B. Облік і аналіз витрат у будівництві: організація, методологія та
методика: [монографія] / А.В. Дмитренко. – П.: ПолтНТУ, 2010. – 262 с.
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов‘язань та господарських операцій підприємств і організацій від
30.11.1999 р. №291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua.
3. Методичні рекомендації щодо формування собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості від 02.02.2001 р. №47 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 ―Витрати‖ від 31.12.1999 р.
№318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
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МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ: ПЕРЕВАГИ ТА
НЕДОЛІКИ
Амортизація є одним із важливих елементів формування витрат
та доходів підприємства. Вона не містить в собі грошових відрахувань,
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проте має значний вплив на доходи підприємств. Тому, вибір методів та
порядку її нарахування є важливим та актуальним питанням на
сьогоднішній день.
Як відомо українські бухгалтери-практики в переважній
більшості при виборі методу амортизації велику увагу приділяють
податковому законодавству. З 2010 року в Українському законодавстві
були проведені значні зміни, які супроводжували собою відміну законів
про податки та прийняття нового Податкового кодексу України. Дані
зміни дали значний прогресивний поштовх як для бухгалтерів, так і
теоретиків. Проте, внаслідок не досконалого вивчення податкового
законодавства й практичного його адаптування, дані зрушення в
переважній більшості є лише теоретичними, це стосується і методів
нарахування амортизації.
Дослідженням даного питання займались багато вітчизняних
науковців таких як: Ф.Ф. Бутинець, С.В.Голов, М.Я.Дем‘яненко,
В.Д.Слободян, В.О.Шевчук, П.Я.Хомин, Л.В.Чижевська та інші.
Переважна більшість підприємства та установи не залежно від їх
форм власності та галузевих особливостей для ведення своєї діяльності
використовують основні засоби, які в наслідок перенесення своєї
вартості на готову продукцію амортизуються. Даний процес є
невід‘ємним етапом у процесі їхньої діяльності. Проте через менталітет
української нації даний процес є досліджений лише з теоретичного
боку.
Як відомо, після становлення України як незалежної держави
початковий бухгалтерський облік формувався на основі міжнародного
досвіду, з урахуванням особливостей нашої держави. Проте
порівнюючи ці два зовсім різні досвіди та етапи розвитку країн,
національні бухгалтери-практики були значною мірою пристосовані до
понять радянського союзу, в якому не було аналогічних способів чи
методів обліку, а було лише чітко прописане законодавство якого
суворо дотримувались. Сьогодні ж в Українській бухгалтерії є
різноманітні альтернативні рішення щодо різних питань, так наприклад
і вибір методу амортизації. Через дану ситуацію навіть знайшло свого
початку таке поняття як професійне судження, яке детально розглянув
відомий Український вчений Соколов Я.В. («думка, добросовісно
висловлена професійним бухгалтером стосовно господарської ситуації і
корисна як для її опису, так і для прийняття дієвих управлінських
рішень»). Проте нажаль дане поняття в переважній більшості
305

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

застосовується лише у теоретичній формі а не на практиці.
Українське законодавство пройшло ряд реформ для
удосконалення та введення України до рівня розвинутих країн Європи.
На нашу думку важливим кроком в даному випадку було створення
податкового кодексу, який дав змогу більш широко розглянути
різноманітні бухгалтерські поняття зокрема і амортизацію. До 2010
року найпоширенішим методом нарахування амортизації був
податковий метод, суть якого полягала у тому, що амортизацію
розраховують за допомогою формул і норм, встановлених по чотирьох
групах основних фондів. Суми амортизаційних відрахувань кварталу,
щодо якого проводяться розрахунки, визначалися застосуванням норм
амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок
такого розрахункового кварталу. Цей метод був невигідним і
неекономічний для підприємств. Проте, оскільки вибираючи метод
амортизації, на підприємствах керуються принципом мінімізації витрат
часу для розрахунку амортизації, його використовували більшість
підприємств. Після відміни у 2010 році даного методу в
бухгалтерському обліку постав вибір між п‘ятьма способами
нарахування амортизації: прямолінійний, кумулятивний, виробничий,
зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової
вартості.
Таблиця 1
Переваги та недоліки методів нарахування амортизації
№
п/п
1

1

Метод
амортизації
2

Прямолінійний

Розрахунок

Переваги

Недоліки

3

4
Простота
розрахунку,
рівномірний
розподіл на
кожен звітний
період,
вигідний для
об‘єктів які не
залежать від
обсягу
виробництва

5

Ділення вартості, що
амортизується, на строк
корисного
використання [3]
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Не
враховується
моральний знос
об‘єкта та
чинники
зростання
витрат на
ремонт, коли
вони надходять

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

Продовження табл. 1

2

Виробничий

3

Прискореного
зменшення
залишкової
вартості
(застосовується
лише при
нарахуванні
амортизації до
об'єктів ОЗ, що
входять до груп 4
(машини та
обладнання) та 5
(транспортні
засоби)

4

Зменшення
залишкової
вартості

Місячна сума
амортизації
визначається як добуток
фактичного місячного
обсягу продукції (робіт,
послуг) на виробничу
ставку. Виробнича
ставка = відношення
вартості, що
амортизується, до
загального обсягу
продукції (робіт,
послуг), який
підприємство очікує
виробити (виконати) з
використанням об'єкта
ОЗ [3]
Добуток залишкової
вартості на початок
звітного року (або
первісна вартість на
дату початку
нарахування
амортизації) на річну
норму амортизації.
Річна норма амортизації
обчислюється
відповідно до строку
корисного
використання і
подвоюється.[3]
Добуток залишкової
вартості на початок
звітного року (або
первісна вартість на
дату початку
нарахування
амортизації) на річну
норму амортизації.
Річна норма амортизації
(%) = 1- n 1(ліквідаційна
вартість / первісна
вартість) n – кількість
років експлуатації. [3]
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Простота та
раціональність
розрахунку .
Використовуєть
ся коли
інтенсивність
використання
об‘єкта впливає
на його
властивості
використання.

Складно
визначити
фактичний
обсяг
виготовленої
продукції
певним активом

Вигідний у
випадках коли
продуктивність
обладнання у
перші роки
експлуатації
вища ніж у
наступні

Сума зносу
часто не
узгоджується ні
з виготовленою
продукцією ні з
фактичним
використанням
об‘єкта

Вигідний на
початкових
стадіях
формування
підприємства,
накопичується
значна сума
коштів
необхідних для
відновлення
об‘єктів
основних
засобів.

Складні
математичні
розрахунки
,велика
вірогідність
неточності
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Продовження табл. 1

5

Кумулятивний

Добуток вартості, що
амортизується, на
кумулятивний
коефіцієнт.
Кумулятивний
коефіцієнт =
відношення кількості
років, що залишаються
до кінця строку
використання, до суми
чисел років його
корисного
використання [3]

Використовуєть
ся якщо в перші
роки
експлуатація
обладнання
значно вища,
або у випадку
швидкого
морального
старіння
об‘єкта.

Сума зносу
часто не
узгоджується ні
з виготовленою
продукцією ні з
фактичним
використанням
об‘єкта

Для полегшення вибору методу амортизації та для підтримки
основного принципу, яким користуються сучасні бухгалтери, тобто
економії часу, нами узагальнено в таблицю переваги та недоліки всіх
вищезазначених методів амортизації.
Отже, кожен з даних методів має свої особливості та переваги,
які можуть дати підприємствам певні вигоди. Проте, як не прикро
було б це визнавати але, як і раніше більшість підприємств керуючись
все тим ж самим принципом економічності часу в розрахунках
обирають прямолінійний метод нарахування амортизації, адже він є
найпростішим у застосуванні. Даними діями підприємства втрачають
значну частину прибутків навіть не звернувши на це увагу. Тому, на
нашу думку, необхідно звертатися до поняття професійного судження
бухгалтера і намагатись більш креативно використовувати можливості
які надає сьогоднішнє законодавство.
1. Податковий кодекс України: №2856-VI, від 01.01.2011
2. Соколов Я.В. Профессиональное суждение бухгалтера: итоги минувшего века / Я.В.
Соколов, Т.О. Терентьева // Бухгалтерский учет. – 2001. – № 12. – С. 53–57.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене
наказом Міністерства фінансів України від від 27. 04. 2000 року № 92.
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УДК 657
Нечипорук М.М., студентка магістр. за спец. «Облік і аудит»
*Науковий керівник: Павелко О.В., к.е.н., доцент
Національний університет водного
господарства та природокористування
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В ОБЛІКОВОМУ ЦИКЛІ ПІДПРИЄМСТВА
В Україні господарський контроль стає одним із важливих
елементів ринкової економіки. Нині багато його методологічних і
організаційних питань потребують розробки, вдосконалення,
термінового впровадження і апробації, проте проведення
інвентаризацій було, є і залишається єдиним способом контролю за
точністю даних, що надаються бухгалтерським обліком.
Мета інвентаризації – забезпечити достовірність даних
бухгалтерського обліку і перевірити фактичну наявність запасів на
підприємстві. Проводиться вона перед складанням річної фінансової
звітності (не раніше 1 жовтня). ЇЇ періодичність встановлюється
наказом керівника підприємства, але не повинна бути рідше одного
разу на рік. Залежно від повноти охоплення матеріальних ресурсів
інвентаризації бувають повні та часткові. Повною називається
інвентаризація, що охоплює всі засоби виробництва, сировину,
матеріали тощо. Часткова інвентаризація охоплює один з видів
матеріальних цінностей. Зазвичай часткові інвентаризації проводяться
для забезпечення достовірності звітних даних, посилення боротьби з
перевитратами, для зміцнення фінансової дисципліни.
В процесі дослідження з‘ясовано, що на сьогодні під
інвентаризацією розуміють:
1) прийом фактичного контролю наявності окремих складових
майна;
2) роботу, пов‘язану із визначенням майнового стану
(складання інвентарю) суб‘єкта, що розпочинає господарську
діяльність;
3) метод визначення наявності майна і зобов‘язань з метою
визначення фінансового результату;
4) перевірку господарських засобів та розрахунків з метою
підтвердження даних бухгалтерського обліку.
Існування різних тлумачень поняття інвентаризації не дозволяє
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розкрити сутність і зміст даного поняття. Це суттєво ускладнює її
практичне значення. На рис. 1 подана загальна схема інвентаризації в
обліковому циклі підприємства, її вплив на складання фінансової
звітності.
Як правило, підприємства проводять інвентаризацію активів і
зобов‘язань відповідно до ст. 10 Закону «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність» та інших нормативних документів, зокрема
Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків перед складанням річної звітності. Об‘єкти і
періодичність проведення інвентаризації визначаються керівником
підприємства на підставі чинного законодавства.
Господарська
діяльність

Фіксація
господарських
операцій

Інвен
та
ризац
ія

Врегулю
-вання
інвентар
изаційних
різниць

Відображення в
обліку
результа
т-тів
інвентаризації

Планова

Позапланова

Складан
ня
достовір
ної
фінансо
вої
звітност
і,
підтверд
-ження
даних
обліку

Визнання і оцінка

Капіталу

Витрат

Доходів

Вибіркова

Зобов‘язань

Активів

Суцільна

Рис. 1. Інвентаризація в обліковому циклі підприємства
Таким чином, інвентаризації відводиться важливе значення в
обліковому циклі, оскільки саме її результати дають змогу
відслідкувати ефективність налагодження організації та методики
310

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

обліку будь-якого підприємства, яке здійснює ведення обліку
відповідно до умов чинного законодавства.
УДК 336.763.3
Ніколаєва А.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ВИПУСКУ,
РОЗМІЩЕННЯ І ПОГАШЕННЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ПОЗИК
У системі фінансового забезпечення регіонів важливу роль
останнім часом поряд із податковими надходженнями до бюджету,
відіграє випуск боргових запозичень місцевими органами влади. При
цьому в результаті зростання обсягу муніципальних боргових цінних
паперів перед органами влади більш гостро постає проблема
ефективного управління муніципальним боргом. У зв‘язку зі
збільшенням обсягу боргу, на перше місце виходить завдання
зниження
ризиків,
пов‘язаних
з
управлінням
борговими
зобов‘язаннями, а не завдання мінімізації витрат на обслуговування
боргу.
Основним напрямом дії системи безпеки позики є мінімізація
ризиків, що виникають на всіх етапах життєвого циклу муніципальних
облігацій. При цьому до фінансових ризиків можуть бути схильні як
емітент цінних паперів, так і інвестори. Види ризиків, до впливу яких
схильні ринки муніципальних цінних паперів, в узагальненому
вигляді можна поділити на дві основні групи:
1. Зовнішні з точки зору емітента – ризики, що виникають з
незалежних від емітента причин. До них належать: ризики, пов‘язані з
втручанням або діями центрального уряду, валютний, інфляційний,
ринковий, ризик зниження платоспроможного попиту потенційних
інвесторів, конкурентний ризик.
2. Внутрішні ризики – ризики, що виникають в результаті
діяльності емітента. До них можна віднести: кредитний, ризик
ліквідності, відсотковий, часовий, проектний, ризик нерозміщення
цінних паперів.
Окрім ризиків загального характеру емітентам та інвесторам
слід враховувати також різноманітні технічні і операційні ризики, що
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виникають в процесі випуску, обігу та погашення муніципальних
цінних паперів.
Деякі ризики, особливо зовнішні, не можуть бути усунені в
результаті дій емітента цінних паперів, і тим більше - дій інвесторів.
Однак існують заходи щодо зниження окремих видів ризиків емітентів
і інвесторів, і їх поступова реалізація можлива за активної діяльності
емітента і зовнішніх учасників процесу запозичення на всіх етапах
створення ефективного фінансового продукту.
Отже, існує значна кількість фінансових ризиків емітентів та
інвесторів, що пов‘язані з випуском, обігом та погашенням цінних
паперів, емітованих місцевими органами влади. Незважаючи на різні
причини виникнення окремих видів ризиків, наслідки їх у більшості
випадків проявляються однаково: реалізація фінансових ризиків
емітента призводить до перевищення витрат на здійснення позики над
відповідними грошовими надходженнями, що призводить до
виникнення збитків. Реалізація ризиків інвестора зрештою призводить
до недоотримання ним запланованих доходів або до виникнення
збитків, як і у випадку з емітентом. В окремих випадках одні й ті ж
фактори діють на зміну рівнів ризиків емітента та інвестора в різних
напрямах, як, наприклад, у випадку зі зміною відсоткової ставки або
валютного курсу.
Як правило, сукупні кредитні і ринкові ризики емітента та
інвестора виникають паралельно в обох сторін під впливом одних і
тих же причин. Такими причинами можуть бути: виникнення
незапланованих витрат у емітента; зниження порівняно із
запланованим фактичного рівня рентабельності інвестиційних
проектів, що фінансуються за рахунок позики; здійснення емітентом
або генеральним менеджером позики ризикованої політики
управління фінансовими коштами тощо. Основними способами
зниження подібних ризиків та підвищення надійності емітованих
інструментів, на нашу думку, є:
1) розробка особливих характеристик позики, що підвищують її
надійність;
2) прийняття на себе кредитних ризиків третьою стороною.
Найбільш
дієвим
способом
підвищення
надійності
муніципальних позик є, на наш погляд, страхування кредитного
ризику. Даний метод досить популярний на Заході. Причиною
популярності страхування саме муніципальних облігацій є високий
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рівень неоднорідності даного ринку через відсутність певних спільних
рис інструментів, що обертаються на ньому.
Таким чином, основним завданням при розробці системи
заходів з підвищення надійності муніципальної позики є створення
комплексу дій з мінімізації сукупних кредитних і ринкових ризиків
емітента та інвестора.
УДК 336.764.1 (043.2)
Ніколаєць М.В., ст. гр. ОА-03
*Науковий керівник: Куришко О.О., к.е.н., старший викладач
ДВНЗ «Українська академія банківської справи
Національного банку України»
ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКІВ КАСОВОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКУ
Банківська система є однією з основних ланок економіки
України, тому забезпечення її стійкості є пріоритетним завданням на
сьогоднішній день. Для неї притаманний високий рівень ризику в
порівнянні з іншими видами економічної діяльності, що зумовлює
необхідність дослідження особливостей банківських ризиків, а
особливо ризику касового обслуговування.
Під ризиком касового обслуговування слід розуміти ймовірність
настання очікуваних або неочікуваних подій, які можуть мати
негативний вплив на послуги, пов‘язані з прийманням, видачею та
переказом коштів у готівковій формі. Аналіз наукової літератури
дозволив виділити наступні групи ризиків касового обслуговування:
– операційно-технологічні ризики;
– ризики, пов‘язані з легалізацією доходів.
Перша група представлена ризиком персоналу, технологічним
та зовнішнім ризиками. Для кращого розуміння реалізації кожного з
даних видів ризиків при касовому обслуговуванні зробимо їх детальну
характеристику [2].
Так, ризик персоналу при касовому обслуговуванні виникає в
результаті підробки, перекручення первинних документів, крадіжки
грошових коштів з каси тощо. Практика показує, що найчастіше
підробці підлягають такі документи касового обслуговування, а саме:
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прибутковий та видатковий касові ордери, грошові чеки, заяви на
переказ (видачу) готівки, рахунок на сплату платежів та інші. В
наслідок втручання людського фактору в даних документах можуть
бути зазначені невірні суми, недостовірна інформація про платника чи
отримувача, а також можливе створення фіктивних документів.
Крім того, до ризиків персоналу слід також відносити помилки
касирів, тобто людський фактор. З метою мінімізації даних ризиків
керівництво банку повинно розраховувати наступні показники:
– чисельність
касирів-операціоністів
на
основі
норм
навантаження;
– витрати
часу
понесених
на
організаційно-технічне
обслуговування робочого місця і перерви на особисті потреби.
Технологічний ризик касового обслуговування пов‘язаний із
збоями в програмному модулі «Каса» системи ОДБ, або ж в його
недосконалості. Як зазначають самі банківські працівники, не буває
ідеальних ОДБ, оскільки ринок банківських продуктів є динамічним,
розробники даних систем часто не встигають за розвитком ринку
банківських послуг.
Ризики зовнішнього середовища пов‘язані з такими подіями:
війна, страйки, державний переворот, землетрус, пожежі, стихійні
лиха тощо. Даний вид ризику є досить актуальним за сучасних
політичних та економічних подій в Україні.
Важливою групою є ризики пов‘язані з легалізацією доходів.
Відмивання коштів є досить складним процесом, який здійснюється в
декілька етапів, основні з яких пов‘язані з внесенням готівкових
коштів в касу банку. При цьому, для розпізнавання таких операцій
касирам необхідно керуватися ЗУ «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансування тероризму». Зокрема він зазначає, що операції банків,
які стосуються зарахування грошових коштів у сумі, що дорівнює чи
перевищує 150000 грн. (або дорівнює чи перевищує суму в іноземній
валюті, еквівалентну 150000 грн.) на рахунок з наступним їх
переказом того самого або ж наступного операційного дня іншій особі
підлягають обов‘язковому фінансовому моніторингу [1].
Таким чином, при здійсненні операцій з касовим
обслуговуванням можуть виникати дві групи банківських ризиків.
Вони негативно впливають на роботу касового відділу, що в свою
чергу може зумовити додаткові фінансові втрати банку, погіршення
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його репутації, а також зазнання заходів впливу від НБУ. Дані ризики
абсолютно уникнути не можливо, проте для їх мінімізації пропонуємо
банку особливу увагу звертати на наступні аспекти, а саме:
– процес відбору кадрів для здійснення касового обслуговування
клієнтів банку;
– регулярність та якість здійснення контролю за звітністю
касирів;
– рівень навантаження на працівників каси;
– відповідність банківського забезпечення вимогам ринку.
1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, або фінансування тероризму: Закон України від 28.11.2002р.
№249-IV
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15 – Законодавство України.
2. Стубайло Т. Місце операційних ризиків у банках України / Т. Стубайло //
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє: збірник наукових праць
Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. № 12. –
С. 297–304.

УДК 657
Новак В.В., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності
виробництва є забезпеченість їх основними фондами в необхідній
кількості та асортименті та більш повне їх використання. Основні
засоби – економічна форма засобів праці у системі виробничих
відносин. Це складова частина виробничого потенціалу підприємств
та об‘єднань. Підвищення ефективності використання основних
засобів має велике значення. Зростання віддачі основних засобів дає
змогу збільшити обсяг випущеної продукції без додаткових
капітальних вкладень. За умов прискорення темпів технічного
прогресу підвищення ефективності виробництва залежить від того, як
використовуються наявні основні фонди.
Організація обліку основних засобів сприяє ефективному
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використанню машин, обладнання, виробничих площин та інших
засобів праці. Вагомий внесок у розвиток теоретичних засад і
методичних підходів до вирішення проблем оцінки, обліку, аналізу і
аудиту основних засобів внесли вчені-економісти М.Я. Дем‘яненко,
Г.Г. Кірейцев, М.Т. Білуха, О.М. Голованов, Л.І. Гомберг,
М.В. Кужельний, Л.К. Сук, В.П. Завгородній, В.Ф., Палій, В.В. Сопко,
В.Г. Лінник та інші.
П(С)БО 7 „Основні засоби‖ визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби
та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації
про них у фінансовій звітності.
Згідно П(С)БО 7 «Основні засоби», основні засоби – це
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання
їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік).
Об‘єкт основних засобів – закінчений пристрій зі всіма
приладами і приладдями до нього або окремий конструктивно
відокремлений предмет, призначений для виконання певних
самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно
з‘єднаних предметів одного або різного призначення, які мають для їх
обслуговування спільні прилади, приладдя, керування та єдиний
фундамент, у результаті чого кожний предмет може виконувати свої
функції, а комплекс – певну роботу лише у складі комплексу, а не
самостійно.
Об‘єкти основних засобів у бухгалтерському обліку об‘єднані у
групи об‘єктів, однакових за технічними характеристиками,
призначенням і способом використання: земельні ділянки; капітальні
витрати на покращення земель; будинки; будівлі і передавальні
пристрої; машини і обладнання; транспортні засоби; інструменти,
приладдя, інвентар (меблі); робоча і продуктивна худоба; багаторічні
насадження; інші основні засоби.
Якщо один об‘єкт основних засобів складається із частини, які
мають різний строк експлуатації, то кожна із цих частин може
визнаватися у бухгалтерському обліку як окремий об‘єкт основних
засобів. Наприклад, літак і його двигуни необхідно враховувати як
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окремі зношувані активи, якщо вони мають різні строки корисного
функціонування. Крім цього, основні засоби необхідно розділити на
об‘єкти, які підлягають амортизації, і на об‘єкти, за якими амортизація
не нараховується. Наприклад, будівля придбавається одночасно із
землею, на якій вона побудована. У цьому випадку їх потрібно
розглядати як окремі об‘єкти основних засобів, оскільки земля, як
правило, має необмежений термін ефективного використання і тому,
на відміну від будівлі, не амортизується.
Інші необоротні матеріальні активи кваліфікуються за такими
групами: Бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи;
тимчасові (не титульні) споруди; природні ресурси; інвентарна тара;
предмети прокату; інші необоротні матеріальні активи. При цьому
відповідно до П(С)БО 7 підприємства можуть самостійно
встановлювати вартісні ознаки предметів, що включаються до складу
малоцінних необоротних матеріальних активів.
Планом рахунків передбачені два рахунки для обліку основних
засобів: 10 „Основні засоби‖ і 11 „Інші необоротні матеріальні
активи‖. Кожній окремій групі об‘єктів основний засобів відповідаэ
один із дев'яти субрахунків до рахунка „Основні засоби‖. На рахунку
11 обліковуться МШП терміном служби більше одного року і деякі
специфічні об‘єкти основних засобів (бібліотечні фонди, експонати
музеїв та ін.).
УДК 657
Новикова А.П., магистратура
*Научный руководитель: Козлова Е.А.., к.э.н., доцент
Могилевский государственный университет продовольствия
ПРЕИМУЩЕСТВА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ,
СФОРМИРОВАННОЙ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ
Республика Беларусь, как и многие другие страны мира, вовлечена
в процесс унификации национальных учетных систем посредством
применения Международных стандартов финансовой отчетности (далее
– МСФО). В связи с этим проблема анализа и оценки финансового
состояния на основе МСФО и с помощью международных подходов
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становится все более актуальной для белорусских организаций.
На современном этапе наиболее актуальными проблемами для
отечественных предприятий являются следующие:
необходимость изменения принципов оценки финансового
состояния предприятий в соответствии с переходом на МСФО;
необходимость систематизации показателей, используемых для
оценки финансового состояния предприятий по белорусским и
международным стандартам и выработка мер по оптимизации их
расчетов;
необходимость разработки организационных основ развития
финансового менеджмента в части управления финансовым состоянием
предприятий в условиях применения МСФО.
МСФО имеют преимущества перед национальными стандартами:
- более выявленная экономическая логика;
- обобщение наиболее оптимальной современной мировой
практики в области учета, для пользователей финансовой информации во
всем мире; простота восприятия.
Имеющиеся различия МСФО и белорусских стандартов приводят
к значительным разночтениям в финансовых отчетах, поэтому оценка
финансового состояния по белорусским правилам очень часто
отличается от оценки по международным стандартам. Главные различия
связаны с разницей в конечных целях, для которых используется
финансовая информация. Финансовая отчетность, подготовленная в
соответствии с МСФО, ориентирована в первую очередь на
удовлетворение информационных запросов собственников организации
и таких внешних пользователей, как инвесторы, кредиторы, финансовые
институты и т.д. В то время как финансовая отчетность
Республики Беларусь исторически ориентирована на контролирующие
инстанции: фискальные органы, орагны государственного управления и
статистики.
В качестве основных рекомендаций по совершенствованию и
усилению роли анализа финансового состояния можно выделить
следующие: совершенствование информационной базы анализа
(например, дополнительное раскрытие информации по формированию и
движению дебиторской и кредиторской задолженностей; конкретизация
причин существенного изменения структуры активов и источников их
формирования). Необходимо совершенствование методических подходов
к анализу финансовой устойчивости, среди которых можно выделить:
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дополнения по расчету финансового рычага и эффекта финансового
рычага как важнейшего индикатора рентабельности собственного
капитала и возможности привлечения заемных средств, определяющей
границы финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта.
Также необходимо отметить существование проблем,
возникающих при анализе финансовой отчетности с использованием
финансовых коэффициентов. Диагностика финансовой устойчивости
на основе коэффициентов структуры активов и пассивов не может
быть полной, поскольку сами коэффициенты отражают следствие
происходящих экономических процессов, являются внешними
индикаторами устойчивости. Результаты анализа коэффициентов
финансовой устойчивости зачастую являются недостаточно
информативными,
поскольку
значения
показателей,
удовлетворительных для одной организации или отрасли, могут быть
совершенно недопустимы для другого хозяйствующего субъекта или
сферы деятельности в силу ряда специфических причин. Кроме того,
различные пользователи аналитической информации, преследующие
различные цели, неодинаково интерпретируют то или иное значение
какого-либо коэффициента.
Таким образом, совершенствование методики анализа
финансового состояния организаций, а именно, проведение анализа на
основе отчетности, сформированной по МСФО, является
неотъемлемым этапом в формировании более качественной
информации о финансовом положении и финансовых результатах
деятельности хозяйствующих субъектов.
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ОБЛІКОВІ НОМЕНКЛАТУРИ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ
ПрАТ «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»:
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
У процесі ведення бухгалтерського обліку важливе значення
відводиться поняттю облікових номенклатур. Номенклатура – це
упорядкований перелік даних, що характеризує господарські факти,
явища або процеси, які відображаються в обліку. Облікова
номенклатура – це перелік господарських фактів про форми
функціонування майна – засоби господарства – та капіталу – джерела
утворення зазначених засобів, про господарські операції, а також
результати господарської діяльності, які мають бути відображені в
бухгалтерському обліку. Розробка номенклатури проводиться в
послідовності, протилежній здійсненню обліку, тобто від показників
звітності – до показників первинного обліку. Об‘єктом дослідження
облікового процесу ПрАТ «Славутський хлібозавод» є доходи і
фінансові результати операційної діяльності підприємства.
Ми пропонуємо доходи операційної діяльності досліджуваного
підприємства розглядати у розрізі видів діяльності (основної та іншої
операційної). У свою чергу доходи від основної діяльності слід
класифікувати на доходи від реалізації хлібобулочних виробів,
товарів, робіт і послуг, доходи від операційної діяльності – на доходи
від реалізації інших оборотних активів, від списання кредиторської
заборгованості, від інших операцій. Розроблені нами облікові
номенклатури доходів ПрАТ «Славутський хлібозавод» (табл. 1).
Зазначимо, що носіями облікових номенклатур доходів і
фінансових результатів операційної діяльності підприємства на етапі
первинного обліку є документи типової форми, на етапі поточного
обліку – регістри, сформовані за допомогою програми „1С:
Бухгалтерія 8.2‖, а на етапі звітності – форми, що затверджені
Міністерством фінансів України та Державним комітетом статистики
України.
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Доходи від
іншої
операційної
діяльності –
інший
операційний
дохід

За видами
реалізації
За видами

Доходи від
основної
діяльності –
доходи від
реалізації

За видами діяльності

ДОХОДИ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Таблиця 1
Облікові номенклатури доходів операційної діяльності
ПрАТ «Славутський хлібозавод» (розроблено автором)
Доходи від реалізації
хлібобулочних виробів
Доходи від реалізації товарів
Доходи від реалізації робіт і
послуг
Доходи від реалізації інших
оборотних активів
Доходи від списання
кредиторської
заборгованості
Інші доходи від операційної
діяльності

Фінансовий
результат від
іншої операційної
діяльності

За видами
реалізації

Фінансовий
результат від
основної
діяльності

За видами

За видами діяльності

РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Облікові номенклатури фінансових результатів покажемо у
табл. 2.
Таблиця 2
Облікові номенклатури фінансових результатів операційної діяльності
ПрАТ «Славутський хлібозавод»
Результат від реалізації
хлібобулочних виробів
Результат від реалізації
товарів
Результат від реалізації
робіт і послуг
Результат від реалізації
інших оборотних активів
Результат від списання
кредиторської
заборгованості
Результат від інших операцій

Отже, пропонуємо фінансові результати операційної діяльності
розглядати у розрізі видів діяльності (основної та іншої операційної).
Розробка облікових номенклатур є основоположною при формуванні
рахунків аналітичного обліку, відтак, відіграє важливу роль в
організації обліку на підприємстві в цілому.
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ФІНАНСОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ
Фінансове стимулювання є наістотнішим методом регулювання
інвестиційної безпеки регіону. Фінансове стимулювання – це
сукупність фінансових відносин, за допомогою яких можна впливати
на матеріальні інтереси суб‘єктів господарювання.
У складі фінансових стимулів інвестиційної діяльност можна
виділити:
– бюджетні стимули;
– заохочувальні фонди;
– спеціальні фінансові пільги і санкції.
Велике значення у стимулюванні розвитку інвестиційної
діяльності мають кошти Державного бюджету України, кошти
місцевих бюджетів, кошти бюджету Автономної Республіки Крим та
позабюджетних фондів За їх допомогою забезпечується прискорений
розвиток відповідних регіонів або необхідних напрямів економіки на
тій чи іншій території.
Держава впливає на умови господарювання підприємств і
організацій за допомогою використання особливих принципів
фінансування, застосування різних форм і методів надання суб‘єктам
господарювання бюджетних асигнувань.
Загальні аспекти щодо державного регулювання інвестиційної
діяльності в Україні викладено в Законі України «Про інвестиційну
діяльність» (1991 p.). Згідно зі статтею 12 цього Закону:
1) державне регулювання інвестиційної діяльності включає
управління державними інвестиціями, а також регулювання умов
інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма
інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності;
2) регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється
шляхом:
– застосування системи податків з диференціацією суб‘єктів та
об‘єктів оподаткування, податкових ставок і пільг;
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– проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому
числі завдяки прискоренню амортизації основних фондів;
– надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій,
субвенцій;
– впровадження державних норм і стандартів;
– вжиття антимонопольних заходів;
– роздержавлення та приватизації власності;
– проведення політики ціноутворення;
– інших заходів.
В економічній літературі при аналізі джерел фінансування
інвестицій виділяють внутрішні та зовнішні джерела інвестування.
При цьому до внутрішніх джерел інвестування, як правило, відносять
національні джерела, в тому числі власні кошти підприємств, ресурси
фінансового ринку, заощадження населення, бюджетні інвестиційні
асигнування; до зовнішніх джерел - іноземні інвестиції, кредити і
позики.
Найпростішим методом фінансування інвестиційних проектів є
самофінансування, яке здійснюється лише за рахунок власних
внутрішніх коштів підприємства, до яких належать: чистий прибуток;
амортизаційні відрахування; страхові суми відшкодування збитків.
Важливою категорією ринкової економіки є інвестиційний
кредит, що відображає реальні зв‘язки і відносини економічного
життя суспільства. Він завжди був і залишається основним джерелом
фінансування інвестиційних проектів, а отже і важливим важелем у
стимулюванні розвитку виробництва.
Важливу роль у стимулюванні процесів суспільного розвитку
покликана зіграти система фінансових пільг і санкцій. Фінансові
пільги розширюють можливості найбільш ефективного інвестування
грошових ресурсів у виробництво і тим самим створюють сприятливі
умови для його зростання й удосконалювання. До фінансових пільг
відносяться, наприклад, дозвіл на проведення прискореної амортизації
основних фондів, звільнення від оподатковування частини прибутку
підприємств, що направляється на інвестиційну діяльність і т. п.
Санкції ж підсилюють матеріальну відповідальність суб‘єктів
господарювання за кінцеві результати діяльності, порушення вимог
договірної, розрахункової й фінансової дисципліни.
Сталий соціально-економічний розвиток регіонів суттєво
залежить від величини та рівня використання інвестиційного
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потенціалу. Низький рівень інвестиційної безпеки пояснюється
недосконалістю механізмів інвестування, а також відсутністю
розвиненого інвестиційного ринку.
УДК 657
Олійчук Т. В, ст. гр. ОАС-11
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ОБЛІК ВИТРАТ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Рослинництво є основною галуззю сільськогосподарського
виробництва. Воно забезпечує потребу населення у продуктах
харчування, є базою для розвитку тваринництва, дає сировину для
промисловості та є важливим сектором економіки держави та
джерелом
прибутків
суб‘єктів
підприємницької
діяльності.
Проблемам обліку і контролю витрат рослинництва присвячені праці
вчених-економістів Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Кожельного О.М.,
Огійчука М.О, Шатковської Л.С., Шевчука В.О. та інших.
У рослинництві виробничі витрати групують окремо по
рільництву, овочівництву, луківництву, вирощуванню трави на сіно,
садівництву з виділенням витрат на врожай поточного року і на
врожай майбутніх років. У рослинництві використовується частина
власної готової продукції для наступного виробництва, тому
проявляються елементи напівфабрикатного варіанту обліку.
Продукція власного виробництва використовується для одержання
нової продукції в наступному році, що обумовлює розмежування
витрат за різними звітними періодами і дозволяє показувати їх у
вигляді звичайних матеріальних витрат. Сезонний характер
виробництва продукції рослинництва диктує необхідність паралельно
з прямими враховувати ще й непрямі витрати.
Собівартість зерна, кормів і продукції інших культур
встановлюють лише після збирання врожаю, зазвичай наприкінці
року, на відміну від продукції промислових підприємств, яку
здебільшого калькулюють щомісячно. Вона відображає велику
частину вартості продукції і залежить від зміни умов виробництва і
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реалізації продукції. Таким чином істотний вплив на рівень затрат
здійснюють техніко-економічні фактори виробництва. Продукцію
оприбутковують і списують у впродовж року за плановою
собівартістю, коригують за фактичної собівартості лише після
складання звітних калькуляцій по завершенні звітного року.
При здійсненні витрат здійснюється кореспонденція за Д-т 23, а
К-т різні рахунки залежно від видів витрат (матеріальні, розрахункові
та інші рахунки). Готову продукцію оприбутковують з кредиту
рахунку 23 в кореспонденції з рахунком 27 «Продукція
сільськогосподарського виробництва». П(С)БО 30 "Біологічні активи"
встановлює, що продукцію рослинництва при її визнанні (при
одержанні від урожаю) оцінюють за справедливою вартістю,
зменшеною на суму передбачуваних витрат на її реалізацію.
Витрати в рослинництві обліковують за такими статтями:
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; насіння і
садивний матеріал; добрива; засоби захисту рослин; роботи та
послуги; витрати на утримання основних засобів; інші витрати;
витрати на організацію виробництва й управління. На статті «Витрати
на оплату праці» відображують основну і додаткову оплату праці
штатних працівників, найманих і залучених осіб, зайнятих
безпосередньо на вирощуванні культур і на роботах незавершеного
виробництва. На цю ж статтю відносять витрати на заохочення за
якість виконаних робіт, своєчасне і якісне збирання врожаю, економію
матеріальних витрат, надбавки трактористам за класність та інші
доплати, які включаються до заробітної плати працівників
рослинництва. За цією статтею враховують також натуральну оплату
працівникам рослинництва. Дебетують субрахунок 231, кредитують
рахунок 66 (81).
Отже, така галузь як рослинництво має свої особливості
накопичення та аналізу витрат в залежності від розміру,
організаційних особливостей конкретного підприємства. Вміло
організований облік витрат та калькулювання собівартості продукції
рослинництва, повинен забезпечити оперативне, достовірне та повне
надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної
продукції (виконаних робіт і наданих послуг), трудових, матеріальних
та грошових витрат на виробництво продукції по підприємству в
цілому та окремих його структурних підрозділах. Потрібно
удосконалити систему управління витратами не тільки на рівні
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підприємства, а й в підрозділах, що сприятиме створенню системи
обліку та управління виробництвом відповідно до вимог ринкового
середовища. Важливо,щоб облік враховував специфічні особливості
технології та організації конкретного виробництва.
1. Малюга Н. Первинні документи та вимоги до їх складання: облік в сільському
господарстві / Н. Малюга // Баланс-Агро. – 2006. – №5. – С. 17-18.
2. Сук Л. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції / Л. Сук //
Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2007. – №6. – С. 49-50.
3. Фесенко Д.М. Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських
підприємствах : навч. посіб. / Д.М. Фесенко. – Полтава, 2006. – С. 351–356.

УДК 026.3
Омельченко М.Ю., магістрант ОА
*Науковий керівник: Вороновська О.В., к.е.н., доцент
Таврійський державний агротехнологічний університет
ОЦИФРОВУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
У цифрову епоху бібліотеки мають більше можливостей для
представлення своїх ресурсів завдяки новим інформаційним
технологіям. Їх впровадження не тільки змінило підхід до формування
та складову інформаційних ресурсів бібліотеки, а й сприяло
довгостроковому зберіганню, швидкому пошуку та поширенню
інформації.
Один зі способів збереження культурної спадщини та
представлення широкого доступу до інформаційних ресурсів бібліотек
- оцифровування ресурсів і створення веб-контенту.
У багатьох бібліотеках світу вже приступили до цієї роботи.
Оцифровування документів забезпечує впорядковану організацію,
сортування і пошук інформації в колекціях, а також довгострокове
зберігання інформації в цифровому форматі [1].
Швидке поширення інформаційних технологій призводить до
того, що збереження цифрової спадщини стає актуальним у всьому
світі. Контент гранично різноманітний, і включає також електронну
пошту, блоги, соціальні мережі, веб-сайти, веб-фотоальбоми, вебсторінки, зміняючи свій зміст з плином часу.
Стрімко розвиваються цифрові технології приходять на зміну
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традиційним методам збереження інформації. Покоління платформ,
програмного забезпечення і програмних засобів змінюють один
одного дуже швидко. Тому з часом інформаційні матеріали можуть
бути недоступні через несумісності з новими інформаційними
системами.
Старіння програмного і апаратного забезпечення веде до втрати
інформації або функціональності файлів в їх оригінальному форматі
[2].
Існують три причини, за якими цифрові матеріали можуть
виявитися недоступними: 1) руйнування носія, на якому вони
накопичені; 2) моральний знос програмного забезпечення, в результаті
чого стає неможливим прочитати цифрові файли; 3) впровадження
нових комп‘ютерних систем і периферійних пристроїв, які не можуть
там же обробляти більш старі матеріали.
Рішення проблеми збереження цифрових об‘єктів передбачає
вироблення нових підходів, методів, розробку стратегії, що забезпечує
збереження і доступ до цифрової інформації. У зв‘язку з цим в останій
час у світовому бібліотечному співтоваристві робиться ряд ініціатив,
спрямованих на збереження цифрових матеріалів.
Наприклад, у США збереження цифрових матеріалів
інтерпретується, в основному, як управління їх життєвим циклом:
створенням, розповсюдженням, забезпеченням доступу, зберіганням,
використанням. Створення, управління і збереження цифрових
об‘єктів розуміється як цифрове курирування - «активне управління і
збереження цифрових ресурсів ... для нинішніх і майбутніх поколінь
користувачів» [3], тобто управління і збереження цифрових об‘єктів
протягом життєвого циклу навчальних та наукових інтересів
суспільства.
Для збереження цифрової спадщини створюються електронні
архіви (репозитарії). У цифровому світі з‘являються нові види
матеріалів. На веб-сайтах містяться файли різного типу (текстові, із
зображеннями звукозапису та ін.) Але проблема полягає в тому, що
веб-сайти безперервно змінюються і оновлюються, а що витісняються
матеріали безслідно зникають. Кілька бібліотек розробили стратегію
для відбору і збереження веб-сайтів, застосовуючи до них поняття
публікація. З усього різноманіття веб-матеріалів бібліотеки прагнуть
до того, щоб зберегти ті, які потенційно можуть мати довготривалу
культурну цінність.
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У бібліотекарів України є досвід роботи по створенню та
збереженню цифрових колекцій, контент яких в основному містить
опубліковані текстові матеріали. У перспективі кількість
інституціональних репозитаріїв в Україні може бути збільшено за
рахунок їх розвитку в провідних університетах країни.
В Україні вже є база для підготовки студентів у новій
професійній сфері - управління репозитарій цифрових об‘єктів: це
відділення інформаційних систем, книжкового та архівної справи.
Безсумнівно, будуть потрібні нові навчальні плани, які дозволять
навчати студентів відділення та викладати на курсах підвищення
кваліфікації бібліотекарів.
1. Збереження цифрової спадщини [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://n1ru/scn1.htm/
2. What is Digital Curation? / Digital Curation Centre. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.dcc.ac.uk/about/what/
3. Repository66.org
[Електронний ресурс].
–
Режим
доступу:
http://maps.repository66.org/

УДК 368:5
Остапенко О.М., к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
ОСОБЛИВОСТІ БОНУСНОЇ ПОЛІТИКИ СТРАХОВИХ
КОМПАНІЙ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
З метою стимулювання аграріїв страхуватися, постачальники
страхових послуг у сільському господарстві мають формувати
ефективну бонусну політику – політику, яка є частиною системи
заохочення страхувальників, і за якої аграрії, за умови виконання умов
договору страхування, отримують бонусні та комісійні винагороди.
Прикладом такої політики може бути можливість отримання
разової знижки сільськогосподарським товаровиробником при
підписанні договору страхування в перше та інших маркетингових
інструментів, забезпечуючи при цьому утримання страхової компанії
в зоні максимальної ефективності. Бонусна політика в кінцевому
випадку сприятиме:
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- зростанню обсягів надходження страхових премій від
сільськогосподарських товаровиробників;
- залученню нових клієнтів-аграріїв;
- зміцненню страхових відносин між основними їх учасниками
та ін.
При цьому, страховим компаніям, які надають послуги
сільськогосподарським товаровиробникам щодо захисту їх майнових
інтересів, необхідно застосовувати короткострокові та довгострокові
бонусні програми. Проте, така бонусна політика повинна бути
виміряна кількісно.
Пропонуємо страховим компаніям для стимулювання
поширення страхових послуг у сільському господарстві наступну
бонусну політику за результатами страхування їх клієнтів, з метою
залучення нових та збереження існуючих.
Суть цієї бонусної політики полягає в тому, щоб кожному
клієнту, який повторно звертається до страхової компанії,
встановлювати новий стимулюючий розмір страхового тарифу за для
бажання страхуватися.
В залежності від одержанного фінансового результату
сільськогосподарським товаровиробником, умов, територіальних
особливостей регіону, де він функціонує страховий тариф
встановлювати диференційовано.
У загальному вигляді розрахунок розміру винагороди
здійснюється за формулою:
n

Ві =

і

x Пкі,
і=1

(1)

де Ві - розмір винагороди і-тому страхувальнику;
і - базовий страховий тариф;
Пкі - понижуючий коефіцієнт базового страхового тарифу.
Понижуючий коефіцієнт визначається страховою компанією
самостійно, щоб не порушити власну фінансову рівновагу.
Для забезпечення ефективності реалізації бонусної політики
страхових компаній, які обслуговують інтереси аграріїв, необхідно
постійно здійснювати її моніторинг. Останній забезпечить
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керівництво постачальників страхових послуг виявляти ті недієві
елементи бонусної політики, які потребують уваги та коригувань з
боку персоналу компаній.
Як висновок, наведемо визначення категорії «програма
лояльності страхових компаній», яке наводить Н. Приказюк, Г. Тлуста
«Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення
програм «лояльності»» [1] - це комплекс заходів, що здійснюються
страховою компанією шляхом застосування різних маркетингових
інструментів, з метою повторного продажу послуги в майбутньому,
або продажу додаткових послуг для вже існуючих клієнтів.
1. Приказюк Н. Підвищення привабливості страховиків шляхом удосконалення
програм «лояльності [Електронний ресурс] / Н. Приказюк, Г. Тлуста/ Режим
доступу: http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/11126.pdf

УДК 338.242
Остапенко Т.М., к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
ФОРМИ ТА ВИДИ АУТСОРСИНГУ
Сільськогосподарські
підприємства
аутсорсинг
можуть
використовувати для оптимізації витрат та процесів, що її
породжують.
Термінологія даної сфери обслуговування в України не має
достатнього законодавчого закріплення, що породжує ідентифікацію
учасників аутсорсингу як провайдерів, зовнішніх спеціалізованих
компаній, виконавців, постачальників, контрагентів, аутсорсерів,
підрядників, субпідрядників, операторів (з позиції виконавця), а з
позиції замовника – як аутсорсі, клієнтів, замовників. Аутсорсі та
аутсорсер є англомовною термінологією, що активно вживається
вітчизняними науковцями та в практиці аутсоргингу.
Здійснення аутсорсингу відбувається з дотриманням принципів,
до яких відносять такі: інтегрованості, гнучкості, контрольованості,
інформаційності, ефективності, інноваційності, послідовності,
своєчасності, відкритості, плановості [1], якості, платності,
модернізації, відповідальності, достовірності і т.і.
Механізм реалізації аутсорсингу нині виділяє різні його форми
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та види (табл. 1), які різняться в залежності від статусу його
учасників, за формою взаємовідносин, за регулюванням праці, за
постачальниками послуг, за напрямами вирішуваних завдань, за
формами, за місцем в бізнес-системі, за об‘ємом виконуваних функцій
(повноважень), за ознакою основного ресурсу аутсорсера, залежно від
сфери діяльності тощо.
Таблиця 1
Класифікація аутсорсингу*
Ознака класифікації
Форми / види аутсорсингу
1
2
За статусом замовників
Фізичних осіб, юридичних осіб
аутсорсингових послуг
За строком надання
Дискретний, постійний
послуг
За постачальниками
послуг (за формою
Зовнішній, внутрішній
організації)
За напрямами завдань, що
Окремих завдань, ресурсів, процесів
вирішуються
Традиційний, спільний, з елементами
За формами
реорганізації мережі бізнес-процесів
За формою організації
Зовнішній, внутрішній
спільної діяльності
За місцем в бізнесОсновної діяльності, допоміжної
системі
діяльності, управління
Повний, частковий, проміжний,
Залежно від об‘єму
сумісний (спільний),
виконуваних функцій
трансформаційний
Професійний, виробничоЗа ознакою основного
технологічний, фінансоворесурсу аутсорсера
адміністративний, географічний
(офшорний)
ІТ-аутсорсинг, фінансовий, трудових
Залежно від сфери
ресурсів, маркетинговий, логістики,
діяльності
документообігу, бухгалтерський тощо
*Розроблено автором з використанням праць таких науковців: О.І. Микало,
А.М. Бортнік, Г.О. Партин, О.В. Дідух, С.А. Александрова, А.О. Саінчук та
ін.
331

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

Тобто, фактично аутсорсинг можна вважати організаційною
формою контролінгу витрат, способом постачання тимчасового
персоналу на відплатній основі, що, в цілому, забезпечує задоволення
інтересів споживачів та виконавців аутсорсингових послуг, зниження
витрат у системі управління. Розуміння різновидів та форм
аутсорсингу, на нашу думку, може бути суттєвим фактором його
розповсюдження в господарській діяльності аграрних підприємств.
1. Крупа О.В. Обґрунтування механізму організації аутсорсингу допоміжних бізнеспроцесів підприємств машинобудування / О.В. Крупа // Вісник ДонНУЕТ. – 2013. –
№ 3 (59). – С. 30 – 37.

УДК 657.44
Остапчук О.А., студентка 4 курсу
*Науковий керівник: Бідюк О.О., к.е.н., доцент
Національний університет ДПС України
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ВІДОБРАЖЕННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В ОБЛІКУ
В Україні факторинг є досить новою фінансовою послугою,
коли в той самий час у більшості країн Західної Європи і США він
широко використовується і обсяг операцій такого виду постійно
збільшується. В Україні за період з 2005 року по 2013 рік обсяг
факторингових послуг, що надаються фінансовими установами,
виріс більш ніж в 2 рази, хоча він все ж залишається незначним [ 2 ].
Актуальність такого стрімкого зростання пояснюється станом
наявних боргових зобов‘язань та кількістю розрахунків.
У науковій літературі факторинг найчастіше розглядається як
один з методів управління дебіторською заборгованістю
(Аристархова М.К., Басюк Т.П., Кацило О., Остафіль О., Склеповий
Є., Солтан А. та інші). Лише деякі вчені у своїх роботах зачіпають
правову природу та облікові аспекти факторингових операцій
(Дзюба Н., Івашевська Е., Омеляненко Т., Ярошенко А.). При аналізі
наукових публікацій можна констатувати той факт, що автори часто
вказують на відсутність нормативної бази, що регламентує порядок
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проведення даних операцій,а пропоновані в літературі абсолютно
різні варіанти відображення даних операцій в системі рахунків
бухгалтерського обліку свідчить про наявність невирішених питань,
які вимагають подальших досліджень.
Метою даної роботи є повноцінний розгляд особливостей
здійснення факторингових операцій комерційних банків в Україні та
розробка рекомендацій щодо вдосконалення їх обліку. Тобто об‘єкт
дослідження це самі факторингові операції українських банків, а
предмет – їх особливості та відображення в обліку.
Використання факторингу у вітчизняній практиці підприємств
і організацій України буде сприяти вирішенню питань фінансування
в умовах обмеження кредитних ресурсів, поліпшення платіжної
дисципліни на підприємствах. Послуга факторингу в Україні
з‘явилась нещодавно. Зараз основними банками на ринку
факторингових послуг є: Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Райффайзен
банк Аваль, ОТП Банк, Сведбанк, Приватбанк та ін. Завдяки
факторингу постачальник може негайно отримати до 90 % суми
платежу за проданий товар, незважаючи на надану покупцеві
відстрочку.
Поняття та предмет договору факторингу чітко визначені в
Цивільному і Господарському кодексах України. Згідно зі ст. 1077
ЦКУ, договір факторингу – це договір, згідно з яким одна сторона
(фактор) передає або зобов‘язується передати грошові кошти в
розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає
або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги
до третьої особи (боржника) [5]. Згідно зі ст. 350 ГКУ, факторинг –
це придбання банком права вимоги в грошовій формі з поставки
товарів або надання послуг з прийняттям ризику виконання такої
вимоги та прийом платежів [1].
Факторинг оформлюється спеціальною згодою між банком і
клієнтом, при якій банк отримує усі документи про продані ним
дебітору товари і надані послуги. У бухгалтерському обліку операція
відображається на позабалансових рахунках такими проводками: На
дату укладання факторингової угоди, сума, яку банк-фактор
зобов‘язується сплатити клієнту: Д-т 9129 «Інші зобов‘язання з
кредитування, що надані клієнтам»; К-т 9900 «Контррахунок».
Отримані банком розрахункові документи, обліковані за
номінальною вартістю: Д-т рахунку 9800 "Розрахункові документи
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за факторинговими операціями»; К-т рахунку 9910 «Контррахунок».
При проведенні факторингової операції банк видає клієнту
аванс у розмірі всієї суми дебіторської заборгованості або у вигляді
фіксованого проценту:
Д-т 2030 "Рахунки суб‘єктів господарської діяльності за
факторинговими операціями"; К-т 2600 "Кошти на вимогу суб‘єктів
господарювання".
Одночасно
сума
авансу
відображається
позабалансом як зменшення зобов‘язань банку перед клієнтом: Д-т
9900 "Контррахунок"; К-т 9100 "Зобов‘язання з кредитування, які
надані клієнтам".
Також банк отримує комісію за надані факторингові послуги з
урахування платіжних документів. Отримана комісія за факторингом
обліковується за принципом нарахування і відображається за
рахунком 6110 "Комісійні доходи від розрахунково-касового
обслуговування клієнтів" на дату підписання факторингової угоди
[4].
Основні проблеми відображення операцій факторингу в
системі бухгалтерського обліку для продавця права вимоги пов'язані
з тим, що немає єдиної точки зору: до якого виду діяльності
стосується ця операція (фінансової або операційної), чи є отримане
фінансування позиковими засобами (доходом) [3].
Для вирішення даних проблем була проведена критична оцінка
існуючих підходів до обліку факторингу, визначено об'єкти обліку
факторингової операції: дебіторська заборгованість, фінансування,
дисконт (відсоток), інші витрати, пов'язані з отриманням
фінансування та обґрунтована авторська методика їх обліку.
Основним недоліком факторингу є високі вимоги банку до
документів, що надаються до продажу, великий об‘єм
документообігу й необхідність поручительства за виконання
дебіторами своїх зобов‘язань.
Щодо перспектив подальших досліджень у даному напрямку,
слід зазначити, що у зв‘язку з набранням чинності ПКУ особливої
актуальності набувають питання оподаткування факторингових
операцій.
1. Господарський кодекс України (із змінами та доповненнями) // [Електронний
ресурс]. — Режим доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030436.html
2. Гриценко В. Факторинг як ефективний інструмент підтримки бізнесу / В. Гриценко
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// Банківська справа. – 2011. – № 1. – С. 60–75.
3. Козакова М. О. Факторинг на ринку фінансових послуг України / М. О. Козакова //
Магістеріум. Економічні студії. – 2011. – № 44. – С. 41–46.
4. Омеляненко Т. Особенности учета операций факторинга с правом регресса / Т.
Омеляненко // Бухгалтерский учет и аудит. — 2010. — № 3. — С. 19–22.
5. Цивільний кодекс України (із змінами та доповненнями) // [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ГЛАВНЫЙ
КРИТЕРИЙ ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Постоянное развитие экономических процессов обязывает
предприятие быстро адаптироваться к условиям внешней среды
посредством
принятия
эффективных
и
целесообразных
управленческих решений. Планирование деятельности предприятия
зависит от детальности и своевременности предоставления
информации управляющему персоналу. Для этих целей наиболее
эффективным решением является внедрение управленческого учета
как главного элемента стратегического управления предприятием.
Поэтому целью исследования является рассмотрение основных
принципов, задач и преимуществ составления такого вида отчетности
на предприятиях, а также определение их влияния на принятие
стратегических решений.
Управленческий учет является важной информационной базой
отражающей текущее состояние всех процессов на предприятии. Он
призван в нужный момент предоставлять оперативную информацию
по каждому из участков учета для анализа и прогнозирования.
Оценка текущего состояния предприятия базируется на анализе
финансовой и управленческой отчетности. Здесь важно обратить
внимание на различия этих двух видов отчетности и информации,
которая ими предоставляется.
Финансовая отчетность предприятия является обязательным
элементом учета и предоставляет общее представление о
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хозяйственной деятельности субъекта. Основным недостатком такой
отчетности является то, что она содержит устаревшие данные и
позволяет анализировать только прошлые события. Использование
такого рода данных неэффективно в прогнозировании и принятии
стратегических решений.
Главное отличие управленческой отчетности от финансовой это
ее высокая степень детализации. Такая отчетность может в любой
момент предоставлять данные об интересующем персонал участке
работы предприятия, что в свою очередь помогает оперативно
принимать решения. Кроме того такая отчетность способна давать
прогнозные данные, что в свою очередь дает прочную почву для
планирования деятельности организации. Еще одним преимуществом
управленческой отчетности является ее произвольный характер, то
есть предприятие самостоятельно разрабатывает форму и перечень
показателей в зависимости от специфики деятельности.
Для правильного формирования отчетности важно обозначить
основные принципы, на которых базируется методология ее
составления, обратить внимание на задачи которые она выполняет, а
также разработать классификацию отчетности исходя из
спецификации предприятия.
Использование управленческой отчетности на предприятии
позволит менеджерам организации выполнять следующие функции:
подводить промежуточные итоги по всем участкам
деятельности предприятия;
анализировать эффективность работы предприятия в текущих
условиях;
постоянно контролировать развитие предприятия.
Основной особенностью и преимуществом использования
управленческой отчетности на предприятиях является ее
индивидуальный
характер,
который
помогает
производить
характеристику предприятия исходя из ее спецификации.
На основании этого следует сказать, что использование
управленческой отчетности является важным инструментом в
формировании дальнейшего развития предприятий.
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СУТНІСТЬ ТА КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ ПРОФЕСІЇ
HR-МЕНЕДЖЕРА
Компетентність менеджерів з персоналу є ключовим елементом
кадрового потенціалу сучасних компаній. Орієнтованими напрямками
діяльності таких фахівців стає підвищення ефективності інвестицій в
людський капітал, забезпечення постійного професіонального
зростання працівників підприємства та покращення якості умов праці
[1].
Пройшовши значний еволюційний шлях від відокремлення
самої функції управління персоналом до створення посади кадровика,
а пізніше і HR-менеджера, спектр функцій, виконання яких покладено
на сучасного управлінця, значно поповнився.
Роль менеджера з управління персоналом стала залежати від
багатьох факторів: особистості конкретної людини, її позиції в
корпоративній ієрархії, системи цінностей і професійних орієнтирів.
Відомий американський психолог, теоретик і практик
менеджменту, автор робіт на тему організаційної культури – Едгар
Шейн, виділив такі ролі HR-менеджера[3]:
«захисник співробітників»;
«експерт в адмініструванні»;
«стратегічний партнер»;
«професіонал і лідер організаційного розвитку» [2].
Таким чином, HR-менеджер може виконувати різноманітні
функції і ролі на підприємстві, але ключова його роль відповідно до
сучасного розуміння HR-менеджменту полягає у створенні додаткової
вартості бізнесу. Вибір ролі HR-менеджера визначається потребами
підприємства, рівнем професійної зрілості спеціаліста з управління
персоналом, його готовності нести відповідальність. Характеристику
можливих ролей та завдань HR-менеджера подано у таблиці (табл. 1):
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Таблиця 1
Характеристика ролей HR-менеджера [2]
Ролі HR-спеціаліста
Лідер

Стратегічний
партнер
Функціональний
експерт
Спеціаліст з розвитку
людського
потенціалу
Радник

Завдання HR-менеджера
HR-спеціаліст має бути лідером, демонструвати
лідерство, взаємодіяти з іншими менеджерами,
забезпечувати корпоративну відповідальність,
приймати участь у житті професійного суспільства
HR-спеціаліст має допомагати лінійним
менеджерам реалізовувати стратегію і досягати
цілей розвитку бізнесу
HR-спеціаліст має забезпечувати процеси, які
дозволять співробітникам виконувати стратегічні
плани і створювати конкурентні переваги
HR-спеціаліст має розвивати здібності і
компетенції працівників, які забезпечують
підприємству конкурентні переваги й майбутньому
HR-спеціаліст має підтримувати взаємовигідний
баланс відносин «працівник – роботодавець»

Навіть виконуючи однакові функції фахівець з персоналу на
підприємстві може мати різні ролі. До таких однакових функцій згідно
вітчизняному підходу відносять основні функціональні завдання, які
входять до посадових обов‘язків кожного HR-менеджера. Це: кадрове
діловодство, підбір персоналу, організація навчання і перепідготовки
персоналу підприємства, нарахування заробітної плати і розробка
компенсаційних схем, оптимізація організаційної структури
підприємства та формування кадрової політики підприємства.
Можна помітити що перелік основних функціональних дій HRменеджера за вітчизняним підходом орієнтований здебільшого на
обов‘язки типові для кадровика, а не для сучасного спеціаліста в
області HR. Велике значення надається кадровому діловодству,
обчисленню заробітної плати та розробці компенсаційних схем, проте
такі новітні тенденції як управління знаннями, талантами, розвиток
лідерства, на чому акцентується увага в зарубіжних концепціях HRменеджменту враховані недостатньо.
1. Базаров Ю., Еремин Б. Л. Управление персоналом — 2-е изд., перераб. и доп. — М:
ЮНИТИ, 2002. —560 с.
2. Немашкало О.A. Трансформація ролі HR-менеджерів в умовах глобалізації ринку
праці.
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3. Офіційний сайт співтовариства кадровиків і спеціалістів з управління персоналом
«HR-ліга» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hrliga.com.
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*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах розвитку ринкової економіки в Україні підвищення
ефективності діяльності підприємства залежить від прийняття
оперативних та обґрунтованих рішень щодо напрямів здійснення
витрат виробництва, у системі управління яким важливе місце займає
організація обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
(робіт, послуг), що забезпечують проведення постійного контролю за
ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів.
Для нормального функціонування будь-якої структури в
сучасних умовах господарювання необхідно, щоб її учасники,
приймаючи рішення, мали правдиву й об'єктивну інформацію про
його майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи, а також
про систему їх формування як на своєму підприємстві, так і у
партнерів та конкурентів. Таку інформацію повинна надавати сучасна
система організації обліку витрат й активно сприяти: успішному
забезпеченню реального використання ринкових інструментів і
ґрунтуватися на ефективній системі управління витратами на різних
стадіях виробничого циклу; застосуванню ефективних методів
оптимізації витрат; оперативному відображенню економічної
інформації; впровадженню нової техніки і прогресивних технологій.
Актуальність
організації
обліку
витрат
підприємства
зумовлюється також зростанням ролі обліку витрат в системі
ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в
умовах формування та розвитку ринкових відносин, об'єктивною
потребою
розширення
методичного
забезпечення
процесів
планування, обліку, аналізу, контролю та здійснення аудиту витрат,
яке гарантувало б одержання оперативної та достовірної інформації
необхідного рівня аналітичного узагальнення для прийняття
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управлінських рішень, спрямованих на пошуки та реалізацію резервів
скорочення витрат.
Погляди на сутність витрат як економічної категорії історично
змінюються під впливом суспільно-економічних умов. На основі
огляду нормативно-правової бази і наукових підходів до визначення
витрат зроблено висновок, що це поняття може розглядатися як з
точки зору бухгалтерського обліку, так і економіки. Зі сторони
бухгалтерського обліку витрати – це вартісний вираз використаних у
процесі діяльності підприємства (установи, організації) матеріальних,
трудових, фінансових та інших ресурсів; з економічної точки зору
витрати – це всі види виплат постачальникам за сировину та
матеріальні ресурси.
На відміну від міжнародних стандартів в П(С)БО 16 «Витрати»
не розглядається така категорія як збитки. Визначення постійних і
змінних загальновиробничих витрат у П(С)БО 16 «Витрати» і в МСБО
відмінностей немає, але МСБО поділ цих витрат здійснюється з метою
оцінки запасів, а у П(С)БО 16 «Витрати» - для визначення виробничої
собівартості продукції (робіт, послуг).
Дослідження порядку формування, відображення витрат,
виявлення особливостей організації їх обліку дозволяє сформувати
незалежну думку щодо теоретичного висвітлення інформації про
проведення калькулювання собівартості та послідовності включення
витрат за статтями калькуляції до собівартості. Для зарубіжного
обліку характерним є те, що класифікаційні ознаки і, відповідно, всі
види витрат не є чітко визначеними для підприємств. Позитивним в
цьому є те, що кожне підприємство у визначенні класифікаційних
ознак має повну самостійність і використовує таку систему
класифікації витрат, яка для нього є найзручнішою. До недоліків слід
віднести те, що така самостійність у виборі ознак класифікації витрат
створює плутанину в науковій економічній літературі, так як
дослідники інколи використовують одне й те ж поняття для
характеристики різних за економічним характером витрат.
Питання управління витратами та визначення місця і ролі
даного процесу в діяльності підприємства полягає в тому, що:
управління витратами має носити не фрагментарний, а комплексний
системний характер, забезпечувати оптимізацію ціноутворення,
мінімізацію витрат шляхом порівняння фактичних витрат з
плановими, прогнозування рівня витрат при виборі та прийнятті
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управлінських рішень; пошук резервів зниження витрат на всіх
етапах діяльності підприємства.
УДК 339: 637.12
Пантелеева И.И., ст. гр. ЭПП-091
*Научный руководитель: Ефименко А.Г., д.э.н., доцент
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА МЯСА
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Сегодняшние тенденции таковы, что на мировом рынке
ежегодно увеличивается производство мяса птицы, свинины и
говядины. Республика Беларусь, как государство, обладающее
необходимым потенциалом, стремится отвечать современным
требованиям рынка мясной продукции [1].
Целью исследования является исследование отечественного
рынка мяса в условиях конкуренции.
На современном этапе в Республике Беларусь функционирует
более 100 мясоперерабатывающих организаций. Анализ производства
основных видов мяса и пищевых субпродуктов в Республике Беларусь в
динамике за 2005-2012гг. показал, что за исследуемый период темп
роста производства мяса и пищевых продуктов в целом составил 94%.
При этом темп роста производства мяса птицы за исследуемый период
составил 203%, свинины – 64%, говядины и телятины – 30%.
По показателю среднедушевого потребления мяса и
мясопродуктов среди стран Таможенного Союза и Единого
экономического пространства лидирует Республика Беларусь – 89 кг
в год. В России потребление мяса и мясопродуктов в расчете на душу
населения в 2012г. выросло по сравнению с 2011г. на 4,2 % и
составило 73,8 кг, из которых 23 % – импортная продукция. За десять
лет потребление увеличилось более чем на 47%. На протяжении
многих лет высокое качество мясной продукции сохраняется
благодаря тому, что в Республике Беларусь главным регламентом
качества остается ГОСТ.
Необходимо отметить, что определенный сегмент на данном
рынке занимает рынок детского питания. В динамике за 2011-2012
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годы темп роста производства детского питания сухого на молочной
основе составил 45%, мясных консервов для детского питания - 24%,
фруктовых консервов для детского питания - 16%. По таким видам
продукции детского питания, как овощные консервы, фруктовые и
овощные соки за исследуемый период соответственно объем
производства снизился на 17%, 21% и 71%.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Рынок мяса и мясной продукции представляет собой
довольно крупный сегмент продуктового рынка, роль которого
определяется не только высокими объемами производства, реализации
и потребления, но и социальной значимостью данной категории
продуктов питания, что во многом связано со спецификой
формирования и функционирования данного рынка. Эффективность
производства и реализации мяса и мясных продуктов обуславливают
степень продовольственной безопасности, которая является
составной частью национальной безопасности государства.
2. Основными методологическими принципами формирования
рынка мяса и мясной продукции являются: обеспечение основными
видами
сельскохозяйственного
сырья
и
продовольствия,
использование преимуществ межрегионального разделения труда на
основе
экономически
обоснованной
производственной
специализации, разработка и внедрение инновационных технологий,
оборудования в процесс производства и реализации мясной
продукции, а также создание социально-экономических условий для
повышения уровня и качества питания и жизни населения.
3. Конкурентоспособность, экспортный потенциал и развитие
рынка мяса и мясной продукции будут возможны в условиях
экономической интеграции при достижении соответствующих
уровней производства, качества и государственной поддержки,
дальнейшего повышения концентрации мясной промышленности,
создания современной инфраструктуры комплексной переработки
сырья и производства полуфабрикатов, продукции с высокой
степенью переработки, замороженной продукции и др. В зависимости
от условий исследуемый рынок имеет различную структуру и
постоянно развивается с целью оптимизации сбыта
мясной
продукции и продукции длительного срока хранения.
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1. Продовольственная безопасность Республики Беларусь. Мониторинг-2012: в
условиях развития процессов глобализации и региональной интеграции / В.Г.
Гусаков [и др.]. – Минск : Ин-т системных исследований в АПК НАН Беларуси,
2013. – 211 с.

УДК 330.27
Пелех О.Б., к.е.н.
Рівненський державний гуманітарний університет
ВПЛИВ ІНСТИТУТІВ РИНКУ ПРАЦІ НА ПОВЕДІНКУ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В ПЕРІОД КРИЗИ 2007-2009 РОКІВ В
КРАЇНАХ ЄС
У перший рік «Великої рецесії» (2008 р.) позитивна динаміка
середньої заробітної плати у країнах ЄС збереглася, але сповільнилася
до 0,6%. У другий рік кризи темп зростання навіть дещо підріс до
1,5%, незважаючи на помітне скорочення ВВП в цих країнах. Темп
річної зміни заробітної плати в середньому залишався незначним,
позитивним і відносно стабільним в часі [1].
Серед інститутів ринку праці, які вплинули на поведінку
заробітної плати під час кризи виділимо наступні: профспілки і
особливості колективно-договірного процесу, режим індексації
заробітної плати, мінімальна заробітна плата, жорсткість
законодавства, що захищає зайнятість [3].
Вплив профспілок на формування заробітної плати
здійснюється за напрямками: доля членів профспілок серед усіх
зайнятих та охоплення зайнятих колективними угодами.
Доля зайнятих, що входять в профспілки, варіює від 14% в
Іспанії до 70% у Фінляндії. Найвищий рівень фіксується в
промисловості, найнижчий – у сфері послуг.
Колективні угоди, можуть поширюватися на усіх працівників,
незалежно від їх членства. Охоплення колективними угодами не лише
підштовхує зростання середнього рівня заробітної плати по економіці,
але й не дозволяє йому знижуватися в кризових ситуаціях. У країнах з
низьким рівнем охоплення колективними угодами (Німеччина,
Угорщина) спостерігається переважно зниження заробітної плати, тоді
як в країнах з високою долею охоплення колективними угодами
(Данія, Нідерланди, Фінляндія, Іспанія, Португалія, Франція) помітне
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зростання заробітків на тлі зниження випуску.
Індексація зарплати не дає їй "просісти" при зростанні цін. Вона
може бути встановлена законодавчо (в Бельгії і Іспанії), а може бути
функцією переговорного процесу. Колективні угоди передбачають
коригування заробітків з урахуванням зростання випуску. Під час
рецесії 2009 р. (в умовах зниження випуску і низького рівня інфляції)
зростання заробітків припинилося, багато фірм заморозили оплату
праці. Це торкнулося і країн, де індексація була закладена законодавчо
(Іспанія і Бельгія).
Мінімальна заробітна плата визначає нижній поріг для
розподілу заробітної плати. У червні 2009 р. МОП закликала уряди
усіх країн підвищити мінімальну заробітну плату з метою скорочення
нерівності і запобігання зростанню бідності. Можна погодитися з
думкою Е.Лібанової, що низькі заробітні плати значною мірою
провокують тінізацію, а висока зарплата сама по собі є сильним
антикорупційним засобом [4]. Більшість країн ЄС в 2009 р. підвищили
мінімальну заробітну плату. Найбільше підвищення спостерігалося в
Польщі (13,3%), найменше – у Франції (1,8%).
Основна функція законодавства про захист зайнятості –
стабілізація зайнятості. З одного боку, жорсткіше законодавство
підштовхує підприємства шукати способи пристосування через
варіацію заробітної плати або робочого часу, що може вести до
зниження заробітків в період кризи. З іншого, низка європейських
країн, відомих жорсткістю свого трудового законодавства, останніми
роками розширили використання термінових трудових контрактів, як
реакцію на політичну неможливість дерегулювати постійні трудові
договори. Відмова переукладати такі договори веде до м'якого
«вимивання»
тимчасових
працівників,
які
часто
є
низькооплачуваними, і у результаті створює структурний ефект, що
веде до зростання середньої зарплати в умовах кризи. Така ситуація
спостерігається в Іспанії, Португалії, Словаччині, тобто в країнах з
жорстким законодавством по захисту зайнятості. Тут скорочення
зайнятості в 2009 р. супроводжувалося зниженням долі тимчасових
працівників і зростанням середньої заробітної плати [1].
1. Рынок труда: реакция и кризис (по материалам зарубежных стран) /
Ф.Э.Бурджалов, Н.В.Гоффе, И.В.Гришин и др. – М.: ИМЭМО, 2011. – 184 с.
2. Яценко Н. Тень — от низких зарплат. Интервью с директором Института
демографии и социальных исследований НАН Украины, академиком НАНУ Эллой
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*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Основне завдання фахівців з економіки та підприємництва –
керувати економічними системами, розробляючи й упроваджуючи
стратегічні та тактичні плани.
Керування економічними системами – це, по суті, використання
знань про системи, здобуття нової інформації та застосування її з
метою відшукання ефективних способів досягнення заданих
результатів.
Математика
широко
застосовувалася
в
економічних
дослідженнях завжди.
Проте розвиток математичного моделювання відкрив нові
можливості в імітуванні та вивченні найрізноманітніших економічних
процесів і явищ.
Більше того, застосування математичного моделювання має ряд
істотних переваг у порівнянні з традиційними методами економічного
дослідження.
Зазаначимо переваги створення аналогів реальних систем і
процесів за допомогою математичних моделей:
по-перше, це полегшує проведення економічних розрахунків
та аналізу;
по-друге, сприяє проведенню дослідження і тоді, коли
традиційні методи застосувати неможливо.
Перевагою математичного моделювання є і те, що для перевірки
якого-небудь теоретичного припущення не обов‘язково вдаватися до
експерименту, який вимагає багато часу і коштів.
При вивченні економічних процесів або явищ за допомогою
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математичного моделювання, закономірності та їх взаємозв‘язки
описуються математичними рівняннями, які характерні для реальних
об‘єктів. Тобто, в цьому випадку конструюється економікоматематичнамодель.
При моделюванні доцільно починати дослідження на основі
найпростіших моделей, поступитися точністю в інтересах простоти,
щоб проаналізувати хоча б деякі з проблем.
Потім перейти до складніших моделей, що дозволить
проаналізувати та уточнити результати, отримані на простих моделях.
Однак завжди необхідно пам‘ятати, що спрощення моделі
допустиме лише в тих межах, в яких вона ще відображає істотні
властивості реального об‘єкта.
Звичайно, все це не означає, що завжди і скрізь необхідно
використовувати тільки найпростіші моделі.
Якщо з їх допомогою не отримані бажані результати, моделі
потрібно поступово ускладнювати.
Не варто ототожнювати економіко-математичне моделювання і
дослідження за допомогою методів моделювання.
Саме по собі моделювання може розглядатися як процес
створення або конструювання економіко-математичної моделі,
адекватної об‘єкту вивчення.
Моделювання ще не передбачає проведення розрахунків по
даній моделі, воно може носити чисто теоретичний характер.
У той же час проведення дослідження за допомогою методів
моделювання передбачає не тільки конструювання моделі, але і
використання її для проведення ―модельних‖ розрахунків.
Цей процес досить складний і передбачає послідовне виконання
ряду взаємопов‘язаних робіт, які можна об‘єднати в певні етапи.
Проте для кожної досліджуваної проблеми ці етапи можуть
мати своє конкретне втілення.
Використання правильної методики суттєво підвищує
ймовірність уникнення невірно сформульованої задачі дослідження, а
також можливості невірного розв‘язання правильно поставленої
задачі.
Це, в свою чергу, забезпечує адекватність моделі меті
дослідження, а при впровадженні результатів– очікувану
ефективність.
Отже, під економіко-математичною моделлю розуміють
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концентрований
вираз
найсуттєвіших
взаємозв‘язків
і
закономірностей процесу функціонування економічної системи в
математичній формі.
1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. ВІтлінський. – К.:
КНЕУ, 2003. – 408с.
2. Кравченко Р.Г. Математическое моделирование экономических процессов в
сельском хозяйстве / Р.Г. Кравченко. – М.: Колос, 1978. – 424с.

УДК 657.222-048.87
Пивовар Л.С., Подчашенко К.А., ст. гр. ТЭТ-111
*Научный руководитель: Алейникова Ю.А., ассистент
Могилевский государственный университет продовольствия
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПУТЕМ СБЛИЖЕНИЯ С МСФО
Интернационализация хозяйственной жизни, повышение роли
бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики привели к
созданию ряда международных, региональных и национальных
профессиональных объединений бухгалтеров.
Каждое государство обеспечивает ведение бухгалтерского учета
исходя из особенностей своей национальной экономики, действующей
системы налогообложения, социальных и политических интересов.
Однако многим белорусским предприятиям, стремящимся к
сотрудничеству с зарубежными партнерами, приходится делать
дополнительную работу по переводу своей отчетности с учетом
требований Международных стандартов финансовой отчетности.
МСФО - это система взаимосвязанных стандартов и
дополнений, в которых содержатся принципы составления и
требования к содержанию финансовой отчетности. Эта система
представлена международными стандартами финансовой отчетности,
которые разрабатываются Советом, в состав которого входят
общественные профессиональные организации более 150 стран и
международные организации, такие как ООН, организация по
экономическому сотрудничеству, Европейская комиссия и другие.
Для
применения
МСФО
общественно
значимыми
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организациями необходимо принятие на законодательном уровне
решения о применении международных стандартов в Беларуси.
Поэтому уже сегодня проводится работа по подписанию соглашения с
Советом по МСФО для получения официальных текстов МСФО на
русском языке, что будет означать включение Беларуси в перечень
государств, применяющих принципы МСФО.
Ключевой проблемой развития бухгалтерского учета и
отчетности в Беларуси является подготовка законодательной базы,
позволяющей применять международные стандарты в полном объеме,
при этом она должна быть согласована с остальным
законодательством, являться полной, ясной и непротиворечивой.
Переход на МСФО возможен только в банковской системе, что
обеспечивается разветвленностью сети банков в разных странах и
однотипностью осуществляемых ими операций. Теоретики и практики
бухгалтерского учета в США и Канаде не признают эти стандарты и
считают, что американская система GAAP лучше подходит для
использования в странах развитой экономики.
На методологическом совете по бухгалтерскому учету при
Министерстве финансов Республики Беларусь были рассмотрены
предложенные Министерством финансов Республики Беларусь
принципы развития бухгалтерского учета, основанные на МСФО. Все
постановления Министерства финансов Республики Беларусь по
бухгалтерскому учету и отчетности учитывают рекомендации,
заложенные в МСФО.
Так как Республике Беларусь необходимо реформировать
систему бухгалтерского учета и отчетности с учетом современных
требований, за основу можно принять опыт, накопленный
экономически развитыми странами как Европы (МСФО), так и США,
Канады (GAAP) и других стран.
Так же осуществлять реформирование бухгалтерского учета и
отчетности необходимо посредством адаптации национального
законодательства в соответствии с принципами МСФО и исходя из
реальной экономической ситуации в стране с проведением ряда
мероприятий.
Это обеспечение свободного доступа к нему бухгалтерской
общественности, создание научной лаборатории по бухгалтерскому
учету при Министерстве финансов Республики Беларусь для
подготовки проектов нормативных документов по бухгалтерскому
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учету и отчетности, экспертизы законодательства, проведения
исследований и прогнозов основных направлений развития
бухгалтерского учета.
УДК 657
Пилипюк І.В.,ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Дебіторська заборгованість є особливим видом активів, що
визначає права підприємства на отримання від контрагентів грошових
коштів. Тому в більшості випадків поточну дебіторську
заборгованість відносять до монетарних активів. Вона являє собою
фіксовану суму загальної купівельної спроможності грошової
одиниці, призначеної та доступної для використання в період до
дванадцяти місяців або одного операційного циклу. Від дотримання
умов її визнання, достовірності оцінки та своєчасності погашення
залежить рівень платоспроможності підприємства.
Питання обліку розрахунків з різними дебіторами є досить
цікавим та актуальним. Так як будь-яке функціонуюче на даний
момент підприємство має певні взаємовідносини з певними
постачальниками, покупцями, різними організаціями, з працівниками
даного підприємства. Тому для будь-якого бухгалтера важливо
правильно вести облік за авансами виданими, за претензіями, облік
розрахунків з підзвітними особами тощо, чітко орієнтуватися в
заборгованості, яка виникає.
В обліку інформація щодо дебіторської заборгованості та
розкриття її у фінансовій звітності підприємства формується згідно з
П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Обов‘язковим в Україні є
поділ дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість» на довгострокову та поточну, який
залежить від нормального операційного циклу і терміну погашення
заборгованості.
Довгострокова дебіторська заборгованість – це сума
дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осі, яка не
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виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена
після дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість – це сума дебіторської
заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу
або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги визначається активом одночасно з визначенням
доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг у разі наявності
таких умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов‘язані з правом на
продукцію, підприємство не здійснює надалі управління та контроль
за реалізованою продукцією.
Дебіторську заборгованість відповідно до П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість» залежно від платоспроможності
дебіторів також поділяються на сумнівну та безнадійну.
Сумнівна дебіторська заборгованість визначається якщо
своєчасність здійснення розрахунків за поточною дебіторською
заборгованістю за продукцію, товари, роботи, послуги порушилася з
різних причин або не була виконана у визначені договорами терміни,
тобто щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.
Безнадійна дебіторська заборгованість визначається та
відображається в обліку, якщо існує впевненість (підприємства) щодо
неповернення її боржником або за якої минув строк позивної давності.
Виникнення на підприємстві дебіторської заборгованості
здійснюється відповідно до принципу нарахування. За цим принципом
відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) покупцю за
умовами договору купівлі продажу вважається подією, згідно з якою у
продавця виникають валовий дохід та поточна дебіторська
заборгованість у разі відсутності негайної оплати.
Первісна вартість дебіторської заборгованості за реалізовану
продукцію (товари) наближена до її справедливої вартості, а різниця
яка виникає між ними, є незначною.
Разом з тим в окремих випадках сума доходу може не збігатися
із справедливою вартістю реалізованої продукції, товарів, робіт,
послуг. Виходячи з цього первісна вартість дебіторської
заборгованості за реалізовану продукцію буде залежати від надання
покупцю знижок після реалізації, надання покупцю торгівельної
знижки або знижок з обсягу до дати реалізації, повернення товарів від
покупців.
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Організація обліку дебіторської заборгованості на підприємстві
будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє
упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із
розрахункових операцій за борговими правами (з дебіторами).
Керівнику підприємства з метою отримання повної й оперативної
інформації щодо різних видів дебіторської заборгованості, які
складають значну частку у структурі оборотних коштів, доцільно
забезпечити організацію цієї ділянки обліку із залученням відповідних
фахівців.
УДК 339:637.12
Пискунова Е.В., магистрантка экономического факультета
*Научный руководитель: Ефименко А.Г., д.э.н., доцент
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ
В современных условиях модернизации экономики и ее
перехода на путь устойчивого динамического развития, формирование
продовольственной системы становится неотъемлемым звеном в
цепочке общественного воспроизводственного процесса, без которого
невозможно обеспечить благополучное социально-экономическое
развитие и рост эффективности производства.
Целью исследования является исследование теоретических
аспектов устойчивости развития продовольственной системы.
В широком смысле устойчивое развитие (firmdevelopment)
означает такое развитие общества, при котором удовлетворение
потребностей настоящего поколения осуществляется без ущерба для
будущих поколений людей, это управляемое сбалансированное
развитие общества не разрушающее своей природной основы и
обеспечивающее непрерывный прогресс человеческой цивилизации.
В современных условиях хозяйствования, устойчивость,
применительно к сфере продовольствия, обусловлена динамикой
социально-экономического развития и имеет свойства, связанные с
особыми условиями производства продовольственных ресурсов как
конечного продукта функционирования всей хозяйственной системы.
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Однако, несмотря на широкий интерес к вопросу об
устойчивости продовольственной системы, многие аспекты этой
сложной проблемы остаются недостаточно разработанными. В
частности, в рассмотренных определениях не уделяется внимание
переходу к инновационному развитию, позволяющему совершить
технологический прорыв в будущее, сократить затраты на
производство и др.
В экономической науке ученые по-разному трактуют само
понятие «устойчивость продовольственной системы».
И.Г. Ушачев рассматривает устойчивость продовольственной
системы как единство трех составляющих: экономической,
социальной, экологической, позволяющее соединить рост экономики
и повышение степени удовлетворения потребности населения в
продовольствии с экологическими требованиями в единую
социоприродную систему [1].
И.В. Курцев определяет устойчивость продовольственной
системы как воспроизводство в каждом цикле на более высоком
уровне общественно значимых в положительном плане результатов –
производственных, экономических, социальных и экологических
параметров, последовательное наращивание возможностей их
улучшения [2].
Устойчивость продовольственной системы можно исследовать
как долгосрочное рациональное использование природных ресурсов и
сохранение их сельскохозяйственной продуктивности, благоприятной
окружающей среды для настоящих и будущих поколений и
удовлетворение их потребностей в экологически безопасных
продуктах питания, создание социально-экономических условий
жизнеобеспечения населения.
Таким образом, устойчивая продовольственная система должна
иметь следующие характеристики:
наличие социальной, экономической и экологических
составляющих;
присутствие положительного воспроизводственного аспекта;
стремление к сокращению транзакционных издержек и росту
конечных результатов;
способность эффективно использовать факторы внутренней и
внешней среды;
рациональное
и
эффективное
использование
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производственных ресурсов;
сохранение для будущих поколений экологии.
1. Ушачев И.Г. Устойчивое развитие агропродовольственного сектора: основные
направления и проблемы / И.Г. Ушачев // Устойчивое развитие
агропродовольственного сектора как важнейший фактор социально-экономической
стабильности России: материалы II Всерос. конгресса экономистов-аграрников,
Москва, 13-15 февр. 2006. / РАСХН; редкол.: В.В. Морозов, Л.С. Орсик, И.Г.
Ушачев. – М., 2006. – Ч.I. – С. 3-12.
2. Курцев И.В. Устойчивое развитие агропромышленного комплекса Сибири:
предпосылки, факторы, пути / И.В. Курцев. – Новосибирск: СО РАСХН, 2005. –
374с.

УДК 658.1
Пичоха Р. ст. гр. ФКм-51
*Науковий керівник: Іщук Л.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі розвитку економіки України все більшої
актуальності набуває проблематика правильної оцінки фінансового
стану підприємства, яка б відображала реальний стан підприємства із
висвітленням найбільш сильних сторін та показувала слабкі ланки
функціонування підприємства та резерви для їх усунення.
Необхідно відзначити відсутність єдиного підходу до побудови
відповідного алгоритму оцінки і наявність різних методик, які
пропонують використовувати показники, що відрізняються один від
одного методом розрахунку. Крім того, для оцінки фінансової
стійкості підприємства не існує єдиних нормативних критеріїв,
оскільки вони залежать від галузевої належності підприємства,
галузевих
особливостей
формування
капіталу,
принципів
кредитування, структури капіталу, що склалася на підприємстві,
оборотності оборотних активів, репутації підприємства.
Але, як вітчизняні, так й іноземні автори ігнорують галузеві
особливості, що є основною вадою більшості методик діагностики
фінансового стану. Негативний вплив закордонних систем оцінювання
на методику оцінки фінансового стану підприємств в Україні
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проявляється, насамперед, у спробі деяких економістів застосувати
зарубіжні інтегровані показники оцінки фінансового стану без
адаптації їх до сучасних умов господарювання, а також у визначенні
окремими методиками нормативних значень показників, розрахованих
на основі закордонної статистики. Наслідком розбіжностей в системах
бухгалтерського обліку, порядку складання форм фінансової звітності,
способах розрахунку окремих показників у країнах із ринковою
економікою є наявність розходжень в здійсненні аналізу фінансового
стану підприємств різних держав.
Якісна та достовірна оцінка фінансового стану підприємства
може бути реалізована лише за умови, якщо на підприємстві існує
достовірна та вичерпна первинна інформація, а саме здійснюється
контроль за правильністю формування фінансової звітності,
здійснюється належне опрацювання податкової звітності, методика
діагностики фінансового стану підприємства адаптована до
особливостей ринку та сегменту, яку займає підприємство. Для
проведення аналізу необхідно визначити основні інформаційні блоки
в розрізі окремих видів документів та обрати відповідну методологію
проведення аналізу, яка б давала змогу аналізувати фінансовий стан як
в динаміці так і статично.
УДК 339.92
Плейтух А., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Лютак О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО
БІЗНЕСУ В ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ
До найбільш пріоритетних та перспективних напрямів розвитку
туристичного бізнесу в транскордонних регіонах можна віднести:
- формування промислово-фінансових кластерів рекреаційного
типу;
- створення природно-господарських міжнародних комплексів
рекреаційного типу;
- організація спільних лікувально-оздоровчих та туристичних
підприємств;
354

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

- спорудження й експлуатація об'єктів як спільних міжнародних
підприємств;
- формування вільних зон рекреаційного підприємництва, тобто
територій з особливими економіко-правовими, фінансовими, митними
умовами господарювання вітчизняних і зарубіжних юридичних осіб,
що в свою чергу буде сприяти розвитку соціальної інфраструктури,
збільшенню надходжень у бюджет, збагаченню управлінському
досвіду, а отже, прискоренню виходу на міжнародний ринок
туристичних послуг.
Розвиток туризму на західних прикордонних територіях України
є високо актуальним. Перетворення західного регіону на туристичну
зону з європейським рівнем сервісу та комфортабельності принципово
змінить обличчя як регіону, так і держави. Регіон має унікальні
можливості для розвитку зеленого туризму. Чисельні природні та
культурні атракції, угіддя, мінеральні джерела, горні масиви
призначені саме для таких цілей. Треба зауважити, що в ІваноФранківській і Закарпатській областях популярними є участь туристів
у народних святах та обрядах, відвідини народних умільців,
прогулянки на конях. На Львівщині популярними є зимові розваги та
сільські вечорниці. У Чернівецькій області – зимові розваги, подорожі
замками та фестивальний туризм.
Для розвитку туризму транскордонних територій вирішальне
значення мають, з одного боку, природно-рекреаційні ресурси та
історико-культурна спадщина, а з іншого, якість та доступність
туристичної інфраструктури. Транскордонні території України
характеризуються відносно високою комунікаційною насиченістю.
Тут проходять автомобільні дороги та залізниці, що з‘єднують країни
Західної Європи з Україною й іншими державами. Про унікальні
природні ресурси транскордонного регіону свідчить існування таких
національних парків як: Шацький, Ківерцівський, Прип‘ять-Стохід, а
також понад 700 об‘єктів природно-заповідного фонду. Ураховуючи
нинішню природно-ресурсну базу, пам‘яткі історії, культури та
архітектури, етнічну самобутність населення, мальовничі паркові
ансамблі та природні ландшафти, найбільш прийнятними напрямами
розвитку туризму в Західному транскордонному регіоні є:
рекреаційний,
культурно-історичний,
етнічний,
сільський,
екологічний та ін.
Розвиток цих видів туризму може ґрунтуватися на таких
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концептуальних положеннях, що відповідають вимогам сталого
розвитку:
- мінімізація негативного впливу туристів на природне
середовище;
- гармонійне поєднання людини, природного середовища та
рекреаційної інфраструктури;
- відвідування рекреаційних природно-заповідних територій та
об‘єктів;
- гарантія довготривалого збереження природних та культурних
ресурсів рекреаційної території.
Сутністю рекреаційної функції туризму є фізіологічна
(відновлення фізичних сил, оздоровлення, відпочинок) та
психологічна (зміна місця, оточення, набуття нових вражень та
відчуттів) релаксація. Зростання добробуту, зміна характеру праці в
бік її інтелектуалізації стимулюють підвищення рівня освіти,
самоосвіту та просвітництво. Перехід суспільного розвитку до моделі
«вільного часу» урізноманітнює проведення дозвілля в бік
інтелектуалізації, саморозвитку, посилюючи культурну функцію
туризму. Туризм виступає засобом комунікації та саморозвитку,
підвищення рівня освіти та загальної культури шляхом ознайомлення
з культурою, побутом, традиціями та віруваннями, стилем та
характером життя інших народів, з культурною спадщиною людства
та перлинами природи.
УДК 332
Плетос С.В., старший викладач
Одеський державний екологічний університет
ІНВЕСТАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ АГЛОМЕРАЦІЇ
Одеська агломерація – відкритий для інвестицій центр Півдня
України,
ключовий
елемент
транспортної
інфраструктури
Чорноморського басейну. Регіон динамічного, інноваційного,
агропромислового розвитку, пріоритетом якого є ефективна взаємодія,
партнерство громад задля спільного процвітання. Територія з високим
рівнем якості земельних, людських ресурсів та потенціалом для
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розвитку туризму.
У сучасному світі інвестиції набувають надзвичайної ваги,
забезпечуючи приплив необхідних фінансових ресурсів до місцевих
економік та запроваджуючи нові напрямки у сфері менеджменту,
інновацій та технологій, нові ринки, нові можливості для бізнесу
місцевих малих і середніх підприємств. У той же час цей процес
характеризується високим рівнем конкуренції між країнами,
регіонами, містами, які пропонують численні пільги для приваблення
інвесторів у свій регіон.
Місцеві органи влади та самоврядування мають достатньо
правових можливостей, щоб покращити такі чинники, як стан
технічної інфраструктури, доступність будівель, добре підготовлених
ділянок для нової забудови, наявність кваліфікованої робочої сили,
бізнес-клімат, імідж регіону.
Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які
створюють нові робочі місця, є існування переліку доступних за
грошовими та інфраструктурними параметрами земельних ділянок.
Одеська агломерація (субрегіон) з його вигідним географічним
розташуванням має значний потенціал для підготовки привабливих
пропозицій промислових ділянок та/або ділянок для житлового
будівництва.
Крім того, важливим кроком у питанні залучення інвестицій є
формування місцевої інвестиційної політики, а саме:
визначення пріоритетів у галузі інвестування;
визначення переліку місцевих послуг та заохочень для
інвесторів та обсяг їх надання відповідно до пріоритетності
перспективної інвестиції;
врахування вимог до планування території, Генеральних
планів та місцевих правил забудови;
формування бази даних інвестиційних менеджерів, фахівців у
галузі бізнес-планування;
надання маркетингової, інформаційної, інфраструктурної та
правової підтримки інвесторам;
детальний опис процедур та умов продажу та/ або оренди
ділянок і майна;
розробка
типових
зразків
регуляторних
актів
та
правовстановлюючих документів.Реалізація інвестиційних проектів і
впровадження інвестиційної політики передбачає вирішення
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комплексу земельно – правових питань та планування просторового
розвитку:
визначення правового режиму землі як територіальної основи
економічного розвитку;
розробку і затвердження місцевих правил регулювання
земельних відносин та планування забудови, території ;
визначення територій пріоритетного інвестиційного розвитку;
створення районів комерційного розвитку;
використання принципів приватно-публічного партнерства;
визначення форм та видів залучення інвестицій у розвиток
регіону.
А.1.
Інвестиційний
та бізнес-клімат

Оперативні
цілі

А.1.1. Створити
механізм досягнення
спільних цілей в межах
агломерації
А.1.2. Сформувати
спільну політику
залучення інвестицій та
алгоритми процедур
інвестування
А.1.3. Розвинути
бізнес-інфраструктуру
А.1.4. Спільний
маркетинг агломерації

А.2. Продукт для
інвестування

А.2.1. Розробити єдину
концепцію планування
території агломерації
А.2.2. Розробити план
розвитку промислових зон
та створити мережу
технопарків

А.3. Інвестиційний
супровід

стратегічні цілі

А.3.1. Агенція з питань
залучення інвестицій
(розвитку агломерації)
А.3.2. Підвищити
професійний рівень послуг
для інвесторів

А.2.3. Реалізувати
інвестиційні проекти
будівництва
енергогенеруючих об'єктів

А.3.3. Моніторинг
реалізації інвестиційних
проектів

А.2.4. Покращити
управління ТПВ та
збудувати
сміттєпереробний завод

А.3.4. Створити систему
впровадження механізмів
публічно-приватного
партнерства для
інвестиційної діяльності

Блок-схема цілей критичного питання. Залучення інвестицій
Одеської агломерації.
В агломерації надзвичайно важливою є спільна, скоординована
діяльність усіх без винятку територіальних громад і органів влади,
адже великі інвестиційні проекти дуже часто стосуються кількох
територіальних громад. Більше того, нові великі промислові
підприємства чи об‘єкти соціального призначення мають небагато
шансів на розміщення, наприклад, в межах м. Одеси через фактичну
відсутність там вільних земельних ділянок площею понад 10 га.
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Очевидно, що такі об‘єкти інвестори намагатимуться розташувати за
межами міста, яке, в свою чергу, має бути зацікавленим у
розташуванні такого об‘єкта (навіть поза територією своєї
юрисдикції), який надасть нові робочі місця жителям міста.
Міські і районні ради Одеської агломерації, їх виконавчі органи
за координації Інвестиційної ради регіону здійснюють інвентаризацію
земель та складають перелік земельних ділянок, придатних для
створення промислових зон (індустріальних і технопарків),
здійснюють процес підготовки промислових зон типу «ґрінфілд» для
розвитку нових виробництв, які будуть конкурентоспроможні до
промислових зон, пропонованих муніципалітетами інших країн
Центральної та Східної Європи, готують проектну документацію
щодо
забезпечення
ділянок
необхідною
інфраструктурою
(водопостачання, водовідведення, енергетичні мережі, зв'язок, дороги
тощо), проводять переговори з відповідним уповноваженим
центральним органом виконавчої влади на предмет отримання
допомоги в розробці проектно-технічної документації для створення
технопарків субрегіону та включення їх у категорію проектів
національного рівня. Результати дослідження прийняті до
впровадження на практиці управліннями Держземагенства в Одеській
області, зокрема відділами Держземагенства в Овідіопольському та
Біляївському районах (довідка № 6-6-10/3001 від 01.11.2012 р.) в
процесі розробки та реалізації «Програми розвитку земельних
відносин на період до 2015 року».
Проведене просторове моделювання на основі аналізу
соціально-економічних зв‘язків, нормативної грошової оцінки земель,
ринку земель, інвестиційної привабливості земельних ділянок для
Одеської області, дозволило виділити одночасне формування Одеської
міської агломерації, Котовської і Ізмаїльської субагломерацій, які
функціонують як єдине ціле та складають Одеську агломераційну
систему.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Фінансовий потенціал місцевого бюджету являє собою сукупну
здатність фінансових ресурсів досягати реального соціальноекономічного ефекту розвитку певної території, що можливо лише за
умови максимального залучення всіх потенційних ресурсів та
оптимального використання всіх наявних ресурсів.
Дослідження робіт сучасних науковців та аналіз фінансового
стану місцевих бюджетів свідчать про те, що наявних фінансових
ресурсів місцевих органів самоврядування недостатньо для повного та
своєчасного виконання всіх власних та делегованих функцій та
завдань.
Основними шляхами підвищення ефективності формування
фінансового потенціалу місцевого бюджету є зростання власних та
закріплених доходів органів місцевого самоврядування на основі
активізації (мобілізації) та пошуку додаткових податкових і
неподаткових джерел формування його дохідної бази, для
забезпечення належного рівня фінансової стійкості території.
До заходів підвищення ролі місцевих бюджетів експерти
відносять введення нових податків таких, як податок на багатство,
екологічний податок, туристичний збір та ін. Хоча у випадку введення
до сплати екологічного податку податковий тягар переміщується на
більш тісне коло платників податків. Тому автори в своїх
дослідженнях пропонують твердження, що Україні не потрібно такої
великої кількості податків. Таким чином, реальне збільшення
надходжень до місцевих бюджетів залежить від зростання доходів від
податку з фізичних осіб та земельного податку, частки яких є
найбільшими у структурі податкових надходжень місцевих бюджетів.
Для забезпечення збільшення доходів бюджету від податку з
доходів фізичних осіб потрібно збільшити рівень заробітної плати,
ліквідувати заборгованості із заробітної плати, зменшити або
ліквідувати тінізацію доходів, що потребує дій від центральних
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органів виконавчої влади.
З метою виявлення невикористаних земель, земельних ділянок,
що пустують і не передані в оренду, необхідно зробити повну
інвентаризацію земельних ділянок на територіях місцевих громад,
якщо необхідно, укласти угоди з орендарями та забезпечити повне
надходження плат до місцевих бюджетів. Брак наповнення дохідної
частини місцевих бюджетів земельним податком зумовлений
заниженою грошовою оцінкою вартості земель та веденням
недосконалого їх обліку.
Ефективне та якісне управління фінансовим потенціалом
місцевого бюджету нерозривно пов‘язане із затвердженими
стратегічними цілями його соціально-економічного розвитку. Але
необхідно враховувати, що одним із найважливіших завдань, які
постають перед керівниками місцевих органів самоврядування, є
своєчасне відстеження тенденцій розвитку території та своєчасне
прийняття на озброєння економічно вигідних стратегій.
УДК 657
Познякевич Д.С., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Голячук Н.В., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ В УКРАЇНІ
Аудит є однією з основних форм економічного контролю,
головною функцією якого є об‘єктивність оцінки облікової та звітної
інформації про фінансову діяльність суб‘єктів господарювання. В
Україні існує проблема якості аудиторських послуг, їх автоматизації,
недостовірності інформації, наданої аудиторськими висновками, що
негативно впливає на економічне становище підприємств.
Вивченню проблемних аспектів діяльності аудиторів та
формування аудиторських висновків присвячено низку праць
зарубіжних та вітчизняних науковців, зокрема, М.Д. Білика,
Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Білухи, М.І. Бондаря, Г.М. Давидова, Н.І. Дорош,
Л.П. Кулаковської, О.А. Петрик та багатьох інших, однак ще й досі
залишаються недостатньо дослідженими питання ефективності
здійснення аудиту, його відповідності європейським нормам та
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пошуку шляхів вдосконалення.
Згідно з чинним законодавством аудит здійснюється з метою
визначення вірогідності звітності суб‘єктів господарювання, обліку,
його повноти і відповідності чинному законодавству і встановленим
нормативам [1, с. 98]. Але на даний момент існує проблема
невідповідності правового регулювання аудиту в Україні та за
кордоном, згідно прийнятої там Директиви 2006/43/ЄС, що набула
чинності з 2006 року.
Основними розбіжностями є наступні:
українським законодавством порівняно з європейським не
розглядається поняття «суб‘єктів суспільного інтересу»;
немає точного та чіткого переліку даних, що надаються
аудиторами та аудиторськими фірмами з метою включення їх до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;
відсутні визначення понять «системи забезпечення якості»
та «системи суспільного нагляду над аудитом»;
не запроваджено обов‘язкову вимогу страхування майнової
відповідальності аудиторських фірм та аудиторів;
у частині, що регулює відповідальність аудиторів та
аудиторських фірм не достатньо чітко встановлено систему санкцій по
відношенню до аудиторів та аудиторських фірм, які порушують або
неналежним чином виконують вимоги даного законодавства;
залишається
неврегульованою
взаємодія
органу,
відповідального за розробку та реалізацію державної політики у сфері
бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Міністерства фінансів
України) і регуляторного органа в сфері аудиту (Аудиторська палата
України);
не визначено питання щодо співпраці з органами нагляду за
аудитом в державах членах ЄС та третіх країнах [2, с. 88-90].
У результаті вищевказаних невідповідностей та значних
прогалин у вітчизняному законодавчому регулюванні аудиторської
діяльності, довіра до українських аудиторських компаній та аудиторів
з боку як вітчизняних, так і в більшій мірі іноземних інвесторів та
інших зацікавлених сторін є незначною. Наслідком цього є слабка
динаміка ринку аудиторських послуг та неможливість допуску
вітчизняних аудиторів на європейський та світовий ринок. Це все
негативно впливає на конкурентоспроможність національних
аудиторів, яка і так знаходиться на досить низькому рівні [3, с. 85].
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Для забезпечення професіоналізму суб‘єктів аудиту, підвищення
рівня аудиторських послуг та входу на іноземний ринок вкрай
необхідні певні заходи і поєднання вказаних нижче напрямків
розвитку аудиторської професії закладають підґрунтя для її
подальшого впровадження у вітчизняну господарську практику та
відносини між власниками. Чим скоріше ці питання будуть вирішені,
тим більше перспектив у незалежного аудиту в Україні. Серед
основних заходів слід виділити такі:
- поновлення ліцензування аудиту, при цьому ліцензія повинна
видаватися за кошти щорічно. Це унеможливить «дешевий» аудит, бо
потрібно хоча б відробляти гроші за ліцензію та накопичувати їх на
наступний рік;
- встановлення страхування аудиторських ризиків;
- посилення вимог до кандидатів в аудитори, при цьому право на
здачу іспиту на сертифікат аудитора повинна мати лише особа, яка
пройшла не менше трьох років стажування в аудиторській фірмі та
рекомендована керівником такої фірми. При цьому слід як можна
більше осіб заохочувати до професії – аудиторів повинно бути багато,
лише тоді конкуренція змусить їх підвищувати якість послуг, що
надаються задля того, щоб залишитись на ринку;
- посилення вимог до результатів підвищення кваліфікації;
- координація роботи з громадськими об‘єднаннями бухгалтерів.
Це потрібно, щоб дві споріднені професії разом працювали в
напрямку уніфікації термінології обліку та єдиного її тлумачення,
методології обліку та складання звітності, трансформації звітності;
уніфікації навчання бухгалтерів та аудиторів тощо; - розширення
обов‘язкового аудиту.
Зважаючи на те, що аудиторська діяльність в Україні
знаходиться на початковому етапі свого розвитку, вона має ряд
суперечностей та невизначеностей. Саме тому досвід зарубіжних
країн має стати своєрідним орієнтиром для динамічного розвитку
аудиту в Україні. Значне місце у визначенні пріоритетів українського
аудиту мають питання внутрішнього та зовнішнього аудиту, їх
ефективна кооперація. Також уваги заслуговують питання подальшого
розвитку та реформування законодавства з регулювання аудиторської
діяльності, згідно з досвідом провідних країн світу.
1. Гуцаленко Л.В. Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи вирішення /
Л.В. Гуцаленко, Н.В. Пришляк // Всеукраїнський науково-виробничий журнал

363

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

«Інноваційна економіка». – 2011. – № 11. – С. 97-101 Наукові записки, вип. 14,
2013.
2. Мельничук Б.В. Напрями удосконалення регулювання аудиту в Україні /
Б.В. Мельничук // «Економічні науки», серія «Облік та фінанси». - 2011. – № 8. –
С. 88-96.
3. Ільїн В.Ю. Інноваційні аспекти розвитку аудиту в Україні / В.Ю. Ільїн //
Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2010. – №
16. – С. 83-86.

УДК 330.4(075.8)
Полив‘янюк А.І., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ
НАФТОПРОДУКТІВ
В умовах глобалізації світові ціни на нафтопродукти
перетворилися на один з найважливіших економічних індикаторів, що
мають безпосередній вплив на стан товарних і фінансових ринків, а
також національних бюджетних систем. Під впливом очікувань
суб‘єктів господарювання щодо майбутньої динаміки світових цін на
нафтопродукти формуються валютні курси, фондові котирування,
споживчі та оптові ціни. Прогнози світового ринку нафтопродуктів
враховуються при розробці державних бюджетів та інвестиційних
проектів корпоративного сектора. Ціни на нафтопродукти значною
мірою впливають на виробничі витрати. Світові ціни на
нафтопродукти формуються під впливом широкого спектру
економічних, політичних та природно-кліматичних чинників. У
сучасній глобальній економіці проявляється помітний вплив на
світовий ринок нафтопродуктів динаміки ринків похідних фінансових
інструментів, сформованих, у свою чергу, під впливом ліквідності
провідних валют. Особливо помітний вплив кон‘юнктура світового
ринку нафти має на економіку країн-експортерів цього ресурсу. У
таких країнах доходи від експорту нафти та інших енергоносіїв
визначають динаміку сукупного платоспроможного попиту і
податкові надходження до бюджетів всіх рівнів, впливають на
формування курсу національної валюти і темпи інфляційного процесу.
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Система
торгівлі
нафтопродуктами
(СТН)
включає
інфраструктуру торгівлі, персонал, ієрархічну систему управління,
процедури прийняття рішень і все інше, що забезпечує
функціонування системи, її адаптацію і зростання. У межах економіки
всієї країни діє безліч подібних систем, що відрізняються предметом
торгівлі – продукти харчування, товари широкого вжитку та ін., а
також масштабом, рівнем спеціалізації. Однак, при всій
різноманітності СТН подібні за метою функціонування, внутрішньою
структурою, способами функціонування та методами управління.
Сутність перетворень, які відбуваються в даний час у СТН,
цілком визначається вдосконаленням ринкових відносин в Україні.
Держава не втручається безпосередньо в процес виробництва і обігу, а
тільки визначає найважливіші правила ринкових відносин для всіх
видів діяльності і особливі правила для деяких галузей виробничої та
невиробничої сфери. У деяких питаннях ВІНК зберігають функції
інструментів держави – в частині цін і обсягів поставок
нафтопродуктів пріоритетним галузям, таким, наприклад, як сільське
господарство, експорт, резервування загальних обсягів поставок на
внутрішній ринок.
Цінова політика на нафту та нафтопродукти, як ключовий
компонент конкурентоспроможності нафтопереробного бізнесу
України, формується під впливом таких факторів: біржового
ціноутворення під впливом світового попиту та пропозиції на нафту та
нафтопродукти; залежно від якості, місця знаходження, доступності,
надійності поставок; коливання валютних курсів; глобальної
політичної та економічної стабільності; цін на російську нафту із
високим рівнем експортного мита; цін нафти українського видобутку,
що перевищує ціни на російську нафту (понад 70% запасів нафти
України належать до категорії важко видобувних запасів).
Для побудови моделі ціноутворення необхідно проаналізувати
всі вище згадані фактори. Аналіз проводять у три етапи: збір вихідної
інформації (оцінка витрат, уточнення фінансових цілей підприємства,
визначення потенційних покупців і конкурентів); стратегічний аналіз
(фінансовий, сегментний аналіз ринку, аналіз конкуренції, та
споживачів, оцінка впливу державного регулювання); формування
остаточної стратегії та побудова моделі.
Визначальним в процесі ціноутворення, або навіть перед його
початком, є визначення цільового ринку реалізації нафти чи
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нафтопродуктів.
Вертикально
інтегровані
компанії
можуть
позиціонуватися одночасно більше ніж на одному ринку (ринок
видобутої нафти, ринки світлих нафтопродуктів тощо). У такому
випадку у компанії повинні бути розроблені ефективні моделі та
політики ціноутворення на кожному із цих ринків.
1. Башмаков И. Цены на нефть: пределы роста и глубины падения / И. Башмаков //
Вопросы экономики. – 2006. – №3. – С. 26-31.
2. Дорожкіна М. Ринок нафти та нафтопродуктів України: проблеми розвитку та
регулювання / М. Дорожкіна // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. – 2006. – №85. – С. 8-11.
3. Петров В. В. Поведение цен на мировом рынке нефти / В.В. Петров,
В.Ф.Артюшкин. – М.: Фазис, 2004.

УДК 502
Полищук Т.Н., ст. преподаватель
Одесский государственный экологический университет
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА
И ВИНОДЕЛИЯ В УКРАИНЕ
Виноград – традиционная культура сельскохозяйственного
производства южных областей Украины и Закарпатья. Роль и место
виноградарства в агропромышленном комплексе определено
наличием благоприятных климатических и почвенных условий,
практически неограниченными потребностями рынка и высокой
потенциальной эффективностью.
От уровня развития виноградарства во многом зависит
состояние экономики хозяйств региона, занятости сельского
населения и насыщения внутреннего рынка страны свежим
виноградом, соком и вином.
Промышленным выращиванием винограда в Украине
занимаются около 350 сельскохозяйственных предприятий. При этом
основные площади виноградных насаждений (около 70%)
сосредоточены в 150 специализированных предприятиях.
Максимальные площади виноградников в нашей стране были в
начале 60-х годов, при этом 93,2 % было сосредоточено в
сельскохозяйственных
предприятиях
(коллективных
и
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государственных). Следует отметить, что в эти годы виноградарство
интенсивно развивалось в крупных государственных аграрнопромышленных предприятиях, большинство из которых имело свою
собственную переработку. Начиная с 1965 года наметился спад
площадей виноградников, который не прекращается до настоящего
времени. Однако причины сокращения площадей диаметрально
противоположны. В 60-е годы произошел необоснованный рост
площадей виноградников (почти в 4 раза) без учета экологических и
социальных факторов, что и вызвало их сокращение, а в настоящее
время – недостает капиталовложений для восстановления
раскорчеванных насаждений. Если в период бурного развития
виноградарства капиталовложения для государственных предприятий
преимущественно выделялись из бюджета за счет налога с оборота
изымаемого с реализации винодельческой продукции, то в настоящее
время изымаемый акцизный сбор с винодельческих предприятий даже
частично не возвращается виноградарям и виноделам. Источником
уплаты акцизного сбора, как будет показано далее, является
недополученная прибыль виноградарями, так как закупочные цены на
виноград неоправданно низкие.
Таблица 1
Основные показатели прогнозирования развития виноградарства в
Украине до 2015 года (общественный сектор)
В среднем за год
Прогноз

20012003
(факт)

2005-2008

2009 2011

2015

Закладка насаждений, тис.
га

3,8

4,9

6,5

3,0

Раскорчовка, тыс. га

7,4

4,0

4,8

2,0

Индекс выбытия
насаждений

1,9

0,82

0,74

0,7

Урожайность, ц/га

32,6

40,0

47,5

50,0

Валовый сбор, тыс. т

257,5

305,0

375,2

425,0

Показатели
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Продовження табл. 1
Площадь насождений на
конец года, тыс. га

86,7

90,7

95,1

100,0

в.т.ч плодоносящих, тыс.
га

73,4

76,1

79,0

85,0

Закладка новых виноградников в среднем за 2005 – 2011 года
составила всего 5,7 тыс. га, а урожайность планово повысилась к 2011
году по отношению к 2003 году на 3,4 ц с 1 га. Индекс выбытия
насаждений остается высоким, а площадь виноградников увеличится
всего на 8,4 тыс. га и составит в среднем за 2009 – 2011 года всего 95,1
тыс. га.
Одновременно будет развиваться виноградарство в частном
секторе Украины. Однако темпы развития здесь также будут
замедленными,
поскольку
наряду
с
необеспеченностью
финансированием ощущается острый недостаток в посадочном
материале требуемого качества и сортового состава.
УДК 657
Полійчук О.П., ст. гр. ОА- 41
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ
У
сучасному
техногенному
середовищі
широко
використовуються нафта й газ як первинні енергоджерела,
технологічні процеси з підвищеними параметрами тиску, високих і
низьких температур, що не могло не призвести до появи критичних
рівнів впливу шкідливих і небезпечних виробничих чинників,
загострюючи проблему захисту від них. Енергетична потужність
машин, висока швидкість їх робочих органів та миттєве сприймання
інформації висувають підвищені вимоги до психічних, емоційних,
розумових та енергетичних можливостей організму людини.
Охорону праці і здоров'я громадян віднесено до пріоритетних
напрямків соціальної політики України. Так, Конституція України
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одним з основних соціальних прав громадян визначає право кожного
на належні, безпечні й здорові умови праці, встановлює, що
використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього
здоров'я роботах забороняється. Право на охорону здоров'я закріплено
і в Основах законодавства України про охорону здоров'я.
Основні витрати на поліпшення умов та охорони праці на
підприємстві поділяються на 5 груп витрат:
-витрати, пов‘язані з відшкодуванням потерпілим унаслідок
травм і професійних захворювань;
- витрати на попередження й компенсацію несприятливого
впливу умов праці працівників (пільг і компенсації тим, хто працює у
важких та шкідливих умовах);
- витрати на профілактику травматизму і професійних
захворювань;
- витрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків;
- штрафи й інші відшкодування.
За оцінками фахівців, для вирішення проблеми охорони праці в
Україні
повинні
застосовуватися
відповідні
механізми
(адміністративні, економічні, правові тощо), які спрямовані на
досягнення головної мети — створення безпечних умов праці,
збереження життя та здоров‘я людини в процесі трудової діяльності.
Провідне місце в цій роботі посідають економічні методи, які
передбачають стимулювання діяльності підприємств і організацій
щодо досягнення визначених цілей охорони праці з урахуванням
потреб та інтересів окремих працівників, трудових колективів та
власників підприємств. При цьому необхідним є аналіз суб‘єктами
підприємництва доцільності та ефективності здійснених витрат на
охорону праці.
При цьому, необхідно формувати комплексну систему
управління охороною праці, розробити методики аналізу витрат на
охорону праці на мікрорівні, що можливо тільки із застосуванням
ПЕОМ.
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УДК:330.341.4:332.1
Попадинець Н.М., к.е.н.
Інститут регіональних досліджень НАН України
СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА РЕГІОНУ:
НАПРЯМИ ТА ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ
Функціонування регіону характеризується динамічністю
зовнішнього середовища, а також підвищенням ступеня його
невизначеності. Основою вирішення багатьох проблем регіональних
соціально-економічних систем є структурна політика регіону, що
передбачає розгляд системи управління як цілісної сукупності
елементів структурної політики.
Регіональна структурна політика включає в себе комплекс
законодавчих, адміністративних, економічних і соціальних заходів, що
проводяться регіональними органами влади.
Регіональна структурна політика реалізується у сфері
управління економічним і соціальним розвитком держави, визначаючи
міжрегіональні взаємини, і є частиною стратегії соціальноекономічного розвитку, що включає такі основні напрями:
формування співвідношення рушійних сил регіонального розвитку та
забезпечення їх взаємодії; визначення співвідношення регіонального
аспекту розвитку та управління економікою; формування системи
інструментів реалізації структурної політики регіону; підтримка
депресивних регіонів, використовуючи законодавчі та фінансові
інструменти; освоєння слаборозвинених територій, структуризація
депресивних галузей промисловості; децентралізація агломерацій і
районів концентрації промислового виробництва; розвиток і
впровадження інноваційних проектів у перспективні галузі економіки;
створення вертикально інтегрованих виробництв і промислових
кластерів; ефективне освоєння природних і трудових ресурсів;
проведення ефективної конверсії військово-промислового комплексу;
раціональне розміщення інноваційних проектів.
Без здійснення структурної політики диспропорції як у регіонах,
так і в масштабі всієї країни зростатимуть.
Для України регіональна структурна політика має важливе
значення. Внаслідок великих територіальних і природно-географічних
відмінностей, національно-демографічних, соціально-економічних та
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інших умов уніфікований підхід до регіонів неможливий. У період
формування ринкових відносин роль регіональної структурної
політики ще більше зростає через такі причини: визначення специфіки
регіонів при проведенні економічної та структурної реформи;
перенесення низки повноважень з державного на регіональний рівень;
виділення диференціацій економіки регіонів; суперечливість тривалих
перетворень національно-державного устрою та розмежування
компетенцій державних і регіональних органів управління у рамках
запланованої адміністративної реформи; ефективність експлуатації
природних ресурсів; висока залежність від імпорту наукомісткої та
високотехнологічної продукції; значна частка галузей виробництва з
моральним і фізичним зносом.
Отже, з урахуванням наведеного, стратегічними цілями
регіонального розвитку сьогодні є:
– формування структурної політики в умовах ринкових відносин
з високим ступенем конкурентоспроможності;
– диверсифікація економіки промислових регіонів і великих
міських агломерацій шляхом конверсії оборонних і цивільних галузей,
модернізації інфраструктури;
– відродження малих міст і сільських поселень, відновлення
життєвого середовища у сільській місцевості, розвиток муніципальної
економіки виробничої та соціальної інфраструктури, відновлення
деградуючих сільськогосподарських земельних угідь;
– формування кластерів шляхом інвестицій і виробництв з
комплексним використанням місцевої сировини та природних
ресурсів;
– розвиток експортних та імпортозамінних виробництв у
регіонах, що мають для цього найбільш сприятливі умови;
– формування вільних економічних зон, а також технопарків як
регіональних центрів розвитку науки;
– створення і розвиток регіональних і міжрегіональних
інфраструктурних систем (транспорту та зв‘язку), що забезпечують і
стимулюють регіональні структурні зрушення та ефективність
регіональної економіки.
Таким чином, зміст структурної регіональної політики можна
представити як сукупність законодавчих, економічних і організаційноуправлінських інститутів, спрямованих на виконання цілей і завдань
органів регіональної влади щодо управління політичним, економічним
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і соціальним розвитком регіону, що забезпечують формування
інноваційної конкурентоспроможної економічної системи.
УДК 330
Присяжнюк І.М., ст. гр. МЕ-21
*Науковий керівник:Вісина Т.М., к.іст.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ
Економічна нерівність населення переважно залежить від
нерівномірності розподілу національного багатства між різними
соціальними групами суспільства. Проблеми виникнення та
подолання економічної нерівності як результату нерівномірного
розподілу доходів існують в будь-яких суспільствах. Економічне
розшарування населення має свої витоки та причини. Практика
прикладних досліджень останніх років указує на те, що в сучасних
українських умовах детермінуючим чинником, який визначає
дистанцію між індивідами та групами, став рівень матеріального
добробуту.
На сучасному етапі окремо можна виділити такі чинники
економічної нерівності: 1.Доходи людини залежать від пропозиції та
попиту на працю цієї людини, які, у свою чергу, залежать від
природжених здібностей, дискримінації та інших факторів. Оскільки
доходи від праці складають велику частку в загальному доході,
заробітна плата великою мірою є визначником розподілу
економічного прибутку між різними членами суспільства. 2.
Недостатній рівень мінімальної зарплати веде до штучного заниження
вартості робочої сили.
Останніми роками в Україні простежується тенденція до
збільшення як прожиткового мінімуму для працездатної та
непрацездатної особи, так і мінімальної зарплати та пенсії. Розрив між
мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом для працездатної
особи зменшувався за останнє десятиліття і вперше зник у 2010 р.
Понад половина населення разом визначають наразі матеріальний
стан своєї родини як низький та нижчий за середній порівняно з
матеріальним становищем середньостатистичної української родини
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(наприкінці 2009 р. так вважали майже 55% населення, наприкінці
2010 р. – понад 54%).
Проаналізувавши темпи росту мінімальної заробітної плати і
мінімальної пенсії в Україні можна зробити наступні висновки: 1.
Починаючи з 2008 року спостерігається збільшення прожиткового
мінімуму та мінімальної заробітної плати, а співвідношення
мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму зменшується,
що є позитивною тенденцією; 2. Також спостерігається незначна
тенденція до збільшення мінімальної пенсії. Починаючи з 2008 року
співвідношення мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму майже
1:1; 3. Існування заборгованості по зарплаті. Варто зауважити, що з
початку 2009 р. обсяги заборгованості по виплаті заробітної плати
зросли більш як на 18% .; 4. Значний розрив між пенсіями різних
категорій пенсіонерів. Найбільш вагомим джерелом доходів
домогосподарств України є пенсії, заробітна плата; 5. Брак
численності достатньо заможного середнього класу з його
стабілізуючою роллю в суспільстві, натомість значна численність
уразливих соціальних груп; 6. Вельми значна порівняно з іншими
країнами величина економічних втрат, понесених під час останньої
світової фінансово-економічної кризи.
Сутнісний аналіз соціально-економічної ситуації в Україні
показує є значна нерівність за показниками економічного розвитку,
що стає суттєвою детермінантою економічної нерівності. .Актуальним
є запобігання вкоріненню в суспільстві надмірної нерівності, зокрема,
скорочення кількості та обсягів невиправданих пільг для державних
посадовців різних рангів. Головне завдання держави та суспільства –
здійснити заходи, спрямовані на пом‘якшення протиріч, які
породжуються економічною нерівністю, на попередження соціальних
конфліктів у суспільстві, виникнення яких зумовлює посилення
нерівності.
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Приходько Ю.В., ст. гр. ЗЕмг-13(л)
*Науковий керівник: Шевченко О.О., доцент
Київський національний університет технології та дизайну
FEATURES MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC
RELATIONS
An integral part of economic reforms in Ukraine and it is transition
economy is the gradual integration of the country into the world
community. There is a natural need to analyze and study the processes and
trends that are happening in the world globalization. To date, the most
significant effect on international economic relationships exert such factors
as:
- formation of the post-socialist space of the new states that have
fully largely unaware of their interests in the global economy and,
therefore, are not clearly define its policy and objectives ;
- the economic crisis in Eastern Europe;
- the crisis of the global financial and credit system;
- increase the volume and range of international commodity
exchange;
- worsening resource problems in the world;
- aggravation of global problems - environmental, resource, energy,
food, demographic, and others;
- liberalization of foreign economic policy in almost all countries of
the world;
- convergence of economic development levels of different countries;
- changes in the international division of labor - the country's place in
international division of labor less depends on the climatic conditions and
more - from the "acquired resources";
- overcoming the contradictions between the countries, which results
in the recognition of competition the main factor that provides a balance of
internal business development;
- process of regional economic integration, covering all continents.
Their influence on the development of international economic relations is
ambiguous ;
- the establishment and continuous improvement of global and
regional regulation of international economic relations;
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- forming the infrastructure of International Economic Relations
(transport systems, communications, global information networks ).
As a result of these factors had some features of modern international
relations. They were the same type as increased number of national
economies of the mixed economy. In addition, modern international
economic relations are formed based on economic interest contractors,
forcing countries to donate partial loss of its sovereign rights.
International economic development is characterized by the growing
influence of globalization. Its impact can not be unambiguously positive for
all countries : industrialized countries due to globalization have access to
external inputs such as raw materials and labor force, increasing their
participation in international division of labor, on the other hand - a country
with a low level of economic development are often caught up in an
impossible competition that may be for them economic threat. In this
situation, the less developed countries should take measures that would aim
to reduce the negative impact of external economic factors.
We can conclude that the current international economic relations
and constantly growing, changing, to look for geographic priorities and
acquire features of an integrated system in which individual elements are
not only related but also interdependent.
УДК 339
Пушкарчук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СИСТЕМА СКЛАДУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ,
НЕОБХІДНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ
Одним із найважливіших елементів логістичної системи є
система складування, адже переміщення товарно-матеріальних
потоків у логістичному ланцюзі вимагає їх концентрації у певних
місцях задля зберігання. Від ефективності функціонування системи
складування підприємства залежить якість роботи наступних
елементів логістичного ланцюга.
Система складування на підприємстві є об‘єктом дослідження
багатьох учених, зокрема, Б. Анікіна, В. Дибської, А. Гаджинського,
А. Кальченко, Є. Крикавського, Н. Мікули, В. Сергеєва,
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Н. Чорнописької, Н. Чухрай та інших. Разом з тим, погляди науковців
на проблему визначення економічної сутності системи складування
підприємства не є однозначними та потребують подальшого
дослідження у даному напрямі.
Склад у сучасному розумінні є складним технічним
спорудженням, яке складається із численних взаємопов‘язаних
елементів, має визначену структуру і виконує ряд функцій з
перетворення матеріальних потоків, а також накопичення, переробки
та розподілу товарів між споживачами.
Підходи дослідників до трактування системи складування на
підприємстві можна згрупувати за такими напрямами, згідно яких
вона розглядається як: 1) система оптимального розміщення вантажу
на складі; 2) організована сукупність взаємопов‘язаних елементів, що
забезпечують формування, просування і перетворення матеріального
потоку; 3) складна технічна система, що є елементом логістичної
системи, призначена для зберігання товарно-матеріальних цінностей.
Базуючись на загальновизнаних положеннях та дослідженнях і
підходах вчених-економістів, систему складування визначимо як
належним чином організовану сукупність взаємозалежних елементів
та взаємозв‘язків між ними, що забезпечують оптимальне розміщення
товарно-матеріального потоку на складі підприємства та раціональне
управління ним.
Система складування на підприємстві є складною технічною
системою. Разом з тим, вона повинна розглядатись не ізольовано, а як
інтегрована складова частина логістичної системи, адже саме
логістична система підприємства формує основні і технічні вимоги до
системи складування, встановлює цілі і критерії її оптимального
функціонування, диктує умови переміщення запасів, товарів,
вантажів. Лише такий підхід дозволить забезпечити успішне
виконання основних функцій складу і досягнення ефективності
функціонування логістичної системи підприємства.
Об‘єктивна необхідність в ній існує на всіх стадіях руху
матеріального потоку, починаючи від первинного джерела сировини і
закінчуючи кінцевим споживачем. У системі складування продукція
тимчасово накопичується, маркується, перепаковується тощо.
Доцільність та актуальність виділення системи складування у
логістичній
системі
підприємства
також
обумовлюється:
1) координацією і вирівнюванням попиту і пропозиції у постачанні та
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дистрибуції; 2) зменшенням логістичних витрат при транспортуванні
(економія партії доставки); 3) забезпеченням максимального
задоволення споживчого попиту (максимальний рівень сервісного
обслуговування); 4) створенням умов для підтримки активної стратегії
збуту продукції; 5) збільшенням географічного охоплення ринку збуту
(збільшення
територіального
охоплення
ринка
збуту);
6) безперебійним постачанням кінцевих споживачів і можливістю
організації в складах товарних запасів; 7) забезпеченням гнучкої
політики обслуговування, особливо в системах із незалежним
попитом; 8) коливанням циклів виробництва, транспортування і її
споживання.
Головним призначенням системи складування підприємства є
концентрація запасів, їх збереження і забезпечення безперебійного і
ритмічного логістичного процесу. Також вона повинна передбачати
оптимальне розміщення вантажів на складі і раціональне управління
їх рухом, враховуючи взаємозв‘язки та взаємозалежності між
зовнішніми (що входять на склад та виходять з нього) та внутрішніми
(складськими) потоками підприємства й пов‘язані з ними фактори
(параметри складу, технічні засоби, особливості вантажу тощо).
Система складування підприємства сприяє: збереженню якості
продукції, матеріалів, сировини; підвищенню ритмічності і
організованості виробництва і роботи транспорту; покращенню
використання
територій
підприємств;
зниженню
простоїв
транспортних засобів і транспортних витрат; вивільненню робітників
від
непродуктивних
вантажо-розвантажувальних
робіт
для
використання їх в основному виробництві.

377

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

УДК 338.5:330.356.3:621.311
Радишевская Е.А., аспирантка
*Научный руководитель: Кобринский Г.Е., д.э.н., профессор
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Отношения между партнерами на Европейском рынке
электрической энергии регулируются законом по модернизации и
развитию электрического общественного обслуживания, который
принят в Национальной Ассамблеей Евросоюза 02.03.1999 г. и
базируется на Директиве 96/92 ЕС Европейского парламента и Совета
Европы от 09.12.1996 г., которая, в свою очередь, требует открытого
доступа на энергетические национальные рынки ЕС.
В настоящее время почти во всех европейских странах оплата за
пользование сетями производится по принципу «почтовой марки» в
соответствии с мощностью и энергией, передающимися по сети,
независимо от расстояния. Все желающие ознакомиться с тарифами
на доступ к сети имеют возможность узнать об этом через Интернет.
Благодаря этому покупатели электроэнергии могут сравнить цены
различных поставщиков на необходимые им услуги в области
электроснабжения. Открытие Европейского рынка привело к
разделению вертикально интегрированных энергокомпаний (ЭК) на
автономные генерирующие энергокомпании (ГЭК), сетевые
энергокомпании и распределительные и передающие электроэнергию
энергокомпании.
ГЭК продают электрическую энергию (ЭЭ) в общее торговое
объединение - рынок производителей и поставщиков ЭЭ (пул).
Распределительные сетевые (электроснабжающие) ЭК покупают ЭЭ у
пула и продают ее конечным потребителям. Все потребители имеют
право выбирать себе поставщиков. Управляемая монополия национальная сетевая компания (НСК) - организует перетоки
мощности по основной сети, поддерживает напряжение и частоту и
обеспечивает надежность и недискриминационное планирование
графика нагрузки с учетом технологических услуг.
НСК прогнозирует потребление ЭЭ, собирает заявки ГЭК на
участие в работе, формирует список ГЭК, предлагающих ЭЭ
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энергосистеме, и определяет цену ЭЭ на каждом диспетчерском
интервале, осуществляет диспетчерское управление в реальном
времени, поддерживает надежность эксплуатации энергосистем.
Аудиторскую проверку осуществляет специальная независимая
фирма, которая делает оценку правильности расчетов и отсутствия
дискриминации при ведении режимов. Состав работающих агрегатов
подбирается с учетом заявок, содержащих сведения о ценах и
готовности
соответствующего
оборудования,
так
чтобы
удовлетворить прогнозируемое потребление и резерв мощности. При
этом не учитываются ограничения по сети. Основу платежей пула
составляет граничная стоимость электроэнергии (ГСЭ). Покупная
цена пула определяется как ГСЭ плюс добавочная плата за сетевые
ограничения и технологические услуги (участие в регулировании
частоты, поддержании резервной активной и реактивной мощностей).
Величину добавочной платы определяет оператор сети.
В Австралии взаимоотношение потребителей и производителей
ЭЭ осуществляется по правилам рынка через интегрированный
национальный рынок - энергетическую биржу, образовавшуюся после
разделения вертикально интегрированных ЭК.
В Норвегии, Швеции, Финляндии продажа и покупка ЭЭ
ведется через энергетическую биржу - Северный пул, состоящий из
оптового рынка (на сутки вперед), фьючерсного рынка (на неделю
вперед) и регулируемого рынка, которым управляет системный
оператор - сетевая ЭК Statnett, которая управляет формированием
баланса генерации и потребления, автоматическим регулированием
частоты и мощности, оперативным резервом, координацией
производства и оперативными переключениями, противоаварийными
и ремонтными мероприятиями. Все субъекты рынка имеют лицензию,
обязывающую их работать в соответствии с указаниями системного
оператора. Сетевые операторы несут персональную ответственность
за контроль потерь в сети и за покупку на рынке компенсирующей
ЭЭ. На рынке северных стран взаимоотношения между оператором
рынка (Северный пул) с оператором системы (Statnett) определяются
лицензиями, руководствами
и контрактами. Рыночная цена
определяется пересечением цена/объем для покупателей и продавцов.
Никакие добавки к полученным ценам не вводятся.
В перспективе все покупатели Европейского энергетического
рынка должны быть свободными в выборе поставщиков
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электрической энергии. Директива, будучи включенной в
национальные законодательства стран ЕС, оставляет возможность
обслуживать население одной или несколькими компаниями;
проводить
прогнозируемую
энергетическую
политику
и
планирование; определять желательные типы покупателей.
УДК 576
Рижук І.Ю., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Модель – це спеціально створений об‘єкт, на якому
відтворюються певні характеристики досліджуваного явища.
Моделювання – це конкретне відтворення цих характеристик,
що дає змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення
експериментів над ним. Моделювання – це наукова теорія побудови і
реалізації моделей, за допомогою яких досліджуються явища і
процеси в природі і суспільному житті.
Досліджуючи будь-яке явище (процес, об‘єкт), ми будуєм у
свідомості їх моделі.
Ось чому по суті кожна наукова робота – це в основній частині
моделювання: створення моделей в лабораторних установках,
створення графічних моделей у вигляді схем і креслень, побудова
математичних моделей.
Економіко-математичні методи являють собою сукупність
прийомів, які ґрунтуються на теоретичному фундаменті математичних
та економічних наук і основним призначенням яких є дослідження
функціонування економіко-виробничих систем та процесів.
Основною метою таких досліджень можна визначити кількісну
оцінку процесів у межах конкретної економічної системи.
Моделювання в широкому сенсі – це особливий пізнавальний
процес, метод теоретичного та практичного опосередкованого
пізнання, коли суб‘єкт замість безпосереднього об‘єкта пізнання
вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об‘єкт-замісник
(модель), досліджує його, а здобуту інформацію переносить на
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реальний предмет вивчення.
Моделювання – це процес створення та дослідження моделі, а
модель – засіб, форма наукового пізнання.
Під моделлю розуміється об‘єкт будь-якої природи (мислено
уявлена або матеріально реалізована система), котрий, відображаючи
чи відтворюючи в певному сенсі об‘єкт дослідження, здатний
заміщати його так, що вивчення моделі дає нову інформацію про
об‘єкт.
За характером відображення причинно-наслідкових зв‘язків
розрізняють детерміновані моделі та моделі, що враховують
випадковість і невизначеність – стохастичні.
– моделі економічних об‘єктів
або процесів, при описі яких використовуються математичні засоби.
Цілі створення економіко-математичних моделей різноманітні –
вони будуються для:
аналізу тих чи інших передумов і положень економічної
теорії;
логічного обґрунтування економічних закономірностей;
обробки і приведення в систему емпіричних даних.
Моделі економічних процесів надзвичайно різноманітні за
формою математичних залежностей.
У загальному випадку виокремлюють лінійні та нелінійні
моделі.
Особливо важливим є клас лінійних моделей, найзручніших для
аналізу й розрахунків, завдяки чому вони набули великого поширення.
Відмінності між лінійними та нелінійними моделями істотні не
лише з математичного, а й з теоретико-економічного погляду.
Адже численні залежності в економіці як на макро-, так і на
мікрорівні мають принципово нелінійний характер:
вплив податкової та грошово-кредитної політики на
економічних суб‘єктів;
ефективність використання ресурсів з розширенням
виробництва;
зміна обладнання;
моделі управління запасами тощо.
Теорія «лінійної економіки» істотно відрізняється від теорії
«нелінійної економіки».
Від того, якими – опуклими чи неопуклими – вважаються
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множини виробничих можливостей підсистем (галузей, підприємств),
істотно
залежать
висновки
про
можливості
поєднання
централізованого планування та господарської самостійності
економічних підсистем.
1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: н авч. посіб. / В.В . Вітлінський. – К.:
КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих
системах: Монографія / В.М. Вовк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2006. – 622 с.

УДК 657
Риль Р.Ю., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ
Економічний розвиток будь-якого підприємства та зростання
ефективності виробництва в цілому потребує ефективного
використання виробничих ресурсів.
Зазначимо, що серед вчених-економістів існують різні погляду
щодо трактування поняття виробничих ресурсів підприємства та їх
складових.
Так, на думку, В. Грузінова та В. Грибова, до виробничих
ресурсів підприємства слід відносити робочу силу, знаряддя праці
(машини, устаткування та ін.), предмети праці (сировина, матеріали та
ін.), готову продукцію (запаси товарів) та природні умови
виробництва (земля, корисні копалини та ін.).М. Баканов, А. Шеремет
дотримуються загальновизначеної класифікації виробничих ресурсів в
натуральній формі за їх призначенням у виробничому процесі, які
називаються елементами, або факторами виробництва: засоби праці,
предмети праці і сама праця. На їх думку інтенсивність використання
виробничих ресурсів виявляється в таких узагальнюючих показниках,
як продуктивність праці, фондовіддача основних виробничих фондів,
матеріаломісткість виробництва продукції.
О. С. Філімоненков до виробничих ресурсів підприємства
відносить виробничі фонди (основні і оборотні), робочу силу та
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інформацію. В. М. Геєць до виробничих ресурсів підприємства
відносить трудові, виробничі фонди, інвестиції та інформаційні
ресурси. А. Калініна виділяє наступні види виробничих ресурсів:
основні фонди та виробничі потужності, оборотні кошти та оборотні
засоби, трудові ресурси, сировинні та паливно-енергетичні ресурси,
інвестиції. Для кожного виду виробничих ресурсів автор пропонує
використовувати відповідні показники ефективності.
В. Нємцєв відзначає, що до виробничих ресурсів промислових
підприємств відносяться наступні їх види: природні ресурси (земля,
надра, вода й ін.); оборотні кошти, в тому числі матеріальні ресурси;
трудові ресурси; капітал; заповзятливість (підприємницька здібність
людей до організації виробництва товарів і послуг); результати
науково-технічного прогресу.
На думку Г. Шадріної, підвищення економічної ефективності
вимагає всебічного аналізу використання елементів виробничого
процесу: праці, засобів праці і предметів праці. Якісні показники
використання виробничих ресурсів є показниками економічної
ефективності техніко-організаційного рівня.
В. Тітов виділяє наступні види виробничих ресурсів
підприємства: основні виробничі фонди, оборотні кошти, матеріальнотехнічні ресурси та трудові ресурси. На його думку, ефективність
використання основних виробничих фондів на підприємстві можна
висвітлити за допомогою наступних показників: загальні та часткові.
До показників ефективності використання оборотних коштів В.Тітов
відносить: коефіцієнт оборотності коштів (швидкість обороту),
тривалість одного обороту в днях та коефіцієнт завантаження
оборотних коштів.
Багато науковців Г. Савицька, В. Івахненко, М. Чумаченко,
П. Попович дотримуються класифікації виробничих ресурсів, яка
поділяє їх на три складові: трудові ресурси, матеріальні ресурси та
основні засоби.
Підсумовуючи проведений аналіз визначення терміну
виробничих ресурсів, зазначимо, що багато науковців як невід‘ємну
частину виробничих ресурсів виділяють три їх складові елементи:
матеріальні ресурси, трудові ресурси та основні засоби.
Таким чином, на основі проведених досліджень, можна зробити
висновок про те, що у сучасній економічній теорії відсутній єдиний
погляд щодо змісту виробничих ресурсів підприємства та їх складу.
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Зазначимо, що не має єдиного методичного підходу стосовно їх
оцінки.
На нашу думку, найбільш повним слід вважати трактування
виробничих ресурсів підприємства як сукупності певних чинників
(запасів, джерел, засобів та предметів праці), які має в наявності
підприємство, і які можуть бути мобілізовані та використані ним для
досягнення конкретної мети й одержання очікуваного результату в
певний проміжок часу.
УДК 334.7
Романець Т.В., ст. гр. ЕП-42
*Науковий керівник: Пушкарчук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ – ОСНОВА БІЗНЕСУ
Без капіталу не може функціонувати й розвиватися ніяке
виробництво, ніяке підприємство. Значну питому вагу в загальній сумі
капіталу підприємства становить власний капітал, який визначає
фінансовий стан підприємства, є одним із найважливіших об‘єктів
фінансового обліку, що вимагає ефективного механізму його
формування та використання, постійного контролю за рухом,
раціональної організації синтетичного й аналітичного обліку.
Проблеми формування, використання, обліку та аналізу капіталу
підприємства досліджуються в працях провідних вчених-економістів,
зокрема, таких як: М. Алексеєнко, В. Ануфрієв, Л. Батардон,
А. Бугайова, Ф. Бутинець, П. Герстнер, С. Голов, Г. Кірейцев,
Н. Литньова, М. Медведєв, М. Пушкар, Н. Ткаченко, В. Сопко та ін.
Власний капітал підприємства – це власні джерела фінансування
підприємства,які без визначення строку повернення внесені його
засновниками або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку
[1, c. 47]. До елементів, які не відображають його вартості, відносять:
суми оцінок, що відображаються в активі та в капіталі підприємства,
які впливають на нерозподілений прибуток; суми дооцінок, які не
завищують капітал та прибуток, та інші наведені в активі балансу
відстрочені податкові активи, суми проведеної індексації основних
засобів, на яку був штучно підвищений додатковий капітал і потім
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залишився невідрегульований, суми в дебіторській заборгованості.
Значимість, власного капіталу обумовлюється тим, що він
забезпечує фінансову стабільність підприємства. За економічним
змістом його роль полягає в забезпеченні підприємства власними
фінансовими ресурсами, необхідними для початкових інвестицій і
продовження господарської діяльності з метою реалізації відповідної
мети. У правовому аспекті власний капітал передбачає, що його
розмір визначає межі мінімальної матеріальної відповідальності, які
підприємство має за своїми зобов‘язаннями [2, с. 9].
Власний капітал характеризується такими позитивними
особливостями: 1) простота залучення, оскільки рішення, пов'язані зі
збільшенням власного капіталу, приймають власники і менеджери
підприємства
без
необхідності
отримання
згоди
інших
господарюючих суб'єктів [3, c. 17]; 2) вища здатність отримання
прибутку в усіх сферах діяльності, оскільки при його використанні не
потрібна сплата позикового відсотка в усіх його формах, а відтак –
витрати з обслуговування власного капіталу незначні; 3) забезпечення
фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності
у довгостроковому періоді, а відповідно, і зниження ризику
банкрутства [3, c. 17]; 4) дає право участі в управлінні підприємством;
5) за умов збільшення його обсягів контроль над підприємством не
втрачається; 6) гарантує право власності. Разом із тим, йому властиві
недоліки [3, c. 17]: 1) обмеженість обсягу залучення, а, отже, і
можливостей істотного розширення діяльності підприємства в періоди
сприятливої кон'юнктури ринку; 2) висока вартість порівняно з
альтернативними позиковими джерелами формування капіталу. Таким
чином, підприємство, що використовує тільки власний капітал, має
найвищу фінансову стійкість (незалежність), але обмежує темпи свого
розвитку та не забезпечує приросту до рентабельності за рахунок
використання позикових коштів.
Підвищення частки власного оборотного капіталу є свідченням
про покращення фінансового стану підприємства, оскільки зростає
його фінансова стійкість та відповідно знижується фінансовий ризик.
Разом з тим, чим більша частка власного оборотного капіталу у
загальній сумі власного капіталу, тим більша його мобільність,
оскільки зростає величина високоліквідного капіталу. Завдяки
власному капіталу збільшується сума і запозиченого, і залученого
капіталу, бо при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага
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надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю та
більшим власним капіталом. Від рівня забезпеченості підприємства
різними видами капіталу залежить випуск готової продукції та
створення належних умов для праці і соціального розвитку колективу,
процвітання підприємства тощо.
1. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях : навч. посіб. /
О.Д. Данілов, Т.В. Паєнтко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
2. Бобяк А.П. Бухгалтерський облік власного капіталу підприємств різних
організаційно-правових форм : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.09 /
А.П. Бобяк. – К., 2011. – 20 с.
3. Ярошевич Н.Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. – К.: Знання,
2012. – 341 с.
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МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Залучення у господарський оборот банківських кредитів,
кредиторської заборгованості та інших позикових коштів є
нормальним явищем діяльності підприємства. Господарська практика
свідчить, що ефективність використання залучених коштів, зазвичай,
більша ніж ефективність використання власного капіталу. Це
пояснюється, насамперед, підвищенням відповідальності суб‘єктів
господарювання перед кредиторами за повернення боргу у
встановлений термін.
Аналіз власне кредиторської заборгованості починається з
вивчення складу і структури кредиторської заборгованості за даними
форми балансу. Для цього розраховують питому вагу кожного виду
кредиторської заборгованості в загальній сумі. Такі показники
розраховуються за звітом і за планом, а порівнюючи їх, визначають
відхилення в структурі кредиторської заборгованості, установлюють
причини змін її окремих складових і розробляють заходи для
регулювання заборгованості, особливо тих її складових, які негативно
впливають на діяльність підприємства.
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Аналізуючи кредиторську заборгованість, Є.В. Мних особливу
увагу звертає на зміни її обсягу, структури, оборотності та терміни
погашення. Аналіз змін обсягу кредиторської заборгованості варто
проводити в розрізі всіх її структурних елементів, визначаючи
реальності цих сум за інформацією укладених договорів, контрактів та
інших документів, які засвідчують стан поточних розрахунків
підприємства.
Особливу
увагу
приділяють
простроченій
заборгованості з оцінкою причин її виникнення, можливих наслідків у
зміні фінансового стану та шляхів погашення. Якість кредиторської
заборгованості оцінюється на основі визначення частки вексельної
форми розрахунків, а також тривалості використання кредиторської
заборгованості в обороті підприємства.
Шило В.П. вважає, що для детальнішого аналізу впливу
кредиторської заборгованості на фінансовий стан підприємства,
потрібно виділити невиправдану заборгованість і причини її
утворення. До невиправданої кредиторської заборгованості належить
прострочена і заборгованість за невідфактурованими поставками. Щоб
простежити прострочену заборгованість, виділяють залишок
зобов‘язань на кінець аналізованого періоду за строками їх утворення.
Значна сума простроченої кредиторської заборгованості
свідчить про нестійкий фінансовий стан і виникнення кризових
порогів.
Івахненко В.М. вважає, що характеризуючи структуру джерел
коштів підприємства, можна визначити та дати оцінку таким
частковим показникам: коефіцієнт довгострокового залучення
позикових коштів; коефіцієнт короткострокової заборгованості;
коефіцієнт кредиторської заборгованості та інших короткострокових
пасивів.
Під час аналізу кредиторської заборгованості слід ураховувати,
що вона одночасно є джерелом покриття дебіторської заборгованості.
Тому рекомендується порівняти суми дебіторської і кредиторської
заборгованостей. Якщо перша перевищує другу, то це свідчить про
іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгованість. Таке
порівняння проводять за допомогою розрахункового балансу.
Аналіз кредиторської заборгованості передбачає оцінку її
оборотності. Оцінку оборотності кредиторської заборгованості (як і
дебіторської) Савицька Г.В. проводить за показниками: тривалості
періоду погашення кредиторської заборгованості; швидкості обороту
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(коефіцієнт
оборотності);
відношення
середнього
розміру
кредиторської заборгованості до виторгу від реалізації.
Попович П.Я. вважає, що доцільно порівняти показники
тривалості кредиторської і дебіторської заборгованостей. Якщо
виявиться, що показник тривалості кредиторської заборгованості
перевищує хоча би на кілька днів такий же показник щодо дебіторів,
то це означає, що дане підприємство вміє управляти кредиторською
заборгованістю так, щоб утримувати позики довше, ніж дозволяє це
робити своїм боржникам.
Отже, залучення в оборот позикового капіталу в розумних
розмірах та ефективне його використання сприяють поліпшенню
фінансового стану, і навпаки – якщо підприємство залучає в свій
оборот позиковий капітал у розмірах, які економічно не обґрунтовані,
то це може призвести до погіршення фінансового стану.
УДК 657
Рубінська Ю.І., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДОХІД
ПІДПРИЄМСТВА»
У сучасних умовах ринкових відносин виникла необхідність
перегляду економічної сутності багатьох економічних категорій та
уточнення їх ролі й функцій у теорії та практиці. Метою діяльності
будь-якої підприємницької структури є одержання найбільшого
прибутку, що безпосередньо залежить від величини одержуваних
доходів. Таким чином, доходи підприємств незалежно від галузі
діяльності, форми власності та інших факторів набувають особливо
важливого, ключового значення.
Економічну сутність поняття «доход» досліджують протягом
багатьох століть у тісному взаємозв‘язку з такими термінами, як
«економічна діяльність», «прибуток» у працях Ф. Кене, А. Сміта,
Д. Рікарда, Дж. Мілля, Дж. Хікса, В. Палера, Ф. Найта, А. Маршалла,
Л. Вальраса та інших.
Поняття «дохід підприємства» висвітлюється в наукових
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публікаціях багатьох сучасних дослідників, зокрема М.С. Абрютіної,
І.О. Бланка, Н.М. Бондаря, Ф.Ф. Бутинця, М.І. Бухалкова,
А.Д. Вивереця, В.П. Грузінова,В.В. Кулішова, Л.Г. Мельника, В.І.
Тітова та ін. Проте серед науковців не сформувалося єдиної думки
щодо економічної сутності цього поняття, визначення особливостей
формування доходів підприємств в процесі їх операційної діяльності,
класифікації цих доходів та деяких інших пов‘язаних з ними питань.
Це зумовлює необхідність поглиблення теоретичних досліджень
економічної сутності і класифікації доходів з операційної діяльності
підприємств.
Основою економічного підходу щодо визначення даного
поняття є термін «виручка», тобто обсяг продажу виробленої
підприємством продукції (робіт, послуг). Інколи цей термін повністю
ототожнюється з поняттям «дохід підприємства». Існує наступне
визначення цієї категорії: ―Як економічна категорія дохід (виручка) є
потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період,
отриманий від продажу продукції, товарів, робіт, послуг‖
Але, на нашу думку, поняття «дохід підприємства» слід
розглядати ширше, ніж «виручка від продажу продукції (робіт,
послуг)», а саме як суму виручки від реалізації продукції і майна, а
також від здійснення позареалізаційних операцій.
З точки зору бухгалтерського обліку поняття «дохід
підприємства» переважно базується на терміні «економічна вигода». В
Міжнародному стандарті фінансової звітності 18 «Дохід»:«Дохід – це
валове надходження економічних вигод протягом певного періоду, що
виникає в ході звичайної діяльності суб‘єкта господарювання, коли
власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в
результаті внесків учасників капіталу» [1].
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», «дохід» - це
збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
зменшення зобов‘язань, які призводять до зростання власного
капіталу ( за винятком зростання капіталу за рахунок внесків
власників). Що стосується зменшення зобов‘язань підприємства, то
при їх зменшенні насправді зростання капіталу не відбувається. До
його збільшення може призвести відмова кредитора від прав, а саме,
коли активи отримані підприємством безоплатно [2].
Таким чином, розгляд поняття «дохід підприємства» у
389

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

широкому трактуванні як за економічним, так і за бухгалтерськими
підходами дає змогу визначити наступні основні його характеристики:
1) дохід підприємства являє собою один із видів фінансових
результатів його господарської діяльності за певний період;
2) цей фінансовий результат характеризує надходження
економічних вигод;
3) основними формами економічних вигод, що характеризують
дохід підприємства, виступають виручка з реалізації іншого майна, а
також надходження коштів з позареалізаційних операцій;
4) економічні вигоди, що формують дохід підприємства,
визначаються їх обсягом у грошовій формі.
Оскільки дохід підприємства визначається у грошовій формі, а
їх вартість під впливом різних чинників постійно змінюється, то
варто враховувати фактор часу при об‘єктивній оцінці доходу
cуб‘єкта господарювання.
Тому, на нашу думку, поняття «дохід підприємства» слід
розглядати як один із видів фінансових результатів його діяльності за
певний період, а саме грошові надходження у формі виручки від
реалізації товарів (робіт, послуг), а також коштів з позареалізаційних
операцій, які формуються з урахуванням фактора часу.
1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 18 «Дохід».
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності».
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Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ЗМЕНШЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
У процесі своєї діяльності багато підприємств вимушені
продавати продукцію, виконувати роботи, надавати послуги і т.п. з
наданням клієнтам відстрочки платежу на певний період. Але клієнти
не завжди виконують свої зобов'язання. У зв'язку з цим у
підприємства виникає дебіторська заборгованість, яка може стати
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безнадійною, тобто такою, щодо якої існує впевненість про її
неповернення боржником. Отже дебіторська заборгованість потребує
ретельного і цілеспрямованого управління. [2]
Згідно з П(С)БО 10 Дебіторська заборгованість – це сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату [1], мається на
увазі заборгованість організацій, фізичних осіб даної організації,
наприклад, заборгованість покупців за придбану продукцію,
підзвітних осіб за видані їм під звіт кошти.
Деякі вітчизняні вчені розглядають дебіторську заборгованість
як неоплачені юридичними та фізичними особами товари (роботи,
послуги) або вилучені кошти з кругообігу підприємства, що мають
документальне підтвердження, яке надає право на отримання боргу у
вигляді грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [2, с. 202205].
До однієї з проблем обліку дебіторської заборгованості слід
віднести непристосованість методів визначення резерву сумнівних
боргів, які передбачені в П(С)БО 10 до обліку на українських
підприємствах і, виходячи з цього, недостовірні дані при відображенні
резерву сумнівних боргів в балансі. Тому вирішити цю проблему
можна, затвердивши перелік документів, що підтверджують і
обґрунтовують визнання заборгованості сумнівною (безнадійною).
Розрахунок резерву сумнівних боргів необхідно проводити на підставі
середніх статистичних даних [1, c. 126]
Можна скористатися з певних рекомендацій, що дозволяють
управляти дебіторською заборгованістю:
• контролювати стан розрахунків;
• по змозі орієнтуватися на більшу кількість споживачів, щоб
зменшити ризик несплати одним із них чи кількома;
• стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської
заборгованості: значне перевищення дебіторської заборгованості
створює загрозу фінансовій стійкості і робить необхідним залучення
додаткових джерел фінансування;
• у розвинутих країнах іноді використовують систему знижок у
разі дострокової оплати;
• визначати термін прострочених залишків на рахунках
дебіторів і порівнювати цей термін із нормами в галузі, показниками
конкурентів і даними попередніх років;
• періодично переглядати граничну суму комерційного кредиту,
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відповідно до фінансового стану клієнтів;
• якщо виникають проблеми з отриманням грошей, доцільно
отримувати заставу на суму, не меншу, ніж сума на рахунку дебітора;
• залучати установи, які стягують борги, за наявності
документальних підтверджень;
• продавати рахунки дебіторів факторинговій компанії, банку;
• у разі продажу великої кількості товару негайно виставляти
рахунок покупцям;
• використовувати циклічність виписування рахунків для
підтримання одноманітності операцій;
• можна застрахувати кредити для захисту від великих збитків із
безнадійних боргів;
• уникати дебіторів із високим ступенем ризику.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського облік у 10 ―Дебіторська заборгованість‖
затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. №
[Електронний ресурс] // Режим доступу : www.rada.gov.ua
2. Дубровська Є.В. Дослідження сутності поняття «Дебіторська заборгованість»/ Є.В.
Дубровська // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – Суми:
СумДУ, 2009. – №2. – С. 202-205;
3. Рибалко О.М., Сичова М.Б. / Деякі аспекти ефективного управління дебіторською
заборгованістю // Рибалко О.М., Сичова М.Б.
4. Облік розрахунків з різними дебіторами та кредиторами ―Все про бухгалтерський
облік‖ Всеукраїнська професійна газета [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.vobu.com.ua/ukr/crib_categories/question

УДК 657.6
Рябінін О.А., магістрант, гр. ОА 09 4-м
Криворізький економічний інститут
ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ФОНДИ, ОСНОВНИЙ
КАПІТАЛ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ
ТЕРМІНІВ
У бухгалтерському обліку на теоретичному, законодавчому та
практичному рівнях не існує єдності у визначенні засобів
виробництва. Для характеристики цих ресурсів в різних джерелах
зазвичай використовували три терміни: «основні засоби», «основні
фонди» та «основний капітал». Основний капітал характеризує засоби
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праці із загальноекономічної точки зору та не може виступати
об‘єктом обліку, оскільки втілює в собі як продуктивний так і
власницький аспект. Важливу роль в ефективній організації процесу
розширеного відтворення відіграють засоби виробництва. Чинне
бухгалтерське законодавство дозволяє підприємству на власний
розсуд обирати прийоми та методи обліку в рамках власної облікової
політики. Однак в законодавчому регулюванні обліку засобів праці є
ряд прогалин, які створюють певні труднощі у практичній організації
їх обліку та підґрунтя для невизначеності з теоретичної сторони.
Найбільшою невизначеністю у законодавчому, науковому та
практичному колах є назва терміну, який характеризував би засоби
виробництва як об‘єкт обліку.У бухгалтерському обліку на
теоретичному, законодавчому та практичному рівнях досить довго не
існувало єдності у визначенні засобів виробництва. Для
характеристики цих ресурсів в різних джерелах зазвичай
використовували три терміни: «основні засоби», «основні фонди» та
«основний капітал». [8]
Назва «основні засоби» застосовується в нормативних актах, які
регламентують фінансовий та податковий облік, зокрема у Законі
Законом України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні‖ від 16.07.99р. N996 –XIV; у Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖, затвердженому наказом
Мінфіну України від 27.04 2000р. № 92 (також в інших Положеннях
(стандартах) бухгалтерського обліку) та Методичних рекомендаціях
по бухгалтерському обліку основних засобів, затверджених наказом
міністерства фінансів України від 30.09.2003р № 561. [7]
В цих нормативних актах основні засоби визначаються як
матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання
їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг,
здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він більший за рік)
Термін «основні фонди» використовувався в нормативних
актах, що регулювали оподаткування різних аспектів діяльності
підприємства, зокрема правила ведення обліку балансової вартості
основних фондів та нарахування їх амортизації регламентував Закон
України ―Про оподаткування прибутку підприємств‖ у редакції від
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22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями. [6]
Проте новий порядок податкового обліку основних засобів
(саме засобів, а не фондів), установлений ст. 144 — 146 ПКУ, досить
серйозно відрізняється від звичного нам раніше. Якщо оцінювати його
в цілому, то варто відзначити спробу законодавця максимально
наблизити його до бухгалтерського обліку основних засобів, що
впадає в очі хоча б уже з уніфікації термінів. Зауважимо, що
визначення терміна «основні засоби» з п.п. 14.1.138 ПКУ не підміняє
собою визначення, що міститься в п. 4 П(С)БО 7, а є певним
бухгалтерсько-податковим симбіозом. Отже, згідно з ПКУ основними
засобами вважаються матеріальні активи, що призначаються
платником податку для використання у власній господарській
діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово
зменшується у зв‘язку з фізичним або моральним зносом і очікуваний
строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в
експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо
він довший за рік). [3]
На даному етапі розвитку ринкових відносин законодавчі акти з
фінансового обліку та оподаткування узгоджуються між собою у
термінах, що застосовуються для характеристики засобів
виробництва, та їх визначенні.
Більшість вчених погоджуються з тим, що основні фонди –
термін застарілий, оскільки за ринкових умов фінансові та матеріальні
цінності інвестуються у виробництво у формі капіталу.
Основний капітал – поняття ширше за основні засоби, оскільки
втілює у собі вартість засобів праці як інвестиції у виробництво. Отже
в бухгалтерському обліку основний капітал відображатиметься у
трьох основних ракурсах: з продуктивної економічної точки зору, в
залежності від джерел його фінансування та в процесі свого руху,
зносу і оновлення. Для характеристики об‘єкту обліку, який
представляє продуктивну сторону засобів праці, на всіх рівнях має
застосовуватися термін «Основні засоби». [9]
1.
2.
3.
4.
5.

Конституція України. К. - 1996 р. // www.liga.net.
Господарський кодекс України № 436 від 16.01.2003 р. // www.liga.net.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755- VI. // www.liga.net.
Цивільний кодекс України від 01.01.2004 р. // www.liga.net.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.99. - №996-14 (зі змінами та доповненнями) // www.liga.net.
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Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/
97-ВР (зі змінами та доповненнями) // www.liga.net.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27 квітня
2000 р. N 92 (зі змінами та доповненнями) // www.liga.net.
8. Богданів І. На часі - запровадження нових підходів до реалізації результатів
контролю //Фінансовий контроль. - 2010. - №4. – С.16-20.
9. Богданів І. Роль науки у збереженні ефективності контролю //Фінансовий
контроль. - 2012. - № 8. – С. 25-27.
10. Городня Т.А. Обґрунтування стратегії підвищення ефективності відтворення та
використання основних виробничих засобів підприємства // Науковий вісник
НЛТУ.- 2012.-№18.-С. 287-290.
6.

УДК 65.012.12
Савенко А.С., ст. гр. ІЕмг-1-09
*Науковий керівник: Голубєва Т. С., к.т.н., професор
Київський національний університет технологій та дизайну
МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
У системі управління грошовими коштами підприємства
найбільш важлива роль відводиться процесу їх оптимізації.
Оптимізація грошових потоків являє собою процес вибору найкращих
форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і
особливостей здійснення його господарської діяльності. Заходи щодо
оптимізації грошових потоків дозволяють збалансувати обсяги
вхідних та вихідних потоків, забезпечити синхронність їх формування
в часі, а також забезпечити приріст чистого грошового потоку
підприємства, що є основною метою оптимізації грошових потоків.
Основними об'єктами оптимізації виступають позитивний та
негативний грошові потоки, чистий грошовий потік та залишки
грошових коштів на поточному рахунку. Згідно НП(С)БО 1«Загальні
вимоги до фінансової звітності» інформація щодо надходження і
витрачання грошових коштів відображається у формі № 3 − Звіт про
рух грошових коштів, який може бути сформовано за прямим або за
непрямим методом. Звіт про рух грошових коштів (у результаті
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності) надає інформацію
користувачам фінансової звітності про зміни, що сталися у балансі
підприємства, а також відносно того, наскільки суттєвими є статті
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доходів та витрат, що були отримані та сплачені грошовими коштами.
Збільшення або зменшення залишку грошових коштів за певний
період безпосередньо залежить від змін, що сталися, у вартості активів
і пасивів балансу підприємства. Збільшення вартості певних статей
активів (окрім грошових коштів) завжди призводить до зменшення
грошових коштів. І навпаки, в наслідок приросту позикових або
власних джерел фінансування відбувається збільшення залишків
грошових коштів.
Найважливішою передумовою оптимізації руху грошових
коштів підприємства є оцінювання чинників (зовнішніх і внутрішніх),
що впливають на обсяг і характер їх формування у часі. До зовнішніх
чинників відносять: політична ситуація в країні і світі; конкуренція та
кон‘юнктура ринку; стан і перспективи розвитку товарного ринку;
платоспроможність населення; сезонність попиту; податкова система;
доступність кредитів. Внутрішніми чинниками є: базова економічна
стратегія підприємства; життєвий цикл підприємства; цінова політика
підприємства; амортизаційна політика; облікова політика; рівень
продуктивності праці; чисельність і класифікація персоналу.
Більшість науковців виділяють три групи методів оптимізації
грошових потоків: (1) методи оптимізації за обсягами: залучення
стратегічних інвесторів з метою збільшення обсягу власного капіталу,
проведення додаткової емісії акцій, залучення пільгових кредитів,
продаж частини фінансових інвестиційних інструментів та здавання в
оренду обладнання, будівель які не використовуються; (2) методи
оптимізації в часі: розроблення графіків податкових платежів,
закупівлі сировини, матеріалів та врівноваження їх з термінами
реалізації продукції, встановлення порядку здійснення розрахункових
операцій; (3) методи максимізації чистого грошового потоку:
підвищення ефективності використання ресурсів та прискорення
фінансового циклу підприємства.
В зарубіжній практиці при оптимізації грошових коштів
підприємства широко застосовуються моделі Баумола і Міллера-Орра.
Модель Баумола (Baumol‘s economic inventory ordering quantity, EOQ,
розроблена в 1952 р.) враховує зміну залишку коштів на поточному
рахунку, при якій всі отримані кошти від реалізації товарів чи послуг
підприємство вкладає в короткострокові цінні папери. Після
витрачання грошових коштів, підприємство реалізує частину цінних
паперів і поповнює залишок грошових коштів до початкової
396

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

величини. Модель Баумоля є простою і в достатній мірі прийнятною
для підприємств, грошові витрати яких стабільні і прогнозовані.
За моделлю Міллера-Орра (M. Mille-D. Orr, розроблена в 1966
р.) залишок грошових коштів хаотично змінюється до того часу, доки
не досягне деякої верхньої межі. Як тільки це відбувається,
підприємство розпочинає купувати достатню кількість цінних паперів.
Якщо запас грошових коштів досягає нижньої межі, то в цьому
випадку підприємство продає свої цінні папери і таким чином
поповнює запас грошових коштів до нормальної межі.
Застосування зазначених моделей у вітчизняній практиці
утруднено через відсутність розвинутого ринку цінних паперів,
високий рівень облікових ставок комерційних банків і темпів інфляції.
Результати оптимізації в подальшому використовуються при
складанні оперативних планів і графіків руху грошових коштів
підприємства.
УДК 339.336
Савченюк О.В., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Галазюк Н.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ
РИНОК УКРАЇНИ
За умов сьогодення глобалізаційні процеси набувають все
більшого поширення та здійснюють все більший вплив на стан
економіки в кожній окремій країні. На сьогодні вона охоплює майже
всі сфери життєдіяльності людини, та її вплив стає дедалі
відчутнішим. Особливу актуальність нині має дослідження проблем та
особливостей економічної, зокрема фінансової глобалізації.
Фінансова глобалізація, як одна із складових глобалізації в
цілому, є напрочуд важливою, оскільки саме вона сприяє досягненню
фінансової єдності та взаємозалежності економік певних країн одна
від одної. Характерними проявами фінансової глобалізації для кожної
окремої держави є зростання ролі міжнародних кредитних відносин,
міжнародного руху капіталів та джерел надходження доходів і
розміщення активів в інших країнах.
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Сучасний рівень розвитку у країнах з класичною ринковою
економікою став результатом тривалої еволюції ринкових відносин
протягом кількох десятиліть. Зазначимо, що у країнах Східної Європи,
які почали переходити до ринку раніше за Україну, рівень ринкових
відносин також не досяг рівня розвинених країн. Однак, аналізуючи
процес, що відбувається в Україні, можна виявити деякі тенденції в
розвитку фінансового ринку.
Розвиток та становлення фінансового ринку України є
необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки
держави. Добре функціонуючий страховий ринок, розвинені
небанківські кредитні установи, пенсійні фонди та інші фінансові
установи сприяють стабільному та прогнозованому розвитку усіх
економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги
грошових коштів, фінансові установи є потужним джерелом
інвестицій в економіку країни, що розвивається досить динамічно.
Розвиток нaціонaльного фінaнсового ринку в умовах
глобaлізaції нaбувaє сьогодні особливо вaжливого знaчення. В умовах
дефіциту коштів нa інвестиції держaвних тa корпорaтивних структур,
високої вaртості фінaнсово-кредитних ресурсів, нерозвиненості тa
недосконaлості механізмів внутрішніх фінaнсових ринків об'єктивно
необхідним стає питaння виходу укрaїнських aгентів нa зовнішні
ринки тa відкриття внутрішнього ринку для іноземного капіталу.
Включення Укрaїни в світову фінaнсову систему стaне вaжливим
фaктором прискорення економічного розвитку в крaїні.
Глобaлізaційні процеси в фінaнсовій сфері проявляються у
формі динамічного розвитку міжнaродної фінaнсової інтеграції,
лібералізації фінaнсових ринків, збільшенні міжнaродних потоків
кaпіталу, розширенні спектру вaлютних і фінaнсових оперaцій,
поглибленні міжнaродної конкуренції, трaнсгрaничного хaрaктеру
діяльності міжнaродних бaнків. Ці процеси спрaвляють вплив нa
розвиток нaціонaльних фінaнсових ринків, які є взaємозaлежними із
розвитком міжнaродної фінaнсової системи.
Отже, незвaжaючи нa позитивну динaміку розвитку
глобaлізaційних процесів в Укрaїні, слaбкий рівень інтегровaності
крaїни до міжнaродних економічних відносин виступaє як свого роду
бaр‘єр, котрий гaльмує можливості позитивного впливу фінaнсової
глобaлізaції нa Укрaїну і відкривaaє шлях для впливу негaтивного.
При цьому повільнa інтегрaція Укрaїни у світовий фінaнсовий простір
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зумовленa в першу чергу внутрішньодержавними проблемaми –
недостaтнім рівнем реформувaння економіки, нерозвиненістю
нaціонaльного фінaнсового ринку, невідповідністю зaконодaвчих тa
інших норм міжнaродним стaндaртaм. Тому можнa стверджувaти, що
проблемa ролі тa місця Укрaїни в світі зaлежатиме від ефективності
здійснення економічних реформ в крaїні. Аби вплив глобaлізaції нa
економіку Укрaїни полягав не тільки у збільшенні рівня фінaнсової
нестaбільності, aле і в отримaнні держaвою всіх перевaг, притaмaнних
глобaлізaційним процесaм, дeржaвa мaє створити сприятливі умови
для повномaсштaбної інтеграції всіх сегментів вітчизняної економіки
до світового економічного простору, які в першу чергу мaють
полягати у розвиткові вітчизняного зaконодaвствa тa розбудові
відповідної сучaсним умовaм ринкової інфрaструктури. Для
укріплення нaціонaльної конкурентоздaтності в умовaх фінaнсової
глобaлізації необхідно нaсaмперед збільшити фінaнсову потужність тa
професіоналізм нaціональних aгентів. Потрібне якомогa крaще
сприяння процесaм концентрaції тa центрaлізaції нaціонaльних
фінaнсово-кредитних інститутів. А тaкож поширити сучaсні
оргaнізaційні тa пaртнерські форми інтегрaції, які сприятимуть
зaпровaдженню міжнaродних стaндaртів фінaнсового менеджменту з
метою підвищення ефективності упрaвління фінaнсовими ризикaми.
УДК 657
Савчук О.О., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПДВ: АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Із прийняттям Податкового кодексу розпочато податкову
реформу, спрямовану на демократизацію податкової системи,
дотримання принципу добровільності сплати податків, створення
сприятливих умов оподаткування, активізацію інвестиційної
діяльності, скорочення витрат платників податків та держави на
адміністрування податкових платежів.
В Україні ПДВ – один із головних податків податкової системи
країни, тому він є предметом широких дискусій серед науковців через
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зниження його бюджетонаповнюючої ролі.
Питання функціонування ПДВ часто виступали предметом
досліджень вчених та науковців і розглядались у працях О. Данилова,
А. Дриги, Б. Карпінського, В. Копилова, І. Луніної, І. Лютого,
В. Мельника, Л. Новицької, М. Петренка, С. Салівона, А. Сігайова та
інших
На думку окремих науковців, прийняття Податкового кодексу
України дає можливість поліпшити адміністрування ПДВ, зокрема,
щодо здійснення бюджетного відшкодування. Незважаючи на значну
кількість наукових праць, присвячених податку на додану вартість,
питання вдосконалення все ще залишаються актуальними і до
сьогодні.
Метою статті є аналіз сучасного стану податку на додану
вартість та перспектив його розвитку.
Податок на додану вартість – непрямий податок, який
нараховується та сплачується відповідно до норм Податкового
кодексу України, а саме розділу V [1].
Наявність податку є однією з обов‘язкових умов вступу країн до
Європейського Союзу. З метою поповнення державного бюджету
податок на додану вартість було введено і в Україні. На початку 90-х
років його ставка складала 28%, на сьогоднішній день її зменшено до
20%. Податковий кодекс України передбачає подальше зменшення
ПДВ до 17% з 1 січня 2014 року [2; 3].
Позитивною тенденцією податку на додану вартість є бюджетне
відшкодування. Відповідно до підпункту 14.1.18 статей 14
Податкового кодексу України (ПК) бюджетне відшкодування – це
відшкодування негативного значення ПДВ на підставі підтвердження
правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами
перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне
відшкодування в порядку і за критеріями, визначеними в розділі V
Кодексу.
Сума ПДВ, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або
бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою
податкового зобов'язання звітного податкового періоду і сумою
податкового кредиту такого звітного податкового періоду. Згідно з
ПК, як і Законом про ПДВ, позитивний результат звітного періоду
підлягає сплаті до бюджету, а негативний – зменшує податковий борг
або переноситься на наступний період (пункти 200.1-200. 3 статті 200
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ПК), і лише якщо в наступному періоді результат знову виявиться
негативним, можна розраховувати на бюджетне відшкодування.
Крім того, враховані норми, що матимуть вплив на
відшкодування ПДВ платникам податку.
Позитивний вплив на зменшення відшкодування ПДВ,
направлений на покращення адміністрування податку, зокрема:
- подання платниками з податковою декларацією копію реєстрів
податкових накладних в електронному вигляді;
- анулювання реєстрації платників ПДВ у разі внесення запису
до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб про відсутність
юридичної або фізичної особи за її місцем знаходженням, а також,
якщо установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку,
за рішенням суду визнані недійсними, що дозволить запобігти
безпідставному відшкодуванню з бюджету.
При цьому, встановлення Податковим кодексом України
автоматичного відшкодування та відповідальності держави за
несвоєчасне відшкодування платникам податку на додану вартість з
державного бюджету позитивно вплине на своєчасне відшкодування
ПДВ.
Плюси цих критеріїв (пп. 200.19.6 ПКУ) стосуються:
чисельності працівників перевищує 20 осіб у кожному з останніх
чотирьох звітних періодів (кварталів); залишкової вартості (у
податковому обліку) власних основних фондів для ведення
задекларованої діяльності перевищує заявлену суму відшкодування за
попередні 12 місяців; рівня податкового навантаження з податку на
прибуток є вищим від середнього по галузі в кожному з останніх
чотирьох звітних періодів (кварталів) з податку на прибуток.
Зауважимо, що всі платники ПДВ заявляють відшкодування
однаково. Перевірка відповідності критеріям проводитиметься
податківцями в автоматизованому режимі протягом 15 календарних
днів після граничного терміну подання декларації.
Після перевірки кожного заявника на відповідність критеріям
податковий орган відправляє тим із них, хто не відповідає критеріям,
рішення із детальними поясненнями і розрахунками за критеріями,
значення яких не дотримано.
Таким чином, максимально можливий строк отримання
автоматичного відшкодування більше ніж у двічі коротший за
аналогічний строк отримання звичайного відшкодування (за умови
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проведення виїзної перевірки). Підприємство, яке відповідає
критеріям для автоматичного відшкодування, отримує відшкодування
максимум за 40 днів, а це перевага в 14 днів [4; 5].
Отже, нововведення, пов‘язані з прийняттям Податкового
кодексу, стали позитивним кроком на шляху вдосконалення механізму
відшкодування ПДВ. Так, автоматичне відшкодування ПДВ,
скорочуючи терміни отримання таких коштів, підвищує ліквідність та
платоспроможність вітчизняних підприємств, а отже, забезпечує
стабільне функціонування національної економіки. Проте головним
пріоритетом в напрямі вдосконалення бюджетного відшкодування
ПДВ повинен стати пошук шляхів вирішення проблеми зниження
податком бюджетонаповнюючої ролі, яка з року в рік набуває все
загрозливіших тенденцій.
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УДК 339.13.017: 634.1.076
Сало І.А., к.е.н., старший науковий співробітник
Інститут садівництва НААН
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПЛОДІВ
Питання формування товарної пропозиції конкурентоспроможної
плодової продукції у процесі трансформації у світову торгівлю,
особливо після вступу України в СОТ, є особливо актуальним. Це
вимагає
постійного
удосконалення
технологій
виробництва,
помологічних сортів плодових культур, підвищення якості та створення
належної бази зберігання продукції. З огляду на це, дослідження
розвитку світового ринку плодів, його основних економічних
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параметрів та факторів впливу потребують додаткової уваги.
Світовий ринок продукції садівництва розглядався вченими
лише частково, обмежуючись, як правило, аналізом динаміки окремих
показників або більш широко за одним з видів плодів чи ягід.
Практично відсутнім залишається комплексне вивчення ситуації на
світовому ринку плодів на прикладі окремих країн.
У світі за рівнем виробництва у 2011 р. переважали банани та
яблука – відповідно 107,1 та 75,5 млн. т. Третє місце займали
апельсини – 69,5 млн. т. Під цими плодовими насадженнями
зосереджені найбільші площі: під яблунею – 4,7 млн. га, бананами –
5,3 та апельсинами – 3,9 млн. га. Таким чином світовими лідерами за
показниками – площі, виробництво, урожайність серед плодів
вважаються банани, яблука та апельсини.
Основним виробником плодів серед країн світу за даними 20082011 рр. є Китай. Так, у 2011 р. його частка у виробництві яблук
становила 47,7% (36,0 млн. т). Лідерство Китаю у світі за
виробництвом плодів пояснюється перш за все наявністю дешевої
робочої сили, тоді як їх вирощування є достатньо трудомістким
процесом.
Особливе місце у раціоні харчування населення серед плодів
займають банани, навіть у тих країнах, де вони не виробляються, в т.ч.
і в Україні. Так, у світі у 2011 р. серед плодів найбільше на особу
припадало бананів – 15,3 кг.
В цілому, з підвищенням рівня виробництва плодів, між
країнами світу посилюється конкуренція за ринки збуту. Щорічно
збільшуються обсяги експортних та імпортних поставок – на 10-15%.
Основну частку в світовій торгівлі займають банани – 40-45% (1719 млн. т). Загалом експорт плодів становить близько 15% світового
виробництва, а це – 45-46 млн. т.
Світовим лідером імпортних поставок багатьох видів плодів є
Росія. Вартість плодів, що могли б в перспективі постачатися на
російський ринок з України становила у 2010-2011 рр. 1,51,8 млрд. дол. Безперечно, що для України Росія є найвигіднішим
покупцем плодової продукції з огляду на їх територіальне розміщення
та недостатню місткість ринку плодів. Основними світовими
експортерами плодів є Китай, Іспанія та США.
У країнах світу спостерігається варіація цін на плоди за роками.
Наприклад, ціни на яблука, у основного їх виробника Китаю у 2011 р.,
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порівняно з 2007 р., зменшилися на 24%, тоді як на інші плоди зросли,
зокрема, на груші, персики та нектарини відповідно в 3,5 та 2,9 раза. Це
пояснюється надто низьким рівнем їх виробництва на особу в рік.
Серед країн «великої вісімки» у 2011 р. найвищими ціни виявилися у
Японії – 2,9-5,4 тис. дол./т, де обмежена їх пропозиція і імпортуються
переважно банани та цитрусові. Найнижчі ціни у США та Італії – 0,51,0 тис. дол./т, що пояснюється наявністю найбільших обсягів
пропозиції плодів, яка формується за рахунок власного виробництва.
В цілому світовий ринок плодів характеризується несталою
кон‘юнктурою за різними видами плодів, незначним зростанням
виробництва та товарообігу. Зростання попиту на плоди
супроводжується посиленням конкуренції за ринки збуту та
збільшенням обсягів експортних та імпортних поставок. Встановлено,
що перші три лідерські позиції за рівнем виробництва плодів у світі
займають банани, яблука та апельсини. Очевидно, що за рівнем
виробництва та продаж плодів жодна з країн зрівнятися з Китаєм не
може. Спільним між країнами «великої вісімки» є те, що промисловим
садівництвом переважно займаються фермери. А особливістю у їх
ринковій інфраструктурі є розвинена система оптових ринків та
супермаркетів. У більшості країн все актуальнішим стає питання
продажу якісних плодів, які б відповідали міжнародним стандартам і
вимогам СОТ щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією.
Загалом функціонування та розвиток ринку плодів та зовнішньої
торгівлі практично у всіх країнах регулюється і підтримується
державою. Постійні коливання у тенденціях розвитку світового ринку
плодів викликають інтерес у його подальших теоретикометодологічних дослідженнях, аналізі та прогнозуванні розвитку.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ
Інтеграція України у світове економічне товариство зумовлює
необхідність удосконалення національної облікової системи, наближення її
стандартів до світових. Не залишилась без новацій і система обліку в
сільському господарстві. Зокрема, однією зі складових цього процесу стало
прийняття П(С)БО 30 «Біологічні активи». Як свідчить практика,
запроваджені у ПСБО 30 «Біологічні активи» нові методологічні засади
бухгалтерського обліку викликали численні труднощі облікової роботи та
не набули поширення у сільськогосподарських підприємствах . Однією з
причин цього є недостатнє наукове дослідження та відсутність практичних
роз'яснень щодо застосування окремих положень стандарту.
Дослідженням аспектів організації обліку поточних біологічних
активів тваринництва займаються такі науковці як Ф.Ф. Бутинець,
С.Ф. Голов, Л.К. Сук, Б.С. Гузар, В.Б. Моссаковський, О. П. Клименко
та інші.
Організація
бухгалтерського
обліку
активів
у
сільськогосподарських підприємствах включає сукупність заходів
щодо нагромадження, групування, систематизації та аналізу зведеної
інформації про господарські операції з надходження, руху і вибуття
таких активів в процесі господарської діяльності з метою прийняття
обґрунтованих і вчасних управлінських рішень.
Здійснивши дослідження наукових публікацій, в яких висвітлені
аспекти обліку поточних біологічних активів ми виділили наступні
основні проблеми:
1. Не чітка визначеність в об‘єктах бухгалтерського обліку і
відображення у статистичній звітності.
2. Незручне застосування аналітичних рахунків, що призводить
до використання субрахунків 2 і 3 порядків.
3. Неможливість застосування аналітики до біологічних
активів тваринництва оцінених за первісною і справедливою вартістю,
що призводить до зведення в обліку тварин на вирощування з різними
405

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

обліковими оцінками в одну групу, та ускладнює документальне
оформлення.
4. Нові форми первинних і зведених документів не набули
широкого практичного застосування.
5. Організація і ведення обліку здійснюється без використання
комп‘ютерних технологій.
6. В методичних рекомендаціях та в ПСБО 30 не чітко вказано
порядок оприбуткування тварин, одержаних у господарстві.
7. Включення до валового приросту живої маси масу всього
падежу є помилковим.
8. Застосування справедливої вартості оцінки біологічних
активів не набуло практичного впровадження, тому використання
планової собівартості є зручним замінником.
9. Із прийняттям нового стандарту вся організація і методика
бухгалтерського обліку біологічних активів ведеться за старими
вимогами, однак лише звітність складається за новими правилами.
На нашу думку, найбільш поширеною проблемою на
українських сільськогосподарських підприємствах є недотримання
вимог та не достатнє ознайомлення деяких бухгалтерів з вимогами
Методичних рекомендацій щодо застосування спеціалізованих форм
первинних документів з обліку довгострокових та поточних
біологічних активів № 73. Низька якість документального оформлення
операцій
з
біологічними
активами
бухгалтерами
сільськогосподарських підприємств спричиняє неточності у
інформації, яка надається менеджменту. Складання стандартизованого
пакету документів для обліку біологічних активів дозволяє спростити
перенесення даних у звітність, надати деталізовану інформацію про
активи керівництву підприємства, зменшити ймовірність допущення
помилок при відображень операцій в обліку.
Дане питання потребує подальшої уваги як з боку науковців так
і практиків.
1. Клименко О.П. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку поточних біологічних

активів тваринництва // Вісник ЖДТУ №1 (55), 2011 р. – с. 94-97
2. Сук Л.К. Облік поточних біологічних активів // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 9-

10. – С. 128-134.
3. Гузар Б.С., Загребельна Н.І., Головко Л.Л., Аніщенко Г.Ю. Особливості обліку

поточних біологічних активів тваринництва / Економіка АПК. − 2008. − № 3. –
С. 35-39.
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ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
При вивченні складних економічних процесів та явищ часто
застосовується моделювання.
Моделювання в наукових дослідженнях, яке почали
застосовувати ще в глибоку давнину, охоплює нині все нові й нові
сфери наукових знань.
Однак методологія моделювання розвивалась незалежно від
інших наук. Моделювання економіки як науковий напрям
сформувався в 60-ті роки XX століття.
У його основу, окрім економічних, покладено низку
фундаментальних дисциплін таких як математика, теорія ймовірності,
теорія систем, інформатику, статистику, теорією автоматичного
управління.
Термін «модель» походить від латинського слова «modulus» зразок, норма, міра.
Модель широко використовується в різних сферах людської
діяльності і має безліч значень.
Розглянемо трактування осново значення моделі: «модель» – це
об‘єкт що заміщує оригінал і відбиває найважливіші риси і
властивості оригіналу для даного дослідження, даної мети
дослідження за обраної системи гіпотез.
Моделювання є важливим інструментом наукової абстракції, що
допомагає виокремити, уособити та проаналізувати суттєві для даного
об'єкта характеристики (властивості, взаємозв‘язки, структурні та
функціональні параметри).
Для економіки, де неможливе будь-яке експериментування,
особливого значення набуває математичне моделювання.
Математична модель – це об‘єкт який створюється системним
аналітиком для отримання нових знань про об‘єкт-оригінал і відбиває
лише суттєві властивості.
Завдяки застосуванню потужного математичного апарату воно є
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найефективнішим і найдосконалішим методом.
У свою чергу, математичні методи не можуть застосовуватися
безпосередньо щодо дійсності.
На даний час неможливо уявити сучасну науку без широкого
застосування математичного моделювання.
Сутність цієї методології полягає в заміні вихідного об‘єкта
його образом математичною моделлю і подальшим вивченням моделі
на підставі аналітичних методів та обчислювально-логічних
алгоритмів, які реалізуються за допомогою комп‘ютерних програм.
У наш час математичне моделювання входить у третій
принципово важливий етап свого розвитку вбудовуючись у структуру
так званого інформаційного суспільства.
Математичні моделі, що використовуються в економіці, можна
поділити на класи за рядом ознак.
Залежно від особливостей об‘єкта моделювання та
застосованого математичного інструментарію виокремлюють такі
моделі:
макроекономічні та мікроекономічні;
теоретичні та прикладні;
статичні та динамічні;
детерміновані та стохастичні;
оптимізаційні;
моделі рівноваги тощо.
Математична модель, яка описує механізм функціонування
певної гіпотетичної економічної чи соціально-економічної системи,
називається економіко-математична модель.
Під
економіко-математичною
моделлю
розуміють
концентрований вираз найсуттєвіших економічних взаємозв‘язків
досліджуваних об‘єктів у вигляді математичних функцій, нерівностей
і рівнянь.
Одним із найважливіших аспектів у економіко-математичному
моделюванні, як і інших концепціях моделювання, є поняття
адекватності моделі.
За визначенням будь яка економічна модель є абстрактною, а
отже неповною.
Прикладами економічних моделей є моделі споживчого вибору,
моделі фірми, моделі економічного зростання, моделі рівноваги на
товарних, факторних і фінансових ринках тощо.
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ
Неэффективность
использования
топливно-энергетических
ресурсов России является наиболее важной проблемой уже в течение
длительного
времени,
что
обусловлено
технологическим
несовершенством основных производственных фондов, а также
необеспеченностью современными техническими средствами в области
использования энергии и топлива.
Приоритетной задачей российской экономики является
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и
создание условий, необходимых для перехода экономики страны на
энергосберегающий путь развития.
Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов на
промышленных предприятиях способствует увеличению объемов
производства продукции и ее конкурентоспособности на внутреннем и
внешнем рынке.
Основными элементами расходования энергии на предприятии
являются отопление, освещение, вентиляция, хозяйственно-бытовые
нужды.
Большую долю расходов составляют потери, связанные с
использованием технологического оборудования.
Электричество является наиболее удобным и широко
распространенным видом энергии.
При генерировании электричества приблизительно треть первичной энергии преобразуется в электроэнергию, поэтому проблема ее
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эффективного использования является актуальной.
Необходимо рассмотреть пути повышения энергоэффективности
при использовании электричества наиболее распространенными
методами: системами искусственного освещения, электроприводами,
бытовыми устройствами.
Возможности экономии энергии определяются выбором
источников света.
Обычные лампы накаливания можно заменить на более
эффективные,
люминесцентные
лампы,
которые
потребляют
электроэнергии в 6 раз меньше.
Электропривод
в промышленности является основным
потребителем электроэнергии, особенностью которого является то, что
цена электроэнергии, расходуемой ежегодно средним двигателем, в 5 раз
превышает цену самого двигателя, что является мощным стимулом для
энергосбережения.
Наиболее эффективным способом регулирования потребления
электроэнергии электроприводами является изменение частоты
вращения, соответствие мощности двигателя нагрузке, использование
электронных преобразователей частоты с системой микропроцессорного
управления.
Чтобы уменьшить потребление энергии бытовыми приборами,
необходимо следить за их состоянием.
Все эти меры позволяют снижать энергозатраты, что имеет
огромное значение для производства в целом.
В итоге, под влиянием изменения всех элементов затрат
происходит снижение и полная себестоимость продукции.
Учитывая повышение стоимости энергоресурсов, логичным шагом
со стороны руководства предприятия должно быть продолжение курса на
снижение удельного веса энергозатрат в общей сумме себестоимости.
В перспективе промышленные предприятия должны перейти на
инновационный путь развития.
Таким образом, производство в современных условиях,
интенсификация механизированного и автоматизированного труда
предполагают привлечение значительных затрат энергетических
ресурсов.
Удовлетворение потребности в энергетических ресурсах при росте
тарифов на электроэнергию усложняется, из-за этого в издержках
производства доля энергетических затрат будет расти.
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Энергосберегающие технологии и мероприятия по экономии
электроэнергии призваны стимулировать снижение издержек
производства
продовольственных
товаров,
повышение
их
конкурентоспособности при прочих равных условиях.
Особенно это актуально с учетом вступления России в ВТО.
УДК 657.4
Саціна Г. І., ст. гр. ЕП-51
*Науковий керівник: Мишко О. А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
В умовах глобалізації економіки питання трансакційних витрат
набуває важливого значення, яке потребує подальшого вивчення.
Тенденція до зростання рівня трансакційних витрат актуалізує
потребу їх відокремленого обліку та контролю. Незважаючи на те, що
концепція трансакційних витрат активно розвивається вченимиекономістами, її облікові аспекти залишаються практично не
дослідженими.
В сучасних умовах господарювання посилюється науковий
інтерес до проблематики трансакційних витрат. Серед представників
економічної науки, що розглядали окремі питання щодо проблем
визначення, регулювання та аналізу трансакційних витрат, можна
виділити: Н.О. Гончарову, О.Л. Матвєєву, І.Г. Паженську,
І.Б. Садовську, Н. Г. Сапожнікову, Я.В. Зінченко, Р.І. Капелюшнікова,
І.С. Коропецького, С.В. Кузьминова, К. Ерроу, Р. Коуза, Д. Норта,
Д. Алена, С.Чана і Дж. Робертса та ін.
Збільшення частки трансакційних витрат в складі витрат
підприємства призводить до необхідності здійснення ретельної оцінки
даних витрат з метою їх подальшої оптимізації. Щодо питання про
організацію обліку трансакційних витрат найбільш оптимальним
шляхом узагальнення інформації про них є накопичення інформації на
окремому рахунку. Але проблема облікового відображення
трансакційних витрат на рахунках бухгалтерського обліку в тому, що
в кожному обліковому об‘єкті закладена частина трансакційних
витрат, тобто цей вид витрат розсіяний між різними частками майна і
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зобов‘язнь підприємства. І завдання, яким саме шляхом здійснити
системне узагальнення інформації про ці витрати, нині залишається
невирішеним.
Загалом можна визначити такі основні проблеми відображення в
обліку трансакційних витрат :
трансакційні витрати розосереджені між різними обліковими
об‘єктами, що ускладнює їх узагальнення;
найбільш ефективним з позицій підтримання економічної
стійкості підприємства вважається проведення аналізу трансакційних
витрат не за фактичними даними, а очікуваними, прогнозними з
метою оптимізації їх рівня;
значна частина трансакційних витрат має нелегальний
характер і через ці причини взагалі не фіксується в системі
бухгалтерського обліку, хоча здійснює навантаження на бізнес;
частина трансакційних витрат є неефективною за суттю, що
зрозуміло без будь-якого додаткового аналізу, але у суб‘єкта
господарювання відсутня можливість впливати на їх рівень.
У зв‘язку зі складністю зібрання даних про трансакційні витрати
сучасні науковці все частіше висувають пропозиції щодо
відображення трансакційних витрат як нового об‘єкта в системі
рахунків бухгалтерського обліку. Існують наступні підходи до
бухгалтерського відображення трансакційних витрат:
1. Побудова нової неоінституційної моделі бухгалтерського
обліку – передбачає докорінну зміну існуючої в Плані рахунків
класифікації витрат і поділ сукупних витрат підприємства на
трансформаційні та трансакційні ;
2. Введення до системи рахунків синтетичного рахунку-екрану
«Трансакційні витрати (узагальнюючий)» – передбачає акумулювання
витрат на одному рахунку і здійснення їх класифікації відповідно до
вимог управління
3. Відкриття субрахунків в розрізі трьох видів витрат:
адміністративних, збутових, інших операційних витрат для обліку
трансакційних витрат – передбачає доповнення процесу обліку витрат
програмним продуктом, який би дозволяв відстежувати трансакційні
витрати у відповідних господарських операціях;
Розглянуті проблеми обліку трансакційних витрат показали, що
питання облікового відображення даних витрат є недостатньо
дослідженим, тому для забезпечення побудови ефективної системи
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бухгалтерського обліку витрат підприємства потрібно розробити
комплексний підхід до облікового відображення трансакційних
витрат. Для того, щоб полегшити ведення обліку даного виду витрат,
пропонується накопичувати їх на аналітичному рахунку, який буде
мати назву «Трансакційні витрати». Можна стверджувати, що
проблеми обліку і аналізу трансакційних витрат мають широкий
характер і вони потребують подальшої уваги з боку науки, і містять
багато цікавого для пошуку резервів стабільності підприємства.
УДК 657
Свередюк А.І., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОПТОВОЇ ТА
РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Порядок організації та здійснення торговельної діяльності в
Україні передбачає виконання суб‘єктами господарювання певних
вимог і норм, встановлених чинним законодавством. Ці вимоги і
норми залежать від багатьох чинників; виду товарів, місць і форм
торгівлі, порядку розрахунку з покупцями тощо.
Торгівельна діяльність повязана з отриманням ряду дозвільних
документів, серед яких:
ліцензія (спеціальний дозвіл) – це державне свідоцтво, що
засвідчує дозвіл на право здійснення суб‘єктом підприємництва
окремих видів діяльності, яке видається органами державного
управління;
патент – це державне свідоцтво, яке засвідчує право суб‘єкта
підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого)
підрозділу займатися окремими видами підприємницької діяльності.
Сертифікація – це один з ефективних методів, що дозволяють на
підставі випробувань продукції у спеціалізованих лабораторіях
(центрах) забезпечити захист прав споживача шляхом надання йому
достовірної та об‘єктивної інформації про її властивості,
характеристики і відповідність стандартам. Сертифікація продукції
здійснюється уповноваженими на це органами із сертифікації –
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підприємствами, установами й організаціями з метою:
запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя,
здоров‘я і майна громадян та навколишнього природного середовища;
сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції;
створення умов для участі суб‘єктів підприємницької
діяльності у міжнародній економічній, науково-технічній співпраці і
міжнародній торгівлі.
Об‘єктом сертифікації є не торговельна діяльність, а продукція,
призначена для продажу.
Патентуванню та сертифікації притаманні, як і ліцензуванню
негативні риси, головним чином, з боку державних органів, які їх
здійснюють. Так, процедура патентування в нас дуже громіздка,
включає в себе подання значної кількості документів, що часто
призводить до зловживань з боку державних податкових органів.
Щодо сертифікації, то за кордоном, як правило, існує система
визнання стандартів інших країн. До того ж сама процедура
сертифікації займає не два місяці, як в Україні (це якщо подані
документи відповідають усім вимогам), а десять днів.
Що стосується перспективних напрямків оптової та роздрібної
торгівлі, то майбутнє у цій сфері належить електронній комерції.
Придбання товарів та послуг в системі електронної комерції
відбувається наступним чином: підприємство встановлює постійно
працюючий комп‘ютер – сервер з виходом до Інтернет і спеціальне
програмне забезпечення (створює так званий віртуальний магазин). На
екрані комп‘ютера потенційний клієнт бачить рекламне оголошення з
декількома варіантами вибору. Вибір одного з них веде до сторінки з
іншою інформацією на екрані і так далі. Клієнт має можливість
розглядати товар в трьох проекціях, отримувати додаткову
інформацію та робити замовлення.
Електронний магазин – це адреса в Інтернеті за якою
підприємство рекламує і продає товари або послуги іншим
користувачам мережі. Електронний магазин – це об‘єднання двох
складових: комп‘ютерних даних та електронного розташування цих
даних з метою ведення бізнесу в мережі Інтернет.
3 точки зору руху товарів і послуг, знайомства з ними
потенційних покупців електронні магазини виконують ті ж функції,
що і звичайні види реклами. Однак, на відміну від них, електронний
магазин не припиняє свою діяльність після того, як до нього зникне
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інтерес, який відбувається, наприклад, з газетною рекламою. Він буде
працювати незалежно ні від чого, пропонуючи свої послуги стільки
часу, скільки запланує продавець, не обмежуючи відвідувачів часом
перегляду. Електронні магазини також пропонують інтерактивні
засоби спілкування з покупцем, які базуються на мультимедіатехнологіях, включаючи обробку замовлень.
ІІринцип організації оптової електронної торгівлі між
організаціями в Інтернет дуже простий. Для цього достатньо створити
веб-сайт, на якому дистриб‘ютори замовляють потрібні їм товари з
дотриманням необхідних заходів безпеки.
У порівнянні з звичайним магазином, електронний має багато
переваг для продавця: збільшення обсягів продажу завдяки створенню
додаткової торгової точки; розширення ринку збуту; зменшення
витрат на збут (витрати на переміщення і торгівлю товарами або
послугами через електронний магазин менше, ніж через звичайний,
оскільки торгові витрати можуть бути знижені); торгівля з іншими
країнами; можливість працювати у будь-якій точки земної кулі, так як
Інтернет функціонує 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на
рік без перерв; можливість мати декілька не пов‘язаних між собою
проектів; можливість конкурувати на рівних з корпораціями-гігантами
і при цьому бути успішним; можливість забезпечення більш високого
рівня сервісу для покупців.
Отримати прибутки від відкриття магазину в Інтернет можуть
практично будь-які підприємства.
В кожній країні особливості торговельної діяльності
зумовлюють різноманітні фактори: економічна ситуація в країні,
формування нових видів економічних взаємовідносин між суб‘єктами
господарювання, податкова політика, зміна потреб і поведінки
покупців, розвиток нових форм торгівлі тощо. Торгівля – це свого
роду каталізатор змін, що відбуваються у виробництві та споживанні в
умовах ринку. Саме тому в Україні кількість торговельних
підприємств зростає з кожним роком.
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та
доповненнями .
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом
МФУ від 10.01.07р. № 2.
4. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від
01.06.2000 р. № 1775-III/
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УДК 657
Семенченко К.І., ст.гр. ОіА-10-1
*Науковий керівник: Кондрашова Т.М., к.е.н., доцент
Донецького державного університету управління
ОБЛІК ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ЗА МСФЗ
Підприємству важливо вірогідно оцінити обсяг запасів, що
знаходяться на підприємстві, так як дефіцит запасів викликає зупинку
виробництва, а надлишок запасів призводить до збільшення витрат на
їх зберігання, неотримання можливих доходів через заморожування
фінансових ресурсів у запасах. У зв'язку з цим необхідно знайти
оптимальний обсяг запасів, який буде знаходитися на підприємстві.
Згідно з МСФЗ 2 запаси – це активи, які:
удержуються для продажу за умов звичайної господарської
діяльності;
перебувають в процесі виробництва для такого продажу;
бувають у формі основних чи допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Існує декілька загальноприйнятих методів оцінки вибуття
запасів, яка списується на собівартість реалізованої продукції:
1) метод суцільної ідентифікації – єдиний
метод, при
застосуванні якого відображений у бухгалтерському обліку вартісний
потік повністю відповідає фізичному потоку цінностей, що
обліковується. Зазвичай використовують на підприємствах, що
виготовляють і продають дорогоцінні товари (Польша, Португалія,
Іспанія, Великобританія);
2) метод середньої вартості – середня вартість визначається
діленням загальної вартості товарів для продажу на кількість одиниць
товарів для продажу (Франція, Швейцарія, Італія, Великобританія);
3) метод списання перших надходжень – FIFO - базується на
припущенні, що одиниці запасів, які надійшли першими, першими і
відпускаються (Німеччина, Люксембург, Швейцарія, Італія, Іспанія);
4) метод списання останніх надходжень – LIFO – базується на
тому, що одиниці товару, придбані останніми, реалізуються першими,
тобто запас товарів на кінець звітного періоду складається з
початкових запасів і перших надходжень (Швейцарія, Італія, США).
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Методи оцінки вибуття запасів, преваги та недоліки їх
використання в зарубіжних країнах наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Методи оцінки вибуття запасів
Метод
Суть метода
Переваги та недоліки
найбільш точний метод;
трудомісткість методу;
для кожної одиниці
Метод
однакові запаси
запасів використовують
суцільної
обліковуються за різною
спеціальне маркування,
ідентифікації
вартістю, що не завжди
яке дозволяє визначити її
зручно
собівартість
дає об‘єктивну картину
у період підвищення цін
руху ТМЦ на
метод призводить до
Метод
підприємстві;
того, що підприємства
середньої
чистий прибуток має
оголошують більший
вартості
середнє значення, який
прибуток, ніж
буде найбільш
справедливий
відповідати фактичному
у період зростання цін
запобігає можливості
підприємства
маніпулювання
оголошують більший
прибутком;
прибуток, ніж справжній;
в період постійного
Метод FIFO
завищує фінансові
зростання цін метод надає
результати, що в умовах
найбільш високий з
інфляції призведе до
можливих рівень чистого
зниження частки
доходу
купівельної вартості
в період інфляції зменшує
в період інфляції дає
податки;
менший прибуток;
при дотриманні
Метод LIFO
великий залишок запасів
принципів дає більш
на кінець звітного
справедливу оцінку
періоду;
собівартості і прибутку
Підприємству важливо вибрати саме той метод, який найбільш
відповідає його вимогам, тому що дані методи призводять до різних
результатів, що мають певні наслідки у фінансовій звітності і
впливають на величину прибутку як поточного, так і наступного року.
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Таким чином, методи оцінки є загальноприйнятими
бухгалтерськими методами, проте їх використання не завжди
відповідає
системі
нормативного
регулювання
податкових
розрахунків.
УДК 33.332.1
Семенченко Ю.Р., ст. гр. ЕП-11
*Науковий керівник: Ковальська Л.Л., д.е.н., профессор
Луцький національний технічний університет
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ
На сучасному етапі, для успішного розвитку економіки необхідна
стабільність та розвинутий ринок малого та середнього бізнесу. В Україні
в цілому і в регіоні, зокрема, малі та середні підприємства працюють не
завжди ефективно. Як доводить практика, дуже ризиковано розпочинати
свій бізнес з нуля. Більш надійним є використання вже готових проектів,
тобто тих, які пропонують франчайзери.
Під франчайзингом розуміється договір, за яким компанія
(франчайзер) продає третій особі (франчайзі) франшизу - права на
виробництво та надання послуг під її контролем продуктів, рецептури,
технологій, організаційних схем, принципів ціноутворення товарів, а
також надання послуг під торговою маркою і відповідно до стандартів
компанії-продавця. На основі цього договору створюються виробництва,
розгортаються роздрібні, сервісні та інші мережі.
Сьогодні, при аналізі можливих інвестицій на перший план
виходить не рентабельність, а надійність бізнесу. Суть франчайзингу
саме в тому, що підприємець починає власний бізнес за всебічної
підтримки досвідченого партнера і миттєво набуває лояльних
споживачів. Така допомога особливо важлива в умовах кризи, коли
тактика ведення бізнесу стає більш агресивною при максимальній
економії ресурсів.
У період кризи найбільш популярні франшизи економ-класу: їх
беруть невеликі виробничі підприємства малого бізнесу, недорогі пункти
громадського харчування, торгівельні точки, що пропонують товари за
зниженими цінами тощо.
Франчайзинг має найбільш привабливі показники ефективності 418
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хорошу швидкість розвитку бізнесу, невисокі ризики, максимальну
прибутковість при мінімальному обсязі інвестицій. Отож, франчайзинг
виконує функцію корпоративної стратегії розвитку малого та середнього
підприємництва. Саме тому на сьогоднішній день він є дуже
перспективним і ефективним.
УДК 657
Симінська О.Р., ст. гр. ОАС-12
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Проблема відображення власного капіталу відповідно до
потенціалу підприємств сільського господарства є важливою як з
наукового, так і практичного погляду, оскільки вона поки що не
вирішена. Зокрема, як неодноразово підкреслює академік П.Т. Саблук,
у складі функціонуючого капіталу не рахується вартість землі [3,
с. 34]. На сільськогосподарських підприємствах здебільшого взагалі
не приділяють уваги забезпеченню точності відображення в
бухгалтерському обліку реальної суми власного капіталу, що є
стереотипом, успадкованим від адміністративно-командної економіки.
Економічні
дослідження
природи
капіталу,
його
функціонування в кругообігу ґрунтовні, але проблема облікового
забезпечення
змін
власного
капіталу,
особливо
на
сільськогосподарських підприємствах, досліджується недостатньо.
Реальний власний капітал сільськогосподарського підприємства
постійно змінюється, що зумовлено специфічними особливостями
галузі. Внаслідок обмеженості земельних ресурсів тенденцією є
постійне зростання вартості сільськогосподарських угідь.
Існуюча методика бухгалтерського обліку власного капіталу
ґрунтується на фінансовій концепції збереження капіталу, за якою він
вважається незмінним, оскільки активи підприємства мають
обліковуватись за їх історичною вартістю [1, с. 92].
Аналітичне осмислення даної проблеми дає підстави вважати,
що більш адекватною фінансовій концепції збереження власного
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капіталу на сільськогосподарських підприємствах у сучасних умовах є
теорія динамічного балансу Е. Шмаленбаха, оскільки вона забезпечує
можливість відображати рух капіталу на різних фазах його кругообігу
[3, с. 305].
Насамперед треба зазначити, що в ринкових умовах змінюється
„вартість‖ кожного підприємства, оскільки всі активи, узагальненим
уособленням яких є статутний або пайовий капітал, є таким же
товаром, як і будь-які інші. Адже вони складаються з таких самих
предметів і засобів праці, які призначені для продажу. Таким чином,
закон попиту-пропозиції, на основі якого формуються ціни на
продукцію, товари, роботи і послуги, неминуче зумовлює динамічні
зміни вартості активів підприємств, урівноважуючи попитпропозицію в даному випадку вже стосовно сукупної їх вартості
загалом.
Таким чином, через те, що ціна активів у ринкових умовах не
може бути постійною, неминуче змінюється і їх загальна вартість.
Звісно,
що
забезпечити
адекватне
відображення
в
бухгалтерському обліку змін власного капіталу у відповідності з
впливом закону попиту – пропозиції неможливо, бо ці зміни є
перманентними. Наприклад, вартість запасів зерна може змінюватись
декілька разів упродовж року, інколи навіть всередині місяця. Але й
не можна погодитись із тим, що власний капітал залишається
незмінним багато років, оскільки на рахунках 40 „Статутний капітал‖
чи 41 „Пайовий капітал‖ відображена сума, яка зафіксована у
статутних документах ще при створенні підприємства.
З переходом до ринкових відносин та реформуванням власності
сума статутного капіталу сільськогосподарських підприємств
фіксується в установчих документах, які реєструються в органах
влади.
Будь-які зміни такого капіталу повинні бути внесені у згадані
документи, а останні перереєстровані в органах влади і заново подані
контролюючим органам – податковій інспекції, фонду державного
майна, комісії з цінних паперів тощо.
Отже, на наш погляд, будь-які зміни власного капіталу сільськогосподарських підприємств повинні бути адекватно відображені на
відповідних рахунках бухгалтерського обліку: 40 „Статутний капітал‖
або 41 „Пайовий капітал‖ чи 42 „Додатковий капітал‖ – залежно від
форми власності на підприємстві, – не дивлячись на додаткові витрати
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пов‘язані з коригуванням установчих документів.
Зважаючи на важливість розглянутої проблеми, перспективність
її подальших досліджень очевидна, оскільки вирішити її можна лише
об‘єднавши зусилля економістів, юристів, бухгалтерів.
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довгострокових активів / Л.Т. Ловінська // Фінанси України, 2006. – С. 92-100.
2. Саблук П. Т. Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в
Україні в постіндустріальний період / П. Т. Саблук – К.: ННЦ ―ІАЕ‖ УААН, 2008. –
100 с.
3. Соколов Я. В. Бухгалтерский учѐт: от истоков до наших дней / Я. В. Соколов – М.:
Аудит ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
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Скиба Г.І., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва»
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ - ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкових перетворень в економіці України, які
характеризуються посиленням процесів глобалізації, загостренням
конкуренції, виникає необхідність пошуку нових шляхів підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. При цьому
конкурентоспроможність підприємства залежить, у першу чергу, від
його здатності задовольняти запити споживачів продукції,
найважливішим параметром оцінки якої є якість. Покращення якості
продукції є одним із центральних шляхів інтенсивного розвитку
економіки країни, осередком економічного росту, ефективності
суспільного виробництва. У ринковій економіці проблема якості є
головним чинником покращення рівня життя, економічної, соціальної
й екологічної безпеки.
Серед найбільш вагомих досліджень, які висвітлюють певні
аспекти теорії і практики забезпечення якості продукції як
пріоритетного фактора забезпечення конкурентоспроможності
підприємства, слід відзначити праці таких дослідників як Г. Азоєв,
Ф. Найт, В.Л. Дикань, А. Машнов, Т. Загорна, О. Дубров, С. Климент,
421

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

П. Лайко, П. Саблук, А. Лисецький, Г. Чернюк та інші. Проте слід
зазначити, що багато питань досі залишаються нерозв‘язаними та
дискусійними. Враховуючи те, що деякі аспекти якості продукції
харчування, як фактора забезпечення її конкурентоспроможності,
недостатньо враховані або ж носять проблемний характер доцільно
більш детально дослідити ці питання.
Конкурентоспроможність товару є головною умовою
конкурентоспроможності фірми на ринку і важливою основою
прибутковості її діяльності. Критерій конкурентоспроможності товару
- це якісна та (або) кількісна характеристика продукції, що виступає
основою для оцінки її конкурентоспроможності.
Якість як головна характеристика товару – це здатність
фірмового товару виконувати свої функції. Рівень якості – відносна
характеристика, заснована на порівнянні показників якості продукції й
аналога конкурента. Класифікація показників якості товарів: за
кількістю властивостей, що характеризуються (одиничні; комплексні);
за формою представлення (абсолютні; відносні); за типом
властивостей (призначення; ергономічні; надійності; безпеки;
екологічні; естетичні). Етапи визначення рівня якості товарів:
встановлення номенклатури показників якості товару; визначення
чисельних значень показників і встановлення їх значущості;
розрахунок комплексного узагальненого показника якості товару;
визначення рівня якості товару.
Стабільність рівня якості товарів визначається значеннями
показників якості. Види стабільності якості: стабільність значень
показників якості в межах партії, що випускається, і коливання
значень показників від партії до партій – «стабільність в обсязі»;
стабільність значень показників якості в період використання
(експлуатації) – «стабільність в часі». Показники стабільності якості:
рівень браку, число повернень бракованих партій, число і сума
рекламацій; незмінність ряду органолептичних характеристик.
Найефективнішим інструментом забезпечення високого рівня
якості продукції і, на цій основі, підвищення конкурентоспроможності
підприємства є управління якістю. Управління якістю, що забезпечує
високий рівень задоволення вимог і очікувань споживачів, визначено
найважливішою передумовою отримання конкурентних переваг
підприємством будь-якого виду діяльності та форми власності.
Метою впровадження системи управління якістю на
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підприємстві доцільно вважати створення умов для забезпечення
необхідного рівня якості продукції при мінімальних витратах.
Вбачається необхідним доведення ідеї поліпшення якості продукції до
кожного працівника, створення гуртків з якості в підрозділах
підприємства з метою уникнення опору при впровадженні системи
управління якістю. Це дасть змогу при реалізації стратегії
впровадження системи управління якістю уникнути труднощів,
пов‘язаних з організаційними, технічними, кадровими та іншими
змінами.
Отже основним завданням кожного підприємства є підвищення
якості продукції й надання послуг, які повинні: відповідати чітко
визначеним потребам; задовольняти вимоги споживачів; відповідати
встановленим стандартам і технічним умовам; відповідати чинному
законодавству країни та вимогам суспільства; пропонуватися
споживачеві за конкурентоспроможними цінами; орієнтуватися на
отримання прибутків.
УДК 330.4(075.8)
Сковера А.А., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
При вивченні складних економічних процесів та явищ часто
застосовується моделювання. Економіко-математичне моделювання є
спробою формалізувати процес прийняття рішення, тобто застосувати
під час цього процесу точні математичні методи.
За висловлюванням К. Маркса: «Наука досягає досконалості
коли їй вдається користуватися математикою».
Практичні завдання економіко-математичного моделювання:
по-перше, аналіз економічних об‘єктів і процесів; який дає
поглиблене вивчення об‘єкту дослідження і також спрямоване на
отримання нових знань про цей об‘єкт.
по-друге, передбачення розвитку еконо-мічних процесів та
прогнозування наслідків від тих чи інших заходів (про-гнозувати
доходи та видатки, науково обґрунтувати необхідні зміни у фіскальній
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по-літиці);
по-третє, вироблення управлінських рішень на всіх рівнях
господарської ієрархії управління.
Cлід відзначити, що модель - це спеціально створений об‘єкт, на
якому відтворюються певні характеристики досліджуваного явища.
Ч. Лейв і Дж. Марч дають таке визначення моделі: «Модель – це
спрощена картина реального світу, що володіє деякими, але не всіма
його властивостями. Вона являє собою безліч взаємопов‘язаних
припущень про світ.
Існують різні форми зображення математичної моделі:
інваріантна форма – зображення математичної моделі
без-відносно до методів, за допомогою яких може розв‘язуватись
поставлена задача моделювання;
алгоритмічна форма – зображення математичної моделі у
вигляді послідовності дій (симплекс-метод);
аналітична форма – зображення математичної моделі у
вигляді формул та співвідношень між математичними виразами;
схемна форма – зображення математичної моделі у вигляді
графів, таблиць, діаграм.
Моделювання – це конкретне відтворення цих характеристик,
що дає змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення
експериментів над ним. У цьому відношенні дуже плідним видається
визначення, запропоноване американськими вченими Р. Гарретом і
Дж. Лондоном. Відповідно цим авторам, моделювання є «робоче
подання певних рис реальних або гіпотетичних подій і процесів», який
виконують відповідно до відомими або прийнятими методиками,
процедурами та вихідними даними, а також за допомогою різних
методів і обладнання.
Прикладами економічних моделей є моделі споживчого вибору,
моделі фірми, моделі економічного зростання, моделі рівноваги на
товарних, факторних і фінансових ринках тощо.
Розглядаючи процес побудови моделі, то він складається з таких
етапів:
1) формулюються предмет і мета дослідження;
2) у досліджуваній економічній системі виокремлюються
структурні чи функціональні елементи, що відповідають поставленій
меті, визначаються найважливіші якісні характеристики цих елементів;
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3) словесно, якісно описуються взаємозв‘язки між елементами
моделі;
4) вводяться символічні позначення для відповідних характеристик
економічного об‘єкта та формалізуються, наскільки можливо,
взаємозв‘язки між ними, тим самим формалізується (описується мовою
математики) математична модель;
5) виконуються розрахунки за математичною моделлю та
аналізуються отримані результати.
Отже, моделювання є важливим інструментом наукової абстракції,
що допомагає виокремити та проаналізувати суттєві для даного об‘єкта
характеристики (властивості, взаємозв‘язки, структурні та функціональні
параметри). Використання економіко-математичного моделювання на
базі широкого розповсюдження є одним з найважливіших важелів
підвищення якості та чіткості економічних рішень.
1. Ахременко А.С. Динамічний підхід до математичного моделювання політичної
стабільності / А.С. Ахременко // Поліс. – 2009. – №3. – С. 105-112.
2. Бородін С.А. Эконометрика: учеб. пособ. / С.А. Бородін. – Минск: Новое знание,
2001. – 408 с.
3. Леванскій В.А. Моделювання в соціально-правових дослідженнях / В.А. Леванскій.
– М., 1986.

УДК 658.13
Скрипник Н.Ю., ст. гр. ОіА-13м-2
*Науковий керівник: Мехедова Т.М., к.держ.упр.
Донецький державний університет управління
ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
Проблема аналізу фінансового стану підприємства та його
оцінки залишається актуальною в будь-який період часу. Його
проведення дозволяє усебічно і комплексно дослідити фінансовий
стан суб‘єкта, обґрунтувати ефективні управлінські рішення щодо
розробки та реалізації фінансової політики, спрямованої на
досягнення стратегічних цілей розвитку, допомагає визначити рівень
конкурентоспроможності і місце підприємства в економічному
середовищі
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При своєчасній розробці та впровадженні заходів, які
спрямовані на поліпшення фінансового стану в довгостроковому
періоді, підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал,
відновити платоспроможність та прибутковість. Тільки за умови
систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією
про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до
подальшого розвитку стає можливим запобігання виникнення
негативних кризових явищ на підприємстві.
За допомогою проведення оцінки фінансового стану
підприємства можуть бути вирішені такі завдання:
1) дослідження рентабельності та фінансової стійкості
підприємства;
2) дослідження ефективності використання майна (капіталу)
підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними
коштами;
3) об‘єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності,
платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;
4) оцінка становища суб‘єкта господарювання на фінансовому
ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;
5) аналіз ділової активності підприємства та його становища на
ринку цінних паперів;
6) визначення ефективності використання фінансових ресурсів;
7) оцінка майнового стану підприємства: вартість, структура та
джерела формування майна;
8) визначення показників фінансової стійкості і автономності
підприємства;
9) оцінка платоспроможності підприємства.
Інформацією для аналізу фінансового стану є: баланс
підприємства (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів,
звіт про власний капітал, звіт з продукції, а також матеріали
маркетингових досліджень та аудиторських перевірок.
Найпоширеніші
прийоми
фінансового
аналізу,
які
використовуються при оцінці фінансового стану підприємства,
наступні: горизонтальний, вертикальний, факторний, трендовий,
порівняльний,
коефіцієнтний,
економіко-математичний,
маржинальний, стохастичний, функціонально-вартісний.
Частіш за все під час аналізу фінансово-господарської
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діяльності фахівці використовують горизонтальний, вертикальний та
коефіцієнтний фінансовий аналіз (84,6 %). Економіко-математичні та
функціонально-вартісні прийоми використовуються в меншій
кількості випадків (7,7 %).
Систематичний фінансовий аналіз дає можливість виявити
проблеми функціонування у тенденції, тобто дозволяє визначити
оцінку показників у певні періоди діяльності підприємства, що дасть
більший об‘єм інформації.
Стійка діяльність будь-якого підприємства залежить як від
обґрунтованості стратегії розвитку, постійного і безперервного
фінансового контролю, ефективного використання всіх існуючих в
його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до яких
відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову
кон‘юнктуру.
Фінансовий аналіз, який був проведений якісно, дає змогу
підприємству оперативно виявляти та усувати проблеми,
прогнозувати фінансові результати, складати перелік конкретних
заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи суб‘єкта та
збільшення розміру прибутку. Систематична діагностика показників
підприємства надає можливість отримання та оцінки результатів
роботи в динаміці та адекватного проектування задач та методів
боротьби зі слабкими сторонами підприємства.
В умовах кризи вміння систематично відстежувати та оцінювати
свою діяльність є досить важливим для підприємств, які прагнуть бути
конкурентоспроможними на ринку.
УДК 657
Слівінська Ю., ст. гр. ОА- 41
*Науковий керівник: Писаренко Т.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
На виробничих підприємствах значну частку серед усіх видів
ресурсів займають саме матеріальні активи. При дослідженні категорії
―матеріальні активи‖ досить часто зустрічається поняття ―матеріальні
ресурси‖, тому для чіткого розмежування цих понять, вважаємо за
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необхідне визначити сутність цих понять. Матеріальні ресурси – це
матеріали, які є фізичними складовими товару, що експортується,
енергія, паливо та нафта, які використовуються у процесі виробництва, у
тому числі каталізатори, що споживаються у процесі їх використання з
метою одержання зазначеного товару. З точки зору бухгалтерського
обліку, матеріальні активи є дещо ширшим поняттям за матеріальні
ресурси [3].
Економічній сутності матеріальних активів підприємства
приділяли увагу ряд науковців, а саме: А.Н. Азріліян, А.Б. Борисов,
К.Д. Гордієнко, П.В. Іванюта, С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна,
О.П. Лугівська, Л.М. Тимошенко, О.А. Устенко, С.І. Юрій, інші.
Матеріальні активи є складовими активів підприємства. Зазвичай,
це є сукупність усіх ресурсів матеріального характеру, що фіксуються в
щорічному балансі підприємства. Матеріальними активами називають
основні та оборотні засоби виробництва, які використовуються (або
можуть бути використані) у виробничому процесі та формують його
матеріально-речову базу.
Основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів,
надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.
Оборотні засоби - засоби, що перебувають у розпорядженні
підприємства і можуть бути переведені в готівку протягом одного
виробничого циклу або року. Оборотні засоби включають запаси
матеріалів, залишки готової продукції, дрібне знаряддя праці з
тривалістю використання не меншою одного року, а також готівку;
грошові засоби, вкладені у виробничі оборотні й обігові фонди,
джерелами утворення яких є власні й прирівняні до них позикові й
залучені засоби [2].
За джерелами формування матеріальні ресурси поділяють на власні
та покупні, а за ступенем участі у процесі створення матеріальних благ та
послуг виділяють матеріальні ресурси основного виробництва,
обслуговування основного виробництва, управління виробництвом.
Матеріальні ресурси основного виробництва є такими, що безпосередньо
використовуються для виробництва продукції або при виконанні певних
технологічних операцій; на транспортних, ремонтних та допоміжних
роботах при зберіганні товарів і матеріалів використовують ресурси
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обслуговування основного виробництва. Засоби зв‘язку, друкарські та
інші являють собою матеріальні ресурси управління виробництвом [2].
Таким чином, можна зробити висновки. Засоби праці
характеризують ступінь оволодіння та підпорядкування сил природи
виробництву матеріальних благ; предмети праці поділяють на два види:
перший – речовини, що вперше відокремлюються працею від природи та
перетворюються на продукт, другий – сирі матеріали або сировина,
речовини, що пройшли обробку. Засоби та предмети праці по-різному
поводять себе у процесі відтворення: зміна предметів праці відбувається
людиною за допомогою засобів праці, при цьому оброблений предмет
праці може перетворюватись на засіб праці у іншому трудовому процесі.
1. Поважний О.С. Особливості визначення сутності та складу поняття «Оборотні
активи» / О.С.Поважний, Н.О.Крамзіна, Ю.В.Кваша. - Економічний простір - №12/2
- 2008р.- с. 41.
2. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: [У 2 т. Т. 1 / За ред. С.В.
Мочерного] / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій. – Львів: Світ,
2005. – 616 c., С.463.
3. Іванюта П.В. Управління ресурсами і витратами/ П.В.Іванюта, О.П.Лугівська:
[Навч. Посіб. / За ред. Д.е.н., роф. Іванюти С.М.]. –К.: Центр навчальної літератури,
2009 р.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
У зв'язку з переходом України до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку зростає значення фінансової
звітності як інформаційної бази оцінки господарської діяльності.
Власне фінансова звітність повинна давати, як зовнішнім так і
внутрішнім користувачам найповнішу інформацію про фінансовий
стан підприємства, результати його діяльності та рух грошових коштів
за звітній період. Поступовий перехід українських підприємств до
ведення обліку згідно з міжнародними стандартами обліку
супроводжувався численними науковими дискусіями та частими
змінами законодавства, метою яких було, з одного боку –
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гармонізувати ведення обліку та складання фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), з
іншого – скоротити розбіжності між бухгалтерським та податковим
законодавством. У дослідженні зроблено спробу критичного огляду
законодавчих змін та впровадження нових форм фінансової звітності
відповідно до НП(С)БО 1.
Питаннями відповідності звітності міжнародним вимогам і
стандартам та їх досконалому тлумаченню приділялась увага багатьох
провідних науковців, таких як Голов С.Ф., Костюченко В.М.,
Небильцова О.В., Ткаченко Н.М., Жовнер І.В. Бутинець Ф.Ф., Яцишин
Н.З., тощо
Слід погодитись і з Головим С.Ф., який визначає наявність
багатьох проблем щодо відмінностей між П(С)БО та МСФЗ, та
наводить низку суперечностей та невідповідностей між НПСБО 1 та
чинними міжнародними стандартами [1,п. 4 С. 3 – 8].
З
прийняттям
Національного
положення
(стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [4,
п. 73] відбулись чергові зміни у формах і структурі фінансової
звітності. Поряд із зазначеним національним стандартом, який
відмінив дію положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які
регулювали складання фінансової звітності (П (С) БО 1-6), при
заповненні та перевірці правильності складання фінансової звітності
застосовують Методичні рекомендації щодо заповнення форм
фінансової звітності [2] та Методичні рекомендації з перевірки
порівнянності показників фінансової звітності [5 С. 147 – 154]. Нові
форми фінансової звітності використовують як підприємства, що
застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, так і
підприємства, які ведуть бухгалтерський облік відповідно до
національних стандартів бухгалтерського обліку, за винятком
суб'єктів малого підприємства, які і надалі складають звітність за
спрощеною формою.
Концептуальна суперечність національних стандартів полягає у
їхньому спрямуванні на регламентацію бухгалтерського обліку, а не
щодо складання і подання фінансової звітності. МСФЗ виходять з
того, що оскільки інтерпретація фінансової звітності має бути
однаковою в різних країнах світу, то і самі МСФЗ мають охоплювати
не лише стандарти, а й приклади практичного впровадження. Так,
навіть щодо форм фінансової звітності, згідно національних
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стандартів, вони чітко регламентовані, в міжнародній практиці форми
звітності відповідають певним принципам і вимогам, але бланк форми
подається у довільній формі і відображаються зміни, виходячи з
поняття суттєвості. Такі відмінності пов‘язані з тим – що міжнародний
бухгалтерський облік, на відміну від українського, протягом багатьох
років обслуговував іншу господарську систему – ринкову. Відомо, що
в ринковій економіці діяльність підприємств спрямована на
отримання прибутку та збагачення власників підприємств, тому і
ведення бухгалтерського обліку здійснюється, насамперед, в інтересах
власників підприємств.
Існують вагомі причини, які поступово схиляють Україну до
переходу на міжнародні стандарти обліку. Найсуттєвішою серед них є
те, що такий перехід дозволить уникнути облікового хаосу, коли одне
підприємство формує звітність одночасно згідно національним та
міжнародним вимогам, що в свою чергу може ввести в оману чи
ускладнити розуміння інформації інвесторами, кредиторами та
іншими користувачами. Друга причина пов‘язана з тим, що одразу
виникають переваги для ринків капіталу, що надає можливість
швидше реагувати на коливання чи зміни в інформації. І, наостанок,
це суттєва допомога бухгалтерам і підприємцям у формуванні
швидкої, правдивої, достовірної інформації, веденні обліку та
складання звітності.
Однак перехід на МСФЗ вимагає вирішення ряду проблем, серед
яких є наступні:
- необхідність формування інституційних механізмів, що
забезпечують розроблення, впровадження МСФЗ і нагляд за їх
дотриманням на міжнародному, національному і регіональних рівнях,
а також забезпечення скоординованої роботи цих механізмів;
- потреба у вирішенні питань правового впровадження МСФЗ в
національну практику, розроблення нових нормативів і внесення змін
до діючої законодавчо–нормативної бази;
- необхідність чіткого розуміння сфери застосування МСФЗ на
національному рівні;
- необхідність вирішення технічних питань, пов'язаних як зі
специфікою МСФЗ, так і з національними особливостями [3].
Охарактеризовані зміни в законодавстві підвищують якість
облікової інформації, більш наближені до МСФЗ, проте є ще окремі
неврегульовані питання, які, зокрема, пов'язані із законодавством.
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Завдяки спільним зусиллям розвинутих країн поступово
створюється уніфікована система бухгалтерського обліку, тому МСФЗ
на сьогодні є найперспективнішою системою обліку в напрямку
масового застосування, введення та використання підприємствами
різних розвинутих країн світу. Впровадження міжнародних стандартів
фінансової звітності в Україні розпочато. Проте шлях цей не є
простим – існують багато проблем, розбіжностей та відмінностей
щодо впровадження в національну систему обліку принципів,
методів та положень, які використовуються в міжнародній практиці.
Найбільш оптимальним варіантом розвитку бухгалтерського обліку в
Україні є трансформація його методології відповідно до міжнародних
стандартів шляхом державного регулювання, що дозволить вчасно
вносити необхідні доповнення в них в мірі у розвитку міжнародних
стандартів.
1. Голов С.Ф. МСФЗ у форматі Мінфіну / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. –
2013. – № 4. – С. 3 – 8.
2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: наказ
Міністерствафінансів України від 28.03.2013 р., № 433. [Електронний ресурс]. –
Доступний з http://buhgalter 911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod.
3. Кузіна Р.В. Гармонізація фінансової звітності: міжнародний досвід та українська
практика
/ Р.В. Кузіна
//
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/12695.
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності": наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р., № 73.
5. Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників
фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 11.04.03 № 476.
[Електронний ресурс]. – Доступний з
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?
art_id=375395
Ужгородського університету. Економіка. – 2011. – Вип. 34. – С. 147-154.
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АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Найважливішим і найпершим джерелом отримання інформації
про фінансовий стан будь-якого суб‘єкта господарювання є фінансова
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звітність. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» фінансова звітність – це бухгалтерська
звітність, що містить інформацію про фінансове становище,
результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний
період. Фінансова звітність включає: баланс, звіти про фінансові
результати, рух грошових коштів, власний капітал та примітки до
звітів [1].
Звітність повинна містити лише доречну інформацію, оскільки
ця інформація впливає на прийняття рішень користувачами і дає їм
змогу оцінити минулі, теперішні та майбутні події. Тема аудиту
фінансової звітності є досить
актуальною на даним час і висвітлюється в роботах багатьох
вітчизняних вчених, таких, як: Ільченко О.О. Р.Л. Хом‘як, І. Л.
Цюцяк та багатьох інших.
Згідно з вимогами П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності» фінансова звітність повинна відображатися із дотриманням
таких її обов‘язкових характеристик як: зрозумілість, доречність,
достовірність і зіставленість [2].
Проведення аудиту фінансової звітності на підприємствах є
досить важливим. Це пов‘язано з тим, що з розвитком економіки
господарюючі суб‘єкти почали окрім основної діяльності інвестувати
вільні активи у фінансову та інвестиційну діяльність, тому тепер окрім
керівництва і колективу підприємства, фінансова звітність цікавить
вкладників капіталу, кредиторів, державні органи, на сам перед,
податкову службу, фондові біржі та ін. І так вже склалось, що в
умовах ринку пріоритетними є ті підприємства, звітність яких
підтверджена аудиторським висновком. Тому на даному етапі
розвитку аудиторських послуг в Україні значна увага повинна
приділятися саме аудиту фінансової звітності, а також на покращення
якості даних послух з перевірки фінансової звітності [3, с.46] .
Метою аудиту фінансової звітності є надання аудитору
можливості висловити свою незалежну думку про те, чи підготовлену
фінансову звітність в усіх її суттєвих аспектах відповідно до
встановлених стандартів, а також для встановлення її реальності та
достовірності згідно з вимогами чинного законодавства.
Під час аудиту фінансової звітності, аудитор повинен
керуватись такими нормативно – правовими документами, як Закон
України «Про аудиторську діяльність»; Закон України «Про
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Міжнародні
стандарти аудиту; Кодекс етики міжнародної федерації бухгалтерів;
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші.
Процес аудиту фінансової звітності поділяється на кілька етапів
які включають в себе: планування, вивчення, оцінювання,
встановлення достовірності та звітування. На етапі планування
необхідно розробити загальну стратегію і тактику, визначити строки і
обсяги аудиторської перевірки фінансової звітності. На етапі вивчення
необхідно здійснити попередній огляд та дати оцінку стану
бухгалтерського
обліку
та
фінансової
звітності
суб‘єкта
господарювання. Етап встановлення достовірності базується на
підтвердженні попередньо здійсненої оцінки про достовірність
інформації про активи, зобов‘язання, власний капітал, доходи, витрати
і фінансові результати. На завершальному етапі аудитор висловлює
думку про відповідність та достовірність систем та показників обліку
та звітності вимогам чинного законодавства[4, с.260].
Підтверджуючим документом відносно проведеного аудити
фінансової звітності є незалежний аудиторський висновок.
Позитивний аудиторський висновок є гарантією того, що наведені
дані реально та повністю відображають фінансовий стан підприємства
та результати його діяльності. Відповідно до таких підприємств
посилюється довіра інвесторів, кредиторів, що в свою чергу сприяє
прискоренню ділових стосунків [2, с.47].
Таким чином, аудит фінансової звітності виконує важливу
функцію відносно надання достовірної та точної інформації для
користувачів, на основі якої вони зможуть прийняти правильне
управлінське рішення. Завдяки аудиту фінансової звітності
підприємство забезпечить себе суттєвим зменшенням ризиків,
пов‘язаних з прийняттям рішень, а також підвищить довіру з боку
партнерів і забезпечить собі позитивний імідж.
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від
16.07.1999 р. № 996 – XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua
2. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Ільченко О.О. Використання нормативно-правових актів при аудиті фінансової
звітності / О.О. Ільченко // Управління розвитком. – 2011. – № 2 (99). – С. 46-48.
4. Хом‘як Р.Л. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб‘єктів / Р.Л.
Хом‘як, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк // Вісник національного університету "Львівська
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політехніка". – 2008. – № 623. – С. 259–265.
5. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту /
Войнаренко М.П., Пономарьова Н.А., Замазій О.В. – К.: Центр учбової літератури,
2010. – 488 с.
6. Немченко В.В. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та
внутрішнього аудиту / В.В. Немченко [ред. Редько О.Ю.] – К.: Центр учбової
літератури, 2012. – 540 с.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Вивчення наукових праць та практика господарської діяльності, а
також аналіз вітчизняної літератури свідчать про наявність великої
кількості поглядів науковців відносно класифікації дебіторської
заборгованості. На сьогодні не існує єдиного підходу до класифікації
дебіторської заборгованості. Так, зокрема відповідно до П(С)БО 10
«Дебіторська
заборгованість»
виокремлюється
довгострокова
дебіторська заборгованість; поточна дебіторська заборгованість [1].
Однак сьогодення вимагає висвітлення більш детальної класифікації цієї
заборгованості в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Залежно від імовірності погашення дебіторську заборгованість
розрізняють:
- із ймовірністю повернення в інтервалі 0,7 – 1,0 (заборгованість,
що потенційно може бути погашена);
- із ймовірністю повернення в інтервалі 0,2 – 07 (сумнівна
заборгованість, тобто така, факт погашення якої є сумнівним в зв‘язку з
важким фінансовим становищем боржників);
- із ймовірністю повернення менше 0,2 (безнадійна заборгованість,
тобто така заборгованість, що не може бути погашена).
Залежно від оцінки вартості дебіторської заборгованості Л.О.
Лігоненко, Н.М. Новікова та Л. Городянська розрізняють: первинну
вартість дебіторської заборгованості та чисту реалізаційну вартість
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дебіторської заборгованості [2]. Ще однією з найважливіших
класифікаційних ознак є сумнівність заборгованості дебіторів. За цією
ознакою, як стверджує Ф.Ф. Бутинець та інші, розрізняють:
− сумнівну – заборгованість, відносно якої у підприємств існує
невпевненість у її погашенні;
− безнадійну – відносно якої у підприємства існує впевненість в її
непогашеній боржником та по якій минув строк позовної давності [3, с.
406-407]. На їх думку, поточну дебіторську заборгованість слід
класифікувати за трьома напрямками, передбаченими в П(С)БО 10
«Дебіторська заборгованість». Подібний поділ існує і в закордонній
практиці. Так у деяких країнах, зокрема в США і Німеччині дебіторська
заборгованість існує в трьох видах, які за суттю відповідності критеріям
очікуваності погашення, поділяють на бездоганну, сумнівну і безнадійну.
Також Л.О. Лігоненко, Н.М. Новікова залежно від статусу дебітора –
покупця продукції розрізняють заборгованість: державних підприємств;
недержавних підприємств; приватних підприємців; бюджетних установ
та організацій; фінансових установ; населення; інших категорій.
У вітчизняній економічній науці застосовували класифікацію
дебіторської заборгованості, що залежала від сфери функціонування
дебітора. Проте такий підхід істотно відрізняється від зарубіжного, який
ґрунтується на принципі: різні види дебіторської заборгованості мають
різне економічне тлумачення (класифікація дебіторської заборгованості
важлива для розуміння того, як нею управляти).
Т. Малькова вірно підкреслює, що в закордонній практиці один з
принципів класифікації зобов‘язання дебіторів - це поділ на
заборгованість по основній діяльності (по товарних операціях) та інших
операціях. Цей поділ є одним з тих, який в певній мірі найтиповіше
відображає сутність класифікації розрахунків з дебіторами у деяких
закордонних країнах.
Аналізуючи вищенаведене та розвиваючи думки науковців,
пропонуємо поділ дебіторської заборгованості за територіальною
ознакою (дебіторська заборгованість з вітчизняними фізичними та
юридичними особами; дебіторська заборгованість з іноземними
фізичними та юридичними особами) та за видами валюти (в національній
валюті та іноземній валюті). Належне групування дебіторської
заборгованості певною мірою впливає на створення сприятливого
фінансового стану підприємства.
436

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

1. П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖: затверд. наказом Міністерства фінансів
України від 29 листопада 1999 р. № 290 [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http:// www.rada.gov.ua.
2. Лігоненко Л.О., Новікова Н.М. Управління дебіторською заборгованістю
підприємства: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 275 с.
3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів
спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів під заг. ред.
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ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Забезпечення прибутковості підприємства, визначає можливості
динамічного його розвитку та майбутні перспективи, адже саме
прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства,
удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення всіх
форм інвестування.
Шляхи та економічні важелі підвищення прибутковості
діяльності підприємства відображено в роботах зарубіжних і
вітчизняних вчених-економістів. Разом з тим, зважаючи на те, що з
року в рік понад 32% суб‘єктів господарювання є збитковими [2,
с. 64], то актуальними є подальші дослідження у даному напрямі.
Прибуток – кінцевий позитивний результат господарської
діяльності будь-якого підприємства. Прибуток, як і задоволення
потреб споживачів є метою здійснення підприємницької діяльності.
Характеризуючи перевищення доходів над витратами, прибуток є
головним показником результативності діяльності підприємства [1,
с. 457]. Він виражає абсолютний ефект без урахування використаних
ресурсів, тому для аналізу його доповнюють показниками
прибутковості (рентабельності), які напряму залежить від величини
прибутку.
Прибутковість – це відносний показник, що вимірюється у
коефіцієнтах або відсотках. Таким чином, показники прибутковості є
відносними характеристиками фінансових результатів та ефективності
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діяльності підприємства. У порівнянні з абсолютними показниками
прибутку, показникам прибутковості властиві наступні переваги:
мають більш широкі можливості порівняння; менше охоплюються
інфляційними процесами.
Очевидно, що для максимізації прибутковості, підприємство
повинне найбільш повно та максимально ефективно використовувати
ресурси, що знаходяться в його розпорядженні, та на цій основі
знижувати собівартість виробництва. Разом з тим, забезпечити
підвищення прибутковості підприємства можливо шляхом:
1) збільшення обсягів реалізації товарної продукції, адже чим більше
продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума
прибутку; 2) вихід на нові ринки збуту продукції; 3) підвищення рівня
якості продукції та обслуговування; 4) активізації інноваційної
діяльності; 5) стимулювання персоналу і на цій основі підвищення їх
продуктивності праці; 6) удосконалення стратегії і тактики
ціноутворення; 7) чіткого та обґрунтованого бюджетування;
8)
удосконалення
організаційної
структури
управління
підприємством; 9) диверсифікація виробництва; 10) впровадження
ефективних методів стимулювання збуту; 11) всебічного контролю на
всіх етапах виробничого процесу; 12) технічного переозброєння та
введення в експлуатацію енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
13) автоматизація виробництва. В залежності від того, у якому стані
знаходиться підприємство потрібно обрати та застосувати відповідний
набір заходів підвищення прибутковості підприємства.
Зауважимо, що підвищення прибутковості підприємств
пов'язано з використанням економічних важелів. Саме економічні
важелі передбачають підвищення прибутковості підприємств і
пов'язані з прийняттям управлінських рішень та побудовою такої
ефективної діяльності, яка дозволила б отримувати максимальні
прибутки при оптимальному розмірі всіляких витрат (матеріальних,
трудових, фінансових, а також фіскальних платежів тощо).
Економічними
важелями
підвищення
прибутковості
підприємства є: удосконалення тарифної системи; форми і системи
оплати праці; система управління персоналом; кадрова політика,
умови кредитування; дивідендна політика; інвестиційна політика;
амортизаційна політика; інноваційна політика; фінансова стратегія і
тактика; фінансовий менеджмент; планування; контроль тощо.
Забезпечення прибутковості функціонування підприємств
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вимагає врахування усіх перелічених напрямів та комплексного
застосування економічних важелів, які дозволять підприємству
посісти гідне місце на ринку та забезпечити самофінансування і
розвиток у довгостроковій перспективі.
1. Гетьман О.О. Економіка підприємств: навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. –
К.: Центр учбової літератури. – 2010. – C. 488.
2. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О.Г. Осауленка. – К.:
Державна служба статистики України, 2013. – 552 с.
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КАДРОВА ПОЛІТИКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ
ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Однією з найважливіших умов формування ефективної облікової
системи, яка б забезпечувала управлінський персонал достовірною та
оперативною інформацією про виробничі витрати є наявність
висококваліфікованого персоналу та раціональний розподіл обов‘язків
між окремими працівниками бухгалтерської служби.
Кількість працівників облікової служби залежатиме, перш за все,
від розміру підприємства. Оптимальний склад обліковців, що
займатимуться обліком виробничих витрат, на нашу думку, є
наступний: головний бухгалтер, бухгалтер з обліку запасів, бухгалтер
з обліку виробництва, економіст-аналітик.
Відповідно необхідно встановити кваліфікаційні вимоги до
кожної з перелічених посад: освіта, трудові навички (зокрема, робота з
бухгалтерськими документами, комп‘ютером, вміння працювати в
програмному забезпеченні, яке використовує підприємство, тощо),
стаж роботи. Також підприємство може встановити ряд другорядних
вимог для забезпечення дотримання стратегії кадрової політики та
іміджу підприємства (вік, стать, тощо).
Складовою кадрової політики є також система оплати праці.
Оскільки працівники облікової служби відносять до категорії
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службовців, їх заробітна плата буде сформована у вигляді тарифного
окладу. Для зацікавлення працівників у максимально продуктивній
роботі підприємство може застосовувати систему преміювання за
пропозиції щодо вдосконалення обліку, відсутність помилок за
результатами звітного періоду, тощо.
Для підвищення кваліфікації персоналу та їх поінформованості
щодо змін у законодавстві, та інших важливих питань, підприємству
необхідно вкладати кошти у професійне навчання працівників
(відвідування семінарів, підписка на професійні видання, тощо).
Для забезпечення максимальної оперативності бухгалтерської
інформації, слід розподілити обов‘язки з обліку витрат виробництва
наступним чином:
- головний бухгалтер – ведення головної книги та складання
фінансової, податкової та статистичної звітності;
- бухгалтер з обліку запасів – облік списання запасів на
виробництво, відображення цих операцій у первинних та зведених
облікових документах;
- бухгалтер з обліку виробництва - калькулювання готової
продукції, тобто облік усіх видів витрат, понесених у процесі
виробництва, розподіл загальновиробничих витрат та відображення їх
в первинних і зведених документах;
- бухгалтер з обліку заробітної плати - нарахування заробітної
плати працівникам, зайнятим у процесі виробництва продукції
рослинництва, нарахування внесків на соціальне страхування,
складання звітності до Пенсійного Фонду та Статистики щодо
персоналу, підготовка даних для складання звіту 1-ДФ;
- бухгалтер – нарахування амортизації основних засобів, що
використовуються в процесі виробництва, ведення розрахунків з
постачальниками та покупцями;
- економіст-аналітик - формування різних видів собівартості
продукції, складання внутрішньогосподарських звітів, аналіз динаміки
та структури витрат на виробництво рослинницької продукції,
виявлення резервів зниження витрат, та підвищення ефективності
використання ресурсів та рентабельності діяльності.
Правильний розподіл облікових функцій між працівниками
бухгалтерії дозволить максимально ефективно використовувати їх
робочий час, мінімізувати за рахунок цього адміністративні трудові
витрати, а також забезпечити оптимальну якість облікових даних.
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Перелік обов‘язків працівників щодо виконання окремих
функцій з обліку витрат повинен бути визначений в посадових
інструкціях.
УДК 330.4(075.8)
Собко В.В., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В
СТРУКТУРАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Аналіз економічної літератури дозволяє дійти висновку, що у
переважній більшості випадків дослідники виділяють економіку із
навколишнього світу як певне явище (самостійний феномен). На
такому розумінні суті відбувається виділення окремих ознак, на
кшталт, поведінка людей, відношення людей, обмеженість ресурсів
тощо, які декларуються як суттєві. Певною мірою це підходило для
індустріального ринкового суспільства, обумовивши у свій час відомі
досягнення економічної науки.
Розглядаючи економічну активність людства як невід‘ємну
частину Всесвіту, дослідники намагалися з‘ясувати та оцінити,
насамперед, швидкості прояву факторів, та проблем дотримання
пропорційності. Певною мірою пошук нової інформаційної складової
як основи переходу до моделювання економіки можна простежити в
роботах О.О. Богданова, Л. Заде, Е. Ласло, С. Курдюмова,
Б. Нікулеску, В.І. Вернадського, М.М. Моісеєва, І. Прігожина, та
інших вчених. Сучасним узагальненням цього є роботи дослідників
Російської економічної академії ім. Г.В. Плеханова, зокрема,
М.С. Мокія, де усвідомлення нових принципів економічного
моделювання трансформувалося в припущення щодо існування
інформотипу територій.
У наш час математичне моделювання входить у третій
принципово важливий етап свого розвитку, «вбудовуючись» у
структури так званого інформаційного суспільства. Бурхливий прогрес
засобів аналізу, опрацювання, передачі та зберігання інформації
відповідає сучасним тенденціям соціального буття. Без володіння
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інформаційними «ресурсами» не варто й думати про розв‘язання дедалі
більш складних та різноманітних проблем, які постають перед світовою
спільнотою. Однак інформація сама по собі здебільшого мало що дає
для аналізу та прогнозування, для прийняття рішень і контролю за їх
виконанням. Необхідні надійні способи опрацювання інформаційної
«сировини» в готовий «продукт», тобто в точні знання.
Головним гальмом для практичного застосування математичного
моделювання в економіці є проблема наповнення розроблених моделей
конкретною та якісною інформацією. Точність і повнота первинної
інформації, реальні можливості її збору й опрацювання справляють
визначальний вплив на вибір типів прикладних моделей. З іншого боку,
завдання моделювання економіки висувають нові вимоги до системи
інформації.
Залежно від модельованих об‘єктів і призначення моделей
використовувана в них вхідна інформація має суттєво відмінний
характер і походження. Вона може бути розподіленою на дві категорії:
щодо минулого розвитку та сучасного стану об‘єктів (економічне
спостереження й опрацювання); про майбутній розвиток об‘єктів, яка
включає дані про очікувані зміни, внутрішні параметри та зовнішні
умови (прогнози).
Дослідження кількісних відношень економічних процесів і явищ
спирається на економічні виміри. Точність проведення вимірювань
значною мірою впливає на точність кінцевих результатів кількісного
аналізу. Тому застосування математичного моделювання загострило
проблему вимірювання та кількісного зіставлення різних аспектів і
явищ соціально-економічного розвитку та повноти одержуваних даних,
захисту їх від навмисних і технічних викривлень (деформації).
Одним із важливих аспектів у економіко-математичному
моделюванні, як і в інших концепціях моделювання, є поняття
адекватності моделі, тобто відповідності моделі модельованому
об‘єктові чи процесові. Адекватність моделі — дещо умовне поняття,
оскільки повної відповідності моделі реальному об‘єктові не може бути.
Це є характерним і для економіко-математичного моделювання.
Йдеться не просто про адекватність, а про відповідність тим
властивостям, які вважаються суттєвими для дослідника, відповідають
меті дослідження та усталеній системі гіпотез.
Зазначимо, що перевірка адекватності економіко-математичних
моделей не є простою. Вона обтяжена складністю вимірювання
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економічних величин. Але без такої перевірки застосування результатів
моделювання в аналізі та управлінських рішеннях може не лише
виявитися малокорисним, а й призвести до негативних наслідків.
1. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику
В.В. Вітлінський. – К.: ДЕМІУР, 1996.
2. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: Моногр.
В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004.

/
/
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування підприємства супроводжується безперервним
кругооборотом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і
одержання доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому
визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування,
оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з
постачальниками
матеріально-технічних
ресурсів,
покупцями
продукції, державними органами (сплата податків), персоналом
підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст
фінансової діяльності підприємства.
Управління фінансовою діяльністю як одна з основних функцій
апарату управління підприємством набуває ключової ролі в умовах
ринкової економіки. Це питання розглядали в своїх працях такі вчені
як: І. Алексєєв, І. Бланк, А. Міщенко, О. Василик, А. Мороз,
О. Захарчук, О. Заруба, М. Денисенко, В. Сладкевич та інші.
Управління фінансовою діяльністю – це вид професійної
діяльності, направленої на управління фінансово-господарським
функціонуванням підприємства. Управління фінансовою діяльністю є
одним з ключових елементів всієї системи сучасного управління
підприємством.
Основною метою управління фінансовою діяльністю на
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підприємствах є забезпечення їх фінансової стійкості і прибутковості,
а відтак і максимізації добробуту власників у поточному і
перспективному періоді.
Процес
управління
фінансовою
діяльністю
вимагає
комплексного управління фінансовою діяльністю шляхом реалізації
функцій планування, аналізу, контролю й управління поточною
(оперативною) діяльністю у сфері фінансів підприємств. Ефективність
фінансової діяльності значною мірою впливає на умови фінансування
підприємства, його фінансову стійкість і рентабельність, а отже, є
необхідною умовою успішного функціонування підприємств та їх
економічного розвитку.
В умовах сучасного стану економіки підприємства змушені
приділяти велику увагу проблемам, пов‘язаним з формуванням і
підвищенням ефективності використання власних фінансових ресурсів
та активізувати активний пошук джерел фінансування для
забезпечення стійкого фінансового стану.
Для
покращення
управління
фінансовою
діяльністю
підприємствам рекомендується:
- впроваджувати більш ефективне планування обсягів ресурсів
та фінансових результатів;
- забезпечити ефективний контроль використання фінансових
ресурсів, що сприятиме ефективності функціонування;
- здійснювати шляхи пошуку мінімізації та оптимізації інших
операційних витрат, адміністративних витрат та витрат на збут, що
дасть змогу уникнути збитків та отримувати прибуток від діяльності.
Даний захід є можливим при проведенні:
1) оцінки ефективності комерційних угод з постачальниками,
перегляду ефективності та доцільності придбання товарів у кожного з
них;
2) вибору нових ефективних умов постачання товарів;
3) оцінки інших операційних витрат;
4) мінімізації та оптимізації адміністративних витрат та витрат
на збут (необхідно усунути необґрунтовані представницькі витрати в
умовах кризи, оптимізувати маркетингові програми з просування,
вивчення ринку, збуту товарів).
Впровадження зазначених рекомендацій щодо удосконалення
управління фінансами та фінансовою діяльністю дозволить
підприємствам збільшити чистий прибуток, оптимізувати витрати,
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покращити рентабельність функціонування
управління фінансовими ресурсами.

та

удосконалити
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УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Структура капіталу підприємства визначає його ринкову вартість
на основі середньозваженої вартості капіталу, а тому потребує
ефективного управління її формуванням.
Процес управління структурою капіталу підприємства передбачає,
по-перше, залучення достатніх обсягів власних і позикових коштів для
досягнення чітко визначеної їх структури та, по-друге, збалансування
обсягів власних і позичкових засобів задля мінімізації рівня фінансових
ризиків.
Головною задачею управління структурою капіталу є її
оптимізація. У більшості структура капіталу підприємства розглядають
як співвідношення позичкового і власного капіталу. Таким чином,
завданням управління структурою капіталу підприємства є встановлення
оптимального співвідношення між власним та позиковим капіталом.
Оптимальна структура капіталу – це співвідношення між власними і
залученими коштами підприємства, за якого мінімізуються фінансові
ризики та максимізується фінансова стійкість (самостійність)
підприємства. Для ефективної діяльності співвідношення між цими
коштами має бути як мінімум 50:50. Це співвідношення не постійне, воно
змінюється з часом і на нього впливає ряд факторів. Оптимальну
структуру капіталу неможливо визначити кількісно, проте менеджери
підприємства зобов‘язані знати його хоча б приблизно. Воно
розраховується на підставі факторів, які впливають на нього та власного
досвіду керівників.
На відмінну від вітчизняних підприємств у різних країнах
спостерігається різне співвідношення між власним і позиковим
капіталом. Наприклад, в Японії воно складає 85:15, в Німеччині – 64:36, а
в США – 55:45. Зі зростанням частки позикових засобів зменшується
контроль над діяльністю підприємства [1].
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В процесі управління капіталом потрібно враховувати також
вартість капіталу. Його вартість залежить від рівня фінансового і
підприємницького ризику, що безпосередньо пов‘язані з даним
підприємством. Якщо підприємство досить ризикове, то інвестори, які
вкладають інвестиції в нього, вимагають порівняно великий відсоток за
користування їх грошима. Тим самим забезпечуючи собі більший
прибуток в разі успішної діяльності підприємства [2].
При формуванні структури капіталу та ефективному управлінні
нею необхідно враховувати безліч факторів, які на них впливають.
Зокрема, на структуру капіталу підприємства впливають такі фактори [3]:
галузеві особливості діяльності підприємства (низький кредитний
рейтинг призводить до необхідності залучати більшу кількість власного
капіталу); рівень рентабельності діяльності (при його збільшенні зростає
кредитний рейтинг і можливість залучати позичковий капітал, а також
появляється можливість реінвестувати прибуток); рівень оподаткування
прибутку підприємства (ефект від залучення позикових коштів
збільшується при збільшенні ставки оподаткування прибутку);
асиметричність інформації (важливе місце займає кількість інформації,
якою володіють інвестори; відсутність її часом призводить до збільшення
частки позикового капіталу); життєвий цикл підприємства і рівень його
розвитку (підприємства на ранніх стадіях життєвого циклу користуються
більшою популярністю серед кредиторів, що пояснює більшу частку
позикового капіталу в загальній його структурі); структура витрат (частка
позикових коштів буде зростати зі зменшенням суми постійних витрат);
ставлення кредиторів до підприємства (позитивний імідж невід‘ємний
елемент, що сприяють залученню інвесторів).
Процес управління структурою капіталу досить складний і
потребує багато зусиль. Якщо припуститись помилок, то наслідки
можуть бути катастрофічними і безповоротними. Щоб успішно
функціонувати, фінансові менеджери повинні детально проаналізувати
досвід провідних підприємств країни і старатись підтримувати
оптимальну структуру капіталу підприємства. Необхідно в будь-який
спосіб уникати великих боргів підприємства перед кредиторами, щоб
виплати за фіксованими зобов‘язаннями не перевищували фінансові
можливості підприємства.
1. Арєф'єва О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Арєф'єва О.В. – К. : Вид-во
європ. ун-ту, 2012. – 116 с.
2. Воробйов Ю.М. Формування власного фінансового капіталу підприємств /
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Ю.М. Воробйов // Фінанси підприємства. – 2006. – № 6. – 332 с.
3. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування /
Н. Шевчук // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №5, 6. – С. 39-43.
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Донецький державний університет управління
ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ, ЯК ОСНОВА СУБЄ’КТІВ
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Під час фінансового планування або прогнозування можна
пояснити деякі фінансові показники, фінансові операції та
результативність і доцільність господарських рішень. Актуальність
завдань фінансового планування відображається в визначені
фінансового аналізу. Розумінню економічного та фінансового
прогнозування раніше і у наш час було приділено багато уваги. Так,
наприклад,
для вирішення проблем на макро- і мікрорівнях
використовуються математичні методи моделювання і прогнозування,
які розглядалися в роботах А.М. Єріної, І.В. Павлова. Специфіку
використання методів прогнозування в умовах ринкових відносин
можна розглянути в працях Е. Тихонова, а фінансове прогнозування
та прогнозування фінансового стану організації - в працях
М.М. Бердара, І.Т. Балабанова, Г. Земитана, Е. Бреслава [1].
План та прогноз - поняття не тотожні, кожен з них як інструмент
управління виконує свою роль. Вони найчастіше використовуються
для визначення найраціональніших пропорцій у розвитку економіки,
змін за певний період окремих показників суб‘єктів господарювання,
галузей або територій. За допомогою фінансового прогнозування
керівництво підприємства може оцінити поточний фінансовоекономічний стан підприємства, спрогнозувати майбутній стан, який є
запорукою прийняття раціональних управлінських рішень та
ефективної діяльності підприємства[4]. Прогнозування фінансового
стану підприємства доцільно здійснювати шляхом моделювання,
оскільки це дозволяє відображати перспективний фінансовий стан в
залежності від необмеженої кількості факторів. Це обумовлює
необхідність визначення послідовності процедур та основних етапів
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прогнозування .
Прогнозування можна поділити на декілька етапів:
1. збір даних.
2. редукція даних.
3. побудова моделі та її оцінка.
4. екстраполяція обраної моделі.
5. оцінка отриманого матеріалу [5].
Практика свідчить, що суб'єкти господарювання у процесі
фінансового планування нерідко обмежуються розробленням плану
доходів, витрат і прибутку і не приділяють належної уваги ресурсному
забезпеченню кругообігу виробничих фондів на засадах, що
забезпечують фінансову стійкість і платоспроможність. Та без тісного
ув'язування прогнозованих обсягів операційної, інвестиційної та
інших видів діяльності із джерелами їх фінансування важко
забезпечити очікувані кінцеві фінансові результати та створити
передумови фінансової стійкості підприємства. Тому з виконанням
плану обороту від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такі
підприємства не завжди отримують прибуток від операційної та
звичайної діяльності [3].
Таким чином, за умов ринкової економіки важливе значення має
розробка фінансової стратегії підприємства та прогнозування його
фінансової діяльності. Фінансове прогнозування має за мету вивчення
фінансових можливостей підприємства на перспективу з урахуванням
як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Воно передбачає розробку
альтернативних варіантів досягнення тих чи інших фінансових
показників [2]. Фінансове прогнозування потребує глибокого
вивчення фінансової ситуації за певний проміжок часу на
підприємстві, обробки значних обсягів інформації та розробки
економіко-математичних моделей.
1. Земитан Г. Методы прогнозирования финансового состояния организации
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.iteam.ru/publications/finances/section_29/article_408/
2. Білик М.Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та
прогнозування: монографія/ М.Д.Білик. - К: ПанТот, 2012. - 280 с.
3. Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування/ І.Я. Чугунов,
Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький. - К.: НДФІ, 2007. - 312 с.
4. Сисоєва І.М. Моделі прогнозування прибутку підприємства в залежності від
методів облікової політики/ І.М. Сисоєва. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://intkonf.org/sisoeva-im-modeli-prognozuvannya-pributku-pidpriemstva-vzalezhnosti-vid-metodiv-oblikovoyi-politiki/
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Успішність ринкових перетворень залежить від ефективної
роботи підприємств, які на сьогодні є основними суб‘єктами
господарювання. Основою функціонування будь-якого підприємства є
достатнє ресурсне забезпечення. Досягнення запланованих цілей
значною мірою залежить від наявних трудових ресурсів на
підприємстві,
які
є
базою
для
формування
його
конкурентоспроможності, тому що лише за наявності високо
кваліфікованих працівників на підприємстві створюються фінансові,
маркетингові та бухгалтерські облікові системи, які дають змогу
підприємству функціонувати в сучасних ринкових умовах. Тобто
підбір, розвиток та продуктивна робота персоналу є досить важливим
фактором економічної ефективності виробничого процесу, що і
підтверджує актуальність теми дослідження.
Питанням формування і управління людським капіталом на
підприємстві присвячено багато публікацій зарубіжних і вітчизняних
вчених, зокрема, таких як: Г. Азоєва, Ф. Вірсема, В. Галушко,
М. Портера, П. Саблука, М. Трейсі, А. Юданова, Ф. Тейлора та інших.
В економічній літературі під людським капіталом розуміють
систему економічних відносин, які виникають з моменту прийняття
працівника на посаду та забезпечення йому умов праці до моменту
реалізації виготовленої продукції та отримання прибутку. У вужчому
розумінні під людським капіталом також розуміється сукупність усіх
продуктивних якостей працівників підприємства [1]. Таким чином,
людський капітал підприємства характеризується набутими
здібностями, знаннями, навичками, а також мотивацією та енергією
персоналу, які використовують для виробництва економічних благ.
Людський капітал – найцінніший ресурс світу, який в сучасному
суспільстві є основою багатства. І саме досягнення найвищого
показника його розвитку є запорукою майбутнього успіху країни в
цілому та покращення її становища на міжнародному рівні.
Для забезпечення розвитку людського капіталу необхідне
вдосконалення системи підвищення кваліфікації працівників, їх
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систематична перепідготовка, активна мотивація та стимулювання до
здобуття вищої освіти, а також покращення умов праці тощо.
Основними проблемами розвитку людського капіталу є [1]:
обмежене фінансування витрат для проведення професійного
навчання працюючих на виробництві зі сторони підприємства;
недостатня зацікавленість роботодавців щодо вкладення коштів у
професійне навчання; відсутність бажання у працюючих вкладати
кошти у свою професійну перепідготовку через відсутність для цього
стимулів тощо.
На сучасному етапі розвитку економіки України спостерігається
недостатнє фінансування державою освіти, в результаті чого досить
помітним є низький рівень професійної підготовки.
Якщо розглядати інвестиції в людський капітал зі сторони
підприємства, то можна сказати, що суб‘єкт господарювання
забезпечує себе висококваліфікованими працівниками, отримує
вигоду у вигляді професіоналізму та досвідченості своїх працівників і,
звичайно, отримує матеріальний результат, що, в свою чергу, дозволяє
підвищити темпи розвитку підприємства та конкурентоспроможність
на ринку. Як зауважують В. Бакай і К. Хитра, що інвестиції в
людський капітал дають віддачу в 5-6 разів більшу, ніж вкладення в
матеріальне виробництво [2]. Та і в цілому ефективність виробництва
лише на 1/3 залежить від фізичного капіталу, решта – від рівня
кваліфікації працівників [3], тобто від сформованого людського
капіталу підприємства. Тому, вважаємо, що інвестиції в людський
капітал
виступають
важливим
інструментом
підвищення
економічного розвитку трудового потенціалу як окремого
підприємства, так і держави в цілому. Таким чином, майбутнє будьякої держави, зокрема і України, тісно пов‘язане з розвитком
інтелекту нації, що є найдорожчим капіталом людства.
1. Богацька И.М. Людський капітал на підприємствах та його інвестування в сучасних
уовах
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
до
ресурсу:
http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2009/ Economics/53163.doc.htm.
2. Бакай В.Й. Проблеми вкладення інвестицій у людський капітал в Україні// В.Й.
Бакай, К.П. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. –
№5. – С. 215-217.
3. Жуковський М.О. Трудові ресурси як складова конкурентоспроможності
підприємства / Жуковський М.О. // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 2. –
С. 54-59.
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ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ
При вивченні складних економічних процесів та явищ часто
застосовується моделювання. Модель – це спеціально створений
об‘єкт, на якому відтворюються певні характеристики досліджуваного
явища, а моделювання – це конкретне відтворення цих характеристик,
що дає змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення
експериментів над ним. Моделювання є важливим інструментом
наукової абстракції, що допомагає виокремити, уособити та
проаналізувати суттєві для даного об'єкта характеристики
(властивості, взаємозв'язки, структурні та функціональні параметри).
В цілому прийнято вважати, що математичне моделювання, як
метод аналізу макроекономічних процесів, вперше застосував лейбмедик короля Людовика XV доктор Ф. Кене (1694-1774). Значно
ґрунтовніше застосування математичних методів в економіці почалось
з роботи французького вченого О. Курно. Визначними вченими були
Г. Гессен, У. Джеворс, Л. Вальрас, К. Менгер, Ф Візер, Г. Кассель,
Ф Еджуорт, В Парето, В. Дмитрієв.
Економічні
моделі
дозволяють
виявити
особливості
функціонування економічного об'єкта і на основі цього передбачити
майбутню поведінку об‘єкту при зміні будь-яких параметрів.
Передбачення майбутніх змін, наприклад підвищення обмінного
курсу, погіршення економічної кон‘юнктури, падіння прибутків, може
спиратися лише на одну інтуїцію. Однак за це можуть бути втрачені,
неправильно визначені або неправильно оцінені важливі взаємозв'язки
економічні показників, що впливають на розглянуту ситуацію. У
явною ж моделі всі взаємозв‘язки змінних можуть бути оцінені
кількісно, що дозволяє отримати більш якісний і надійний прогноз.
Для будь-якої економічного агента можливість прогнозування
ситуації означає, перш за все, отримання великих вигод або уникнення
втрат, у тому числі і в державній політиці.
Моделюючи економічні явища, ми в першу чергу цікавимось, з
допомогою яких основних показників можна описати це явище, від
451

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

яких чинників найбільш істотно залежать ці показники, що залежать
(позитивно, негативно), наскільки чутливі досліджувані показники до
зміни визначають їх факторів і, нарешті, яка конкретна кількісна
взаємозв'язок між показниками факторами і. Останнє питання вже не
вирішується методами економічної теорії, для її рішення
використовуються методи математичної статистики та економетрики.
Будь-які
економічні
дані
являють
собою
кількісні
характеристики будь-яких економічних об'єктів або їх властивостей,
які є основою для виявлення та аналізу емпіричних закономірностей
поведінки об'єкта дослідження. Вони формуються під дією багатьох
чинників, не всі з яких доступними зовнішньому контролю.
Неконтрольовані фактори можуть брати випадкові значення з деякої
безлічі значень і тим самим обумовлювати випадковість даних, які
вони визначають.
Статистична
природа
економічних
даних
обумовлює
необхідність застосування спеціальних адекватних їм статистичних
методів для їх аналізу та обробки. Маючи в своєму розпорядженні
економічними даними, можна не тільки оцінити параметри у вже
наявній моделі, а й виявити емпірично невідомі раніше
закономірності, а потім вже на основі виявлених закономірностей
побудувати відповідну теоретичну модель.
Прикладами економічних моделей є моделі споживчого вибору,
моделі фірми, моделі економічного зростання, моделі рівноваги на
товарних, факторних і фінансових ринках тощо.
Поведінка й значення будь-якого економічного показника
залежать практично від безлічі факторів, усі їх урахувати нереально.
Але в цьому й немає потреби. Звичайно лише обмежена кількість
факторів насправді істотно впливає на досліджуваний економічний
показник. Вплив інших факторів настільки незначний, що їх
ігнорування не може призвести до істотних відхилень у поведінці
досліджуваного об'єкта. Виокремлення й урахування в моделі лише
обмеженої кількості реально домінуючих факторів і є важливою
передумовою якісного аналізу, прогнозування й керування ситуацією.
Математична модель, аби бути ефективним інструментом
вивчення економічних процесів, насамперед має відповідати таким
вимогам: будуватися на основі економічної теорії й відбивати
об'єктивні закономірності процесів; правильно відтворювати функцію
та структуру реальної економічної системи; відповідати певним
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математичним умовам (мати розв'язок, узгоджені розмірності).
Природно, результати досліджень будь-якої моделі можуть мати
практичну цінність, якщо модель адекватна явищу, що вивчається,
тобто досить добре відтворює реальну ситуацію.
УДК 657
Стельмащук Ю.М., ст. гр. ОАС-11
*Науковий керівник: Зеленко С.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ОВЕРДРАФТУ, ЯК ВАРІАНТУ
ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
На сьогоднішньому етапі розвитку економіки України зазнала
труднощів пов‘язаних з виникненням несприятливих умов на
фінансовому ринку.
Це призвело до збільшення кредитних ставок і обмеження
кількості видач кредитних операцій. А оскільки кредит прискорює
розвиток економіки всієї країни, тоді не буде доцільним обмежувати
діяльність овердрафту як фінансування підприємства. Адже для
більшості – це єдина можливість отримати позикові кошти, для інших –
найбільш зручний вид кредиту
Дослідженням даного питання займались такі вчені-економісти, як
В. Курищук, А. Костюк, І. Арсеньєва, В. Лагутін, М. Дмитренко і В.
Потлатюк. А для відображення загального фінансового стану
використовувались дані з сайтів НБУ і з сайту статистики України.
Овердрафт (overdraft) – форма короткострокового кредиту в межах
встановленого банком ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли
у клієнта на поточному рахунку недостатньо коштів. Він надається
надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому
банку в межах заздалегідь обумовленої суми. При цьому утворюється
дебетове сальдо.
Термін, на який укладається овердрафт, зазвичай становить один
рік. Звичайно овердрафт надається в гривні. Надання овердрафту в
іноземній валюті не заборонено законодавством, тому кожний банк
самостійно вирішує, надавати чи ні таку послугу своїм клієнтам. Проте
овердрафт в іноземній валюті може бути наданий лише підприємству,
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яке має стабільні надходження в іноземній валюті на поточний рахунок.
Овердрафт – це показник надійності та довіри. Банківські
організації намагаються залучити більше клієнтів, тому що саме
використання цієї послуги підвищує лояльність до фінансової установи.
Зараз існує тенденція до зменшення вартості овердрафту, а також
до поліпшення його умов. Такі фінансові інструменти, як кредитні картки
та овердрафт, ведуть між собою негласне суперництво. Причому для
банків вигідніше надавати овердрафт, тому, що це автоматично
передбачає наявність, як мінімум, одного розрахункового рахунку в даній
організації.
Клієнт банку може отримати овердрафт тільки за умови
відсутності претензій до рахунків клієнта на момент надання овердрафту,
своєчасності повернення і повноти розрахунків за раніше отриманими
кредитами. Овердрафт не надається клієнтам, які мають прострочену
заборгованість перед банком за будь-якого виду послуг, що надаються.
Також можна додати, що погашення звичайного кредиту не
гарантує отримання нового, а овердрафт відновлюється разом із
поверненням боргу. Кредитування за овердрафтом надає переваги як
клієнтам, так і банкам. Для клієнта він стає корисним у міру виникнення
потреби в обігових коштах.
Тобто завдяки овердрафту підприємство отримує можливість
належним чином працювати та здійснювати необхідні платежі навіть за
тимчасової відсутності коштів на рахунку. Це є важливим, зокрема, для
своєчасної сплати податкових зобов‘язань, виплати заробітної плати,
розрахунків з контрагентами. Банк отримує додаткове високодохідне
джерело розміщення коштів.
Отже, овердрафт – це один із найвагоміших елементів у
фінансуванні підприємства, від якого залежить стан господарської
діяльності. Він має незліченні переваги, зокрема: відсутність жорстких
вимог до цільового використання; можливість отримувати транші без
проведення узгоджувальних дій з банком; простий механізм проведення
овердрафту без відкриття окремого позичкового рахунку та інші. Ці
переваги виділяють овердрафт посеред інших видів короткострокових
кредитів.
1. Бублик О.Р. Овердрафт як вид короткострокового кредитування підприємств
українськими банками / О.Р. Бублик. – Чернівці: Чернівецький торгівельноекономічний Інститут КНТЕУ, 2010.
2. Арбузов С.Г. Банківська енциклопедія / С.Г. Арбузов, Ю.В. Колобов,
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В.І. Міщенко, С.В. Науменкова. – К.: Знання, 2011. – 504 с.
3. Харитонов Є.О. Цивільне право України: підруч. /
Є.О. Харитонов,
О.В. Старцев. – Вид. 2, перероб. і доп. – К.: Істина, 2007. – 816 с.
4. А.В. Колдовський. Проблемні аспекти сучасного розвитку валютного ринку
України / А.В. Колдовський, Ф.О. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку
банківської системи України: збірник наукових праць Державного вищого
навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку
України». – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. – С. 80-90.

УДК 336.71
Суховій В.О., ст. гр. БС -03
*Науковий керівник: Кривич Я.М., к.е.н., старший викладач
Українська академія банківської справи Національного Банку України
КОРПОРАТИВНИЙ БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС
Роль банківського бізнесу в економіці країни є величезною. Банки
є дуже важливими суб‘єктами економіки. Їх існування пояснюється
недосконалістю фінансової системи – банки створюють можливість для
всіх груп економічних суб‘єктів брати участь у розподілі фінансових
ресурсів; управляють ризиками у фінансовій сфері, беручи участь у
наданні ризикованих позик та випуску цінних паперів для інвесторів з
малим рівнем ризику; задовольняють потреби клієнтів у ліквідних
коштах.
Вагому роль в ринковій економіці виконує саме корпоративний
банківський бізнес. На нашу думку, під корпоративним банківським
бізнесом
варто
розуміти
надання
банками
комплексу
найрізноманітніших послуг корпоративним клієнтам в усіх секторах
економіки та як найякісніше задоволення їх потреб.
Розглянемо переваги та недоліки обслуговування корпоративного
сектору для банку.
Оскільки банк здійснює свою діяльність з метою отримання
прибутку, обслуговування корпоративних клієнтів для банку є більш
привабливим, оскільки обороти за рахунками і залишки на них, суми
одиничних платежів значно перевищують аналогічні показники за
рахунками фізичних осіб. Іншими перевагами в обслуговуванні
банками корпоративного сектора порівняно з приватними є також
висока ймовірність встановлення тривалого і сталого партнерства при
залученні клієнта на обслуговування і споживання ним більшої
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кількості послуг, високий процентний і комісійний дохід банку,
корпоративні клієнти являються постійними учасниками безготівкових
платежів.
У міру того як розвивається підприємство-корпоративний клієнт,
зростають потреби в додаткових оборотних коштах, необхідності
використання
нетрадиційних
форм
розрахунків,
розробці
індивідуальних фінансових програм для забезпечення та розвитку
діяльності.
Недоліком в обслуговуванні корпоративного сектору є вищі
витрати банку, оскільки вимагає від нього індивідуального підходу,
участі в розвитку бізнесу клієнта, розробки програм лояльності тощо.
Також корпоративному банківському бізнесу притаманна вища
ризиковість.
Таким чином, основні критерії, за якими банк може зацікавити
корпоративного клієнта: висока якість виконання основних банківських
операцій; гнучкі конкурентоспроможні тарифи на основні види послуг;
можливість і простота процесу кредитування основних і оборотних
коштів; можливість розміщення тимчасово вільних грошових коштів з
використанням інструментів, які максимально задовольняють потреби
клієнта, виважена процентна політика; індивідуальний підхід до роботи
з клієнтом за допомогою створення підрозділів персональних
менеджерів, які мають високу кваліфікацію і консультують клієнтів з
усіх питань взаємовідносин з банком; розвинена система
обслуговування клієнтів і розширення спектру електронних послуг із
використанням новітніх технологій; надання послуг по роботі з
пластиковими картами; готовність надавати послуги фізичним особам –
працівникам корпоративних клієнтів; зацікавленість у збереженні та
розширенні бізнесу клієнта
Отже, основною метою розвитку корпоративного бізнесу для
банку є отримання, у разі налагоджених відносин і професійного
консультування, надійного перспективного клієнта, що зберігає
грошові кошти на рахунках в банку і користується послугами банку як
фінансового агента.
На нашу думку, основною проблемою розвитку корпоративного
банківського бізнесу України являється те, що банки по – різному
класифікують корпоративних клієнтів.
З точки зору бухгалтерського підходу до класифікації клієнтів
банку, що наведено в Інструкції про застосування Плану рахунків
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бухгалтерського обліку банків України, виділяють такі групи клієнтів
банку: суб‘єкти господарювання, до складу яких відносяться юридичні
особи та фізичні особи-підприємці; органи державної влади та
самоврядування; виборчі фонди, інші фінансові та нефінансові
організації; фізичні особи.
Як бачимо, бухгалтерський підхід об‘єднує в одну групу такі
напрямки банківського бізнесу як корпоративний бізнес, малий і
середній бізнес. Частина банків використовує даний підхід, однак така
сегментація, на нашу думку, не враховує потреб розробки дієвої
стратегії банку з обслуговування корпоративних клієнтів, враховуючи
вимоги конкурентного ринку. Вважаємо, що середній і малий бізнес не
належать до корпоративних клієнтів,банки мають виділяти їх окремо.
УДК 336.71.
Сьоміна Ю.О., ст. гр. БС - 03
*Науковий керівник: Кривич Я.М., к.е.н.
Українська академія банківської справи Національного банку України
ВПЛИВ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
КOНКУРЕНТOСПРOМOЖНIСТЬ БАНКУ НА РИНКУ
БАНКIВСЬКИХ ПOСЛУГ
Впрoвадження нoвiтнiх технoлoгiй банкiв дедалi частiше
рoзглядається
як
єдиний
спoсiб
пiдвищення
їх
кoнкурентoспрoмoжнoстi та пoслуг й прoдуктiв, якi вoни генерують,
пiдтримки висoких темпiв рoзвитку i рiвня їх прибуткoвoстi.
Питання прo нoвiтнi технoлoгiї банкiв є важливим i для
екoнoмiки України, oскiльки будь-яка банкiвська система й oкремий
банк фoрмуються i рoзвиваються на пiдґрунтi фiнансування та
iннoвацiйних
фiнансoвих
технoлoгiй.
Впрoвадження
нoвих
банкiвських технoлoгiй i прoдуктiв, пoв‘язаних iз їх викoристанням –
це мoжливiсть для банкiв вийти на нoвi ринки збуту, пристoсування
дo змiн кoнкурентнoгo середoвища, i як наслiдoк мoжливiсть
oтримання дoдаткoвoгo прибутку.
З цiєю метoю все бiльше викoристoвується дoсвiд прямoгo
oбслугoвування при застoсуваннi нoвiтнiх технoлoгiй, перш за все
Iнтернету. Найвищими темпами ринoк прямих банкiвських пoслуг
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зрoстає в Iспанiї, Iталiї, Нiмеччинi, Францiї i Великoбританiї.
Прикладoм
iнтенсивнoгo
рoзвитку
прямoгo
банкiвськoгo
oбслугoвування мoже бути дoсвiд французьких банкiв, де ним
кoристується майже четверта частина всiх клiєнтiв. У свoю чергу, 24
% з них oбслугoвуються телефoнoм.
Oднак, висoкi витрати на впрoвадження нoвих технoлoгiй
негативнo впливають на рiвень прибуткoвoстi банкiвськoї дiяльнoстi
та викликають ускладнення кoнкуренцiї з iншими активними
учасниками ринку банкiвськoгo oбслугoвування.
Збереження кoнкурентних пoзицiй вимагає вiд кoмерцiйних
банкiв все активнiше викoристoвувати вiртуальнi зв‘язки з клiєнтами.
Виникнення нoвiтнiх технoлoгiй передачi iнфoрмацiї через мережу
Iнтернет ствoрює мoжливiсть здiйснення електрoнних рoзрахункiв
(банкiвських трансакцiй) без oбмежень в часi i прoстoрi. Витрати на
взаємoдiю через галузевi, кoрпoративнi та геoграфiчнi перешкoди в
банкiвськiй сферi сягають 60-70 % бюджету. Застoсування
iнфoрмацiйних та кoмунiкацiйних технoлoгiй дає змoгу iстoтнo
знизити цi витрати.
Рoзпoвсюдження Web-пoслуг на кoрпoративних клiєнтiв
вимагає вiд кoмерцiйних банкiв узгoдження прoграмнoгo
забезпечення та oперацiйних систем для рiзних oперацiй (переказу
грoшей через автoматизoвану клiрингoву систему, мiжнарoдних
рoзрахункiв, тoргiвлi акцiями тoщo).
Прoте, iснує думка, щo електрoннi банкiвськi пoслуги i в
пoдальшoму будуть станoвити тiльки певну частку банкiвськoгo
бiзнесу. Згoртання традицiйних банкiвських вiддiлень буде
вiдбуватись пoступoвo при мoдифiкацiї їх функцiй – в напрямi
кoмбiнoванoгo надання банкiвських пoслуг як через Iнтернет, так i
через мiсцевi банкiвськi вiддiлення.
Перспектива збереження традицiйних банкiвських вiддiлень
зумoвлена i тим, щo iпoтечне кредитування, дoвiрче управлiння
пoртфелем цiнних паперiв та ряд iнших oперацiй вимагає
iндивiдуальнoгo пiдхoду дo клiєнта, кoнсультування з бoку
квалiфiкoваних експертiв тoщo i тoму не пiддається стандартизацiї, –
вiдпoвiднo
йoгo
недoцiльнo
перевoдити
на
електрoнне
oбслугoвування.
На сьoгoднi бiльшiсть банкiв iснують у рoлi iнтегрoванoї мoделi,
щo пoєднує традицiйне та oн-лайнoве oбслугoвування. З рoзвиткoм
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Iнтернету з‘явились i пoвнiстю oн-лайнoвi банки, якi ствoрили сувoру
кoнкуренцiю традицiйним банкам завдяки кардинальнoму зниженню
вартoстi банкiвських пoслуг через вiдсутнiсть пoтреби в утриманнi
фiзичних вiддiлень та персoналу.
Викoристання Iнтернет-банкiнгу сприяє пoсиленню фiнансoвoї
глoбалiзацiї як в прoцесi дiяльнoстi традицiйних банкiв, щo
викoристoвують Iнтернет-технoлoгiї як складoву свoєї дiяльнoстi, так i
банкiв, щo працюють сутo у вiртуальнoму прoстoрi, без паперoвих
нoсiїв iнфoрмацiї.
Таким чинoм, запрoвадження нoвiтнiх технoлoгiй в банкiвськiй
дiяльнoстi призвелo дo значних змiн у банкiвськiй дiяльнoстi,
пoсиленнi фiнансoвoї глoбалiзацiї, зменшеннi трансакцiйних витрат,
рoзширеннi кoла клiєнтiв, прискoреннi прoведення oперацiй, прoте на
даний час не мoже вважатись пoвним замiнникoм традицiйних
банкiвських вiддiлень.
УДКб 657
Тананайко Д.К., ст. гр. ОА-11
*Науковий керівник: Нагірська К.Є., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
На сьогодні практично в кожній праці з теорії бухгалтерського
обліку і контролю висвітлюються питання інвентаризації. При цьому
поняття ―інвентаризація‖ кожен автор формулює по-різному, а звідси і
різний підхід до практики проведення інвентаризації.
Питання визнання науковцями єдиної дефініції ―інвентаризація‖
є досить актуальним, оскільки якість, своєчасність і повнота
здійснення на підприємствах інвентаризаційної діяльності багато в
чому залежать від правильного розуміння її суті, визначення об‘єктів
та застосування принципів.
Питання інвентаризації у своїх працях розглядали професори:
Н.Г. Бєлов, М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, М.І. Карауш,
Л.М.
Крамаровський,
М.В.
Кужельний,
П.П.
Німчинов,
В.К. Радостовець, Ю.С. Цал-Цалко, М.Я. Штейнман та інші.
Окремі питання інвентаризаційної діяльності досліджували
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багато вчених радянської доби. Значення інвентаризації в процесі
планування інвентаризаційної роботи розглядав проф. Ю.Я. Литвін
порядок відображення результатів інвентаризації в обліку –
професори Г.І. Грінман, І.А. Ламикін, М.З. Пізенгольц. З проблем
інвентаризації в Україні дисертації захистили: Бардаш С.В. та
Чудовець В.В.
Поняття "інвентаризація" – елемент методу бухгалтерського
обліку та метод контролю, який здійснюється згідно встановленому
суб‘єктом господарювання порядку для перевірки в натурі
наявності та стану збереження майна власника, зобов‘язань та
капіталу, підтвердження достовірності звітності, звірення фактичних
даних з даними обліку для виявлення відхилень та відшкодування
заподіяної підприємству шкоди.
В цьому визначенні підкреслюється: інвентаризація є елементом
методу обліку і методом контролю; інвентаризація є способом
перевірки фактичної наявності та стану збереження майна власника;
виявлення будь-яких відхилень розміру в складі ресурсів, включаючи
незавершене виробництво; списання природного убутку; розміру
стану розрахунків та наявності реальної суми статутного капіталу;
відшкодування заподіяної шкоди.
Мету і завдання не виконує інвентаризація, а її необхідність
пояснюється наступними обставинами:
– в ході господарської роботи в кількісному складі і якісних
властивостях ресурсів, що зберігаються на підприємствах, можуть
відбутися зміни, із зовнішнього боку часто непримітні і непіддатливі
через це своєчасному виявленню і належній обліковій реєстрації.
– слід забезпечити достовірність і точність показників
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, тобто усунути
розбіжності між даними обліку і фактичною наявністю цінностей, які
виникають в процесі ведення поточного обліку.
– для здійснення контролю за роботою матеріально
відповідальних осіб та їх заміни необхідні інвентаризації
– неточності в обліку контрагентів (постачальники, покупці),що
зумовлює розбіжності та суперечки за розміром заборгованості.
– для забезпечення принципу невідворотності, покарання за
господарські порушення, розкрадання тощо.
Найбільш поширеними причинами, які призводять до
розбіжностей між фактичними та обліковими даними є: природний
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убуток; неточності при прийомі та відпуску цінностей; помилки в
обліку; зловживання, посадових осіб.
Отже, ынвентаризація є найважливішим засобом забезпечення
збереження матеріальних цінностей і грошових коштів, є відносно
простим, але дієвим засобом контролю за роботою матеріально
відповідальних осіб. Вона – єдиний засіб, за допомогою якого
здійснюється контроль за достовірністю сальдо по рахунках
бухгалтерського обліку, що має важливе значення для належної
обґрунтованості прийнятих управлінських рішень. Помилкові рішення
призводять до додаткових і не виправданих господарською
доцільністю витрат, а у ряді випадків – до сплати штрафів, пені і
неустойок, спричинення інших збитків.
Інвентаризація
забезпечує
достовірність
бухгалтерської
інформації, а отже, і життєздатність системи бухгалтерського обліку.
Чим краще поставлена інвентаризаційна робота, тим вище
життєздатність системи бухгалтерського обліку, її роль і значення в
здійсненні управління і внутрішнього контролю.
Проте було б серйозною помилкою зводити значення
інвентаризації тільки до здійснення з її допомогою контролю по
рахунках бухгалтерського обліку, на яких обліковуються різні види
товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів.
Інвентаризація дозволяє розробляти і здійснювати заходи,
направлені на забезпечення збереження майна. За допомогою
інвентаризації виявляють і усувають факти безгосподарності і
марнотратства, попереджують зайві витрати, виявляють резерви
матеріальних ресурсів, вживають заходи по їх використанню.
Завдяки інвентаризації здійснюється оперативний контроль за
станом складського обліку і звітності матеріально відповідальних
осіб, дотриманням правил організації матеріальної відповідальності і
умов збереження майна. Раптовість інвентаризації вносить порядок в
роботу матеріально відповідальних осіб, зобов‘язує їх до своєчасного і
правильного оформлення документації, підвищує відповідальність,
тримає їх в постійному очікуванні необхідності відзвітувати, що
певною мірою запобігає зловживанням.
1. Дем‘яненкоМ.Я., Чудовець В.В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку:
Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 288 с.
2. Гришко В.М. інвентаризація /Бібліотека бухгалтера: збірник нормативних
документів . - Харків : "Поліком" , 1998 . – № 41 (118). - 92 с.
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4. Пархоменко В.М. інвентаризація в системі бухгалтерського обліку / За
ред.Пархоменко В.М. – Харків Бібліотека " Фактора " , 1995 . - 44 с.
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*Науковий керівник: Шевченко Л.Я., к.е.н., доцент
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ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ЗА УМОВ
ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ
ОБЛІКОВИХ СИСТЕМ
Облік праці, заробітної плати та інших виплат посідає одне з
провідних місць у всій системі обліку на підприємстві. Процес обліку
розрахунків з оплати праці характеризується трудомісткістю,
потребою уваги й сконцентрованості, оскільки пов'язаний з
обробленням значної кількості первинної інформації, містить значну
кількість однотипних операцій, здійснення яких вимагає багато часу.
Саме через це виникає потреба у використанні автоматизованих
систем бухгалтерського обліку, що зумовлює актуальність
дослідження даного напрямку.
На вітчизняному та закордонному ринках представлений
широкий спектр програмного забезпечення для ведення обліку
розрахунків з оплати праці та складання звітності. Вони
характеризуються подібним функціональним наповненням, але
відрізняються технологією перетворення вихідних даних у
результативну інформацію та інтерфейсом.
Найбільш
розповсюдженим
програмним продуктом
є
спеціалізоване інтегроване рішення Human Capital Management (HCM)
на базі SAP з управління персоналом, в яке входять всі процедури по
роботі з кадрами з дотриманням техніки безпеки і охорони праці. До
рішення SAP HCM також входить програмний модуль для розрахунку
заробітної плати, який супроводжує нарахування та утримання будьякого ступеня складності, всі види оплати - окладну, погодинну,
відрядну, за проектом, всі розрахункові формули. Також передбачена
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можливість управління базою утримання. Але найбільшу складність у
застосуванні даної програми становлять трудомісткість процесу, що
вимагає знання бухгалтером конкретних таблиць системи,
необхідність залучення консультантів для навчання роботі з
програмою, потреба в індивідуальних інструкціях користувача.
У програмному комплексі «1С: Підприємство» з урахуванням
підвищених
вимог
до
інформаційних
технологій створено
конфігурацію «1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління
Персоналом для України», яка дає можливість вести кадрову
управлінську й облікову діяльність декількох організацій,
підтримувати документування й автоматизацію процесу підбору й
оцінки кандидатів, розробляти і застосовувати схеми фінансової
мотивації працівників з використанням різних показників
ефективності діяльності як окремого працівника, так і підприємства.
Автоматизовано весь комплекс розрахунків з персоналом, починаючи
від введення документів про фактичне вироблення, оплати лікарняних
листів і відпусток, аж до формування документів на виплату зарплати
та депонування, а також звітності в державні наглядові органи.
В порівнянні з конфігурацією «1С: Зарплата і Кадри 7.7»
оновлена платформа має переваги, які представлені можливістю
ведення обліку декількох організацій в єдиній інформаційній базі,
опису додаткових нарахувань, підтримкою індивідуальних, зведених
індивідуальних і «гнучких» графіків роботи, оплати погодинних
невиходів, включення звітів з руху працівників і наочних діаграм
відпусток у кадрову аналітичну звітність. Але основним недоліком
конфігурації «1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом
для України» є потреба у знанні вбудованої мови.
Іншою потужною програмою є інтегрована система управління
підприємством «Галактика». Одним із функціональних контурів даної
системи є контур «Управління персоналом», який представляє собою
універсальне рішення, а його модулі «Управління персоналом»,
«Заробітна плата» та «Табельний облік» за допомогою налаштувань
легко адаптуються до певних вимог законодавства, а також у
відповідності із галузевими, організаційними, виробничими
особливостями враховують специфіку конкретного підприємства.
Отже, автоматизація обліку розрахунків з оплати праці, яка
здійснюється на підставі обраного програмного забезпечення, дає
можливість не просто перевести всю паперову роботу на комп'ютер, а
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й збільшити ефективність роботи бухгалтерії і поліпшити контроль
над фінансово-господарською діяльністю підприємства, що, у свою
чергу, збільшить ефективність управління підприємством і, як
наслідок, ефективність його роботи. Проте, не зважаючи на наявність
значної кількості автоматизованих облікових систем, як вітчизняних,
так і закордонних, підхід щодо визначення їх пріоритетності для
підприємств України відсутній.
УДК 657
Терета В.О., ст. гр. ОАС-12
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Процес інтеграції України до євроспільноти є складним та
довгим, але вже сьогодні українські господарські суб‘єкти працюють
за правилами, що диктує євроринок та сучасні економічні відносини.
Багато підприємств України, рухаючись вперед, ведуть паралельний
облік та складають звітність не лише за національними вимогами та
правилами, а й у відповідності до міжнародних стандартів.
Міжнародний бухгалтерський облік, на відміну від
українського, протягом багатьох років обслуговував іншу
господарську систему, а саме ринкову. Відомо, що в ринковій
економіці діяльність підприємств спрямована на отримання прибутку
та збагачення власників підприємств, тому і ведення бухгалтерського
обліку здійснюється, насамперед, в інтересах власників підприємств.
Основні передумови необхідності переходу на МСФЗ:
1. Розширення як вертикальних, так і горизонтальних
господарських зв‘язків призвело до активізації самостійності суб‘єктів
господарювання, яким для прийняття рішень необхідна якісна
інформація, що повно та істинно відображає усі економічні процеси.
2. Активізація ролі грошей призвела до збільшення потреби на
кредитні кошти, для отримання яких банки вимагають від суб‘єктів
господарювання надання фінансових документів, які б дали змогу
провести фінансовий аналіз підприємства швидко, якісно і доступно.
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3. Простежується стійка тенденція щодо збільшення кількості
підприємств, що займаються міжнародним бізнесом.
4. Вихід українських підприємств на міжнародні фінансові
ринки вимагає надання фінансової звітності відповідно до
міжнародних стандартів.
5. Потреба в значних іноземних інвестиціях, поступова
інтеграція в європейський економічний простір.
Основні переваги при формуванні фінансової звітності, що
немає кордонів:
а) можливість одержати кредити у іноземному банку та
можливість одержання постачальників-іноземців;
б) можливість залучення закордонних клієнтів;
в) доступність до інформації та прозорість суб‘єктів ринку;
г) вдосконалюється контроль з боку органів нагляду за
фінансовим станом і діяльністю організацій;
д) можливість порівнювати компанії одна з одною.
Основні переваги міжнародних стандартів обліку:
1. Чітко визначають майновий стан власників підприємства.
2. Облік здійснюється не тільки заради забезпечення фіксації
господарських операцій, майна підприємства, він дозволяє
контролювати виконання підприємством зобов‘язань, наявність і рух
майна, ефективного використання фінансових ресурсів.
3. Дозволяє здійснювати ефективний фінансовий аналіз
підприємства щодо його ліквідності та платоспроможності.
4. Дає можливість реального прогнозу щодо майбутньої
діяльності підприємства.
5. Фінансова звітність є доступною для широкого кола
користувачів.
Отже виділимо вагомі причини, що поступово штовхають до
переходу на єдині стандарти обліку. По-перше, для уникнення
облікового хаосу, коли одне підприємство формує звітність за
деякими національними та міжнародними вимогами, що в свою чергу
може збити з пантелику інвесторів, кредиторів та інших користувачів
інформації. По-друге, одразу виникнуть переваги для ринків капіталу,
що надасть можливість швидше реагувати на коливання чи зміни в
інформації. І, по-третє, це допомога бухгалтерам у формуванні
швидкої, правдивої, достовірної інформації.
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНТЦТВА ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ
Україна, на сучасному етапі розвитку, в умовах інтеграції в ЄС,
проводить політику трансформації фінансової звітності підприємств, в
тому числі малих, відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ). Це сприяє залученню іноземних
інвесторів [1].
Питаннями вивчення фінансової звітності малих підприємств за
міжнародними стандартами займаються такі вчені, як М. Білуха, Ф.
Бутинець, С. Голов, В. Сопко, Х. Гернон, Ж. Дішар та інші.
У будь-якій країні розвиток суб‘єктів малого підприємництва
(СМП) є основним фактором формування середнього класу. Завдяки
створенню малого бізнесу зменшується кількість безробітних,
збільшується рівень доходів населення [4].
Метою подання фінансових звітів малого чи середнього
підприємства за міжнародними стандартами є надання інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.
Отримана інформація повинна бути корисною для прийняття
економічних рішень широким колом користувачів, які не мають
повноважень вимагати звітів, пристосованих до їх конкретних
інформаційних потреб [2].
Питаннями, які стосуються стандартизації бухгалтерського
обліку, займаються кілька міжнародних організацій. Основною з них є
Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО).
Це незалежний орган, в обов‘язки якого входить розробка
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Відповідно до Положення з міжнародної практики аудиту
(ПМПА) 1005 «Особливості аудиту малих підприємств» малим
підприємством являється будь-який суб‘єкт, право власності і
управління яким зосереджено в рамках вузького кола осіб (часто одна
особа); до якого можуть застосовуватися одна або декілька з
наступних характеристик:
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- обмежена кількість джерел доходу;
- спрощена система ведення бухгалтерського обліку;
- обмежені засоби внутрішнього контролю.
Завдяки дотриманню СМП норм МСФЗ збільшується кількість
інвестицій, вигідних партнерів по бізнесу, що дає змогу забезпечити
поліпшення економічного стану як самого підприємства, так і
держави. Під час вибору партнерів суб‘єкти малого підприємництва
проінформовані про фінансовий стан можливих майбутніх партнерів.
Порівнюючи національні правила складання звітності з МСФЗ
слід відмітити, що перевагою МСФЗ є те, що вони засновані не на
визначених нормах, а виходячи з конкретних фінансових реалій. На
практиці неможливо передбачити всі сторони роботи малих
підприємств, тому неможливо і прописати всіх правил, які б
регулювали діяльність підприємств [3].
Отже, Україна, в умовах інтеграції в ЄС, проводить політику
трансформації фінансової звітності СМП відповідно до вимог МСФЗ.
Дотримання правил складання фінансової звітності за міжнародними
стандартами
приведе
до
покращення
становища
малого
підприємництва. Саме тому необхідно внести зміни в нормативноправове забезпечення
вітчизняного бухгалтерського обліку, які
направлені на усунення невідповідностей змісту економічних
категорій міжнародних і національних стандартів бухгалтерського
обліку, тобто, на максимальне зближення системи обліку та подання
фінансової звітності українських підприємств до вимог міжнародних
стандартів.
1. Кузнєцова С.А. Технологія організації бухгалтерською обліку із урахуванням
специфіки суб‘єктів господарювання / Кузнєцова С.А. // Бухгалтерський облік і
аудит. - 2008 - № 6. - С. 29-33.
2. Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств
(МСФЗ для МСП) від 01.01.2013. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_063.
3. Міжнародні стандарти фінансової звітності 1 «Перше застосування МСФЗ» чинні
від 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon1.
rada.gov.ua/laws/show/929_004.
4. «Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджено Міністерством фінансів України від 07.02.2013
№
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доступу:
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МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
Моделювання в широкому сенсі – це особливий пізнавальний
процес, метод теоретичного та практичного опосередкованого
пізнання, коли суб‘єкт замість безпосереднього об‘єкта пізнання
вибирає чи створює схожий із ним допоміжний об‘єкт-замінник
(модель), досліджує його, а здобуту інформацію переносить на
реальний предмет вивчення.
Головна особливість моделювання в тому, що це метод
опосередкованого пізнання за допомогою об‘єктів-замінників. Модель
виступає як своєрідний інструмент пізнання, який дослідник ставить
між собою і об‘єктом і з допомогою якого вивчає його.
Саме ця особливість методу моделювання визначає специфічні
форми використання абстракцій, аналогій, гіпотез, інших категорій і
методів пізнання.
Вчених, звичайно ж, більшою мірою цікавить науково-дослідне
прогнозування, тому що воно пов‘язане з методом моделювання.
Науково-дослідне прогнозування, насамперед, характеризується
розробкою прогнозу про ймовірний стан реального об‘єкта в
майбутньому; детальним дослідженням перспектив розвитку об‘єкта,
іноді з якісними й кількісними оцінками й строками виконання.
Самі прогнози підрозділяють на два види:
1) проекція вихідної моделі в майбутнє за спостережуваною
тенденцією з урахуванням факторів прогнозуючого фону з метою
виявлення проблем і прийняття рішень;
2) проекція моделі в майбутнє, відповідно до заданих цілями і
нормами за заданими критеріями (останню часто називають
проектуванням).
Моделювання у наукових дослідженнях стало застосовуватися
ще в глибоку давнину і поступово захоплювало все нові області
наукових знань: технічне конструювання, будівництво і архітектуру,
астрономію, фізику, хімію, біологію і, нарешті, суспільні науки.
Великих успіхів і визнання практично у всіх галузях сучасної
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науки принесло методу моделювання ХХ століття. Проте методологія
моделювання довгий час розвивалася незалежно окремими науками.
Була відсутня єдина система понять, єдина термінологія. Лише
поступово
стала
усвідомлюватись
роль
моделювання
як
універсального методу наукового пізнання.
Необхідність використання методу моделювання визначається
тим, що багато об‘єктів (або проблеми, пов‘язані з цими об‘єктами)
безпосередньо досліджувати або взагалі неможливо, або ж це
дослідження потребує багато часу і коштів.
Припустимо, що необхідно створити певний об‘єкт А. Ми
конструюємо (матеріально чи подумки) або знаходимо в реальному
світі інший об‘єкт В – модель об‘єкта А. Етап побудови моделі
припускає наявність деяких знань про об‘єкт-оригінал. Пізнавальні
можливості моделі обумовлюються тим, що модель відображає будьякі суттєві риси об‘єкта-оригінала. Питання про необхідність з
достатньою міру схожості оригінала і моделі вимагає конкретного
аналізу. Очевидно, модель втрачає свій сенс як у випадку тотожності з
оригіналом (тоді вона перестає бути оригіналом), так і у випадку
надмірного у всіх істотних відносинах відмінності від оригіналу.
Для розуміння сутності моделювання важливо не випустити з
уваги, що моделювання – не єдине джерело знань про об‘єкт. Процес
моделювання «занурений» у більш загальний процес пізнання. Ця
обставина враховується не тільки на етапі побудови моделі, а й на
завершальній стадії, коли відбувається об'єднання та узагальнення
результатів дослідження, одержуваних на основі різноманітних
засобів пізнання.
Таким чином, вивчення одних сторін модельованого об‘єкта
здійснюється ціною відмови від відображення інших сторін. Тому
будь-яка модель заміщає оригінал лише в строго обмеженому сенсі. З
цього випливає, що для одного об‘єкта може бути побудовано
декілька «спеціалізованих» моделей, які концентрують увагу на
певних сторонах досліджуваного об‘єкта або ж характеризують об‘єкт
з різним ступенем деталізації.
1. Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В.С. Білецького. – Донецьк: Донбас,
2004. – 67с.
2. Аністратенко В.О. Математичне планування експерементів в АПК/
В.О.
Аністратенко, В.Г. Федоров. – Київ: Вища школа, 1993. – 375 с.
3. Малков С.Ю. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и
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динамики. – Ред. М. Г. Дмитриев. – М.: РГСУ, 2004. – С. 76-188.
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Проблеми
банківської
системи
України
в
умовах
євроінтеграційних та глобалізаційних процесів є предметом активних
наукових досліджень. Вітчизняні банки проходять серйозну перевірку
часом в умовах постійних економічних трансформацій та прискорення
глобалізаційних процесів на фінансових ринках. Швидка зміна умов
функціонування, стрімке збільшення присутності іноземного капіталу
спонукають банківську систему до постійного пошуку шляхів
забезпечення її стійкості та конкурентоспроможності.
Серед основних тенденцій фінансової глобалізації на сучасному
етапі є посилення концентрації банківських активів та капіталів,
створення та посилення позицій транснаціональних банків, які стали
головними суб'єктами сучасної глобальної фінансової системи.
Посилилась їх експансія на фінансові ринки країн Східної Європи та
пострадянський економічний простір [1].
Основним позитивним наслідком цього процесу є істотне
розширення можливостей національних економік отримувати
додаткові грошові ресурси, які можуть бути спрямовані в найбільш
перспективні галузі економіки та забезпечити економічне зростання.
Водночас, негативним явищем фінансової глобалізації є значне
розширення спекулятивного капіталу, що підриває фінансову
стабільність національних господарств. Зокрема, фінансові кризи
останніх років значною мірою були спричинені відпливом іноземних
та національних капіталів у гонитві за кращими умовами їх
використання, що завдало значної шкоди економікам цих країн.
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Іншим ризиком, пов'язаним з процесами глобалізації, є загроза
втрати контролю над національною банківською системою.
Свідченням цього є досвід країн Східної Європи, де банки не змогли
створити гідну конкуренцію на міжнародних фінансових ринках і в
результаті були придбані або поглинуті транснаціональними
банківськими групами провідних країн світу. Наприклад, частка
активів, яку контролює іноземний банківський капітал, в Естонії
стано-вить понад 90%, у Хорватії - понад 80%, Чехії та Словаччині близько 80%, Польщі, Болгарії, Латвії, Угорщині - понад 70% [3].
Курс України на європейську інтеграцію є послідовним і
тривалим. Було розроблено та затверджено Програму європейської
інтеграції, положення якої стосуються багатьох напрямів
економічного розвитку країни, у тому числі й банківського сектору.
Незважаючи на позитивну динаміку, рівень розвитку
вітчизняного банківського сектору залишається, за європейськими
мірками, відносно низьким. Українські банки не здатні належним
чином задовольняти попит на позичкові капітали, насамперед з боку
суб'єктів реального сектору економіки, які постійно відчувають
дефіцит грошей. З іншого боку, всі економічні суб'єкти, в яких
з'являються вільні грошові кошти, не можуть їх надійно розмістити і
віддають перевагу конвертації в іноземну валюту, інвестуванню в
тіньову економіку чи переведенню за кордон.
Глобалізація у фінансовій сфері є об'єктивною закономірністю.
Сьогодні неможливо і непотрібно про-тистояти цим процесам.
Навпаки, стратегічним вектором банківської системи України має
стати її інтеграція у світовий фінансовий простір. Водночас,
збільшення відкритості українських ринків банківських послуг має
супроводжуватись адекватною політикою держави щодо зменшення
ризиків глобалізації та підтримки вітчизняної банківської системи [2].
Отже, можна зробити висновки, що поки що не можна вести
мову про можливість повноцінної інтеграції українського ринку
банківських послуг у світовий. Навпаки, активізація приходу
іноземного капіталу в банківський сектор України несе загрозу втрати
контролю над банківською системою з боку національних інвесторів.
Щоб запобігти цьому, доцільно, з урахуванням світового досвіду,
розробити і задіяти механізм підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної банківської системи.
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Економічна нестабільність, яка спостерігалася протягом
останніх років, інфляційні процеси зумовили з боку інвесторів пошук
способів зменшення своїх втрат та збільшення доходів. Одним із
найпоширеніших способів стали інвестиції в золото, що сприяло
підвищенню попиту на нього в усьому світі. Серед ринків
інвестиційних інструментів ринок золота посідає особливе місце,
оскільки цей метал з давніх-давен виконував захисну функцію
капіталу від знецінення. Золото вважається надійним інструментом
збереження коштів від інфляції та зниження вартості валют. Недарма
центральні банки всіх розвинених країн зберігають значну частку
своїх резервів у вигляді золота [2, c.85].
Інвестуючи в золото, варто пам‘ятати, що вкладення грошей у
дорогоцінні метали вважається в Україні інвестиційною діяльністю,
тому отриманий прибуток підлягає оподаткуванню. Ще одна "золота"
незручність - зберігання злитка, що може потягнути за собою
додаткові витрати, наприклад, на оренду банківського сейфу. З іншого
боку, фінансисти пропонують відкрити депозит у золоті. Якщо клієнт
ставить за мету не тільки мати на руках заощадження у вигляді злитка,
а ще й хоче отримати стабільний відсоток з цього заощадження, то є
сенс відкрити у банківський установі строковий вклад у банківських
металах. Якщо мета клієнта не примножити свої заощадження, а
просто їх зберегти у вигляді злитка банківського золота, то банки
надають послугу оренди індивідуальних банківських сейфів. Вартість
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такої послуги залежить від кількості днів збереження та розміру
банківського сейфу. В жодному разі не тримати золоті злитки вдома.
Дохідність інвестицій у золото залежить від ваги злитка - чим
більший розмір, тим вищий прибуток інвестора. Ефективним
інструментом заробітку може бути вкладання коштів у золотий злиток
від 50 грам, адже в злитках вагою по 50 та 100 грамів вартість одного
грама золота є найнижчою. При цьому злитки з меншою вагою
користуються більшим попитом серед вкладників, основним
завданням яких є збереження коштів. Для купівлі злитка вагою 500
грам потрібен не лише суттєвий бюджет, а й готовність довести
легальність його походження - інформацію про такі інвестиції
відслідковують податкові органи [3, c.19]. Приймаючи рішення
інвестувати в золото, необхідно врахувати, що вклади в дорогоцінні
метали не страхуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
На думку Кулиняк І.Я., для розвитку інфраструктури ринку
золота в Україні в умовах фінансової глобалізації доцільно
використовувати комплексний підхід щодо впровадження інновацій, у
тому числі за напрямами:
розробка та впровадження сучасних банківських продуктів;
впровадження сучасного обладнання для активізації діяльності
банків та бірж;
вдосконалення банківських та операційних технологій;
організаційні – активне розширення перебування банку на
ринку роздрібного бізнесу, побудованого на обслуговуванні широких
мас клієнтів; регіональний розвиток філіальної мережі; злиття
(поглинання) банків, створення стратегічних альянсів банків,
поширення кола нових учасників ринку;
маркетингові
–
використання
прямого
маркетингу
інтегрованих маркетингових комунікацій (мерчандайзингу, реклами,
зв‘язків із громадськістю, стимулювання продажу);
методологічні – впровадження ризик-менеджменту в
організацію банківської діяльності із золотом;
інтелектуальні – добір, навчання та підвищення кваліфікації
кадрів щодо проведення операцій з золотом та методів мінімізації їх
ризиків [1].
Таким чином, в сучасних умовах, на тлі постійної девальвації й
знецінювання паперових грошей, золото – є найнадійнішим засобом
інвестицій.
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Щоб задовольнити інвестиційний попит на ринку золота
потрібно провести низку інноваційних заходів.
1. Кулиняк І.Я. Інвестиційна діяльність України на ринку золота / І.Я. Кулиняк //
[Ел. ресурс]. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua
2. Михальський В. В. Роздрібні інвестиції в золото / В.В. Михальський // Фінанси
України. – 2013. – № 7. – С. 85-92.
3. Савчук Н. Ринок золота: сучасний стан і перспективи розвитку / Н. Савчук // Ринок
цінних паперів. – 2009. – № 1-2. – С. 19-24.
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НАСЛІДКИ ДІЇ МИТНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Митні ризики можуть як позитивно, так і негативно вплинути на
усі без виключення види ресурсів машинобудівного підприємства:
матеріальні, трудові, фінансові, інформаційні, енергетичні та інші.
При цьому такі наслідки можуть бути прямими та опосередкованими.
Прямі наслідки зміни у матеріальних ресурсах машинобудівних
підприємств пов‘язані із безпосереднім впливом на них митних
ризиків (втрата частини прибутку через відсутність необхідної
сертифікації товарів). Опосередковані зміни впливають не
безпосередньо
на
показники
діяльності
підприємства,
а
опосередковано, як правило, через втрати партнерів та контрагентів,
які працюють із машинобудівним підприємством або зміну
загальноекономічних чи політичних чинників у державі (табл. 1).
Таблиця 1
Наслідки дії митних ризиків у діяльності машинобудівних
підприємств
Ресурси
Фінансові

Негативні наслідки
Додаткові непередбачені платежі;
прямі втрати грошових коштів;
недоотриманням
коштів
із
передбачених джерел;
втрати через негативні зовнішні
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Позитивні наслідки
Економія фінансових ресурсів;
удосконалення
структури
фінансових ресурсів;
здешевлення
фінансових
ресурсів для підприємства;
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Продовження табл. 1

Мате-ріальні

Людські

Інформаційні

тенденції;
зниження фінансової незалежності;
погіршення
ліквідності
та
фінансової стійкості підприємства;
хабарництво.
Втрата матеріалів в різних обсягах;
втрата властивостей матеріалів
необхідних
для
виготовлення
якісної машинобудівної продукції;
здешевлення матеріалів за час
проходження митного контролю і
відповідно
втрата
конкурентоспроможності продукції
за ціною;
додаткові витрати матеріалів у
зв‘язку
із
бюрократичними
процедурами;
додаткові матеріальні витрати на
проходження митного контролю.
Зниження продуктивності праці;
погіршення соціальнопсихологічного клімату;
виникнення дисфункціональних
конфліктів;
зростання плинності кадрів;
порушення трудової дисципліни;
опортуністична поведінка
персоналу;
зростання інтенсивності праці та
«згорання» на робочому місці,
трудоголізм із негативними
наслідками;
зниження мотивованості персоналу;
зростання стресостійкості роботи
персоналу залученого до
управління ЗЕД;
втрата ключових керівників.
Погіршення репутації
машинобудівного підприємства;
втрата певного обсягу комерційної
інформації;
інформаційна асиметрія між
конкурентами або між органами
митної служби та підприємствами.
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збалансування
фінансових
витрат у системі постачання
продукції
та
проходження
митного контролю.

Зменшення
необхідних
матеріальних резервів;
здорожчення матеріалів за час
проходження
митного
контролю;
зниження
матеріаломісткості
виробництва продукції;
розширення вузьких місць у
постачанні основних матеріалів
для виробництва продукції.

Підвищення продуктивності
праці;
зниження професійного
травматизму та летальних
випадків;
зниження тендерної асиметрії;
зростання довіри персоналу до
керівників та посилення
лідерства;
зростання функціональних
конфліктів;
реалізація потенціалу
працівника та підвищення
професійної компетентності
менеджера.

Додаткова інформація для
прийняття управлінських
рішень;
підвищення ефективності
інформаційного забезпечення
щодо проходження митного
контролю;
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Продовження табл. 1
створення нових каналів
отримання інформації;
розвиток структур
інформаційного забезпечення

УДК 336.146
Тот І.І., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Никитюк Т.Л., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО
РИНКУ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ У КОНТЕКСТІ
МІЖНАРОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ
Світові ринки дорогоцінних металів, і в першу чергу золота, є
одним з найцікавіших об'єктів для інвестицій і професійних
спекуляцій: вони мають практично всіма якостями фінансового
інструменту. Золото і платина - єдині метали, які зустрічаються в
природі в чистому вигляді і для їх отримання не потрібно дорогий і
трудомісткий металургійний процес. Традиційно дорогоцінні метали,
сприймаються як символ стабільності і надійності. Тому нинішня
політична та економічна ситуація у світі підвищує інвестиційний
попит на дорогоцінні метали. Інші причини підвищення попиту бурхливе зростання багатьох ринків, зокрема Індії і Китаю, і
девальвація іншого інвестиційного інструменту – долара США.
В Україні розвивати ринок дорогоцінних металів необхідно для
того, щоб забезпечити потреби інвесторів, тезаврацій запаси яких
відігріватимуть роль реальних заощаджень і сприятимуть стабілізації
грошової системи. Наявність природних ресурсів в Україні сприятиме
ринку дорогоцінних металів. На сьогодні виявлено і класифіковано
236 родовищ в деяких регіонах країни. Однак, наявність природних
запасів металів не є обов'язковою умовою розвитку. Так, ні
Великобританія, ні Швейцарія, де розташовані головні ринки
дорогоцінних металів, не є добувними країнами.
Враховуючи географічне розташування, Україна може
розраховувати на те, щоб стати регіональним центром торгівлі
дорогоцінними металами для країн Південно-Східної Європи
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(Україна, Молдова, Болгарія, Румунія, Греція, країни колишньої
Югославії, Албанія, Словаччина, Чехія, Угорщина) та Близького
Сходу. Цьому може сприяти проміжне розташування нашої країни
між Гонконгом та Цюріхом і Лондоном, а також відсутність достатньо
розвинутого ринку дорогоцінних металів у країнах Чорноморської
економічної інтеграції.
Світовий досвід свідчить, що організації операцій із
дорогоцінними металами, є різноманітні приклади і жорсткої
державної регламентації, і повної лібералізації та дерегуляції таких
операцій. Вибір принципів їх організації залежить від багатьох
чинників політичного та економічного характеру, але саме вони
визначають передусім механізм проведення операцій та організаційну
структуру ринків дорогоцінних металів [2]. Зависокі податки та інші
обмеження є "запрошенням" для громадян порушувати закон. Високі
внутрішні податки, тарифи або заборона імпорту взагалі призводять
до контрабанди і, таким чином, підривають повагу до закону. Потреба
та заходи по страхуванню від інфляції або конфіскації є відповіддю на
дії щодо отримання інвестицій у вигляді дорогоцінних металів, що
передують вивезенню грошей за кордон [1].
Організація первісного розподілу видобутих дорогоцінних
металів та здійснення операцій купівлі продажу їх на вторинному
ринку можуть базуватися на таких основних принципах:
обіг на ринку дорогоцінного металу у стандартизованій
формі;
наявність державного регулювання та контролю за
дотриманням встановлених правил;
першочергове право уряду на придбання ново видобутого
металу за рахунок коштів державного бюджету;
ринковий механізм визначення цін на дорогоцінні метали;
надання НБУ ліцензії торговцям монетарними;
недержавний статус організаційної структури ринку
дорогоцінних металів;
стимулювання надходження до країни дорогоцінних металів;
забезпечення регіонального статусу ринку щодо країн
Чорноморського економічного співробітництва.
Таким чином, створення в Україні національного та
міжнародного ринку дорогоцінних металів на вищезазначених
принципах вимагає нового ліберального законодавства. У ньому
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повинно бути передбачено право на здійснення операцій і
резидентами, і нерезидентами за вільними ринковими цінами, які не
обкладаються податком на додану вартість або іншим спеціальним
податком. Експорт та імпорт дорогоцінних металів не повинні
обмежуватися.
1. Мировой рынок золота: принципы функционирования // А.Комаров, Белорусия. –
2011. – 234 с.
2. Современный рынок золота / [под.ред В.И.Букато, М.Х.Лапидуса]. — М.: Финансы
и статистика, 2009. – 124 c.

УДК 339.9
Тот І.І., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Рівень розвитку транспортної системи держави - один із
найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості.
Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш
підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку,
транспортна система стає базисом для ефективного входження
України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що
відповідає рівню високорозвиненої держави [2].
Однією з найважливіших проблем України, у плані її інтеграції
у європейську єдину залізничну систему, є приведення ширини
української залізничної колії (1524 мм.) до європейського зразка (1435
мм.). Необхідно також включити в європейську програму будівництва
швидкісних залізничних магістралей.
Значну частину інфраструктурних об'єктів залізниці необхідно
визнати застарілими, вони не відповідають сучасним вимогам по
виконанню своїх основних функцій. Насамперед, це стосується
залізничних вокзалів, станцій, готелів, засобів зв'язку і керування
рухом потягів.
Проблеми розвитку морського транспорту зв'язані, насамперед,
із значним моральним і фізичним зносом судів і портового
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устаткування. Основними стримуючими факторами інтенсивного
використання річкового транспорту в плані європейської інтеграції є
застаріла матеріально-технічна база, невисокий рівень механізації
перевантажувальних робіт, значний фізичний і моральний знос судів,
мала частка запечатаних вантажів у загальному їхньому обсязі,
недостатні обсяги перевезень. Річковий транспорт має допоміжний
характер, орієнтований на великі партії вантажів і не може
конкурувати по тарифах і послугам із залізничним транспортом.
Ефективність функціонування річкового транспорту України значно
нижче (близько 20 %) у порівнянні з розвитими країнами, що мають
подібні ресурси цього виду транспорту [1].
Щодо автотранспорту, то автомобільні дороги України не
відповідають європейським стандартам за багатьма показниками,
зокрема такими як: швидкість пересування, навантаження на вісь,
забезпеченість сучасними дорожніми знаками і розміткою,
необхідною кількістю пунктів технічної і медичної допомоги,
харчування і відпочинку, заправлення паливом і мастилом,
телефонного зв'язку тощо. Практично відсутні дороги 1 категорії з
багаторядним рухом на високих швидкостях. Значного поліпшення
вимагає матеріально-технічна база організацій, що здійснюють
розвиток і обслуговування автомобільної транспортної мережі.
Проблеми, що очікують свого рішення у відношенні
повітряного транспорту, стосуються насамперед комплектації
сучасного парку літаків, будівництва і реконструкції ряду об'єктів
авіаційно-виробничої інфраструктури (у першу чергу, злітнопосадочних смуг), структурної реорганізації керування авіаційним
транспортом у напрямку створення конкурентного середовища
усередині даної галузі, налагодження системи постачання, узгодження
земельних тарифів і т.д.
Наявність на території України міжнародних транспортних
коридорів накладає свій відбиток на функціонуванні всієї мережі
транспорту держави. Необхідно зазначити, що реалізація проектів,
пов'язаних із транспортними коридорами, вимагає серйозних
інвестицій. Тільки в межах України дані проекти потребують уже на
початковому етапі понад 2 млрд. доларів. Про масштабність цих
завдань свідчить і той факт, що лише на труби зазначеного
з'єднувального нафтопроводу необхідно більше 0,4 млн. тонн металу.
Комплексно поставити проблеми, пов'язані з розвитком
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транспортної системи, визначити завдання і шляхи їх розв'язання,
дати їм належне забезпечення (фінансове, матеріально-технічне,
ресурсне, організаційне, правове тощо), організувати і здійснити
процес виконання завдань і заходів можна лише за умови розробки та
реалізації Державної програми розвитку транспортної системи
України [3].
1. Карпінський Б., Макух Б. Транспортна система України в контексті європейської
інтеграції // Економіка України. - № 7, 2012.
2. Концепція реформування транспортного сектора України / Ю.М. Цвєтов,
Л.М. Соколов, Ю.М. Федюшин т ін. / Збірник наукових праць / - К., 2011.
3. Паранукян В.Э. Общий курс транспорта: учебное пособие. - Мариуполь, 2012.

УДК 332.122 : 379
Транченко Л.В., д.е.н., професор
Уманського національного університету садівництва
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КУРОРТНОРЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЧЕРКАЩИНИ
Черкащина має великі можливості для розвитку туризму і
проаналізувавши настільки ефективно використовується курортнорекреаційний потенціал регіону можна визначити пріоритети щодо
подальшого розвитку туризму на даній території. Так як туризм це
одна з провідних галузей, що може покращити економічний стан
регіону за рахунок приїжджих. І займає важливе місце в соціальному
розвитку області.
Туристичний потенціал регіону нараховує 39 державних музеїв
та 7 національних та державних історико-культурних заповідників
(Шевченківський національний заповідник в Каневі; національний
заповідник «Батьківщина Тараса Шевченка» на Звенигородщині;
Корсунь-Шевченківський
національний
історико-культурний
заповідник; національний заповідник «Чигирин»; Кам‘янський
державний історико-культурний заповідник; державний історикокультурний заповідник «Трахтемирів»; державний історикокультурний заповідник «Трипільська культура» на Тальнівщині, а
також державний історико- архітектурний заповідник «Стара Умань».
На державному обліку перебуває 9266 пам‘яток історії та культури, з
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яких 85 - національного значення. В цілому в області на будівництво
та реконструкцію туристичної та курортно-рекреаційної сфер з
початку 2008 р. було використано близько 900 млн. грн., з них
власних коштів понад 740 млн. грн. та понад 140 млн. грн. з місцевих
бюджету. Сьогодні на туристичному ринку Черкащини працюють
понад 100 ліцензованих підприємств, які за 2008 рік надали послуг
понад 42 тис. туристів на суму 25 млн. 576 тис. грн.
З метою гідної презентації області, створення її іміджу як
туристично-привабливого
краю,
рекламування
туристичних
можливостей та просування їх на міжнародний туристичний ринок
управлінням культури і туризму облдержадміністрації організовано та
проведено урочистості з нагоди оголошення 2008 року Роком туризму
і курортів в Україні. Організовано експозиції «Золотою підковою
Черкащини» і проведено відповідні презентаційні заходи з
забезпеченням участі національних та державних історико-культурних
та історико-архітектурних заповідників, суб‘єктів туристичної
діяльності внутрішнього ринку, осередків сільського зеленого туризму
Черкащини. До списку історичних населених місць України включено
13 населених пунктів області.
Для більшого розвитку сільського зеленого туризму були
розроблені наступні туристичні маршрути: Маршрут «Уманське диво»
(м. Умань); Маршрут «Легенди Холодного Яру» (Чигиринський
район); Маршрут «Місцями козацької слави» (м. Чигирин); Маршрут
«На батьківщину Т.Г. Шевченка» (с. Моринці, с. Шевченкове).
Сільський (зелений) туризм, або агротуризм, є одним з видів
екологічного туризму, який останнім часом набуває поширення і
продовжує активно розвиватися в багатьох європейських країнах
Організації туристичних маршрутів і рекреаційної діяльності
сприяє наявність розгалуженої транспортної мережі та можливість
забезпечення потенційних туристів та рекреантів екологічно чистими
продуктами харчування. Розвиток туристсько-рекреаційної діяльності
сприяє одержанню коштів для збереження та відтворення значного
природного та історико-культурного потенціалу регіону, стимулює
відродження народних ремесел та промислів, обслуговуючі та
переробні галузі економіки. Як показує час, для Черкаської області
індустрія туризму вже сьогодні стає однією з провідних галузей.
Упродовж останніх років було організовано і проведено низку
національних та міжнародних заходів з різних видів оздоровчо481
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спортивного туризму. Велику увагу треба приділити для подальшого
розвитку даного виду туризму так як, місцевість має всі необхідні
ресурси для залучення більшої кількості туристів.
Таким чином, Черкащина має великий природно-рекреаційний і
туристичний потенціал для більш ефективного розвитку різних видів
туризму. Але, відсутність державного фінансування призвела до того, що
структури управління різних видів туризму, які існували раніше, в
основному припинили свою діяльність. Державі потрібно виділяти більше
коштів на розвиток зеленого, молодіжного, соціального та оздоровчого
туризму в регіоні. Використання курортно-рекреаційного потенціалу
Черкаського регіону використовується не достатньо ефективно, що
призводить до малих фінансових надходжень. Потрібно розробляти нові
програми, екскурсії та маршрути для різної вікової категорії людей.
Особливо велику увагу треба приділяти розвитку туризму на свята.
Розробляючи тематичні тури, такі як, сімейні новорічні тури, молодіжні
романтичні тури, тури з відвідуванням церков та монастирів на пасхальні
свята та інші.
Все це буде приваблювати все більше і більше туристів, розвиваючи
різні види туризму і накопичувати кошти на більш ефективне
використання курортно-рекреаційного потенціалу регіону, а саме на
реконструкцію історико-туристичних пам‘яток, розробку нових програм і
турів і рекламу.
УДК 339.137.2:553.
Транченко О.М., к.е.н.
Уманського національного університету садівництва
ОБМЕЖЕННЯ ТА НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ У ФОРМУВАННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Поряд з конкурентними можливостями у кожному регіоні є
обмеження і негативні чинники. Вони здатні знизити результативність
реалізації сприятливих конкурентних можливостей, а також
ускладнюють використання соціально-економічного потенціалу в
інтересах розвитку ринкових відносин у регіоні. До таких обмежень і
негативних чинників можна віднести:
– екстремальні умови виробництва і життєдіяльності населення;
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слабку екологічну вивченість і науково обґрунтовану підготовку
території регіону;
– низький рівень виробництва товарів і послуг та недостатній
обсяг виробництва продуктів сільського господарства;
– віддаленість від економічно розвинених регіонів країни,
відсутність розвиненої транспортної системи;
– низьку якість продукції та послуг, що різко знижують їхню
конкурентоспроможність;
– високе економічне напруження, що породжує серйозні
обмеження в розміщенні та регіональному розвитку продуктивних
сил;
– недостатній розвиток виробничої та соціальної інфраструктури
як стримуюча обставина для інвестування і створення нових робочих
місць.
Перелічені обмеження і негативні чинники тією чи іншою мірою
впливають на використання конкретних можливостей регіону,
оскільки в чистому вигляді жодна конкурентна позиція не може бути
реалізована в житті. Це породжує ситуації, що вимагають гнучких і
еластичних методів управління розвитком регіональної системи для
забезпечення її стійкості та надійності. Зміцнення або дестабілізація
конкурентних можливостей регіону залежить не тільки від
загальнорегіональних умов і процесів, а й від наявності конкурентних
позицій у кожного підприємства, галузі або міжгалузевого комплексу.
У сучасних умовах конкурентне економічне становище суб‘єктів
регіональної економіки визначається їх здатністю здійснювати
господарську діяльність у ринковому середовищі на умовах
самостійності та самофінансування. Це принципово нове явище
глибоко пронизує всі сфери діяльності підприємств і організацій. їх
конкурентоспроможність можна визначити як потенційну можливість
займати відповідну нішу на ринку товарів та послуг, що забезпечують
суб‘єкту ринкових відносин стійке фінансове та економічне
становище.
Для досягнення успіху потенційні конкурентні можливості
мають бути реалізовані. Лише тоді суб‘єкт регіональної економіки
здобуває стійку позицію в конкурентній боротьбі. При цьому практика
потребує постійного підтвердження конкурентних позицій,
удосконалення їх відповідно до змін у кон‘юнктурі ринку.
Досягається це завдяки стимулюванню чинників, що забезпечують
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розвиток конкурентних позицій суб‘єкта ринку, а саме:
– матеріально-технічний і маркетинговий рівень діяльності
підприємства; якісна характеристика кадрового складу;
– науково-інформаційна база для супроводження виробничої та
комерційної діяльності;
– фінансова стабільність і кредитоспроможність підприємства;
ефективність існуючих схем руху товарів;
– якість вироблених товарів і послуг, витрати на їх виробництво
і реалізацію;
– надійна сировинна і паливно-енергетична база; стійкість
кооперативних зв‘язків;
– відповідність технологічного і технічного рівня підприємства
сучасним вимогам науково-технічного прогресу, вітчизняного і
світового ринку; ступінь зносу виробничих засобів; ефективність
конверсійних процесів.
Сукупність конкурентних позицій підприємницьких і
комерційних структур забезпечує безпосередній вихід у ринковий
простір. Це посилює регіональні позиції в територіальному поділі
праці та міжнародній інтеграції. У кінцевому підсумку на стійкі й
надійні підприємницькі та комерційні конкурентні позиції прямий
вплив має регіональна привабливість, що посилює конкурентні
можливості суб‘єктів ринку.
УДК 657
Трегубова Т.В., ст. гр. ОАС-12
*Науковий керівник: Талах Т.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Для здійснення господарської діяльності підприємствами всіх
форм власності та галузей економіки використовують виробничі
запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів
підприємства. Вони займають особливе місце у складі майна і
домінуючу позицію у структурі витрат підприємств різних сфер
діяльності. Облік запасів, у т. ч. і виробничих регулює Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Згідно з ним запаси - це
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активи, які утримує підприємство для подальшого продажу за умови
звичайної господарської діяльності, що перебувають у процесі
виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва, або
утримує для споживання під час виробництва продукції, виконання
робіт і надання послуг, а також управління виробництвом [1].
Від правильності ведення обліку запасів залежить достовірність
даних про отриманий підприємством прибуток та збереження самих
запасі. За сучасних економічних умов, при переході діяльності
економічних суб‗єктів на ринкові відносини, правильна організація
бухгалтерського обліку виробничих запасів є необхідною умовою для
діяльності підприємства. Для оцінки рівнів виробничих запасів та
визначення, який запас доцільно поповнювати і яким може бути обсяг
замовлення, важливу роль виконує система управління запасами.
Система управління запасами характеризується великою кількістю
факторів, які впливають на її ефективність.
До складу виробничих запасів відносять: сировину, матеріали,
паливо, запчастини та ін. Для обліку виробничих запасів передбачено
рахунок 20 «Виробничі запаси». В дебет записуються такі факти
(господарські операції, події), які викликані: надходженням запасів;
дооцінкою запасів (дооцінюються лише ті запаси, які раніше були
уцінені і лише у межах сум уцінки). По кредиту рахунку 20
відображається списання запасів. Згідно з П(С)БО 9 виділяють головні
причини списання (вибуття) виробничих запасів із балансу: відпуск у
виробництво; реалізація на сторону; інші (списання за невідповідності
критеріям активу у зв'язку з псуванням, крадіжкою тощо) . Підсумкові
дані стосовно надходження і вибуття запасів за синтетичними
рахунками (субрахунками) записують у Відомість 5.1. Відомість
ведеться у розрізі матеріально відповідальних осіб, місць зберігання і
використання . Записи у Відомість 5.1 здійснюються на основі звітів
матеріально відповідальних осіб щодо надходження запасів на склади,
в цехи, на дільниці і їх використання, вибуття із місць зберігання за
звітний період. Далі дані переносяться до Головної книги за кожним
рахунком окремо, а потім до відповідних форм фінансової звітності
[2].
Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на
баланс підприємства за первісною вартістю. При цьому, надходження
запасів на підприємство можливе шляхом придбання їх за плату,
виготовлення власними силами підприємства, внесення до статутного
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капіталу, одержання підприємством безоплатно.
Переважну більшість виробничих запасів підприємства
придбавають у постачальників на підставі укладених договорів
(контрактів, угод). На відвантажені (відпущені) матеріальні цінності
постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунковоплатіжні документи (у яких вказуються назва, номенклатурний номер,
одиниця виміру, кількість, сорт, ціна кожного виду матеріальних
цінностей, що відпускаються, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що
підлягає до оплати), а також податкову накладну [3].
Для забезпечення безперебійної роботи виробництва на складах
підприємства завжди мають бути виробничі запаси в межах норм,
передбачених потребою підприємства. У складських приміщеннях
підприємства здійснюються операції по збереженню виробничих
запасів, що надходять, а також відпуску їх у виробництво.
Бухгалтерський облік має забезпечити контроль за залишками,
надходженням і витратами виробничих запасів на складі, що є
важливою умовою для забезпечення збереження власності
підприємства.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджено наказом
Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 р. [Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://rada.gov.ua/ru
2. Бухгалтерський фінансовий облік [Ф.Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. Ф.Ф.
Бутинця. - Житомир: ПП «Рута», 2009. - 912 с.
3. Пушкар М.С. Фінансовий облік: підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

УДК 504+330.3(477.75)
Туварчиева Г.А., к.э.н., ст. преподаватель
Отдельное подразделение Национального университета биоресурсов и
природопользования Украины «КТГМСХ»
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СТЕПНОГО КРЫМА
В связи с особенностями рельефа, климата и расположения
природных ресурсов, экономическое развитие районов Крыма
различно. В прибрежной зоне более развит рекреационный сектор,
морской транспорт, в центральных районах - сельское хозяйство.
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Основой экономики всей равнинной части Крымского полуострова
традиционно считалось сельское хозяйство, которое ориентировано
главным образом на производство зерна, мяса, яиц, шерсти.
Успешное развитие сельскохозяйственного производства до
конца 1980-х годов, его развал в 1990–х годах и продолжающиеся
нарушения экологических норм сегодня в Крыму привели к резкому
росту антропогенно - техногенной нагрузки на окружающую
природную среду и возникновению сложных экологических, и как
следствие, экономических проблем. Из всех аспектов концепции
безопасности государства наиболее важными на современном этапе
развития региона страны являются эколого-экономические, это
вызывает настоятельную необходимость их исследования.
Непрерывный
прогресс
человечества
обеспечивается
сбалансированным социально-экономическим развитием в условиях
сохранения
окружающей
среды
посредством
оптимизации
экологической безопасности, экономического роста и социальной
защищенности населения. Взаимозависимость перечисленных
составляющих прогресса и их взаимосвязь объясняется объективными
законами природы, экономическими законами и законами развития
общества.
С точки зрения экологов решение проблем окружающей
природной среды является задачей первостепенной важности. Однако
не менее важно решение экономических и социальных проблем
развития общества. По нашему мнению, необходим комплексный
подход к решению эколого-экономических проблем.
К основным источникам загрязнений на севере Крымского
полуострова, в его юго-западной части и на Керченском полуострове,
прежде всего, относятся: содовый завод «Титан» и анилинокрасочный
завод в городе Армянск, которые осуществляют сбросы загрязняющих
веществ в Сиваш и Азовское море; Северо-Крымский канал, несущий
воды Днепра, бассейн которого охватывает промышленные
территории не только Украины, но и Белоруссии и России; активная
сельскохозяйственная деятельность до недавних пор стала
результатом засоления почв. Для Крыма характерна степень
загрязнения почв пестицидами в 2,5 - 4 раза выше, чем в других
регионах Украины; автомобильный транспорт, на долю которого
приходится большое количество физических и химических
загрязнений; железная дорога на участке Джанкой – Керчь, является
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коридором переноса углеводородов, азотосодержащих веществ,
тяжелых металлов, мощным источником вибрации (колебания грунта
вблизи железнодорожных путей превышают землетрясение силой 6-7
баллов); газовый трубопровод в направлении Красноперекопск –
Джанкой – Феодосия - Керчь, во время прокладки которого остались
нерекультивированные участки земли и груды мусора. Кроме этого,
газовые трубопроводы являются потенциальными объектами
экологического риска при любых чрезвычайных ситуациях; растущие
вблизи населенных пунктов несанкционированные свалки твердых
бытовых отходов, отрицательно влияют на развитие полуострова.
В результате изучения проблем окружающей среды
экологическую ситуацию в крымском регионе следует считать
напряженной. Большая часть равнинного Крыма имеет довольно
высокое загрязнение почв, повышенное загрязнение поверхностных
вод и воздуха. Однако исключение экологических ценностей из
ведущих приоритетов развития полуострова объясняется социальной
и экономической проблемами в регионе.
По итогам анкетирования населения степных районов
полуострова
главными
причинами
сложного
социальноэкономического положения являются: проблема трудоустройства и
низкие доходы работающих (76% опрошенных); недостаточность
бюджетного финансирования социальных услуг и низкое их качество
(66%); убыточность развития сельского хозяйства (57%);
неэффективность работы органов местного самоуправления (41%); не
благоустроенность населенных пунктов (38%); отсутствие системы
переработки и утилизации твердых бытовых отходов (32%); низкий
уровень привлечения инвестиций (30%); слабая господдержка малого
и среднего бизнеса (28%).
Поиск путей решения эколого-экономических проблем
крымского региона необходимо осуществлять не только в
экономической и социальной плоскостях, но и в требованиях текущей
ситуации. А именно использовать пространственный подход, то есть
опираться на трехмерность исследований в экологической,
экономической и социальной плоскостях проблем.
Следует подчеркнуть, что решение экологических и
экономических проблем должно исходить из того, что в экологоэкономическом отношении наиболее эффективно «прогнозирование и
предотвращение», чем «реагирование и исправление», то есть
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характер этих решений должен быть долгосрочный. Разработка
стратегии обеспечения эколого-экономической безопасности развития
степного Крыма позволит разрешить накопившиеся проблемы региона
и предотвратить новые.
УДК 657
Турич О.М., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах господарювання підприємству необхідно
оптимізувати
свою
фінансово
господарську
діяльність.
Різноманітність напрямків діяльності зумовлює неможливість
створення універсальної облікової системи, яка б повноцінно
задовольняла потреби всіх користувачів облікової інформації. У
зв‘язку з цим виникає необхідність у створенні індивідуальної
облікової політики, у виборі принципів , методів і процедур, які
будуть використовуватись для складання і подання фінансової
звітності. Саме від раціонального пібору принципів методів і
процедур будуть залежати такі ключові показники як собівартість
продукції, показники фінансової стійкості та фінансового стану,
прибуток.
Дане питання в обліку є досить актуальним, тому слід
зауважити що дослідженням та вирішенням цього питання займались
Ф.Ф. ББутинець, М.С. Пушкарь, Б.І. Валуєва, І.В. Рузмайкіна, Я.В.
Лебедзевич.
Облікова політика — сукупність принципів, методів і процедур,
що використовуються підприємством для складання та подання
фінансової звітності [4]. Вона є інструментом що використовується
для розв‘язання задачі стратегічного розвитку підприємства шляхом
оптимізації фінансових результатів. Але таких результатів можна
досягнути за умови розробки та використання оптимальної облікової
політики. С.Л. Коротаев дає таке визначення терміну ―оптимальна
облікова політика‖ – ―політика, за якої суб‘єкт господарювання на
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основі обраних їм способів і методів ведення обліку забезпечує
максимальну ефективність своєї фінансово-господарської діяльності‖
[6, с. 10].
Станом на сьогодні є досить багато підприємств що вміщують
наказ про облікову політику вміщується на двох-трьох сторінках, по
багатьом питанням містить просто посилання на П(С)БО та не
переглядається роками. На нашу думку для того, щоб задовольнити
зацікавленість широкого кола користувачів облікової інформації,
підприємства повинні мати прозору та змістовну облікову політику,
яка б забезпечувала корисною інформацією про їх діяльність, при
чому розроблюючи сам наказ головний бухгалтер повинен чітко
усвідомлювати стратегічні цілі підприємства, галузь його роботи,
конкуренцію на ринку, тощо [1]. Саме тому, ми вважаємо що
формування облікової політики повинно здійснюватись на основі
таких принципів [3]:
1. Зацікавлені користувачі повинні отримувати інформацію у
відповідності до законодавства та інших нормативних актів, для того
щоб реально оцінити фінансовий стан підприємства, виключення
будь-якого маніпулювання обліковими та звітними даними.
2. Адекватність показника прибутку, що відображає реальний
фінансовий результат діяльності суб‘єкта господарювання.
3. Використання в обліку всього усіх прийомів, що
забезпечують формування об‘єктивної картини фінансового стану
підприємства та фінансових результатів його діяльності.
При формуванні облікової політики слід мати на увазі, що на
величину прибутку підприємства впливає вибір методів обліку деяких
об‘єктів бухгалтерського обліку, до яких П(С)БО передбачені
альтернативні варіанти [2].
Облікова політика підприємства - це не просто сукупність
способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання,
але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати
різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку
(залежно від поставлених цілей). Іншими словами, облікову політику
в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у
вузькому - як сукупність способів ведення обліку (вибір
підприємством конкретних методик ведення обліку)
Можливість самостійної разробки облікової політики дає
широкі можливості суб‘єктам господарювання впливати на результати
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їх діяльності. Усі суб‘єкти господарювання повинні реально розуміти
те що мають інструмент, який дає можливість прямо впливати на свій
фінансовий стан,
Основною проблемою, що перешкоджає розповсюдженню
оптимізації облікової політики, є відсутність стандарту, який би
регламентував формування облікової політики. Самостійність, яка
надана суб‘єктам господарювання у цьому питанні, не призвела до
додатних результатів, а сприяла тому, що при формуванні облікової
політики керівники і бухгалтери спираються на власне суб‘єктивне
судження та не оцінюють результат використання того чи іншого
методу обліку.
1.Алборов Р.А. Выбор учетной политики предприятия. Принципы и практические
рекомендации. – М: АО ―ДИС‖, 1995. – 80с.
2.Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і
кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності 7.050106 ―Облік і аудит‖/ За ред. проф. Ф.Ф.
Бутинця; 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП ―Рута‖, 2001. – 512 с.
3.Ефремова А.А. Учетная политика предприятия: содержание и формирование. – М.:
Книжный мир, 2000. – 478 с.
4.Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ від 16
липня 1999р., № 996-XIV // Бібліотека „Фактора‖. Національні стандарти
бухгалтерського обліку: нормативна база/ 6-е вид., доп. – Х.: Фактор, 2000. – 208с.
5.Кондраков Н.П. Учетная политика организации. – М.: Главбух, 1999. – 136 с.
6.Коротаев С.Л. Оптимизация учетной политики или как повысить финансовую
устойчивасть предприятия: Практ. пособие. – Мн.: Изд. В.П. Фрунзе, Г.И.
Коротаева, 1999. – 115 с.

УДК 336.71
Ушкалова Ф.І., ст. гр. БС-03
*Науковий керівник: Кривич Я.М., к.е.н., ст. викладач
ДВНЗ «УАБС НБУ»
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ
КАПІТАЛУ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Головним елементом в системі економічних відносин як
окремого банку, так і всієї банківської системи, є капітал. Він надає
змогу банку розширювати коло активних операцій та забезпечувати
конкурентоспроможність, а отже і стійкість. З огляду на це роль
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капіталу банку завжди була визначальною, адже актуальною
проблемою як раніше, так і за нинішніх умов, залишається
удосконалення процедури регулювання банківського капіталу та
забезпечення його якісної структури з метою підтримання
стабільності у банківському секторі та захисту інтересів вкладників та
кредиторів.
Здійснені нами дослідження показали, що у науково-методичній
літературі не існує уставленого визначення поняття «капітал банку».
Одні автори роблять акцент на ролі та призначенні капіталу, тоді як
інші співвідносить його з власником. У цілому здійснене нами
узагальнення дозволило виділити п‘ять основних підходів щодо
визначення поняття «капітал банку»: функціональний, суб‘єктний,
ресурсний, факторний, спрощений. Разом з тим, на нашу думку,
досить дискусійним залишається звужене трактування поняття
«капітал банку».
Враховуючи зазначене, нами запропоноване
наступне визначення: капітал банку – це економічна категорія, яка
представлена сукупністю грошових ресурсів, що належать їх
власникам (акціонерам) і здатні виступати основою фінансування
банківської діяльності, забезпечувати економічну самостійність і
фінансову стійкість банку, а також використовується для проведення
комерційної та господарської діяльності з метою отримання прибутку.
Сучасні трансформаційні процеси, які спостерігаються в
економіках більшості країн світу, зумовили низку проблем, що
потребують пошуку шляхів їх вирішення. Виключенням не став і
капітал банку, який завжди був об‘єктом дослідження та нагляду
Базельського комітету і НБУ.
Здійснене нами дослідження продемонструвало, що існує низка
проблем, зокрема неоптимальне співвідношення капіталу і ВВП
країни, недостатня капіталізація банківської системи, недосконала
структуру капіталу.
Варто зазначити, що частка капіталу до ВВП є незначною
(близько 12%), тоді як у Росії вона складає – 37,2%, а у країнах
Європи взагалі більше 40%, що свідчить недостатність капіталу банку
для обслуговування реального сектору економіки.
Недостатня капіталізація банківської системи підтверджується
фактом зменшення рівня її концентрації. Хоча значення і відповідає
оптимальному (0,18), однак аналогічний показник у розвинених
країнах світу є значно вищим, і це дає підстави стверджувати, що
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вітчизняна банківська система значно відстає за рівнем капіталізації.
Головним чином проблема вбачається у недостатній адекватності
капіталу банків до обсягу сформованих ними активів.
Також для вітчизняної банківської системи притаманна
проблема недосконалої структури капіталу. Так, наприклад, у період
кризи з метою дотримання базових нормативів та збільшення
капіталізації, банки залучали кошти на умовах субординованого
боргу. Загроза такого способу залучення коштів полягає в тому, що це
є лише тимчасовим засобом підтримки капіталізації, і як показує
практика, його погашення спричиняє зменшенню прибутків банку та
рівня його капіталізації. Іншою не менш проблемною складовою
регулятивного капіталу, яка свідчить про низьку його якість є резерви
переоцінки. Так, їх обсяги збільшувалися протягом всього
аналізованого періоду на 30%, що становить загрозу для формування
якісної структури капіталу.
Отже, у всі часи капітал банку виконував важливі функції, проте
за сучасних економічних умов роль капіталу банку стала більш
визначальною, адже фінансово-економічна криза показала, що саме
недоліки у нагляді призвели до таких нищівних наслідків. Тому нині
необхідно приділяти значну увагу не лише вирішенню зазначених
проблем, але й оцінці ризиків та ефективному нагляду за діяльністю
банку.
УДК 657
Філімонової В.М., ст. гр. ОА-31
*Науковий керівник: Бабіч І.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" управлінський облік – це - «система
обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для
внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством».
Основні теоретичні аспекти обліку і контролю витрат на
виробництво продукції висвітлюють в своїх працях Плаксієнко В.Я.,
Усач Б.Ф., Бутинець Т.А., Бутинець Ф.Ф., Покропивний С.Ф., Огійчук
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М.Ф., Завгородній В.П., Ткаченко Н.М., Бутинець Ф.Ф., Коцупатрий
М.М. ,Боярової О.А., Окопного О.М., Жуйкова Г.Є., Миронова Л.М.,
Димова О.М., Оляднічука Н.В. та інших авторів.
За
визначенням
професора
Сопко
В.В.,
"внутрішньогосподарський облік є продовження, а точніше подальше
поглиблення, деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в
частині затрат і доходів діяльності, коли розкривається ефективність
придбання ресурсів, їх переробки, технологічних і організаційних
рішень, мотивації тощо‖.
Метою дослідження є узагальнення та поглиблення теоретичних
питань та розробка пропозицій щодо вдосконалення обліку та
контролю виробничих витрат.
Організаційно-правовою основою формування собівартості
продукції є нормативно-правові акти, розроблені Верховною Радою
України, міністерствами та Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 16 „Витрати‖ лише визначає, що перелік і склад статей
калькулюваннявиробничоїсобівартостіпродукціїустановлюютьсяпідпр
иємством.
Місцем виникнення витрат і центром відповідальності є
підприємство. Власник або керівник підприємства приймають різні
рішення, які спричиняють виникнення витрат, також їхні рішення
впливають на виробництво, вирішують проблеми які зумовлюють
відхилення від зазначених норм. Оскільки один керівник не може
проконтролювати всі процеси на виробництві, тому незалежно від
розмірів підприємства повинні бути структурні керівники, які зможуть
узагальнювати інформацію по своїх підрозділах і подавати
безпосередньому керівнику.
Центр витрат - відділ чи виробнича одиниця, в якій відбувається
споживання ресурсів і можна накопичити відповідні витрати[5, с.476].
Центр відповідальності – будь-який підрозділ, де контролюється
виникнення витрат, отримання доходів або використання
інвестиційних доходів [5, с.157]. Центром відповідальності як правило
керує один керівник.
Відсутність системи бюджетування на підприємствах
призводить до не контрольованості витрат. Вирішити цю проблему
можна за умови складання бюджетів для кожного центру
відповідальності і підприємства в цілому.
Відсутність єдиної системи формування і складання внутрішньої
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та управлінської звітності, не дає користувачам повної та узагальненої
інформації кожного центру відповідальності про витрати на
виробництво.
Отже, протягом останнього часу зросла необхідність створення,
становлення та удосконалення внутрігосподарського обліку. Оскільки
управлінський облік може вирішити проблеми які виникають на
підприємствах. Так як в наш час існує конкуренція та обмеженість
ресурсів і кожне підприємство намагається бути першим у збуті
виготовленої продукції, отримувати більший прибуток за рахунок
зменшення витрат, і не завжди може отримати бажаний результат
через недостатню кількість знань, вмінь та навичок. В такому випадку
воно може навіть отримати збиток.
1. Бухгалтерський облік - Садовська І.Б. Вид‑ во 2013 р.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16
липня 1996 р. № 996-ХІV.
3. Герасим П.М. Первинний та аналітичний облік на підприємстві / П.М. Герасим
Г.П.Журавель, П.Я. Хомин // [навчальний посібник]. - Тернопіль.-2005.- C. 464.

УДК 657
Хітрош В.О., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ
В умовах переходу до ринку успіх підприємства оцінюється за
рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу
ступенем задоволення потреб споживача і суспільства в цілому з
найменшими витратами. При цьому визначальною характеристикою
даного процесу все більше стає чинник якості продукції. Це пов'язано
з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом
придбання продукції, а, звідси, ключовим чинником її
конкурентоспроможності.
Зміст категорії «якість» традиційно розглядається з позицій
економічного, управлінського та юридичного аспектів (див. табл. 1).
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Таблиця 1
Визначення поняття «якість» відповідно до різних підходів
№
з/п

Підхід

Визначення

1

Економічний

Якість як економічна категорія відбиває
сукупність
властивостей
продукції,
що
зумовлюють ступінь її придатності задовольняти
потреби людини відповідно до свого призначення.

2

Управлінський

Якість – це рівень, до якого сукупність власних
характеристик задовольняє вимоги.

Юридичний

Якість – сукупність характеристик продукції, що
визначають відповідність встановленим вимогам
нормативних документів фактичних споживчих і
виробничих
властивостей
вироблених
сільськогосподарськими
товаровиробниками
продовольчої сировини і харчових продуктів
щодо задоволення потреб споживача відповідно
до конкретних цілей їх використання і
споживання протягом строку придатності.

3

У вітчизняній науковій літературі якість розуміється частіше як
сукупність властивостей та характеристик продукту, котрі надають
йому здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.
Таким чином, якість продукції можна визначити за сукупністю
функціональних, естетичних і економічних властивостей, які
відповідають конкретним потребам споживачів. За останніми
визнаними підходами (у 1986 р. були сформульовані терміни щодо
якості для всіх галузей бізнесу і промисловості, а у 1994 р. ця
термінологія була уточнена) в рамках ISO стандартизованим є
визначення якості, за яким дана категорія є сукупністю характеристик
об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені і
передбачувані потреби.
Категорія «якість» має багатогранну природу походження та
існування, що застосовується в різних сферах діяльності суспільства,
тому може розглядатися як філософська, суспільна, економічна
категорія тощо.
У таблиці 2 систематизовані підходи до трактування категорії
«якість», що представлено у вигляді ретроспективного аналізу
трансформації даного поняття.
496

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

Таблиця 2
Визначення поняття «якість продукції»
№
з/п

1

Джерело

Визначення

Андрійчук В.Г.

Якість продукції – це сукупність її властивостей,
що характеризують міру спроможності даної
продукції задовольняти потреби споживачів
згідно з її цільовим призначенням

2

Махініч Г. О.

3

Пронкіна Л.І.

4

Сокольська Т.В.

5

Гольцев Д.Г.

6

Азарова А.О.

Якість продукції – це економічна категорія, що
розглядається з позиції філософії якості і
відображає сукупність властивостей продукції,
які зумовлюють міру її придатності задовольняти
потреби споживача та суспільства в цілому
відповідно до свого призначення
Якість продукції – сукупність властивостей, що
характеризують
ступінь
його
суспільної
корисності з урахуванням суспільно-необхідних
витрат праці на всіх стадіях відтворення [49, с.
46]
Якість продукції – це комплексне поняття, яке
інтегрує всі сфери продуктивної діяльності у
напрямі задоволення різноманітних потреб
суспільства і кожної людини окремо
Якість продукції є різнобічним процесом
управління організацією, який охоплює всі
підрозділи підприємства і взаємопов‘язаний зі
споживачами і постачальниками
Якість продукції та послуг є одним із
найважливіших чинників успішної діяльності
будь – якого окремого підприємства як складова
внутрішньо
організаційного
менеджменту,
запорука досягнення і підтримання ефективної
діяльності організації

Отже, існує значна кількість підходів до трактування якості, що
характеризують її зі сторони виробника та споживача. В першу чергу,
якість продукції розглядається як сукупність властивостей та
характеристик об'єкта, для задоволення потреб споживачів. Дана
вимога задовольняється при цільовому використанні продукції та
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відповідність її вимогам технічного рівня розробки (відповідність
стандартам, нормам, правилам як на законодавчому і світовому рівні,
так і дотримання внутрішньо-фірмових правил та норм виробництва).
УДК 657:369.03
Хлынкова И.А., ст. гр. 304
*Научный руководитель: Челмакина Л.А., к.э.н.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
СПЕЦИФИКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В силу специфики деятельности страховых компаний,
направленной, в первую очередь, на защиту интересов страхователей,
в бухгалтерском учете страховщиков имеются существенные отличия
от классического бухгалтерского учета.
В первую очередь особенностью является отражение доходов и
расходов страховых организаций. Выделим свою классификацию
доходов страховой организации.
К доходам страховщика относятся:
- взносы от страхователей;
- возврат средств из страховых резервов;
- доходы от прочих операций страховой организации (арендные,
инвестиционные и доходные операции)
Сумма страховой премии при налогообложении прибыли
признается в качестве расхода в том отчетном (налоговом) периоде, в
котором в соответствии с условиями договора была произведена
оплата. В бухгалтерском учете расход в виде страховой премии
отражается в периоде, за который предъявлен расчет страховщиком.
Кроме того, начисление страховой премии означает вступление
в силу договора страхования, в соответствии с которым возникают
обязательства страховщика. Между тем, порядок начисления
страховой премии зависит от вида страхования.
Теперь рассмотри классификацию и структуру расходов:
- расходы на страховые выплаты;
- отчисления в страховые резервы и запасные фонды;
- отчисления на предупредительные мероприятия;
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- расходы на ведение страхового дела.
Для учета страховых выплат (один из основных видов расходов
страховой организации) предназначен балансовый счет 22 «Выплаты
по договорам страхования, сострахования и перестрахования».
Для целей бухгалтерского учета расходы в виде страхового
возмещения по договорам страхования признаются в момент их
фактической выплаты.
Еще одной особенностью ведения бухгалтерского учета
страховых организаций является учет операций перестрахования.
Согласно Плану счетов для учета операций страхования
предназначено 5 счетов бухгалтерского учета вместо 15
применявшихся ранее.
Вообще, в такой отрасли деятельности, как страхование на
данный момент существует много неразрешенных проблем, которые
тормозят совершенствование развития не только системы ведения
бухгалтерского учета, но и страхового рынка в целом. А это, в первую
очередь:
- снижение качества выполнения обязательств страховщиками
по договорам страхования перед страхователями;
- низкий уровень оказания посреднических услуг потребителям;
- налогообложение страхователей - потребителей страховых
услуг, которое не способствует проявлению их страховых интересов;
ограниченность
предложений
страховых
услуг,
ориентированных на различные категории потребителей;
- низкий уровень доверия страхователей к страховщикам и
механизму страхования в целом;
- наличие неконкурентных действий, а также высокий уровень
концентрации на рынке страховых услуг;
- пренебрежение правами и законными интересами
страхователей со стороны отдельных страховщиков;
- повышение уровня расходов на ведение дела и управленческих
расходов в объеме страховой премии, влияющих на исполнение
обязательств по договорам страхования, снижение рентабельности и
эффективности деятельности;
- недостаточно развитая сеть продаж страховых продуктов
страховщиками и несовершенство способов заключения договоров
страхования;
- страхование жизни сдерживается низким уровнем доходов
499

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

страхователей, высоким уровнем инфляции и высокими ставками
банковских депозитов, не дающими преимуществ страхованию жизни
по сравнению с иными инструментами накопления;
УДК 657
Хомич І.В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Зеленко С.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Одним із ключових об‘єктів наукових досліджень в сфері
економічної теорії є фінансові результати, які є універсальною
категорією показника ефективності діяльності. Категорія «фінансові
результати» враховує обидві сторони двоєдиного завдання: скільки
отримано і якою ціною.
Визначення
суті
фінансових
результатів
в
його
загальноекономічному розумінні пояснює їх, як результат порівняння
доходів звітного періоду з витратами. В свою чергу, доходи
прирівнюються до споживчої вартості виробленої продукції
(виконаних робіт, наданих послуг), а витрати – з фактичною їхньою
вартістю (собівартістю). У випадку ефективної виробничогосподарської діяльності фінансові результати проявляються у вигляді
прибутків, в протилежному випадку – у вигляді збитків.
Сутність категорії "фінансовий результат" хвилює без винятку
вчених усього світу. Питання про економічну природу фінансових
результатів розглядали І. Бланк, С. Нікітін, В. Палій, Я. Соколов,
Хендріксен Е. С. і Ван Бреда М. Ф., М. Чумаченко та ін. Ці вчені
акцентують увагу на дослідженні сутності фінансових результатів з
точки зору різних наукових шкіл. Але це питання потребує
подальшого розгляду й уточнення.
Переважна більшість вчених появу поняття "прибутку"
зараховують до часів початкових форм капіталу та виникнення
товарного виробництва.
Меркантилізм став першою економічною школою, яка
займалася
визначенням
категорії
прибутку.
Меркантилісти
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стверджували, що прибуток виникає у сфері кругообігу, тобто
походження прибутку ними пояснювалося продажем товару за ціною,
вищою за його вартість. Представники цієї школи вважали, що
багатство людей – це золото, гроші, за що можна купити все. Дані
трактування були спричинені початковим видом капіталістичної
діяльності, який являв собою міжнародну торгівлю, в результаті якої
надходили прибутки у великих розмірах та відбувалося
нагромадження багатства у вигляді золота. Тобто меркантилісти
вважали торгівлю джерелом багатства, але їх глобальною помилкою
було не врахування прибутку, який створювало мануфактурне
виробництво, а тому вони визначали показник прибутку виходячи з
ціни продажу та купівлі на певний товар. Головною помилкою
меркантилістів, на нашу думку, було ігнорування прибутку у сфері
мануфактурного виробництва, оскільки вони трактували прибуток як
різницю між цінами продажу та купівлі товару [3].
З поступовим розвитком економічної думки, капітал із сфери
торгівлі перетікав у виробництво. Саме в цей час виникає школа
фізіократів, яка трактує аграрне виробництво головним джерелом
багатства. Вона ототожнює його з багатством природи та зазначає, що
воно виникає лише природним шляхом. Фізіократи пов‘язували
зростання багатства тільки з природною родючістю землі, і на цій
підставі не вважали промисловість галуззю, де створюється доход [2,
с.157].
Представники класичної економічної школи – відомі англійські
економісти У. Петті, А. Сміт і Д. Рікардо – трактували прибуток, як
особливу категорію фінансових результатів, та досліджували його у
взаємозв‘язку процесом накопичення капіталу та факторами багатства
суспільства. Вони вважали джерелом прибутку не кругообіг, а
виробництво.
Неокласична економічна теорія, базуючись на результатах
класичної школи, надає прибутку подвійного трактування. Л. Вальрас
та Дж. Б. Кларк вважали, що прибуток – це винагорода, ціна одного
фактора виробництва – капіталу, не враховуючи винагороди за всі
інші фактори – землю і працю. Інше трактування прибутку класичною
школою полягало у його розгляді, як комплексного доходу усіх
задіяних виробничих факторів. Всі подальші дослідження
економічного змісту фінансових результатів поглиблювались і
розвивалися на основі фундаменту цих вчень.
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В інституціальних теоріях прибутку (Й. Шумпетер, Ф. Перу) в
центрі уваги стоять не умови ринку й конкуренції, а взаємозв‘язок
соціальних неекономічних явищ та поведінка соціальних груп. Дані
теорії стверджують, що на фінансові результати впливають різні
суспільні неекономічні інститути, такі як науково-технічний прогрес,
держава, соціальні групи, профспілки та ін. Так, згідно з теорією
американського економіста Й. Шумпетера, прибуток є результатом
специфічної природи підприємницької діяльності, впровадження
підприємцем нових комбінацій факторів виробництва.
Цікавою теорією формування прибутку, яка заслуговує на
висвітлення в економічній науці, є теорія трудового доходу,
прихильником якої був відомий економіст ХХ ст. А. Маршал. Дана
теорія посилається на існування певної групи працюючих
(підприємців) поряд з робітниками. Основною функцією підприємців
є організаторська, а прибуток трактується як винагорода підприємців
поряд із заробітною платою працівників. Тобто прибуток становить
оплату підприємницької функції.
Підходи до трактування економічного змісту фінансових результатів
різними економічними школами
Назва
економічної школи
Меркантилістична

Фізіократична

Класична

Неокласична

Підхід до трактування економічного змісту
фінансових результатів
Фінансові результати, які проявляються у вигляді
прибутку, формуються в сфері обігу та торгівлі, які
є джерелом багатства.
Прибуток, як основна форма фінансових
результатів, виникає за рахунок природної
родючості землі, тобто аграрне виробництво
являється основним джерелом багатства.
Формування фінансових результатів відбувається в
сфері виробництва, а прибуток, як заробітна плата і
рента, є частиною вартості, яка в свою чергу
створюється працею.
Подвійне трактування: з одної сторони фінансові
результати формуються за рахунок капіталу та є
ціною даного виробничого фактору, з іншої –
формуються за рахунок комплексу всіх задіяних
виробничих факторів.
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Продовження табл.
Інституціоналістична
Теорія трудового
доходу
Марксистська

Фінансові результати формуються під впливом
різних суспільних неекономічних інститутів
(держава, соціальні групи, профспілки та ін.)
Фінансовий результат (прибуток) є результатом
діяльності і винагородою підприємця.
Додаткова вартість, яка створюється працею
найманих працівників в процесі виробництва та
реалізується через сферу обігу, є основним
джерелом формування фінансових результатів.

Важливий внесок у розвиток науки про фінансові результати
зробив німецький вчений К. Маркс. У своїй фундаментальній праці
„Капітал‖ автор розкрив таке основне поняття як додана вартість –
вартість, створена працею найманих працівників понад вартості
робочої сили [1]. Джерелом прибутку, за К. Марксом, є додатковий
продукт, який створюється у процесі виробництва та реалізується в
сфері обігу. На думку вченого, сутність прибутку можна подати у
розрізі джерел створення суспільного продукту: спожиті засоби,
необхідна й додаткова праця. В процесі розподілу доданої вартості
вона розкладається на прибуток, одержаний виробниками й
торговельними підприємствами, процент та земельну ренту.
Ряд вчених вбачають суть економічної категорії прибутку в тих
функціях, які він виконує: нагромадження, стимулювання, розподіл.
Отже, дослідженнями встановлено, що однозначну відповідь
щодо теорії походження фінансових результатів дати неможливо,
оскільки кожна точка зору пояснює якийсь аспект цього питання.
Загальноекономічне визначення суті фінансових результатів пояснює
їх як результат зіставлення доходів звітного періоду з витратами.
Фінансовий результат являє собою універсальну економічну
категорію, яка формується поступово протягом фінансовогосподарського року від усіх видів звичайної та надзвичайної
діяльностей, і виражається чистим прибутком або збитком.
Ловінська Л.Г. Концепція фінансового результату у системі бухгалтерського обліку
підприємств / Ловінська Л.Г. // Фінанси України. – 2003. – № 1. – С. 58–65.
2. Мочерний С.В. Політична економія: навч. посіб. / Мочерний С.В. – К.: Знання –
Прес, 2002 – 687 с.
3. Олійник О.В. Формування фінансового результату сільськогосподарського
виробництва / О.В. Олійник // Економіка АПК. – 2003. №8. – С.52-57.
1.

503

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

УДК 657
Хом‘як О.А., ст. гр. ОАС-32
*Науковий керівник: Ткачук І.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Ринкові перетворення в Україні, необхідність переорієнтації
виробництва з метою випуску конкурентоспроможної продукції
потребує значних інвестицій. Головною умовою запровадження у життя
нових форм підприємництва, що базуються на приватній власності,
акціонерному капіталі, є розробка дієвого механізму здійснення
фінансового інвестування. Об‘єднання капіталів, залучення коштів
іноземних інвесторів для здійснення економічних перетворень у нашій
країні може бути реальністю лише за умови повної довіри і співпраці
між учасниками інвестиційного процесу, забезпечення їх оперативною
та достовірною інформацією
Метою економічного аналізу інвестиційної діяльності на
підприємстві є вибір найбільш ефективних і реальних інвестиційних
проектів та обґрунтування програми їх реалізації [2].
Для внутрішніх суб‘єктів аналізу найважливішим завданням є
обґрунтування та вибір найефективнішого напряму інвестування
коштів. А для зовнішніх щодо підприємства суб‘єктів завдання аналізу
полягає в оцінці інвестиційної привабливості цього підприємства. У
такому разі об‘єктом аналізу є насамперед реальні інвестиції, що дає
можливість зробити прогнози щодо майбутньої діяльності підприємства
[1].
У процесі аналізу фінансових інвестицій вирішуються наступні
завдання:
- виявлення економічної доцільності фінансової інвестиції абсолютного перевищення результатів над вкладеними ресурсами;
- оцінка фінансових ризиків інвестування;
- пошук найбільш ефективної фінансової інвестиції серед
альтернативних;
- формування найбільш ефективного портфеля фінансових
інвестицій.
Досліджуючи інвестиційну діяльність підприємства, потрібно
приймати до уваги такі особливості: обмеженість фінансових ресурсів;
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можливість вибору альтернативних проектів; значний вплив фактора
ризику [1].
Сформувалися два основні напрями аналізу фінансових
інвестицій [2]:
1) технічний аналіз, головним об'єктом спостереження якого є
зміна руху ринку цінних паперів, попиту та пропозиції на певні
фінансові активи без урахування ролі фундаментальних чинників. На
основі побудови спеціальних моделей руху ринкових цін виявляють
загальні тенденції ринку, на підставі яких приймають конкретні
тактичні інвестиційні рішення щодо купівлі та продажу цінних паперів.
2) фундаментальний аналіз, який ґрунтується на оцінці стану
емітента на ринку, показників обсягів продажу, активів і пасивів,
дохідності та іншої інформації, яка характеризує ефективність
діяльності емітента. Важливою складовою аналізу є також оцінка стану
корпоративного управління. Результатом фундаментального аналізу є
визначення фактичної (ринкової ціни) цінного папера порівняно з
обліковою вартістю активів. За допомогою фундаментального аналізу
здійснюють прогнозування доходу, який визначає майбутню вартість
акцій і впливатиме на ринкову ціну. Дані прогнозу є підґрунтям для
рекомендацій стосовно купівлі та продажу ринкових інструментів.
Найбільшої актуальності набувають проблеми системного аналізу
майбутніх фінансових інвестицій в умовах ринкової трансформації
економіки. Дуже важливо використовувати традиційні методи, які
базуються на проведенні експертних оцінок і досвіді інвесторів. Тому
для цього необхідно, щоб експерт мав широке коло знань не тільки в
напрямах фінансування та інвестування, але й в особливостях
технічного розвитку потенційних галузей економіки та наукових
розробок, що можуть докорінно змінити ситуацію з точки зору
привабливості інноваційного інвестування у той чи інший об‘єкт.
Особливо актуальною є розробка математичних моделей і
методики визначення ефективності і затратності здійснення майбутніх
фінансових інвестицій з використанням загальної теорії систем у
багаторівневих ієрархічних структурах, що дозволить знайти
оптимальне співвідношення численних інтересів та устремлінь людей і
економічних реалій, які можуть вступати між собою у протиріччя.
Використання в цьому аналізі комп‘ютерних програм значно знизить
ймовірність помилок при вирішенні проблеми вибору напрямів
інвестування.
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Отже, здійснення економічного аналізу з врахуванням
сформульованої мети та завдань забезпечить управлінський персонал
необхідною інформацією з метою прийняття раціональних, а також
оперативних управлінські рішення в частині фінансових інвестицій.
1. Матрос О.М. Інвестиційна діяльність підприємства та її аналіз / О.М. Матрос //
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Мво освіти та науки України, Черкаський державний технологічний університет. –
Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Частина 2. – 211 с.
2. Шимків Н.І. Методичні аспекти аналізу інвестиційної діяльності підприємства / Н.І.
Шимків // Ефективність інвестиційного процесу в Україні: стан, проблеми і
перспективи: збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції. –
Тернопіль: Принтер-інформ, 2005. – 352 с.
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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКУ КРЕДИТУВАННЯ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Одним із найсуттєвіших ризиків для банків є кредитний. Він
реалізується у вигляді відмови позичальника від виконання своїх
зобов‘язань, що відображається у простроченні погашення суми
основного боргу або відсотків за кредитом, а також неповерненні
кредиту. За умов нестабільної економіки банківські інститути надають
все більшого значення управлінню проблемною заборгованістю з
метою мінімізації кредитних ризиків.
Для вітчизняного банківського сектору актуальним є
використання в процесі організації кредитної діяльності провідних
методів діагностики кредитного ризику на основі світового досвіду
його оцінки.
Оцінка кредитоспроможності фізичної особи визначається за
результатами якісних характеристик (особиста кредитоспроможність)
та за результатами аналізу кількісних показників (економічна
кредитоспроможність), підтверджених відповідними документами і
розрахунками. При цьому до якісних характеристик фізичної особи
належать: загальний матеріальний стан клієнта (наявність майна:
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нерухомості, цінних паперів, банківських вкладів, транспортних
засобів та ін.); соціальна стабільність (постійна робота, сімейний стан,
ділова репутація); вік і стан здоров‘я клієнта; кредитна історія
(інтенсивність користування банківськими кредитами у минулому та
своєчасність їх погашення, користування іншими банківськими
послугами). До кількісних показників оцінки кредитоспроможності
фізичної особи належать: сукупний чистий дохід (щомісячні очікувані
сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов‘язання) й
прогноз на майбутнє; накопичення на рахунках в банку (інформація
надається за бажанням позичальника); забезпечення (застава рухомого
та нерухомого майна, наявність страхових полісів, можливість
передавання права власності на об‘єкт кредитування) і рівень його
ліквідності [1, с. 78-79].
Враховуючи, що фізична особа є частиною домогосподарства, її
кредитоспроможність
необхідно
оцінювати
через
баланс
домогосподарства, як основи зниження кредитного ризику. Баланс
домогосподарства
надає
можливість
не
тільки
оцінити
кредитоспроможність позичальника, а й допомагає банку прийняти
рішення з надання позичальнику кредиту. Показники балансу
показують, як змінилися доходи та витрати домогосподарств, як
змінилася заробітна плата й доходи від власності.
Структура доходів та витрат балансу домогосподарства
належить до найвагоміших соціально-економічних показників
розвитку країни та вказує на те, що питому вагу займають заробітна
плата, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти. Їх
зростання свідчить про розширення бази потенційних позичальників
фізичних осіб [2, с. 98].
Проведене Агентством США з міжнародного розвитку USAID в
Україні статистичне дослідження показало, що охоплення населення
фінансовими послугами залишається низьким: 39% українців не
мають навіть банківського рахунку, більшість користуються тільки
простими фінансовими послугами (оплата комунальних платежів
займає 78%), тільки 11% респондентів мають банківські депозити, а
28% користуються кредитами і менше 2% опитаних володіють
акціями, облігаціями або інвестують кошти в недержавні пенсійні,
інвестиційні фонди [3].
Для збільшення споживання фінансових послуг, зростання їх
частки у балансі доходів та видатків домогосподарств варто більше
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уваги приділяти підвищенню довіри до банківських установ та
розширенню фінансової грамотності населення. Ці заходи
сприятимуть зниженню кредитного ризику банків завдяки
підвищенню самостійної оцінки домогосподарств своїх фінансових
потоків та створення ефективних механізмів управління їх
фінансовими активами.
1. Луценко Е.В. Определение кредитоспособности физических лиц и риска их
кредитования / Е.В. Луценко, Е.А. Лебедев // Финансы и кредит. – 2006. – №32. – C.
75–84.
2. Єпіфанов А.О. Управління ризиками банків [монографія] / А.О. Єпіфанов,
Т.А.
Васильєва [та ін.] / Суми: ДВНЗ «УАБСНБУ», 2012. – 283 с.
3. Внукова Н.М. Мінімізація ризику кредитування фізичних осіб / Н.М. Внукова,
Ю.О. Шевченко, М.Ю. Кулешова. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://fkd.org.ua/pdf/2011_1/9.pdf.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ
Система соціального партнерства як механізм регулювання
соціально-трудових відносин отримала розвиток після Другої світової
війни, а остаточно утвердилася лише в 60-70-х рр. XX століття, проте
не у всіх країнах. У даний час найбільш розвиненою є система
соціального партнерства в Німеччині, Австрії, Швеції та інших
країнах. У меншій мірі вона розвинена в Південній Європі, США,
Японії. Система соціального партнерства не існує в слаборозвинених
країнах. В Україні вона тільки формується.
Соціальне партнерство розвивається переважно за трьома
напрямами: у сфері соціально-трудових відносин між працівниками і
роботодавцями; у сфері міжсекторальних відносин між державою,
бізнесом і суспільством; у формі соціального контракту. Сьогодні
формується система взаємовідносин між органами влади та
громадськими об'єднаннями, які вимагає встановлення нових
законодавчих, нормативних та політико-правових актів щодо
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реального дотримання процедур підготовки, укладення та виконання
прийнятих договорів, угод і контрактів, проведення конкурсів та
експертних відборів проектів громадських організацій; виявлення та
оцінки їх ресурсів; визначення порядку делегування частини функцій і
повноважень, а також ресурсів органів державного управління та
місцевого самоврядування. Умови формування та розвитку системи
соціального партнерства в Україні, як і в інших країнах колишнього
СРСР відрізняються такими особливостями:
1. Україна довгий час була охоплена глибокою і гострою
соціально-економічною кризою, яка вразила не тільки економіку, але і
всі соціальні і політичні інститути одночасно, сьогодні ситуація тільки
на початковій стадії стабілізації та покращення становища.
2. Ринкові відносини та інститути як необхідна умова широкого
розвитку соціального партнерства ще тільки формуються. Водночас,
соціальна орієнтація ринкової економіки є скоріше декларацією, ніж
фактом.
3. Сьогодні сформувалася вкрай поляризована соціальна
структура, відбулося неприпустиме для цивілізованих країн майнове
розшарування населення.
4. Суттєвою перешкодою на шляху цивілізованого соціального
партнерства є корупція, переважання корпоративних інтересів і
настроїв. Створюється замкнене коло: держава не захищає інтереси
підприємців, підприємці не дотримуються законів.
5. У сучасних умовах виник своєрідний клас псевдовласників працівників підприємств, які володіють невеликими пакетами акцій,
які не дозволяють їм реально вплинути на рішення керівництва.
6. У більшості випадків, не просто запізнюється законодавче
забезпечення системи партнерських відносин, але і склалася стійка
практика ігнорування, невиконання чинних законів різними
суб'єктами, починаючи з органів державної влади. В умовах, коли
повсюдно ігноруються державні закони, важко сподіватися на дієвість
і силу договорів і угод.
7. Особливістю умов є несформованість суб'єктів соціального
партнерства.
8. Довіру громадян втратили профспілки та їх лідери. Федерація
профспілок немає реальної соціальної підтримки, існує переважно за
рахунок комерційного використання успадкованої власності, а не за
рахунок членських внесків. Нові організації профспілок слабкі і
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роз'єднані.
9. Суттєвою перешкодою для становлення соціального
партнерства стає розмивання ціннісно-нормативної системи
суспільства, обумовленого масовим порушенням законів і соціальних
норм.
Все вище викладене не сприяє поширенню практики
соціального партнерства в сучасних умовах. Для розвитку соціально
відповідальної роботи держави та бізнесу, в першу чергу, необхідно
визначити місце відповідальності кожної зі сторін, як діяти в тих
областях, де інтереси сторін перетинаються, розуміючи перешкоди,
які стоять перед соціальним партнерством в країні, а також
безперечної переваги цього підходу для гармонійного розвитку
держави. Соціальне партнерство як особливий механізм регулювання
соціально-трудових відносин передбачає наявність рівних за силою
сторін. Воно неможливо також без налагодженого механізму
узгодження інтересів і вирішення конфліктів, що неминуче виникають
в процесі такого узгодження.
УДК 330.4(075.8)
Ціхоцька Н.О., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Соціальна мережа – це неформальне співтовариство для
спілкування, обміну думками та отримання інформації. В ній
виникають угрупування за певними інтересами (наприклад, сумісної
діяльності), які інтенсивно обмінюються думками, відео- та фото
файлами, започатковують блоги та розповсюджують різну
інформацію.
Поява таких можливостей починає впливати на суспільство як в
позитивному сенсі, так і в негативному. Тому виникають запитання,
чи можна управляти процесами в соціальних мережах? Як
створюються гурти? Як розповсюджуються думки? Відповіді на ці
запитання повинне дати моделювання.
Характерною особливістю модельованої системи є те, що в
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соціальних мережах відсутнє централізоване управління; автономне та
самостійна поведінка акторів; відкритість системи – можливість
під‘єднання практично безмежної кількості нових акторів;
нелінійність впливів між акторами; присутність групової динаміки в
поведінці акторів.
Таким чином структура модельованої системи представляє
ймовірносну мережу або граф не обмеженого розміру, вершинами
якого є актори – діючи особистості (агенти), а зв‘язки задають
відношення між агентами (наприклад, знайомства, дружба, обмін
інформацією, створення співтовариства та ін.), які змінюються у часі.
Для вивчення ефекту утворення груп (кластеризації) необхідно
визначити яким чином відбувається локалізація груп за інтересами або
за близькими думками та враховувати фактори соціальної кореляції,
яка є загальною для локальних груп агентів. Поведінка агентів може
розглядатися як пасивна, активна, цілеспрямована, дестабілізуюча,
провокуюча та ін. Крім того необхідно враховувати можливий вплив
на думки, зміна думок у локальних групах агентів.
Загальними підходами до моделювання може бути математичне
та імітаційне моделювання. Що стосується математичного
моделювання, то можуть застосовуватися графові моделі для
обчислення топологічних характеристик зв'язності, для опису та
передбачення процесів соціалізації, опису транзакцій.
Моделі кластеризації корисні для моделювання утворення
соціальних груп. Клітинні автомати та групову динаміку доцільно
застосовувати для вивчення самоорганізації мережі, яка може
відбуватися як самостійно – за наявності належного розміру
популяції, її різноманітності та соціабельності учасників, так і
керовано – при застосуванні інформаційних впливів, проведенні
рекламних акцій, конкурсів і інших засобів.
Перспективним напрямком моделювання є теорія ігор для
визначення та опису сітьових стратегій інформаційних впливів.
Стохастичні моделі можуть використовуватися для вивчення
поведінки агентів у мережі. Для вивчення розповсюджування
інформації в мережі корисними можуть бути нейронні мережі Петрі.
Імітаційне моделювання дозволяє найбільш детально
моделювати соціальні мережі, але потребує велику кількість
статистичної інформації. Перспективним є агентне моделювання
(моделювання поведінки окремих агентів і груп агентів), що
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відтворює моделі штучного життя. Для моделювання утворення
локальних груп і популяцій доцільно використовувати системну
динаміку. Очікуваними результатами моделювання можуть бути:
упереджений прогноз зі створення дестабілізуючих коаліцій;
аналіз і вибір стратегій інформаційних впливів;
моделювання та аналіз різних сценаріїв поведінки локальних
угрупувань;
визначення стратегій, що призводять до деградації
дестабілізуючих коаліцій.
Таким чином, моделювання соціальних мереж – це складне
завдання, виконання якого потребує зусиль багатьох кваліфікованих
фахівців, серед яких повинні бути: керівник проекту; фахівці з
системного аналізу; аналітики з математичного та імітаційного
моделювання; програмісти; соціологи; фахівці з психології поведінки
особистості; експерти по проблемі.
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Издательство физико-математической литературы, 2010, – 228 с.
3. Christian Borgs, Jennifer Chayes, Jian Ding, Brendan Lucier, The Hitchhiker's2010
Guide to A-liation Networks: A Game-Theoretic approach, 2010.
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Національний Університет «Львівська політехніка»
ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
У 2012 р. рівень інноваційної активності підприємств України
досягнув 17,4 % (у 2011 р. – 16,2 %). Підвищення інноваційної
активності промислових підприємств надало позитивний імпульс
їхній діяльності за окремими напрямами. Так, у 2012 р. освоєно
виробництво 3,4 тис. найменувань інноваційних видів продукції (у
2011 р. - 3,2 тис), з яких 942 найменування – нові види техніки (у 2011
р. – 897).
Частка інноваційної продукції в реалізованій промисловій
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продукції у 2012 р. зменшилась в порівнянні з попереднім роком, та
становила 3,3 % (у 2011р.- 3,8%). У загальному обсязі реалізованої
інноваційної продукції нова для українського ринку продукція
становила 40 %, тоді як решту 60 % становила реалізація продукції,
яка була новою для окремих підприємств. Проте, спостерігається і
зменшення впровадження нових технологічних процесів, так в 2012 р.
їх було впроваджено 2188 одиниць, що на 322 одиниць менше в
порівнянні з 2011р.( 2510 одиниць).
У 2012 р. спостерігалася тенденція до зменшення у загальному
обсязі фінансування
інноваційної діяльності, та становила
11480,6 млн. грн. або 0,81% ВВП проти 14333,9 млн. грн. (1,1% ВВП)
у 2011 р., з яких із державного бюджету було виділено 224,3 млн.
грн., що на 75,1 млн. грн. більше порівняно з 2011 р. Загальна сума
видатків на інновації у 2012 р. зменшилася на 2853,3 млн. грн.
порівняно з 2011 р.
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності
залишаються власні кошти підприємств – 63,9% загального обсягу
витрат (52,9% у 2011 р.). Частка кредитів склала 21,0% (38,3% у
2011 р.), фінансова підтримка держави – 2,2% (1,1% у 2011 р.).
Фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів вітчизняних
інвесторів зросло більше, ніжу 4-ирази - з 0,3% у 2011 р. до 1,3% у
2012 р. Частка коштів іноземних інвесторів у загальному обсязі
інвестицій в інновації у 2012 р. також збільшилася, причому дуже
суттєво – у понад 20 разів – з 0,4% від загальної суми виділених на
інновації коштів у 2011 р. до 8,6% у 2012 р.
Про те, для України інноваційний розвиток не став однією з
головних ознак зростання національної економіки.
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ЗНАЧЕННЯ РИНКУ КАРТОПЛІ В СУЧАСНИХ
ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Роль ринку картоплі в сучасних економічних умовах полягає в
тому, що коли є купівельний попит, то відбувається розвиток
виробництва. Падіння попиту веде до кризової ситуації в економіці
галузі. Він передбачає свободу господарювання для всіх економічних
суб'єктів, їхнього об'єднання, співробітництва і конкуренції, а у
випадку банкрутства – припинення їх діяльності. Ринок у будь-якому
суспільстві відіграє одну з головних ролей у розвитку економіки і
підвищення рівня життя населення. Ринкові відносини суттєво
відрізняються в різних країнах за ступенем розвитку, особливостями
модифікації, рівнем зрілості, історичними, соціальними та іншими
ознаками.
В економічній системі функції ринку картоплі полягають в:
здійсненні остаточного визначення вартості товару, перетворенні
продукту праці на товар; забезпеченні безперервності процесу
суспільного відтворення; в спонука-нні виробників товарів і послуг до
зниження індивідуальних затрат нижче від суспільно необхідних. За
сучасних розмірів виробництва в Україні та при значній
взаємозалежності окремих його частин стихійні ринкові зв‘язки, як
показала світова практика, породжують диспропорції й можуть
дестабілізувати
виробництво.
Тому
необхідна
свідома
і
цілеспрямована діяльність по організації регулювання ринку.
Ринок картоплі є відповідно одним з багаточисленних ринків
сільськогосподарської продукції. Він є сукупністю економічних
відносин, що виникають між товаровиробника-ми і споживачами з
приводу купівліпродажу картоплі. Водночас він є тим економічним
механізмом, який пов‘язує всі елементи обмінного процесу,
створюючи умови для безперервності відтворювального процесу в
даній галузі країни. Цей ринок традиційно був і залишається одним із
важливих ринків для економіки України. Він формується за рахунок
продукції таких галузей та їх виробничих підсистем: рослинництва
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(вирощування картоплі); виробництво засобів виробництва для галузі
(трактори, картоплекопалки, агрегати); виробництво добрив, засобів
захисту рослин; селе-кція (розведення нових сортів); елементів
інфраструктури.
Сучасний стан ринку картоплі характеризується досить
повільним формуванням ринкової схеми просування продукції до
споживача, яка була б здатна забезпечити скорочення її втрат,
підвищити її якість та сприяти формуванню ринкових цін.
Організаційні функції ринку картоплі сприяють
встановленню
зв'язків між виробниками й споживачами продукції, не
опосередкованих іншими системами розподілу; забезпеченню
вільного вибору партнерів по господарських зв'язках; забезпеченню
конку-ренції між суб'єктами ринку. Економічні функції роблять
механізм ринку картоплі і усіх учасників конкурентного процесу
матеріально зацікавленими в задоволенні тих потреб, які виражаються
через попит і ціни, що в свою чергу стимулює засвоєння досягнень
науково-технічного прогресу, зниження витрат, підвищення якості,
розширення асортимен-ту продукції; сприяє вирішенню галузевих
проблем та вдосконалення механізму ринку картоплі в цілому,
зменшення дефіциту. Стимулююча функція ринку картоплі сприяє
підвищенню продуктивності праці, впровадженню нової технології,
знижує індивідуальні витрати.
1. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-е,
перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528с.
2. Сухорукова Т. Проблема экономической безопасности предприятия / Т. Сухорукова
// Бизнес-информ. -1998. - №19.- С. 43-46.
3. Гофринккель В.Я. Экономика предприятия: учебник для вузов / В.Я. Гофринккель
и др. – М.: ЮНИТИ, 2000. - 742 с.
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РОЛЬ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Керівники здійснюють функцію контролю з того моменту, як
вони сформулювали цілі та завдання, створили організацію. Контроль
дуже важливий, для успішного функціонування організації. Без
контролю починається хаос і об'єднати діяльність будь-яких груп вже
неможливо. Важливо й те, що самі по собі цілі, плани та структури
організації визначають напрям її діяльності, розподіляючи її зусилля
тим чи іншим чином та спрямовуючи виконання робіт. Отже,
контроль є невід'ємною складовою сутності будь-якого підприємства.
Контроль – це економічний інструмент впливу на процес
господарювання, виявлення небажаних відхилень в бізнесовій
діяльності, збереженні майна власника, одержання максимально
можливого прибутку та об‘єктивного його розподілу.
Контроль необхідно розуміти як специфічну діяльність з
виявлення відхилення діючих законів функціонування системи.
Відхилення, викликане різними причинами, фіксується, оцінюється,
служить інформацією для формування управлінських рішень стосовно
переведення фактичного закону функціонування системи (з
відхиленнями) до заданого. Інформацію, що отримують у процесі
контролю, використовують як коригуючу.
По суті управлінський контроль, його ще називають
адміністративним, полягає у перевірці того, чи все відбувається згідно
із затвердженою програмою і виданими внутрішніми актами,
виправленні і дослідженні певного стану або наміру та порівнянні
його із передбачуваним результатом. До сфери управлінського
контролю можуть також входити з‘ясування причин розбіжностей між
фактичним станом та станом, що вимагається, а також пропозиції,
спрямовані на виправлення ситуації. Контроль не повинен і не може
являти собою мету; він є лише засобом, який спрямований на
досягнення мети. Досягнення відповідними суб‘єктами мети
інституційного контролю можливо шляхом вивчення законності,
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ретельності, цілеспрямованості та економності.
Функція контролю включає облік і аналіз інформації про
фактичні результати діяльності всіх підрозділів організації,
порівняння їх із плановими показниками, виявлення відхилень і аналіз
їхніх причин, розробку заходів щодо досягнення поставленої мети.
Роль контролю визначається тим, що він є способом організації
зворотних зв'язків, завдяки яким орган управління одержує
інформацію про хід виконання його рішень. Якщо справи йдуть добре,
тоді контроль дає змогу підтримувати хід справ; якщо результати
гірші від очікуваних, тоді контроль допомагає внести необхідні
корективи.
Менеджери оцінюють стан справ на підприємстві на основі
звітів, які одержують від інших працівників організації, а також із
зовнішніх джерел. Вони визначають орієнтири відповідно до
наміченої на етапі планування мети й завдань. Потім, у міру
необхідності, вони вносять корективи шляхом перепланування,
реорганізації або переорієнтації. Таким чином, у процесі контролю
виявляється, наскільки узгодженими є всі функції управління,
оскільки виявляються недоліки, допущені при виконанні їх.
Можна визначити наступну роль контролю в управлінні
підприємством:
1) контроль дає змогу суб'єкту управління регулярно
отримувати інформацію про стан справ у керованій системі, на
підставі якої він приймає управлінські рішення, спрямовані на
закріплення досягнутого успіху або на усунення причин, що
перешкоджають його досягненню;
2) контроль завершує цикл управління. Сутність його полягає
у своєчасному виявленні відхилень у роботі, зумовлених низькою
виконавчою дисципліною персоналу або впливом чинників
зовнішнього середовища, внесенні коректив, а отже, створенні
належних умов для реалізації стратегії організації.
Отже, контроль як функція управління припускає оцінку і аналіз
ефективності результатів роботи організації та її підрозділів. За
допомогою контролю здійснюється оцінка ступеня досягнення
організацією своїх цілей і необхідне коректування намічених дій.
Контроль зв‘язує в одне ціле всі функції управління, дозволяє
витримувати потрібний напрям діяльності організації і своєчасно
коректувати неефективні або протиправні рішення.
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БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ПРАЦІ ЛУКИ ПАЧОЛІ
«ТРАКТАТ ПРО РАХУНКИ ТА ЗАПИСИ»
Луку Пачолі не просто називають ―батьком бухгалтерського
обліку‖, адже саме він запропонував двічі відображати усі
господарські операції, що є простішим ніж складна інвентаризація. Це
стало особливо необхідно, коли «до кінця XV ст., - як відзначить І.
Шумпетер (1883-1950) - більшість феноменів, яких ми звикли
пов'язувати з невизначеним словом «капіталізм» , придбали властивий
їм зовнішній вигляд, включаючи великий бізнес , спекуляцію
активами і товарами, «фінансової олігархії», причому люди реагували
на все це в точності так само, як і ми самі» [4]. Тоді в Західній Європі
економіка від державно регульованої, адміністративно-командної
переходила до ринкової. Ось чому саме сьогодні, коли в Україні
складаються ринкові відносини, книга Л. Пачолі знову стала не лише
цікавою , а й сучасною.
Перш ніж порівнювати положення бухгалтерського обліку
сьогодення та Ренесансу слід відзначити, що сучасний бухгалтерський
облік багато в чому заснований на принципах Луки Пачолі.
Головними спільними ознаками є принцип подвійного запису, тобто
поділу обліку на праву та ліву сторону, а також рівноваги (балансу)
між ними [2,3].
На нашу думку, слід звернути увагу на наступні спільні та
відмінні принципи:
1. Принцип автономності підприємства, за яким кожне
підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від
власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні
відображатись у фінансовій звітності підприємства [1,2].
Але у часи Л. Пачолі майно організації включало в себе і власне
майно купця. Ототожнення особистого майна і майна підприємства
бере свій початок ще з часів Римської імперії, коли в обліку
відображалось не майно певної абстрактної господарюючої одиниці, а
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майно господарюючого суб‘єкта [3]. На нашу думку, даний принцип
сприяв довірі один одному серед купців.
2. Принцип безперервності діяльності, що передбачає оцінку
активів і зобов'язань підприємства (установи), виходячи з
припущення, що діяльність триватиме далі є спільним і для минулого і
для сьогодення [1,2]. Л. Почолі казав: «Мета всякого купця полягає в
тому, щоб придбати дозволену постійну вигоду для свого змісту. Тому
купці повинні приступати до своїх справ в ім'я бога і на початку
всякого запису мати на думці його святе ім'я » [3]. Таким чином, ми
бачимо, що Лука Пачолі нагадував купцям про чесну і відкриту
торгівлю без прихованих намірів, обману і крадіжки.
3. Принцип єдиного грошового вимірника, який передбачає
вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства (установи) у
фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці [2], - «Головна книга
повинна показувати з початку і до кінця одну і ту ж монету; в тексті
статей можна називати всі монети, які бувають, будь це дукати, ліри,
гульдени, золоті, скуді або інші, проте ж при складанні статей
повинна бути прийнята одна і та ж монета, від початку і до кінця
книги» [3].
Оцінюючи внесок Л. Пачолі в розвиток бухгалтерського обліку,
ми провели порівняльну характеристику сучасних принципів ведення
бухгалтерського обліку, описаних в «Положенні з бухгалтерського
обліку» та ідей , які описав Л. Пачолі в трактаті «Про рахунки і
записи». Порівнюючи припущення та вимоги до принципів ми
прийшли до висновку про тісний зв'язок : багато «повчань» і вказівок,
даних Л.Пачолі, лягли в основу бухгалтерського обліку. Але слід
відзначити і етичні вимоги, якими на переконання Л. Пачолі повинен
володіти бухгалтер: чесність, сумлінність, акуратність, бажання
служити на користь справи.
1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1. – Режим доступу: http: //
www.zakon.rada.gov.ua
2. Наказ Міністерства фінансів України ―Про положення (стандарти) бухгалтерського
обліку‖. – Режим доступу: http: // www.zakon.rada.gov.ua
3. Пачолі Л. Трактат про рахунки і записи / за ред. Я.В. Соколова – М: Фінанси і
статистика, 1994. – 320 с.
4. Соколов Я.В., Соколов В.Я. Історія бухгалтерського обліку: Підручник / Я.В.
Соколов. - М: Фінанси і статистика, 2004. – с. 43-72.
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Чеботар В.О., ст. гр. ОАС-11
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Організація бухгалтерського обліку на підприємствах
регламентується нормативними та законодавчими актами.
Зокрема, Закон України ―Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні‖ визначає засади регулювання, організації, ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
Згідно цього документу бухгалтерський облік є обов‘язковим
видом обліку, який ведеться підприємствами, оскільки фінансова,
податкова, статистична та інші звітності, що використовують
грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві,
відповідальність за правильність його ведення несе власник
організації, або уповноважений орган, який здійснює керівництво
підприємством відповідно до підзаконних актів та установчих
документів.
В зв‘язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку
Міністерством фінансів України було затверджено План рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій підприємств і організацій.
Для обліку основних засобів у Плані рахунків передбачено
рахунок 10 „Основнізасоби‖ і ряд субрахунків:
101 «Інвестиційна нерухомість»;
102 «Земельні ділянки»;
103 «Будинки та споруди»;
104 «Машини та обладнання»;
105 «Транспортні засоби»;
106 «Інструменти, прилади та інвентар»;
107 «Тварини»;
108 «Багаторічні насадження»;
109 «Інші основні засоби».
Також затверджено інструкцію про застосування плану
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рахунків. Вона спрямована на забезпечення єдності відображення
однорідних за змістом господарських операцій на відповідних
синтетичних рахунках і субрахунках.
В інструкції наведено коротку характеристику і призначення
синтетичних рахунків і субрахунків, типову схему реєстрації та
розподілу інформації про господарські операції.
Значна роль в організації обліку основних засобів відводиться
положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».
Це положення визначає методологічні засади формування в
бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші
необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них
у фінансовій звітності.
П(С)БО 7 класифікує основні засоби на дев‘ять груп.
Одним із основних термінів є поняття «справедлива вартість».
Від правильності визначення справедливої вартості залежить
первинна вартість основних засобів, придбаних внаслідок бартерних
операцій, одержаних безоплатно або у рахунок внеску до статутного
капіталу.
Новим у П(С)БО 7 є те, що первинна вартість об‘єктів основних
засобів, зобов‘язання за якими виражені загальною сумою,
визначається розподілом цієї суми пропорційно до справедливої
вартості окремого об‘єкта основних засобів.
Крім цього П(С)БО 7 пропонує п‘ять методів амортизації, а
також дозволяє застосовувати норми і методи нарахування
амортизації, передбачені податковим законодавством.
Обмін основних засобів, формування вартості у фінансовому
обліку з прийняттям П(С)БО 7 докорінно відрізняється від
податкового обліку. Оскільки підприємства при нарахуванні
амортизації користуються методами, які передбачені податковим
обліком, то вони при цьому спираються на положення Податкового
Кодексу України.
Вся сукупність основних засобів та інших необоротних активів
для цілей оподаткування згідно ст. 145 Податкового кодексу України
поділена на 16 груп.
Ця класифікація має враховуватись платником податку при
застосуванні методів амортизації та розрахунку норм амортизації.
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Таким чином, Податковий кодекс України певним чином змінив
підхід до поділу основних засобів на групи і визначив терміни їх
корисного використання.
УДК 657
Чижик Т.А.,ст. гр. ОіА-10
*Науковий керівник: Литвинець Ю.І., к.е.н., викладач
ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж»
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Необхідність в управлінській діяльності виникла фактично на
перших етапах становлення людського суспільства. Первісні люди
змушені були якимсь чином будувати свою діяльність. Так, під час
полювання, пошуку рослинної їжі, виникла необхідність створити групи
мисливців, шукачів плодів тощо.
Потреба в науці про управлінський облік виникла не так давно і
пов‘язана з глобальними змінами у технології виробництва та системи
управління. Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання,
накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації,
що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та
контролю всередині підприємства.
Управлінський облік вже давно перестав бути чимось новим для
вчених. Серед них варто виділити праці П.Й. Атамаса, Ф.Ф. Бутинця,
П.М. Гарасима, С.Ф. Голова, Г.П. Журавля, О.В. Карпенка та ін. В
структурі управлінського обліку потрібно звернути увагу на особливості
такого облік в сільськогосподарських підприємствах.
Необхідність
ведення
управлінського
обліку
на
сільськогосподарських підприємствах зумовлена такими факторами:
наявністю різних форм власності;
конкуренцією на ринках;
інтеграцією економіки України у світову економіку.
Впровадження управлінського обліку на сільськогосподарських
підприємствах є необхідною передумовою їх успішної роботи, створення
оптимальної ринкової інфраструктури, виживання підприємств в умовах
вільної конкуренції та зростання їх економічного потенціалу.
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Побудова обліку в сільському господарстві вимагає враховувати
його особливості. До специфічних особливостей аграрного сектору
можна віднести: біологічні закони, соціальну складову, проведення
активної інформаційної політики.
Без належного інформаційного забезпечення цих особливостей
аграрний сектор, як складова національної економіки, не здатний
створити належний рівень привабливості суб'єктів господарської
діяльності і сільських територій.
У зв'язку з переходом економіки України до функціонування в
ринкових умовах та запровадження національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку на основі міжнародних, виникла потреба
розробки підходів до обліку витрат та калькулювання собівартості
продукції
сільськогосподарських
підприємств.
Це
забезпечує
методологічне наповнення процедур формування й обліку витрат у
зв'язку з розробкою концепції розвитку обліку в агробізнесі.
Основою для правильної організації управлінського обліку є
організаційна та виробнича структури сільськогосподарського
підприємства. Організаційна структура підприємства – це поділ
підприємства на окремі структурні підрозділи і служби, що передбачають
розподіл між ними функцій з вирішення завдань, які виникають у ході
виробничої діяльності таким чином, щоб забезпечити ефективне
досягнення мети, поставленої перед підприємством у цілому.
Організаційна структура системи управління являє собою схему
управлінських зв'язків між управляючою та виробничими ланками і
характеризується складом та інформаційними зв'язками між
самостійними підрозділами та окремими виконавцями, розташованими в
ієрархічній послідовності та наділеними певними правами та
обов'язками.
Організацію управлінського обліку на сільськогосподарських
підприємствах доцільно здійснювати в такій послідовності: визначити
організаційну структуру підприємства, розробити організаційну схему
управлінського обліку, розробити схему документообігу, визначити
біологічні активи за групами та видами продукції, які виробляє
сільськогосподарське
підприємство,
організувати
центри
відповідальності, розробити бюджети для центрів відповідальності,
визначити систему обліку витрат і калькулювання продукції, зробивши
перелік
постійних
та
змінних
витрат
на
виробництво
сільськогосподарської продукції та порядок контролю цих витрат,
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розробити систему контролю витрат.
Отже, будь яке підприємство не може існувати без наявності
організаційної структури управління. Ця структура є основою
підприємства, завдяки чому відбувається розподіл повноважень,
визначаються вищі і нижчі рівні управління.
УДК 339:637.12
Чикида Е.О., магистрантка экономического факультета
*Научный руководитель: Волкова Е.В., старший преподаватель
УО «Могилевский государственный университет продовольствия»
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
На данном этапе основной целью развития региональных рынков
продовольствия является формирование устойчивой системы повышения
экономической
эффективности
в
условиях
поддержки
продовольственной безопасности государства и перехода организаций
пищевой промышленности на инновационное развитие.
Целью исследования является исследование регионального рынка
продовольствия в современных условиях.
Пищевая промышленность Могилевской области относится к
числу наиболее динамично развивающихся отраслей. Производство
основных видов продовольствия приведено в таблице 1.
Таблица 1
Производство основных видов продукции пищевой промышленности
Могилевской области за 2010–2011 гг.
Наименование продукции
Колбасные изделия, тыс. т.
Масло из коровьего молока, тыс. т.
Цельномолочная продукция
в пересчете на молоко, тыс. т.
Сыры жирные (включая брынзу), т.
Консервы – всего, млн. усл. банок
Мука, тыс. т.
Крупа, тыс. т.
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2010г.

2011г.

39,7
16,2

37,5
16,8

Темп
роста, %
94,5
103,7

157,9

141,3

89,5

14 366
109,0
81,5
9,0

14 604
113,5
87,4
15,7

101,7
104,1
107,2
174,4
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Продовження табл. 1
Макаронные изделия, тыс. т.
Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т
Кондитерские изделия, тыс. т.
Безалкогольные напитки, тыс. дал.
Водка и ликероводочные изделия,
тыс. дал.
Пиво, тыс. дал.

0,2
68,3
21,8
2 689

0,2
57,5
25,0
2 337

100,0
84,2
114,7
86,9

1 132

1 318

116,4

7 770

11 432

147,1

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что в динамике за
2010–2011 годы в целом по организациям пищевой промышленности
Могилевской области произошел рост производства основных видов
продукции: масла – 3,7 %, сыра – 1,7%, кондитерских изделий – 14,7
%, консервной продукции – 4,1%, водки и ликеро-водочных изделий –
16,4%, пива – 47,1%, крупы – 74,4%. Производство хлеба и
хлебобулочных изделий за данный период снизилось на 15,8%,
колбасных изделий – 5,5%, цельномолочной продукции – 10,5%.
Региональный продовольственный рынок в целом можно
исследовать как сложную регулируемую систему социальноэкономических отношений между субъектами, возникающих в процессе
производства, распределения, обмена и потребления продовольственных
ресурсов на территории региона, с целью удовлетворения потребности
населения в жизнеобеспечивающих продуктах питания, находящуюся в
непрерывном
динамичном
развитии
вследствие
проявления
противоречий, обусловленных межрегиональным разделением труда и
особенностями потребительского спроса [1].
В результате проведенных исследований выделены пути
повышения эффективности функционирования регионального рынка
продовольствия на различных уровней управления, приоритет
которых – обеспечение интересов потребителей;
организационно-экономический механизм, обеспечивающий
эффективное взаимодействие рыночных институтов и хозяйствующих
субъектов в условиях конкуренции;
необходимость
совершенствования
организационнохозяйственных форм оптовой, розничной торговли и финансовокредитного обслуживания, а также форм межрегиональных и
внутрирегиональных связей;
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механизм
формирования
рыночной
инфраструктуры,
рационализация транспортно-складских процессов, материальных,
финансовых и информационных потоков на основе логистики;
механизм
поддержки экспорта данной
продукции,
включающий страхование экспортных рисков, возможные льготы,
включающие вопросы возврата НДС, механизма «такс-фри» и др.
1. Ильина З.М. Региональный продовольственный рынок. Теоретические и
методологические аспекты / З.М. Ильина, С.А. Кондратенко. – Минск: Институт
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2010. – 218 с.

УДК 330.1
Шаблевська О.С., ст. гр. ОАц-21
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАНИ І НЕДОЛІКИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГОВИХ
ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ
У пошуках фінансових ресурсів для розвитку бізнесу більшість
компаній все частіше віддають перевагу лізингу перед кредитом,
особливо в сьогоднішній ситуації, коли отримати кредит дуже
складно.
Оскільки лізинг виражає певну взаємодію елементів виробничих
сил та виробничих відносин, то він має матеріально-речову основу та
соціально-економічну форму. Соціально-економічний зміст лізингу
визначається відносинами власності і спільної економічної діяльності
по вертикалі і горизонталі (з власником, суспільством тощо), а також
умовами трансформації власності. Матеріально-речовий бік лізингу
характеризується організаційно-правовими формами виробництва,
наймом усіх або частини речових елементів підприємницької
діяльності, купівлею-продажем майна та умовами кредитування [1, с.
126–127]. Також необхідно зазначити, що лізинг виконує важливі
господарські функції, а саме:
суттєво розширює можливості виробників зі збуту машин та
устаткування;
є інструментом активного маркетингу;
сприяє ефективному використанню
основних фондів,
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підвищенню конкурентоспроможності підприємства;
забезпечує оновлення та модернізацію основних фондів завдяки
залученню додаткових інвестицій.
На основі вивчення наукової і законодавчої літератури
встановлено, що виділяють три базові моделі участі підприємств у
лізингових операціях відповідно до напряму руху предмету лізингу:
активна – рух предмету лізингу відбувається від підприємства до
іншого суб‘єкта лізингових операцій.
Як показує практика, малим підприємствам доцільно
співпрацювати із посередниками, які уже мають налагоджену систему
реалізації лізингових операцій. В цьому випадку для підприємства
відпадає необхідність у витрачанні додаткових коштів на пошук
клієнтів, дослідження та аналіз ринку тощо. В ролі посередників
можуть бути лізингові компанії, які надають повний спектр
лізингових операцій, комерційні банки (або дочірні компанії
комерційних банків), які виступають в ролі лізингодавців, або інші
фінансові компанії [2, с. 194].
Доцільно відмітити, що лізинг має стати ефективним
інвестиційним механізмом оновлення основних засобів. Світовий
досвід свідчить, що він є одним із ефективних методів інвестування,
який дає змогу без різкої фінансової напруги підприємства
забезпечити
формування
матеріально-технічної
бази,
та
найпрогресивніших методів матеріально-технічного забезпечення.
Лізинг дає можливість не залучати позичений капітал і не
«заморожувати» власний капітал підприємства. Оскільки лізингові
відносини це не тільки засіб стимулювання реалізації нової
прогресивної техніки, а й прискорення оновлення матеріальнотехнічної бази загалом та інтенсифікація розвитку національної
економіки, залишається ще багато аспектів, які потребують
подальших досліджень, особливо тенденції розвитку лізингу на
сучасному етапі розвитку економіки.
1. Загородній А.Г. Економічне оцінювання лізингової діяльності підприємства:
[монографія] / Загородній А.Г., Подольчак Н.Ю., Подольчак Н.І. – Львів: ЗУКЦ, ПП
НВФ «Біарп», 2011. – 248 с.
2. Кулиняк І.Я. Форми реалізації управління лізинговою діяльністю на
машинобудівних підприємствах / І.Я. Кулиняк // Науковий вісник Ужгородського
університету. Серія «Економіка». – Ужгород, 2011. – Випуск 32. – С. 193 – 196.
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УДК 657.1:630
Шавурська О.В., аспірант кафедри обліку і аудиту
Житомирський державний технологічний університет
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАЛАНСУ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З
ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ
Баланс є найбільш інформаційною формою для здійснення оцінки
фінансового стану підприємства. Специфіка діяльності лісових
господарств впливає на склад звітності та процес формування її
показників. Баланс лісових господарств не забезпечує інформацією
користувачів про лісові ресурси, оскільки останні не ідентифікуються
як активи господарства. Це призводить до спотворення показників
звітності лісових господарств. Тому з метою підвищення аналітичності
та можливості задоволення інформаційних потреб зовнішніх
користувачів необхідним є пошук шляхів удосконалення форм
фінансової звітності, зокрема Балансу.
Вітчизняна практика передбачає суворе регламентування обсягів
і рівня деталізації інформації у кожній формі фінансової звітності. В
законі України ―Про бухгалтерський облік і фінансову звітність‖
сформовані вимоги до звітності, які можна поділити на правові та щодо
якісного наповнення. До правових вимог віднесено: державна
регламентація форм звітності та обов‘язковість її подання
(підприємства зобов‘язані подавати квартальну та річну фінансову
звітність органам, до сфери управління яких вони належать, власникам,
органам державної виконавчої влади та іншим користувачам
(податковим, фінансовим, статистичним органам).
Якісні вимоги до інформації, що наводиться в звітності визначені
в НП(С)БО 1―Загальні вимоги до фінансової звітності‖, полягають у
наступному:
- доречність, тобто наведена інформація може впливати на
прийняття
економічних
рішень
користувачів,
допомагаючи
оцінюванню минулих, нинішніх чи майбутніх подій, або допомагає їм
підтвердити чи виправити їх минулі оцінки;
- достовірність передбачає, що показники фінансової звітності не
містять помилок та перекручень і відображають дійсний фінансовий
стан підприємства;
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- порівнянність - можливість надання її користувачам
порівнювати користувачам порівнювати показники за звітні періоди.
- інформація повинна бути зрозуміла її користувачам.
Інформація про операції з лісовими ресурсами відображається в
статистичній звітності, зокрема в формі № 3-лг ―Лісогосподарська
діяльність‖. Враховуючи, що в сучасних умовах господарювання
домінуючою при визнанні активів є концепція контролю, яка
задекларована
в
національних
і
міжнародних
стандартах
бухгалтерського обліку. Лісові ресурси необхідно визнавати в складі
необоротних біологічних активів лісового господарства, оскільки вони
відповідають критеріям визнання активів, що задекларовані в
НП(С)БО 1, МСФЗ 1 - це контрольовані суб‘єктом господарювання
ресурси, які дозволяють отримати в майбутньому економічні вигоди. З
метою відображення в формі № 1 ―Баланс‖ інформації щодо лісових
ресурсів запропоновано внести наступні коригування (табл. 1).
Таблиця 1
Пропозиції щодо відображення лісових ресурсів в № 1 ―Баланс‖
№
з\п

Код і назва рядка

1

1006 Витрати на
відтворення
неексплуатаційних
лісових ресурсів

2

1021 Експлуатаційні
лісові ресурси

3

1022 Неексплуатаційні
лісові ресурси

4
5
6

1023 Недеревні лісові
ресурси:
1024 Первісна вартість
недеревних лісових
ресурсів
1025 накопичена
амортизація

Характеристика
Розділ І. Необоротні активи
Відображається первісна вартість лісових ресурсів,
що складається з витрат на відтворення, догляд і
охорону
Відображається вартість стиглих лісових культур, що
можуть бути використані в господарській діяльності
за основним призначенням
Фіксується вартість середньовікових лісових культур,
що не можуть бути використані в господарській
діяльності за основним призначенням, проте від них
лісове господарство одержує лісову продукцію
Відображається залишкова вартість плодових лісових
культур
Відображається первісна вартість недеревних лісових
ресурсів, що складається з витрат на відтворення, догляд
і охорону за плодовими лісовими культурами
Накопичується
інформація
про
нараховану
амортизацію на плодові лісові культури

Запропоновані зміни до форми № 1 ―Баланс‖ забезпечать
внутрішніх і зовнішніх користувачів звітності повною та достовірною
інформацією щодо наявності лісових ресурсів, а також дозволять
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здійснити оцінку структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та
платоспроможності, а також оцінку та прогнозування змін
економічних ресурсів, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в
майбутньому.
УДК 334.732.2(447)
Швець О., ст. гр.ФКС-11,
Мостовенко Н.А., к.е.н, доцент
Луцький національний технічний університет
КРЕДИТНІ СПІЛКИ ЯК ІНСТИТУТ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
Серед безлічі сучасних інститутів фінансової та кредитної
системи фінансова кооперація спроможна найбільш повно
забезпечити поєднання цілей діяльності та способів їх досягнення.
Відносини суб‘єктів фінансової кооперації будуються у двох
площинах – кредитній та кооперативній. В Україні перші організації
фінансової взаємодопомоги з‘явились у 60-х роках XIX сторіччя у
формі ощадно-позичкових і кредитних товариств, які розвивались
надзвичайно швидкими темпами до моменту встановлення на
українських землях радянської влади. Надзвичайно поширена в світі
ідея взаємодопомоги та самозахисту населення в умовах ринку в
Україні була забута. На початку 90-х, в час поголовної правової
необізнаності багато кредитних спілок було створено з метою
отримання статусу неприбутковості, сподіваючись таким чином
працювати, не сплачуючи податки. А коли це виявилося неможливим,
то засновники одних з них відразу втратили інтерес як до спілок, так і
до цієї ідеї, інші ж до цього часу здають порожні звіти, але так і не
запрацювали. Тому й маємо в країні статистичний «перебір»
фінансових установ і «недобір» послуг [1].
Основною метою добровільного об‘єднання кооперантів є
задоволення їх соціальних та фінансових потреб, насамперед у
кредитуванні на прийнятних умовах. Заклики рекламних оголошень у
транспорті, спрощена процедура отримання позик робили послуги
кредитних спілок досить привабливими для населення у докризовий
період буму споживчого кредитування. Проте, незважаючи на більш
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ніж 10-річний досвід, кредитні спілки в Україні ще не зайняли свого
місця серед суб‘єктів фінансового ринку. Причинами цього стало
недостатнє розуміння соціально-економічної природи цих організацій
та нечіткість українського законодавства. З прийняттям Закону
України «Про кредитні спілки» та переведенням кредитних спілок до
статусу небанківських фінансових установ розпочався новий етап
розвитку кредитного руху на Україні.
До прийняття Закону «Про кредитні спілки» ці установи мали
юридичний статус громадської організації, головною метою якої є
«фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх
особистих заощаджень для взаємного кредитування». В податковому
законодавстві спілки були віднесені до неприбуткових організацій.
Нечіткий правовий статус кредитних спілок розмивав їх економічну
природу, призводив до появи проблем у добросовісних кооператорів,
розширював поле для шахрайських схем.
Кредитні спілки в більшості країн світу мають статус фінансового
кооперативу. А кооператив – це організація, що має крім економічної, ще
й громадську природу. Кредитний кооператив для своїх членів є
одночасно фінансовою установою та громадською організацією. І це
визначає його неприбуткову соціально-економічну кооперативну
природу. Таким чином, серед більшості науковців побутує думка, що
неприбутковість кредитної кооперації є визначальним стимулом
розвитку цього сектору фінансового ринку. Саме неприбутковість є
проявом кооперативної природи кредитних кооперативів [2].
Розуміння неприбуткової кооперативної природи кредитних
спілок є надзвичайно важливим і актуальним для усвідомлення їх
значення в економіці України, успішного розвитку і недопущення
виникнення псевдоспілок, які можуть дискредитувати кооперативну
ідею фінансової самодопомоги населення, яка почала відроджуватись
в Україні. Неприбуткова природа кредитних спілок є певним
«тягарем» в умовах нестабільності фінансового ринку, адже відсутній
механізм їх рефінансування й фінансової підтримки на кшталт
стабілізаційних кредитів банкам з боку НБУ. Таким чином
потребують розгляду такі проблемні питання розвитку кредитних
спілок: низький рівень їх капіталізації; відсутність дієвої
інфраструктури фінансової підтримки кредитних спілок в кризових
умовах; неефективний механізм захисту прав членів кредитних
спілок; низький рівень професійної діяльності та фінансового
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менеджменту; недостатній рівень технічної оснащеності; відсутність
системи гарантування вкладів.
1. Агарков М.М. Основы банковского права. – М., 1994. – 427 с.
2. Волкова О.Г. Поняття та характеристика фінансового механізму фінансово-кредитної
кооперації / О.Г. Волкова // Вісник соціально-економічних досліджень № 35. –
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/735/1/

УДК 332.1:658.8:631.11
Шевкопляс В.А.,
Рябчик А.В., к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасна нестабільна ринкова ситуація в Україні вимагає
створення ефективного механізму взаємодії сільськогосподарських
підприємств із зовнішнім середовищем. Реалізація механізму такої
взаємодії найбільш ефективна через організацію системи маркетингу.
Але у сільському господарстві України на сучасному етапі
спостерігається практична відсутність такого механізму. Відмітимо,
що майже у всіх сільськогосподарських підприємствах збут і
планування виробництва практично не пов‘язані між собою,
спеціалісти з маркетингу фактично відсутні, а спеціалізована
маркетингова інфраструктура на даний час не сформована.
Тому організація маркетингової діяльності підприємств
сільськогосподарської галузі є надзвичайно важливим завданням у
сучасних умовах господарювання. Слід зазначити, що маркетинг у
сільському господарстві відіграє важливу роль у процесі виробництва
та реалізації продукції. Завдяки маркетинговим методам управління
відбувається постійне постачання та модернізація виробничотехнічного устаткування, збільшуючи обсяги виробництва та збуту
продукції, налагоджуючи відносини з постачальниками та
споживачами, створюється позитивний імідж підприємства тощо.
Однією з сучасних тенденцій розвитку сільськогосподарських
підприємств є необхідність ефективного застосування маркетингових
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досліджень та комплексу маркетингу, що дозволить вивчати смаки та
запити споживачів, розвивати товарний асортимент, налагоджувати
ефективну систему ціноутворення, застосовувати засоби комунікацій
та активно управляти процесом реалізації виробленої продукції з
метою отримання максимальних прибутків та задоволення потреб
споживачів.
Маркетингове середовище сільськогосподарських підприємств –
це сукупність факторів, що діють за межами підприємства і впливають
на його можливості, які необхідно враховувати під час організації
ефективної маркетингової діяльності. Розвиток підприємств АПК в
цілому та сільськогосподарських зокрема, залежить не тільки від
співвідношення і протиборства комплексів маркетингу, які
застосовують різні підприємства, але і тенденцій, і подій у
маркетинговому середовищі. У маркетинговому середовищі
виділяють мікро- та макросередовище.
Для підвищення рівня дохідності сільськогосподарського
виробництва в сучасних умовах необхідно використовувати ринкові
фактори, створювати на підприємствах маркетингові інформаційні
системи та маркетингові служби (відділи). Організаційна структура
маркетингової діяльності може бути визначена як сукупність служб
(підрозділів), до складу яких входять робітники, що займаються тією
чи іншою маркетинговою діяльністю. Маркетингові структури
залежать від розміру підприємства, специфіки продукції, що
виробляється, регіонального ринку, на якому функціонує
підприємство, сформованої структури управління підприємством та
ін.
Отже,
організація
маркетингової
служби
у
сільськогосподарських підприємствах охоплюватиме: утворення
структури управління маркетингом; підбір фахівців; визначення їхніх
прав, обов'язків і відповідальності, встановлення відносин
маркетингової служби з іншими підрозділами цього підприємства й
іншими підприємствами.
Маркетинг сільськогосподарських підприємств охоплює
сукупність видів діяльності, які сприяють безперешкодному
проходженню продукції від сільськогосподарського виробництва до
споживача, а також спрямовані на виявлення, обслуговування,
задоволення потреб споживачів та рішення цілей підприємства.
Таким чином, організація ефективної маркетингової діяльності
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дасть змогу збільшити частку ринку, дозволить оптимізувати
обмежені ресурси, зменшувати витрати на виробництво продукції,
оптимізувати виробничо-збутову діяльність підприємств, відшукати
оптимальні ринки збуту, забезпечувати необхідний рівень
рентабельності
і,
відповідно,
забезпечувати
ефективне
функціонування та стабільний розвиток сільськогосподарських
підприємств.
УДК 330.4(075.8)
Шевчик А.П., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОБУДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Складні аспекти завдання розробки та впровадження
інформаційної системи підприємства, заснованої на використанні
сучасних інформаційних технологій та прогнозної оцінки
ефективності результатів роботи даної системи, а також інші аспекти
даного завдання можуть бути вирішені шляхом економічного
моделювання процесу розробки і впровадження даної системи.
Економічне моделювання припускає опис економічних процесів і
явищ у вигляді економічних моделей. Практичними завданнями
моделювання є: аналіз економічних об‘єктів, ситуацій і процесів;
економічне прогнозування, передбачення розвитку процесів;
вироблення управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії.
Моделювання економічне (франц. modelle від латин. modulus –
міра, зразок) – відтворення економічних об‘єктів і процесів в
обмежених, малих, експериментальних формах, в штучно створених
умовах. При цьому під моделлю розуміється відображення реальної
економічної ситуації, процесу у вигляді схеми, алгоритму або якимнебудь іншим способом.
Інформаційний аналіз діяльності підприємства дозволяє виявити
інформаційні потреби. З точки зору змісту, інформаційні потреби
можуть бути оперативними та стратегічними. Оперативна
інформаційна потреба – це потреба в інформації для виконання
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поточних задач, які постійно повторюються. Стратегічне ж управління
потребує інформацію, що релевантна з точки зору довгострокового
розвитку підприємства.
Інформаційні потоки – це шляхи передачі інформації, що
забезпечують існування, це процеси передачі інформації для
забезпечення взаємозв‘язку всіх ланок системи, в якій функціонує
підприємство.
Існує два види інформаційних потоків: 1) горизонтальні (між
рівними по службовому положенню і статусу працівниками або
групами працівників); 2) вертикальні (між працівниками або групами
працівників, що знаходяться на різних рівнях ієрархії).
На етапі визначення способів розподілу та зберігання
інформаційних ресурсів доцільно описати процеси передачі
інформації шляхом розробки і побудови системи звітності. Система
звітності стимулює заходи з управління підприємством, оскільки у
звітах порівнюються фактичні дані з запланованими. Якість рішень
залежить не від кількості наявної інформації. Тому знаходження
дійсно релевантної інформації є однією з складних задач системи
звітності, оскільки ця релевантна інформація найчастіше губиться в
великих об‘ємах наявної інформації. Цей феномен називають
«інформаційною дилемою».
На етапі складання структурної схеми інформаційної системи
підприємства слід враховувати особливості діяльності підприємства і
теперішній стан інформаційного забезпечення тепер. Так, сучасне
телекомунікаційне підприємство вже має дві взаємозв‘язані
підсистеми: перша підсистема безпосередньо надає послуги і реєструє
дані (яка послуга, якому клієнтові, і в якому об‘ємі була надана);
друга підсистема, ґрунтуючись на записах першої, виставляє рахунки
за використані послуги. Вся інформація в цих підсистемах є в
електронному вигляді, що робить можливим виконувати значно
простіше її первинну електронну обробку.
Таким чином, економічна модель процесу побудови
інформаційної системи підприємства дає можливість усвідомити
сутність процесу; послідовність виконуваних робіт; визначити
інформаційні технології, які необхідні для функціонування
інформаційної системи. Перевагою запропонованої моделі є
можливість розробки структурної схеми інформаційної системи, яка
адекватно відбиває сутність економічної діяльності підприємства, а
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також можливість прогнозної оцінки ефективності результатів
діяльності інформаційної системи.
УДК 657.6
Шехурін С.А., магістрант
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ,
ЯКІ МІСТЯТЬ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ
Ще досить нещодавно законодавством не було передбачено
вимог до суб‘єктів господарювання приватної форми власності щодо
особливого порядку списання основних засобів, складовими яких є
дорогоцінні метали. Жорсткі правила щодо списання таких основних
засобів були встановлені лише для державних підприємств.
До 2006 року існувало положення, затверджене наказом цілого
ряду міністерств та НБУ від 23 червня 1994 року [1], в пункті 6.3
якого зазначалось, що забороняється знищувати, викидати, здавати у
брухт із кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та
інші вироби, що містять ДМ, без попереднього вилучення цих металів
з одночасним оприбуткуванням.
Однак в 2013 року порядок списання основних засобів[2], які
містять в собі цінні метали, став діяти й щодо госпрозрахункових
підприємств. Такі зміни в системі обліку вибуття основних засобів
викликали декілька дискусійних питань.
Одним із найбільш поширених об‘єктів основних засобів, що
містять в своєму складі дорогоцінні метали, є персональний
комп‘ютер. Оновлений порядок списання такого об‘єкту передбачає
виконання наступних умов.
По-перше, категорично заборонено видувати, знищувати
апаратуру і пристрої, які містять дорогоцінні метали. Їх необхідно
попередньо витягти. Не придатні до подальшого використання вироби
підлягають демонтажу з видалення із них деталей і вузлів, які містять
дорогоцінні метали. Якщо ж підприємство не має власної бази для
демонтажу, дозволяється передавати списану техніку не розбираючи
її. Проте варто враховувати, що для цього необхідно заключити угоду
з підприємством, яке має ліцензію на діяльність по збору і обробці
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відходів з дорогоцінними металами.
По-друге, облік вибуття основних засобів залежить від того, у
зв'язку з чим підприємство списує зі свого балансу об'єкт, який
містить дорогоцінні метали. Інструкція № 84 [2] забороняє
безкоштовну передачу ОЗ, до складу яких входять дорогоцінні
метали, а також їх реалізацію за ціною нижче вартості дорогоцінних
металів тільки бюджетним підприємствам. Отже, оскільки іншим
суб'єктам господарювання продавати і дарувати такі ОЗ не
заборонено, облік вибуття у них нічим не буде відрізнятися від
звичайної реалізації або безкоштовної передачі . Єдина відмінність
полягає в тому, що при продажу чи даруванні ОЗ, які містять
дорогоцінні метали, в супровідних документах необхідно вказувати
назву, масу дорогоцінних металів , а також метод, яким визначено їх
наявність.
Тому доцільніше розглядати не продаж чи безкоштовну
передачу, а саме ліквідацію таких основних засобів. Як відомо
ліквідація об‘єктів ОЗ оформлюється актом списання, де в рядку
«Наявність дорогоцінним металів» слід вказати, чи є в даному об‘єкті
такі метали. Варто відзначити, що в акті на списання обов‘язково
повинна відображатися маса дорогоцінним металів, які будуть
оприбутковані як лом чи відходи.
Надходження дорогоцінним металів в результаті списання
об‘єкту ОЗ відображаються в розділі «Розрахунок результатів
списання об‘єкта» акту на списання. Оприбутковуються отримані
дорогоцінні метали з використанням субрахунку 209 «Інші матеріали»
на основі накладної на відпуск.
По мірі накопичення зібрані на складі дорогоцінні метали у
вигляді лому і відходів повинні реалізуватися підприємствам, які
займаються їх збором і первинною обробкою.
Таким чином, було визначено, що Інструкція №84 в новій
редакції включає в себе низку положень Інструкції №142/181, що
включає в себе особливий порядок списання основних засобів, що
мають у своєму складі дорогоцінні метали. Підприємство зі свого
боку може як використовувати дорогоцінні метали, так і продати їх
іншому суб‘єкту. При цьому забороняється здавати такі ОЗ як лом без
видалення з них дорогоцінних металів. В податковому ж обліку
ліквідація основних засобів з дорогоцінними металами відбувається за
загальними правилами.
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1. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу
бюджетних установ [Текст]: [затверджено наказом Державного казначейства
України від 05.08.2001 р. №787/5978]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0787-01 >
2. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та зберігання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння[Текст]: [затверджено наказом
Державного казначейства України від 28.04.1998 р. №271/2711 за змінами та
доповненнями від 08.11.2013р.]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0271-98>
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ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІЗ ЧАСІВ
ЗАРОДЖЕННЯ ДО СЬОГОДЕННЯ, В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
Сьогодні роль бухгалтерського обліку займає значну позицію в
розвитку економіки. Образно – це ніби «душа» для тіла будь-якого
підприємства. Він є інструментом із функціями обліку, контролю та
аналітики за явищами і процесами на підприємствах, що складають
державну та світову економіки. Необхідним наразі є аналіз крізь час
ролі бухгалтерського обліку для глобальної економіки.
Історія бухгалтерського обліку має витік ще з 15-го століття.
Його батьком по праву вважається італієць Лука Пачолі. Щоб оцінити
значення трактату Луки Пачолі «Про рахунки і записи» потрібно,
насамперед, звернути увагу на те, яке саме місце в суспільстві зайняли
ідеї та принципи, запропоновані Пачолі в системі бухгалтерського
обліку. Безумовно, що люди і раніше користувались певними
записами у торговельній діяльності для певного обліку товару та
інших матеріальних цінностей. Але подавляюча більшість науковців
визнають той факт, що подвійний запис є заслугою саме Луки Пачолі.
Його трактат містить 17 основних положень про основи ведення
бухгалтерії, яким чільне місце відведено сьогодні. Добре відома
подвійна кореспонденція рахунків (довіритель-боржник), статті
«дати» та «мати», що повинні мати дату, призначення та суму
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платежу, поділу бухгалтерської книги на вірителів та боржників, де
важливим елементом усіх підрахунків є сума, яка повинна збігатись
(«дати» = «мати»), аналогічно сучасному «дебет=кредит». Важливими
вважав принципи ясності, неподільності, подвійн. запису, визначення
величини капіталу без інвентаризації, підрахунку фін. результатів.
Бухгалтерський облік у Пачолі репрезентований строго
впорядкованою послідовністю процедур, що відбита у принципах
ведення трьох основних книг обліку: «меморіалу» - книги , у якій
висвітлюються всі справи в хронології. Іншою книгою
бухгалтерського обліку був Журнал, призначений для внутрішнього
користування(складання проводок)в хронології. Третя книга , Головна
(суч. Гросбух), призначалася для запису в систематичному порядку .
Таким чином, бухгалтерський облік , являє собою процедуру з
систематизації в хронологічному і систематичному розрізах.
Незалежно
від
соціально-економічних
відносин
дані
бухгалтерського обліку завжди були основним джерелом інформації
для управління. Підкреслив значення бухобліку в управлінні
господарською діяльністю вчений-економіст І.Ф. Шер наприкінці 19
ст.: "Бухгалтерський облік - непогрішний суддя минулого, необхідний
керівник сучасного й надійний консультант майбутнього кожного
підприємства". Важливою проблемою бухгалтерського обліку як
складової системи управління є синтез сучасних наукових положень
та історії науки. Професор Ф.Ф. Бутинець зазначив, що нині ми маємо
нагоду, впроваджуючи в Україні складний і необхідний для життя
ринковий механізм, проводити зважену політику становлення й
функціонування бухгалтерського обліку, який заснований на єдиній
теоретико-методологічній основі. Бухоблік потребує раціональної
організації, за якої облік може найбільш успішно виконувати
поставлені перед ним завдання при найменших затратах засобів і
праці. Від раціональної організації бухгалтерського обліку залежить
можливість отримання і представлення користувачам всієї необхідної
та достовірної інформації [1]. Раціонально організований
бухгалтерський облік повинен відповідати вимогам точності записів,
зрозумілості, правильної грошової оцінки, повноти грошових фактів,
правдивості, акуратності, хронологічності, що є тісно повторюваними
крізь століття принципами «батька бухобліку».
Найчастіше сучасні дослідники характеризують сутність та
призначення бухгалтерського обліку на основі системного підходу.
539

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

Його використання припускає розгляд бухгалтерського обліку як
цілісної сукупності різноманітних елементів, що взаємодіють між
собою і навколишнім середовищем. Ця суть також ідентична суті
бухобліку усіх часів, він завжди був системою, а це означає, що ця
сучасна наука є прямою наступницею інтерчасового вчення Пачолі.
Отже, важливість бухгалтерського обліку як науки для
суспільства не втратила своєї сили, навпаки, - трансформувалась та
адаптувалась під умови та потреби сучасної глобалізованої економіки.
Більшість принципів та цілей науки є інтерчасовими, що є
гарантом майбутнього розвитку бухгалтерського обліку в сталих
традиціях.
1. Рябінкіна Т.С. Сутність і значення організації бухгалтерського обліку [Електронний
ресурс ] / Т.С. Рябінкіна. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com

УДК 657
Шкаран І.М., ст. гр. ОАС-11
*Науковий керівник: Нагірська К.Є., к.е.н., доцент.
Луцький національний технічний університет
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН В УКРАЇНІ
Ціна є одним з найбільш важливих інструментів регулювання
економіки, її регулюючий вплив на економіку охоплює багато
напрямків.
Зокрема,
за
допомогою
цін
виробництво
підпорядковується суспільним потребам, вираженим у формі
платоспроможного попиту, ціни стимулюють зниження витрат на
виробництво і реалізацію товарів, запровадження досягнень науковотехнічного прогресу, підвищення якості товарів і тощо.
Питання державного регулювання цін відіграють значну роль
в працях таких науковців, як Покатаєва О.В. [4], Пініжко В.С.
[3], Тахтай Ю. [5], Артус М.М. [2] та інші.
Державне регулювання цін – це діяльність держави, спрямована
на встановлення і підтримку певного рівня цін.
Запроваджуючи державне регулювання цін, держава робить
спробу за допомогою законодавчих адміністративних і фінансовокредитних заходів впливати на ціни таким чином, щоб сприяти
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стабільному розвиткові економічної системи держави [1] .
Метою державного регулювання цін в Україні в сучасних
умовах господарювання є : співвідношення між монополією та
конкуренцією, яка б не призводила до руйнівних наслідків для
економіки, захист окремих верств населення, стримування
інфляційного підвищення цін через запровадження заходів, які б
усували причини його виникнення, соціальний захист населення,
запобігання споживання соціально шкідливих товарів.
До методів регулювання цін відноситься встановлення податку
на додану вартість (ПДВ) і розміру акцизного збору. Звільнення
окремих товарів від ПДВ, зміну ставки цього податку на ті або інші
товари дозволяють ефективно впливати на структурні зміни і розвиток
виробництва в бажаних напрямах.
Державне цінове регулювання в Україні регламентується
спеціальним законодавством: Законами «Про ціни і ціноутво-рення»,
«Про обмеження монополізму та недопущення недоб-росовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності», поста-новою Кабінету
Міністрів України «Про встановлення повноважень органів
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо
регулювання цін (тарифів)» тощо.
Першочерговим завданням щодо створення ефективної системи
цін в Україні є удосконалення законодавчих та нормативно-правових
актів з питань державного регулювання цін на продукти першої
необхідності з урахуванням сучасних соціально-економічних завдань
держави та господарюючих суб‘єктів у системі охорони здоров‘я і
фармації, також прийняття нової редакції Закону «Про ціни і
ціноутворення» з урахуванням соціально-економічних умов,
визначенням основних термінів, уповноважених органів, методів
державного регулювання, які повинні базуватися на постійному
моніторингу роздрібних цін.
Таким чином державне регулювання цін — це політика впливу
держави за допомогою законодавчих, адміністративних та кредитнофінансових заходів на ціни з метою сприяння стабільному розвитку
економічної ситуації в країні.
1. Закон України Про ціни і ціноутворення // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013,
№ 19-20, ст.190;
2. Артус М.М. Функціонування системи цін у фінансовому механізмі
ринкової економіки України: [монографія] / М.М. Артус. – К.: ―Новий Світ. - 2000‖,
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2008. – 306 с.
3. Пініжко В.С. Ціни і ціноутворення: навч. посіб. / В.С. Пініжко – Львів: Інтелект
Захід. - 2007 – 488 с.
4. Покатаєва О.В. Державна регуляторна політика щодо механізму ціноутворення на
товари і послуги для населення // Держава і регіони. – 2009. - №3 – С. 142-150
5. Тахтай Ю. Правові колізії державного регулювання ціноутворення // Юридичний
журнал. Юстиніан. – 2009. - №7
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Аналіз наукових праць, які присвячені питанням дослідження,
свідчать про відсутність комплексного підходу до вивчення обліку
основних засобів. При цьому не менш важливі організаційнометодичні проблеми обліку основних засобів, пов'язані з обліком з
метою оподаткування, залишаються недостатньо вивченими.
Значний внесок у розробку теоретичних основ обліку основних
засобів ми повинні завдячувати роботам таких людей, як М.Т. Білухи,
І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, Бессонової Г.П. та інших вченихекономістів. Отримані ними протягом багатьох років результати
теоретичних і практичних розробок із проблем удосконалення обліку
основних засобів мають велике значення для розвитку вітчизняної
теорії обліку.
Раціональна експлуатація основних засобів – це важливий
фактор зниження собівартості продукції. Стан та використання
основних фондів - один із найважливіших аспектів аналітичної
роботи, оскільки саме вони є матеріальним втіленням науковотехнічного прогресу - головного фактору підвищення ефективності
будь-якої господарської діяльності.
Проблемними питаннями є облік амортизації й ремонтів
основних засобів. Метою будь-якого підприємства в ринкових умовах
господарювання є одержання прибутку. Досягнення мети може бути
здійснене за рахунок більш раціонального використання всіх наявних
у розпорядженні підприємства засобів. Тому перехід української
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економіки на ринкові відносини зумовлює подальший розвиток теорії
бухгалтерського обліку в частині відбиття фактичних витрат
підприємства, у тому числі й у частині витрат на ремонт основних
засобів.
Актуальність значно зростає при подальшому розгляді
амортизації як джерела проведення ремонтних робіт з підтримки
основних засобів у робочому стані, а також при відбитті зазначених
витрат в обліку. Тому розглянуті в даній статті питання є актуальними
і своєчасними.
Проблема обліку амортизаційних відрахувань вважається однією
з найактуальніших, тому що амортизаційні відрахування є одним з
елементів собівартості і одночасно джерелом фінансування та
об‘єктом державної політики. Кожному підприємству необхідно
обрати метод нарахування амортизації.
Прямолінійний метод є найбільш поширеним у світі та
найпростішим у застосуванні. Він дозволяє рівномірно розподілити
суми амортизації між обліковими періодами. Саме тому це дозволить
збалансувати витрати і витрачати менше на знос основних засобів.
УДК 330.4(075.8)
Шостак В.С., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ
У нових умовах формування ринкових відносин необхідно
шукати нові шляхи підвищення ефективності суспільного
виробництва, а також уміло використовувати економічні методи
керування підприємством.
У цьому зв‘язку зростає роль економічного аналізу, що є
функцією керування. Такий аналіз дозволяє одержати нові
характеристики досліджуваного об‘єкта і застосувати обґрунтоване
управлінське рішення, що веде до досягнення мети об‘єкта.
Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності
всіх підприємств і господарських організацій, розробка заходів,
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спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та
реалізації, а також підвищення ефективності їх діяльності.
Варто наголосити на можливостях економічного аналізу як
засобу, який сприяє управлінню підприємством.
Будь-яке управління складається з двох етапів. На першому на
підставі відповідної інформації та її аналітичного опрацювання
оцінюють стан і динаміку того чи іншого процесу, на другому, якщо
аналіз визначить необхідність втручання з метою зміни якихось
параметрів у процесі, – приймається відповідне управлінське рішення.
Причому аналітик може підготувати для менеджера навіть проект
цього рішення.
Моделювання є важливим засобом розв‘язання багатьох
економічних завдань і, зокрема, проведення аналітичного
дослідження.
Модель – це умовний об‘єкт дослідження, тобто матеріальне чи
образне
відображення
реального
об‘єкта,
процесу
його
функціонування в конкретному середовищі.
Для економіки, де неможливе будь-яке експериментування,
особливого значення набуває математичне моделювання. Завдяки
застосуванню
потужного
математичного
апарату
воно
є
найефективнішим і найдосконалішим методом. У свою чергу,
математичні методи не можуть застосовуватися безпосередньо щодо
дійсності, а лише щодо математичних моделей того чи іншого кола
явищ.
Прикладами економічних моделей є моделі споживчого вибору,
моделі фірми, моделі економічного зростання, моделі рівноваги на
товарних, факторних і фінансових ринках тощо.
Моделювання господарської діяльності підприємства як об‘єкта
дослідження передбачає розробку певних економіко-математичних
моделей для найбільш повного і достовірного відображення процессу
функціонування як суб‘єкта господарювання в цілому, так і окремих
його структурних підрозділів.
У свою чергу, загальна модель реалізації функціональної
підсистеми економічного аналізу полягає в перетворенні економічної
інформації в аналітичну, яка має бути використана для прийняття
відповідних науково обґрунтованих управлінських рішень.
Процес такого роду перетворення передбачає розв‘язання
комплексу стандартних аналітичних завдань за певними аспектами
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економічної діяльності: характер використання виробничих ресурсів,
собівартість товарної продукції, фінансовий стан підприємства.
Ефективний автоматизований процесс розв‘язання аналітичних
завдань передбачає оптимальний варіант поєднання трьох
найважливіших його елементів:
1) економічної інформації;
2) формалізованої постановки завдання;
3) математичної моделі розв‘язання завдання
Усе це дає підстави вважати, що застосування певних
економіко-математичних моделей, які висвітлюють конкретні аспекти
господарської діяльності підприємств, правомірно порівнювати за
значенням і з впровадженням системи міжнародних стандартів
1. Смирнова Е.А. Прогнозирование і планування АПК: учеб.-метод. комплекс / Е.А.
Смирнова, Е.Ю. Чупахина. – Ульянівськ: ГСХА, 2007. – 264с.
2. Личко К.П. Прогнозування і планування агропромислового комплексу: підруч. /
К.П. Личко. – М.:Гардарики, 1999. – 264с.
3. Загайтов І.Б. Планування та прогнозування розвитку АПК: підруч. / І.Б. Загайтов. Воронеж , 2004. – 304с.
4. Статистичне моделювання та прогнозування. навч. посіб. для вузів / Г.М.Гамбаров
та інші. – Під. ред. О.Г.Гранберга. – М: Фінанси і статистика, 1990. – 450с.

УДК 657
Штогун О.М., ст. гр. ОАС-32
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЛІЗИНГУ: ЕКОНОМІЧНА
СКЛАДОВА
Актуальність цієї теми полягає в тому, що одні підприємства
мають готову до реалізації продукцію, інші підприємства не мають
достатньо коштів, щоб її придбати. Отже, не обов‘язково мати у
власності майно для отримання доходу, потрібно лише мати право
користування ним. Це питання безпосередньо вирішує лізинг. Лізинг є
досить складним і багатогранним економічним явищем, яке поєднує в
собі операції купівлі-продажу, оренди, кредитування та інвестування
фінансової та підприємницької діяльності.
Лізинг – комерційна угода, між власником майна
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(орендодавцем) і орендарем про передачу майна в користування на
обумовлений період за встановленою рентою.
Лізинг у різних своїх формах (фінансовий, оперативний тощо)
міг би стати непоганою альтернативою кредитуванню. Він дозволяє
суттєво зменшити стартові капіталовкладення, а отже, відкриває
широкі можливості для розвитку малого та середнього бізнесу. Про це
свідчить досвід багатьох країн світу: у формі лізингових операцій
здійснюється близько 46% усіх інвестицій в Ірландії, 35% - в Англії,
30% - США, 26% - Швеції, 20% - Австрії, 17% - у Франції. Тобто, в
розвинутих країнах понад 25 - 40% інвестицій здійснюється через
механізм лізингу, а в Україні цей показник близький до 1.
Звичайно лізинг характеризується як позитивними, так і
негативними моментами для сторін, які беруть участь у ньому.
Розглянемо переваги лізингу:
комерційні
банки,
що
займаються
лізинговими
операціями мають всі переваги, властиві лізингу: мінімізацію
кредитних та інших ризиків, залучення додаткової кількості
фінансово-забезпечених
клієнтів,
підвищення
своєї
конкурентоспроможності на ринку та й взагалі вигідне вкладення
коштів;
лізинг як активна форма кредитування посилює конкуренцію
між банками та лізинговими компаніями, знижує вплив на позичковий
відсоток, що стимулює приплив капіталів у виробничу сферу;
лізингові платежі відносяться на собівартість продукції в
повному обсязі, що знижує оподатковуваний прибуток;
ризик втрати або пошкодження майна, що орендується,
лежить на його власнику (лізингодавцю), якщо інше не встановлене
договором;
дрібним і середнім підприємствам простіше отримати
контракт по лізингу, чим позику.
Недолікам лізингу приділяють значно менше уваги, ніж
перевагам. До недоліків лізингу відносять:
згідно Закону України «Про фінансовий лізинг», після
сплати вартості предмету лізингу (чи її основної частини) під час дії
договору лізингу, лізингоотримувач все одно повинен повертати
предмет лізингу;
під час здійснення лізингових операцій перед банками та
іншими лізингодавцями постають проблеми, аналогічні проблемам у
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кредитуванні: недостатня
кількість
платоспроможних
лізингоотримувач, істотні ризики несвоєчасної плати за користування
майном;
фінансовий лізинг не може бути передано нематеріальні
активи, корпоративні права, сировину, матеріали, цінні папери;
складна організація лізингової угоди через значну кількість
учасників;
лізинг може виявитися дорожчим, ніж отримання позикових
коштів на купівлю устаткування.
Розглянувши переваги та недоліки лізингу можемо зробити
висновок, що він безумовно потрібен. Розвиток лізингу в Україні
допоможе розвитку малого та середнього бізнесу. Це, у свою чергу,
призведе до багатьох позитивних змін в економіці. Зокрема, до
лізингових операцій залучаться великі кошти банківських установ,
страхових, акціонерних та інших товариств. Особливістю лізингу є
те, що це доволі дорога форма майнового кредиту, оскільки
лізингоотримувач має сплачувати лізингодавцеві сумарні платежі, що
значно перевищують вартість об‘єкта лізингу.
1. Закон України «Про лізинг» від 16.12.97р. №723 / 97 - ВР. [Електронний ресурс] Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua
2. Грабельська О. Лізинг: класифікація та ефективність застосування // Вісник
Національного університету Львівська політехніка. – 2011. – №704. – С. 89–94.
3. Колєнченко Л.П. Розвиток лізингу в Україні // Вісник Бердянського університету
менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 1(9). - С.18-22.
4. http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/Economics/48354.doc.htm

УДК 339.9.01
Шулім О., ст. гр.МЕ-41
*Науковий керівник: Зелінська О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
На сучасному етапі господарювання в Україні залишається
низка невирішених питань, одним з яких є проблеми розвитку
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, в умовах регіональної
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економічної інтеграції. Структура зовнішньоторгового обігу як і
раніше має переважно сировинний характер, все ще нераціональним є
імпорт, недостатньо ефективно функціонують спільні підприємства з
іноземним капіталом. Особливої уваги вимагає підготовка спеціалістів
для сфери ЗЕД.
Управління ЗЕД на підприємстві багато в чому залежить від
того, які умови будуть створені в країні для його розвитку в зовнішній
сфері, від ролі держави в регулюванні і підтримці розвитку ЗЕД на
національному рівні.
В умовах ринкових відносин, що розвиваються в контексті
регіональної економічної інтеграції, характер впливу держави на
економіку країни, в т.ч. ЗЕД, докорінно змінюється. Цей вплив
набуває форми державного регулювання, що означає створення
відповідних умов і сприяння розвитку економіки країни в цілому і її
складових частин.
В нашій країні на сьогоднішній день найбільш поширеною
формою зовнішньоекономічної діяльності є зовнішньоторговельні
операції пов‘язані з експортом та імпортом товарів.
Як згадувалося вище, у зовнішньоекономічній діяльності
України є ще безліч невирішених питань, серед яких варто відмітити:
- не досконалість законодавчої бази, щодо діяльності суб‘єктів
зовнішньоекономічної діяльності;
- громістка процедура зібрання документів та реєстрації
суб‘єктів даної діяльності;
- значні труднощі в засвоєнні вітчизняними товаровиробниками
зарубіжних ринків, з причин недосконалості форм фінансових
розрахунків, нерозвиненості транспортної і ринкової інфраструктури,
практики регулювання митних процедур і оподаткування;
- виробництво не якісної продукції, яка не відповідає існуючим
запитам і потребам споживачів і не дає можливості виходу на світовий
ринок і інші.
Зважаючи на всі вищезазначені проблеми, слід сказати, що на
сьогодні зовнішньоекономічна діяльність на макроекономічному
рівні потребує ґрунтовних змін, яких можна досягти наступним
шляхом:
- складання та затвердження відповідної нормативно-правової
бази, яка б не обмежувала діяльність зовнішньоекономічних
суб‘єктів;
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- створення відповідної установи в областях, в яких було б все
для того, щоб суб‘єкт зовнішньоекономічної діяльності міг вибрати
всі необхідні йому документи в одній державній установі скоротивши
при цьому громісткість роботи і свій час. До речі на сьогоднішній
день вже йде розмова про те, щоб створити саме такі установи, але
поки, що все тільки на словах;
- розв‘язання проблеми не якісної продукції, можливе шляхом
вкладання капіталу та впровадження сучасних інноваційних розробок
у пріоритетні галузі розвитку;
- нарощування потенціалу зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, шляхом створення сприятливих економічних умов для
збільшення випуску вітчизняної продукції та надання послуг за
рахунок модернізації виробництва, закріплення на традиційних
ринках збуту та виходу на нові.
Одне з центральних місць в системі проблем розвитку ЗЕД
вітчизняних підприємств займає проблема конкурентоспроможності
українських товарів. Особливої гостроти вона набуває стосовно
продукції машинобудування та інших галузей з високим ступенем
обробки виробів, що стало однією з серйозних перешкод для
розширення її експорту і подолання на цій основі сировинного
перекосу в загальній структурі експорту.
Таким чином, формування конкурентних переваг українських
товаровиробників на ринках ЄС потребує глибоких теоретичних
досліджень, пов'язаних з вирішенням проблем глобалізації ринку та
посилення на основі цього конкурентної боротьби, а з іншого боку вироблення надійних засобів прогнозування стратегічного потенціалу
підприємства, забезпечення його необхідними ресурсами, адаптації до
зміни умов оточуючого середовища.
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СУТНІСТЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ЇЇ НЕОБХІДНІСТЬ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Бухгалтерський облік як процес починається з виявлення,
вимірювання і реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання
інформації про господарські операції.
Суцільне і безперервне спостереження за всіма господарськими
операціями
на
підприємстві
здійснюється
за
допомогою
документування.
Документування є важливою ланкою в ланцюгу функціонування
бухгалтерського обліку. Це початок і основа бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський запис береться початок з належно оформленого
документа, від нього залежить повнота і достовірність облікової
інформації для користувачів.
Спостереження за всіма господарськими операціями на
підприємствах здійснюється за допомогою документування.
У Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» записано, що підставою для бухгалтерського
обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують
здійснення господарських операцій [3].
Документи складають на таких бланках:
на бланках типових форм, затверджених Міністерством
фінансів і Міністерством статистики України;
на
бланках
спеціалізованих
форм,
затверджених
міністерствами та відомствами України.
Порядок документального оформлення операцій визначено
Положенням
про
документальне
забезпечення
записів
у
бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів
України від 24.05.1995 року №88 [4], та іншими інструктивними
документами.
Від якості первинних документів залежить якість всього
бухгалтерського обліку.
Їх складання займає більше половини всіх робіт з ведення
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бухгалтерського обліку.
Бухгалтерські документи виконують функції розпорядчого і
виконавчого характеру.
Сутність документації та її роль в бухгалтерському обліку
вивчали такі вітчизняні вчені як Грабова Н.М., Швець В.Т., Ткаченко
Н.М. та інші.
Зокрема Грабова Н.М. визначає документ як письмовий доказ
фактичного здійснення господарських операцій або письмовим
розпорядженням на право її здійснення [2, с. 149].
Швець В.Г. зазначає, що бухгалтерський документ – це
документ який містить відомості про господарську операцію і є
юридичним доказом її здійснення [6, с. 18].
Ткаченко Н.М. зазначає, що бухгалтерська документація є
важливим методом бухгалтерського обліку, оскільки служить для
первинного спостереження за господарськими операціями [5, с. 4].
Заповнення в документі всіх його реквізитів називається
складанням документа, а проставлення печаток, штампів, резолюцій
на цьому документі – оформленням.
Білуха М.Т. вказує, що документацію ще називають первинним
обліком [1, с.108].
Отже, бухгалтерська документація виконує наступні важливі
функції:
дає користувачам уявлення про фактичний стан
господарських операцій та їх зміни;
забезпечує прозорість у роботі підприємств;
є юридичним свідченням господарських операцій, що
здійснюються;
є важливим джерелом контролю при проведенні ревізії,
аудиту, аналізу господарської діяльності підприємств.
1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: підручник. [Текст] / М.Т. Білуха. – К.:
Цент навчальної літератури, 2007. – 690 с.
2. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. / Н.М. Грабова. – За ред.
М.В. Кружельного. – К.: А.С.К., 2001. – 272 с.
3. Закон України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні‖ №996ХІV від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс]: www.zakon.rada.gov.ua.
4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року №88.
5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України:
підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів /
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Н.М. Ткаченко. — К.: А.С.К., 2001. — 784 с.
6. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підруч. / В.Г. Швець. – К.: Знання, 2004.
– 447 с.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ
В сучасних умовах розвитку економіки все більшого значення
набуває вітчизняна фінансово-кредитна система. Основою фінансикредитної системи є банківська система, яка охоплює весь
господарський механізм держави.
Дослідження теоретичних та практичних основ економікоматематичного моделювання в банківській сфері виклали у наукових
працях Барский А.Б., Конюховский П.В., Логунова В.А. та інші вчені.
Проте дане питання залишається актуальним. Це насамперед
пов‘язане з тим, що економіко-математичне моделювання у сфері
банківської діяльності є досить складним процесом, який важко звести
до формалізованого вигляду. Багаторазові спроби виділити загальні
принципи при створенні математичних моделей зводились або до
надання загальних рекомендацій типового характеру, які складно
застосувати на практиці, або до появи результатів, які можна
застосувати тільки до досить вузького кола специфічних завдань.
В даний час досить широкого поширення набув метод
нейронних мереж, що характеризується здатністю до моделювання
нелінійних процесів та досить високою адаптивністю. Нейронні
мережі надають абсолютно нові багатообіцяючі можливості для
банків та інших фінансових інститутів, яким доводиться вирішувати
завдання в умовах невеликих апріорних знань про середовище. Досить
велика цінність нейронних мереж полягає у їх здатності навчатися на
множині прикладів у випадках, коли невідомі закономірності розвитку
ситуації, якими б не були залежності між вхідними та вихідними
даними, що особливо важливо при моделюванні у банківській сфері.
Таким чином нейронна мережа спроможна вирішувати задачі,
спираючись на вхідну інформацію, яка залежно від конкретної
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ситуації може бути неповною, дещо спотвореною або внутрішньо
суперечливою. Але в той же час, спроби моделювання банківської
діяльності за допомогою нейронних систем вимагають великої
кількості даних і є досить складними в побудові. Динаміка в цьому
випадку відображається великою кількість показників. Це значно
звужує можливості аналізу та прогнозування. Нейронні мережі
потребують частого збирання даних та характеризуються складністю
його забезпечення.
У банківській сфері традиційними є використання стохастичних
і детермінованих моделей, а також моделей на теорії нечітких
множин. Комбінація цих підходів дозволяє побудувати найбільш
адекватну модель діяльності банку на основі стохастичних моделей.
Більш наочною є графічний спосіб представлення результатів
аналізу балансів банку.
Цікавим прикладом моделювання кредитної організації є
модель, в якій банк розглядається як сукупність фінансових ресурсів і
їх потоків, які взаємно впливають одні на одних, залежать від
поточних ринкових умов та еволюціонують відповідно до змін
зовнішніх і внутрішніх умов. У даній моделі враховане широке коло
показників діяльності банку. Переваги розробки полягають в
можливості оперативно розглянути множини різних варіантів
розвитку банку, в наочній і швидкій оцінці впливу ряду видів ризиків
на динаміку розвитку і на кінцевий фінансовий результат.
Інший підхід знайшов відображення в типології економікоматематичних методів, які знайшли своє застосування в банківській
справі. Типовий приклад: аналізується оптимальна модель розподілу
кредитного ресурсу і балансова модель Сили. Розроблена імітаційна
система представлена у вигляді концептуальної нелінійної
параметричної моделі оптимізації діяльності крупного ощадбанку, до
складу якої входять спеціальні обмеження, забезпечуючи ліквідність і
стабільність кредитної політики, і критерій максимізації відсоткового
доходу об‘єкта в умовах варіації відсоткових ставок.
Отже, відомі моделі діяльності банків (моделі фінансових
посередників; об‘єктів з своїми вхідними і вихідними параметрами та
функцією, яка їх поєднує динамічні об‘єкти з сукупністю
стохастичних фінансових потоків) не описують в повному обсязі
об‘єкти моделювання. Кожна з розглянутих моделей має своє вузько
спрямоване призначення. Специфічні вимоги, які ставляться до
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інструментів моделювання, обумовлені тим, що зв‘язки між
основними суб‘єктами ринкових відносин мають, як правило не
прямий характер, а простежуються через складні ланцюжки прямих і
зворотних зв‘язків, проміжних дій, тимчасових затримок.
Таким чином, побудова моделі, максимально повної за типами
операцій і за функціями використання системного підходу до
моделювання, є основним завданням економіко-математичного
моделювання діяльності банків.
УДК 330.4(075.8)
Щегельська Ю.В.,ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Нужна О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
У ПРОГНОЗУВАННІ
Великих успіхів і визнання практично в усіх галузях сучасної
науки приніс методу моделювання ХХ століття. Проте методологія
моделювання довгий час розвивалася незалежно окремими науками.
Була відсутня єдина система понять, єдина термінологія. Лише
поступово
стала
усвідомлюватись
роль
моделювання
як
універсального методу наукового пізнання.
Моделювання економічне (франц. modelle від латин. modulus міра, зразок) – відтворення економічних об‘єктів і процесів в
обмежених, малих, експериментальних формах, у спкціально
створених умовах (натурне моделювання).
У
економіці
частіше
використовується
математичне
моделювання у вигляді описи економічних процесів математичними
залежностями. Моделювання служить передумовою і законним
способом аналізу економіки та явищ, які у ній протікають, і
обгрунтування прийнятих рішень, прогнозування, планування,
управління економічними процесами і об‘єктами.
Модель економічного об‘єкта зазвичай підкріплюється
реальними статистичними, емпіричними даними, а результати
розрахунків, виконані рамках побудованої моделі, дозволяють
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будувати прогнози, проводити об‘єктивні оцінки.
Економічна модель – спрощене уявлення дійсності, абстрактне
узагальнення; одне з найважливіших інструментів наукового пізнання
економічних процесів.
Інакше кажучи, моделювання – процес побудови, вивчення
застосування моделей. Воно існує із такими категоріями, як
абстракція, аналогія, гіпотеза та інші. Процес моделювання
обов‘язково включає й побудова абстракцій, і умовиводи за аналогією,
і конструювання наукових гіпотез.
Головна особливість моделювання у тому, що це метод
опосередкованого пізнання з допомогою об‘єктів-замінників. Модель
постає як своєрідний інструмент пізнання, який дослідник ставить між
собою і об‘єктом і з його допомогою вивчає цікавий для його об‘єкт.
Саме ця особливість методу моделювання визначає специфічні форми
використання абстракцій, аналогій, гіпотез, інших категорій і методів
пізнання.
Необхідність використання методу моделювання залежить від
того, що чимало об‘єктів (чи проблем, які стосуються цих об‘єктів)
безпосередньо досліджувати або взагалі неможливо, або це
дослідження потребує багато часу і коштів.
Процес моделювання включає три елементи:
1) суб‘єкт (дослідник);
2) об‘єкт дослідження;
3) модель, яка опосредствує відносини дослідника-суб‘єкта і
пізнаваного об‘єкта.
Для сутності моделювання важливо не обійти увагою, що
моделювання – єдине джерело знань про об‘єкт. Процес моделювання
– «зануренння» у більш загальний процес пізнання. Ця обставина
враховується як на етапі побудови моделі, так і у завершальній стадії,
коли відбувається об‘єднання і узагальнення результатів дослідження,
одержуваних з урахуванням різноманітних засобів пізнання.
Моделювання – циклічний процес. Це означає, що за першим
чотирьохетапним циклом може відбутися другий, третій тощо. При
цьому знання про досліджуваний об‘єкт розширюються і
уточнюються, а вихідна модель поступово вдосконалюється.
Недоліки, виявлені після першого циклу моделювання, зумовлені
недостатнім знанням об‘єкта і помилками у побудові моделі, можна
виправити у наступних циклах. У методології моделювання таким
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спосібом закладено великі можливості саморозвитку.
Отже, нами розглянуто сутність моделювання і метод
економічного моделювання як одну з підгруп методу прогнозування в
економіці.
1. Смирнова Е.А. Прогнозирование і планування АПК: учебно-методический
комплекс / Е.А. Смирнова, Е.Ю. Чупахина. – Ульянівськ: ГСХА, 2007. – 264 с.
2. Личко К.П. Прогнозування і планування агропромислового комплексу: підруч. /
К.П. Личко. – М.: Гардарики, 1999. – 264 с.
3. Загайтов І.Б. Планування та прогнозування розвитку АПК: підруч. / І.Б. Загайтов. –
Воронеж , 2004. – 304 с.
4. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посіб. для Вузів / Г.М.Гамбаров
та інші. – Під. ред. О.Г.Гранберга. – М: Фінанси і статистика, 1990. – 450 с.
5. Райзберг Б.А. Сучасний економічний словник / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський,
Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 700с.

УДК 658
Щербак К.О., ст. гр. МОА- 13
*Науковий керівник: Ганін В.І., к.е.н., професор
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АНАЛІТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ
Ефективність аналізу фінансового результату, так і
достовірність результатів дослідження ґрунтується на загальних
принципах фінансового аналізу, однак їх практичне застосування
спрямоване на досягнення принципово іншої мети - у достатньо
короткі строки провести розрахунки на основі обраної математичної
моделі комплексного фінансового дослідження операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності, ідентифікувати фактичні
результати та обґрунтувати прогнозний тренд розвитку фінансового
стану суб‘єкта господарювання у коротко-або довгостроковому
періодах.
В організації процесу комплексного економічного аналізу
можна виділити кілька взаємопов‘язаних етапів, сутнісне наповнення
яких може відрізнятися залежно від потреб аналізу, виконуючи при
цьому аналогічні функції.
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На першому етапі замовник комплексного аналізу забезпечує
постановку цільової функції моделі обробки вхідної інформаційної
бази підприємства. Адекватна постановка цільової функції має
сформувати чітке розуміння мети здійснення комплексного аналізу в
окремо взятому випадку, а також специфіки діяльності.
Таким чином, до виконавців економічного аналізу доводиться
цільова функція комплексного економічного аналізу, яка передбачає
наступні елементи:
- об‘єкт дослідження та його специфіка;
- інформаційна база та її часові лаги;
- мета та завдання проведення дослідження;
- сукупність напрямків аналізу фінансових результатів
діяльності підприємства, які є складовими узагальнюючого показника;
- форма подання кінцевої (вихідної) інформації тощо.
На другому етапі передбачається обґрунтування процедур та
проведення первинної обробки, узагальнення та консолідації вхідної
фінансової інформації. Практика реалізації такої первинної обробки
інформації має відповідати критеріям оперативності формування та
отримання готової для подальшої математичної обробки фінансової
інформації.
Для забезпечення виконання завдань, які ставляться на другому
етапі моделі, що розглядається, реалізується така сукупність ітерацій:
- групування інформаційних джерел відповідно до визначених
напрямків дослідження фінансового стану об‘єкта аналізу та
формування об‘єктів спостереження;
- формування відповідно до специфіки цільової функції
сукупності фінансових показників та коефіцієнтів як форми
узагальнення даних за згрупованими інформаційними джерелами;
- обґрунтування вибору форм обробки вхідної інформації
відповідно до визначеної сукупності показників.
Третій етап моделі обробки вхідної інформаційної бази
передбачає забезпечення технічної реалізації методичних засад,
визначених на першому етапі моделі, на основі обґрунтованої на
другому етапі сукупності сфер аналізу та об‘єктів дослідження.
Ефективність
комплексного
економічного
аналізу
та
адекватність кінцевих результатів поставленим завданням не в
останню чергу забезпечується доцільністю вибору інструментарію, що
здійснюється на даному етапі, та обґрунтуванню такого вибору.
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Інструментарій, що може бути використаний виконавцем
економічного аналізу для обробки вхідної фінансової інформації,
широко представлений у літературі з питань фінансового аналізу
цілим рядом формалізованих методик, які, відповідно до специфіки їх
загальних характеристик, можна об‘єднати у три великі групи:
- ранжування фінансових показників та коефіцієнтів;
- розрахунок інтегрального показника фінансового стану
підприємства;
- порівняння розрахункових показників з еталонними
величинами.
Ключовим елементом процедури економічного аналізу
фінансових результатів діяльності підприємства є модель обробки
вхідної інформаційної бази. Така модель являє собою обґрунтований
відповідно до специфічних характеристик конкретного випадку
процедури аналізу органічний синтез математичних, статистичних та
аналітичних методів дослідження.
УДК 657
Szczyrba I.
Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu
HISTORIA ROZWOJU AUDYTU W POLSCE
Audyt w Polsce nie ma tak długiej historii jak w Anglii. Złożyły się
na to dwie główne przyczyny. Po pierwsze, Polska w XIX wieku i na
początku XX wieku nie należała do państw o wysokim poziomie rozwoju
przemysłu. Drugą przyczyną był fakt rozbiorów Polski. Ziemie polskie w
tym czasie znajdowały się w różnych zaborach, co uniemożliwiało
prowadzenia jednolitego systemu rachunkowości. Stwarzało to również
naturalne przeszkody w prowadzeniu jednakowej polityki w zakresie
audytu.
Całą historię audytu w Polsce można ująć w trzech etapach, a
mianowicie:
- etap pierwszy obejmuje okres do wybuchu II wojny światowej (tzw.
okres międzywojenny);
- etap drugi to okres gospodarki scentralizowanej;
- etap trzeci to okres związany ze zmianą systemu gospodarczego w
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Polsce w wyniku wprowadzenia w 1989 r. gospodarki rynkowej [2,
s. 29-30].
Na pierwszym etapie istnienia Związek Buchalterów podejmował
liczne próby powołania przysięgłych z dziedziny księgowości, których
głównym zadaniem były weryfikacje ksiąg rachunkowych [5, s. 378].
Wyrazem tych działań było przedłożenie w 1919 r. w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu memoriału w sprawie powołania Izby Przysięgłych w
Warszawie. Następnie w 1925 r. Związek Buchalterów przedstawił projekt
normujący zasady powoływania i działania biegłych księgowych. Pod
wpływem działań podjętych przez Związek Buchalterów, a następnie
Związek Księgowych w Polsce, władze państwowe wydały w 1928 r.
przepis ustalający obowiązek badania ksiąg rachunkowych spółek
akcyjnych, głównie w celu poprawy ściągalności zobowiązań
podatkowych. Przepis ten istniał do 1934 r., ale okazał się przepisem
martwym, ponieważ nie wszedł w życie.
W roku 1934 ukazał się Kodeks Handlowy, który ustalił
obligatoryjne badanie bilansów spółek kapitałowych, jednak wprowadzenie
tego przepisu pozostawił decyzji Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Do II
wojny światowej również ten przepis kodeksowy dotyczący badania
bilansów spółek kapitałowych nie znalazł praktycznego zastosowania. Tak
więc, mimo kilku prób podejmowanych przez środowisko księgowych, w
okresie międzywojennym nie zdołano w Polsce wprowadzić
obowiązkowego badania rachunkowych przez biegłych księgowych [3, s.
23-24].
Drugi etap. Po drugiej wojnie światowej dopiero zmiany społecznopolityczne, które zaszły w 1956 roku pozwoliły na swobodne działanie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Dzięki wnioskom tego
Stowarzyszenia i w wyniku tego, że system nadzoru administracyjnego nad
rachunkowością nie sprawdził się Rada Ministrów wydała w dniu 16
sierpnia 1957 r. uchwałę nr 332 dotyczącą badań sprawozdań finansowych
przedsiębiorstw państwowych działających według zasad rozrachunku
gospodarczego. Zgodnie z uchwałą celem badania sprawozdań
finansowych było zweryfikowanie pozycji bilansowych, wyniku
finansowego oraz wydanie opinii o proponowanym podziale zysku i
wysokości odpisów na fundusze specjalnego przeznaczenia. Badanie było
dokumentowane protokołem stwierdzającym prawidłowość sporządzenia
sprawozdania finansowego. Biegły przeprowadzający badanie był
powoływany na czas nieokreślony przez organ sprawujący bezpośredni
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nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa.
Ważne zmiany w pozycji biegłego rewidenta wprowadziła uchwała
Rady Ministrów nr 187 z dnia 12 maja 1959 r. dotycząca rewizji
finansowo-księgowej
państwowych
jednostek
organizacyjnych.
Ustanowiono nią dyplomowanego biegłego księgowego, którym mogły
zostać osoby:
- posiadające wyższe wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze i co
najmniej 5 lat praktyki w zakresie rachunkowości w jednostkach
gospodarki uspołecznionej, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku
głównego księgowego (lub innym samodzielnym stanowisku w służbie
finansowo-księgowej), lub będące samodzielnymi pracownikami nauki w
zakresie rachunkowości, albo posiadające średnie wykształcenie i 8 lat
praktyki w rachunkowości, a w tym co najmniej 3 lata na stanowisku
głównego księgowego (lub innym samodzielnym stanowisku w służbie
finansowo-księgowej),
- mające nienaganną opinię moralną i zawodową,
- które zdały egzamin państwowy na dyplomowanego biegłego
księgowego (egzamin składał się z 2 etapów i obejmował 10 przedmiotów
specjalistycznych),
- które złożyły przyrzeczenie [1, s. 5].
Wprowadzono także specjalizację branżową z podziałem na
przemysł, budownictwo, handel, rolnictwo i budżet. Obok szeregu
obowiązków biegły księgowy przyznano dodatkowe uprawnienia, w tym:
wolne od zajęć służbowych w wymiarze 21 dni roboczych przeznaczonych
na badanie sprawozdań finansowych i prawo do dodatkowego
wynagrodzenia z tytułu wykonywanych prac.
W 1960 roku Minister Finansów wydał zarządzenie, które zawierało
wskazania cech etycznych biegłych oraz tryb przeprowadzania egzaminów
na dyplomowanych biegłych księgowych. Etyka zawodowa zobowiązywała
biegłego do wykonywania swego zawodu z bezstronnie i starannie, przy
przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa. Biegły został
zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, a w przypadku
ujawnienia w trakcie badania przestępstw - do zabezpieczenia dowodów i
zawiadomienia w formie pisemnej kierownika jednostki, a także do
prezentacji stwierdzonych faktów w orzeczeniu.
Dnia 24 sierpnia 1973 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 210 w
sprawie głównych księgowych i dyplomowanych biegłych księgowych
oraz badania i zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych
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państwowych jednostek organizacyjnych oraz ustanowiła tytuł
dyplomowanego biegłego księgowego. Unormowała ponadto zasady
działania głównych księgowych państwowych jednostek organizacyjnych
[1, s. 6].
Trzeci etap. Zmiany gospodarki centralnie planowanej na gospodarkę
rynkową skutkowały zmianami także w instytucji biegłego księgowego.
Przepisy ustawy z 19 października 1991 roku o badaniu i ogłaszaniu
sprawozda ń finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie
wprowadziły obowiązek badania sprawozda ń finansowych przez
niezależnych biegłych, a nazwa biegły księgowy została zmieniona na
biegły rewident. Ustawa, podobnie jak w przypadku uchwalonej także w
1991 r. ustawy o rachunkowości, nawiązywała do rozwiązań stosowanych
w Unii Europejskiej. Rozszerzała zakres badania sprawozda ń
finansowych. Obok przedsiębiorstw państwowych obowiązkowi badania
poddano sprawozdania spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółek komandytowych, spółek cywilnych, fundacji a
także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
spełniających określone warunki. Odbiorcami opinii oraz raportu z badania
sprawozdania finansowego zostali akcjonariusze, udziałowcy, właściciele
czy inwestorzy zlecający biegłemu badanie wiarygodności sytuacji
majątkowo-finansowej oraz wyniku firmy. Biegli rewidenci od tego
momentu ponoszą odpowiedzialność cywilną jak i odpowiedzialność karną
za sporządzenie nierzetelnej opinii o badanych sprawozdaniach
finansowych [1, s. 6-7; 2, s. 32; 4, s. 42-43].
Biegły rewident jest zobowiązany być członkiem samorządu
zawodowego, którym jest Krajowa Izby Biegłych Rewidentów (KIBR, a
rewizja ksiąg może by ć wykonywana przez zarejestrowany w Izbie
podmiot uprawniony do badania. Organami samorządu zawodowego w
ramach KIBR zostały Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (obradujący co
4 lata) oraz pochodzące z wyboru: Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,
Krajowa Komisja Rewizyjna oraz Krajowy Sąd i Rzecznik Dyscyplinarny.
Do zadań KIBR-u należy dbanie o rozwój i doskonalenie zawodowe
biegłych rewidentów oraz promocja rozwiązań stosowanych
w
rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Ponadto Krajowa Izba Biegłych
Rewidentów ustanawia kodeks etyki oraz normy wykonywania zawodu
biegłego rewidenta po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
finansów publicznych i Komisji Nadzoru Finansowego [6].
W 2000 roku uchwalono nowelizację ustaw: w dniu 21 września 561
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ustawę o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, a dnia
9 listopada - ustaw ę o zmianie ustawy o rachunkowości.
W znowelizowanej ustawie o rachunkowości podniesiono
problematykę badania i ogłaszania sprawozda ń finansowych w tym także
jednostek powiązanych. Jak uregulowano w ustawie celem badania
sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta
pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest
prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i
finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.
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РОЛЬ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ
При вивченні складних економічних процесів та явищ часто
застосовується моделювання. Модель – це спеціально створений
об'єкт, на якому відтворюються певні характеристики досліджуваного
явища. Моделювання – це конкретне відтворення цих характеристик,
що дає змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення
експериментів над ним.
Економіко-математичні методи являють собою сукупність
прийомів, які ґрунтуються на теоретичному фундаменті математичних
та економічних наук і основним призначенням яких є дослідження
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функціонування економіко-виробничих систем та процесів. Основна
мета таких досліджень –кількісна оцінка процесів у межах конкретної
економічної системи.
Визначення «економічна система» є значно містким. Так під
економічною системою можна розуміти різні види господарюючих
суб‘єктів, множина яких охоплює: підприємства, організації,
фінансово-промислові
групи,
територіально-адміністративні
утворення тощо. В іншому визначенні економічні системи є
системами суспільного виробництва і споживання матеріальних благ.
Також економічну систему розглядають з позицій загальної
теорії систем. При цьому виділяють найважливішу особливість –
присутність у якості елементу системи людини, на яку покладено
функції управління, зокрема прийняття управлінських рішень та
контроль за їх виконанням.
Традиційно розподіляють два класи економічних систем:
системи, що функціонують на макрорівні, та системи макрорівня.
Процеси, що відбуваються в економічних системах всіх рівнів, є
предметом дослідження щодо прийняття управлінських рішень. В
зв‘язку з цим основну задачу економіко-математичного моделювання
можна сформулювати як визначення множини основних економічних
показників господарюючого суб‘єкту щодо конкретної специфіки,
встановлення та обґрунтування зв‘язків між ними та дослідження
динаміки економічної системи у просторі цих показників з детальним
аналізом причин та факторів, що визначають поведінку суб‘єкту
господарювання в ретроспективі. І наприкінці – визначення основних
економічних важелів, що здатні на цій основі забезпечити бажаний
результат функціонування системи на перспективу.
В зв‘язку з цим основну задачу економіко-математичного
моделювання можна сформулювати так: визначення множини
основних економічних показників господарюючого суб‘єкту щодо
конкретної специфіки; встановлення та обґрунтування зв‘язків між
ними; дослідження динаміки економічної системи у просторі цих
показників з детальним аналізом причин та факторів, що визначають
поведінку суб‘єкта господарювання в ретроспективі; визначення
основних економічних важелів, що здатні на цій основі забезпечити
бажаний результат функціонування системи на перспективу.
На жаль, однобічне застосування економічних категорій не дає
повної уяви про характер економічних процесів, а визначає якісні
563

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

сторони його розвитку. Пряме ж застосування методів класичного
аналізу та математики не завжди є зручним, оскільки, далеко не в
кожному випадку можна встановити чіткі функціональні залежності
між показниками, що описують той чи інший процес.
Комплексним поєднанням даних методів і є прийоми економікоматематичного моделювання. Коректну математичну модель можна
побудувати лише при усвідомленні існуючих обмежень, зв‘язків і
мети, за наявності достовірної інформації та забезпеченні акуратності
в процесі моделювання.
Модель дає об‘єктивний науково-обґрунтований допоміжний
матеріал для вироблення потрібного рішення. Успіх функціонування
всієї системи залежить від вдалого використання цього допоміжного
матеріалу при виробленні рішення і від якості його виконання.
Отже,
застосування
методів
економіко-математичного
моделювання в сучасних умовах є одним із найперспективніших
напрямків економічних досліджень, що дозволяють не тільки оцінити
процес з якісної сторони, а надати обґрунтовану кількісну оцінку
функціонування економіко-виробничих систем та процесів, що в них
відбуваються.
1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. / В.В. Вітлінський. – К.:
КНЕУ, 2003. – 408 с.
2. Вовк В.М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих
системах: Монографія / В.М. Вовк. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана
Франка, 2006. – 622 с.
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СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ
СИСТЕМ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
Сьогодні не можливо уявити свого життя без подорожей,
перевезень та пересувать на різноманітних видах транспорту.
Транспорт - сукупність засобів, призначених для переміщення людей,
вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше. Поняття
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‗транспорту‘ містить в собі кілька аспектів, які можна поділити на:
інфраструктуру, транспортні засоби та керування. Транспортний
сектор України – це значний і важливий сегмент для економіки
країни, адже ефективна та злагоджена робота цілої транспортної
системи являється рухомою силою для загального розвитку країни [3].
Дослідження проблем знайшло відображення у значній кількості
наукових розробок, зокрема таких вчених як Я.Корнійко, О.Сапронов,
Н.Танклевська та інші. Однак залишається ряд недостатньо
досліджених питань, зокрема (наведених в табл. 1).
Таблиця 1
Основні проблеми міжнародних транспортних мереж та
шляхи їх вирішення
Основні проблеми
Висока конкуренція на ринку
транспортних послуг
Проблеми пов‘язані з
реформуванням інших
галузей
Незадовільний стан
виробничої бази
транспортного комплексу
України
Можливість входження до
Європейської транспортної
системи

Шляхи вирішення
Створення нових підходів до розвитку
транспортних відносин; впровадження нових
технологій; підвищення якості послуг
Тісна співпраця з іншими галузями та стратегічне
бачення можливих перспектив подальшої
співпраці
Проведення технічної політики (оновлення
рухомого складу)
Створення швидкісних автомагістралей та
залізничних головних ходів, розвинутої шляхової
інфраструктури, приведення у відповідність до
екологічних умов рухомого складу

На сьогоднішній день в Україні сформована відповідна
нормативно-правова база для розвитку транспортних мереж та
співробітництва з іншими державами, що сприяє інтеграційним
процесам в Україні на регіональному рівні, основу якої складає:
- Закон України ―Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо державного регулювання та управління у сфері
транспорту та дорожнього господарства‖ [1].
Існуюча конкуренція на ринку транспортних послуг, вимагає все
нових підходів до розвитку транспортних відносин, створенню нових
технологій
та
підвищенню
якості
послуг.
Відсутність
централізованого управління не дає можливості для комплексного
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розвитку всіх видів транспорту, а також складського, термінального та
інших видів господарства. Створення мультимодального транспортнологістичного центру надасть змогу вирішити існуючі проблеми [3].
В цілому формування і розвиток національної транспортної
системи України потребує ефективного державного регулювання
діяльності транспортних підприємств за такими напрямами: створення
ринку транспортних послуг; забезпечення технологічної та
екологічної безпеки транспорту; активізація міжнародної діяльності
транспортних підприємств.
Отже, транспорт є найважливішою та найпотужнішою галуззю
будь-якої країни світу. Він виконує в державі економічні, культурні та
соціально-політичні функції. Транспорт є органічною ланкою кожного
виробництва, проводить безперервну й масову доставку всіх видів
сировини, палива й продукції з пунктів виробництва в пункти
споживання, а також здійснює поділ праці, спеціалізацію й
кооперацію виробництва і вимагає до себе особливої уваги і
підтримки з боку держави.
1. Закон України ―Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього
господарства‖/Відомості Верховної Ради. -2014,- № 8.
2. Державна служба статистики Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.ukrstat.gov.ua
3. Я.Корнійко, Сучасний розвиток транспортної системи України. [Електронний
ресурс].
–
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СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В
УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Процесний підхід в управлінні системами знаходить все більшу
популярність. Його головною перевагою є пряма орієнтація на
замовника продукції або послуг, що генеруються компанією. Адже
саме задоволення потреб замовника веде до того, що продукт буде їм
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придбаний або послуга використана, а значить, компанія отримає свій
прибуток [2].
Процесний підхід – це розгляд всієї діяльності компанії як
мережі взаємодіючих процесів, що протікають усередині
організаційної структури компанії і реалізовують мету її існування.
Процесний підхід можна досліджувати як спосіб розгляду реальної
дійсності як динамічної послідовності виконуваних дій.
Питання дослідження поняття процесного підходу до діяльності
організації висвітлено у працях як вітчизняних, так і зарубіжних
вчених, серед яких: Дафт Р.Л, Друккер П., Макконелл К.Р., Брю С.П.,
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф., Портер М., Євдокімова Н.М.,
Кірієнко А.В.,
Мельник В.М.,
Виханский О.С.,
Осовська Г.В.,
Осовський О.А., Бабець Е.К., Бондар Н.М., Бойчук І.М., Піча Ю.В.,
Василенко В.О. та ін.
Процеси, що протікають усередині підприємства – це послідовні
функціональні ланцюги, які взаємопов‘язані між собою та від яких
безпосередньо залежить загальний стан всієї корпоративної системи
[4].
Об‘єктом управління при процесному підході є процес під яким
розуміють, по-перше – логічну послідовність дій, протяжну в часі, що
призводить до послідовної зміни проміжних станів системи, в якій цей
процес протікає, і що перетворює вихідні (вхідні) ресурси в кінцеві
(вихідні). По-друге - сукупність взаємозв‘язаних і взаємодіючих видів
діяльності, яка перетворює входи на виходи [3]. По третє логічний,
послідовний, взаємозв‘язаний набір заходів, який споживає ресурси
постачальника, створює цінність і видає результат споживачеві.
Процес характеризується наступними властивостями:
протяжність в часі;
наявність перехідних станів, як наслідок певних дій;
наявність чітко визначених подій початкового і кінцевого;
наявність чітко визначених ресурсів, що підтримують
виконання процесу;
наявність чітко визначених вхідних ресурсів;
наявність чітко визначених вихідних ресурсів.
Особливості функцій процесного підходу полягають у тому, що
вони формулюються не довільно, а являють собою певну систему.
Послідовно використовувані створюють управлінський цикл, який
являє собою одночасне існування функцій і етапів.
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Особливо процесний підхід до управління допомагає в тих
підрозділах, де спочатку потрібно високий рівень стандартизації і де
всі процеси максимально розписані – це бухгалтерія, економічний,
плановий відділи.
На сьогоднішній день процесний підхід є найбільш
прогресивний. Він дозволяє визначити причинно-наслідкові зв‘язки
виникнення проблем, а також з‘ясувати де і коли виникла проблема і
яка з організацій винна у її виникненні [1].
Таким чином, у сучасних умовах господарювання найбільш
придатним для вдосконалення обліку на підприємствах є процесний
підхід до управління, що враховує принципи інших підходів, які є
найбільш оптимальними для певної управлінської ситуації.
Інтегрованість такого підходу означає підхід до створення та
функціонування цілісної системи обліку на підприємствах, що
забезпечує цілеспрямовану взаємодію всіх напрямків діяльності
підприємства.
1. Євдокімова Н.М. Економічна діагностика / Н.М. Євдокімова, А.В. Кирієнко. –
Навч.-методич. посібник для самостійного вивчання дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003.
– 110с.
2. Подсолонко В.А. Управление эффективностью производства / В.А. Подсолонко –
Киев: Наукова думка, 1986. – 126с.
3. Шиян Д.В. Фінансовий аналіз / Д.В. Шиян, Н.І. Строченко: Навч. посібн. – К.:
Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.
4. Экономика предприятия /Под ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЭУ, 2006. – 528 с.
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МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ У ФІНАНСОВІЙ
ЗВІТНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
На даний момент національна система бухгалтерського обліку в
бюджетних установах України перебуває в процесі переходу на
міжнародні стандарти.
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Основними нормативними документами, які б регулювали облік
в бюджетних установах відповідно до міжнародних стандартів є такі:
НП(С)БОДС 124 «Доходи» та НП(С)БОДС 135 «Витрати». Проте їх
впровадження відкладено до 01.01.2015 р. Це обумовлено
неготовністю суб‘єктів державного сектору до кардинальних змін [2].
За МСФЗДС в обліку застосовується принцип нарахування,
який дозволяє досягнути достовірного відображення інформації у
звітності установи [1]. Вітчизняні бюджетні установи застосовують
касовий метод обліку доходів та видатків. Застосування різних
методів обліку ставить під сумнів достовірність фінансової звітності.
Порівняння складу фінансових звітів бюджетних установ за
національними та міжнародними стандартами наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняння складу фінансових звітів бюджетів та установ
Фінансові звіти за МСФЗ у
Фінансові звіти установ, які
державному секторі
отримують кошти бюджетів
Баланс
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про виконання кошторису
виконання
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про результати фінансової
Звіт про чисті активи
діяльності
Примітки
Пояснювальна записка
Звіт або інформація у примітках
Інші
про виконання бюджету
З наведених даних видно, що фінансові звіти бюджетних
установ в Україні відрізняються за складом від рекомендованих
Міжнародними стандартами.
Стандартами передбачено поділ інформації на поточні і не
поточні. В основі класифікації – період часу споживання чи реалізації.
У балансі вітчизняних бюджетних установ не всі активи та
зобов‘язання поділяються на поточні і довгострокові. Для наближення
вітчизняного бухгалтерського обліку до міжнародного, на нашу
думку, необхідно виділити такі розділи в Пасиві балансу: ІІ розділ –
Довгострокові зобов‘язання, ІІІ розділ – Поточні зобов‘язання, таким
чином буде розмежовано часовий період їх виникнення і враховано
особливості обліку.
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В активі балансу видатки установ відображаються у розділі
«Витрати», які мають іншу економічну сутність порівняно з
видатками. Тому даний розділ доцільніше назвати «Видатки» та
здійснювати їх розмежування з державного та місцевого бюджетів.
При порівнянні Н(П)СБОДС та МСФЗДС виявлено відмінності
щодо методики визначення фінансового результату у звітності
бюджетних установ. Фінансовим результатом для них є виконання
зобов‘язань. Відповідно на кінець звітного періоду установи
визначають результат виконання кошторису за загальним і
спеціальним фондом окремо, а кінцевими показниками їх діяльності є
визначення залишків на рахунках бухгалтерського обліку у розрізі
фондів.
В міжнародній обліковій практиці при визначенні результату
діяльності застосовують показники: надлишок (дефіцит) а також –
чистий надлишок (дефіцит). Вважаємо, що такі показники більш
точно відображають результативність та ефективність діяльності
установ.
Таким чином, в обліку та звітності бюджетних установ
необхідно використовувати методи нарахування і норм, характерних
для МСБОДС, при визначенні фінансового результату застосовувати
поняття «надлишок» або «дефіцит», що забезпечить наближення
відображення доходів і видатків відповідно до міжнародної практики.
1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку державного сектору [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua. – Міністерство фінансів
України.
2. Постанова КМУ Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку в державному секторі на 2007-2015 роки від 16.01.2007 № 34 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
Аграрний сектор України за останні роки зазнав суттєвих змін.
Загальна економічна криза спричинила зменшення обсягів
виробництва в усіх галузях тваринництва. Низькі ціни на продукцію
галузі, фінансові проблеми більшої частини сільськогосподарських
підприємств не дали можливості отримувати обсяги виробництва, що
були типовими в минулому. Тваринництво було і залишається однією
з провідних галузей АПК України, проте кризові явища не оминули і
його. Важливе значення для підвищення ефективності виробництва
продукції тваринництва має організація бухгалтерського обліку, який
повинен забезпечувати одержання достовірної і вичерпної інформації
для ефективного контролю за рівнем витрат. Основною метою обліку
виробництва є повне та вірогідне відображення фактичного розміру і
складу витрат і обсяги виробленої продукції.
Дослідження даних проблем є актуальним сьогодні тому, що
продукція тваринництва в майбутньому має бути більш
конкурентоспроможною, що вимагає зниження собівартості,
підвищення якості, захист і підтримку вітчизняного товаровиробника.
Вченими зроблено значний внесок до методології, теоретичного
та практичного обґрунтування питань, пов‘язаних з організацією
обліку в тваринництві. Загальні проблеми теорії і практики обліку
продукції тваринництва висвітлені у працях вітчизняних вчених.
Після переходу на ведення обліку згідно нових стандартів,
підприємствам довелось змінити і систему ведення обліку.
Розширення переліку первинних документів у сільському
господарстві, на нашу думку, недоцільне оскільки вимагатиме
додаткових затрат праці облікових працівників. Тому удосконалення
первинних документів повинне здійснюватися шляхом поєднання
накопиченого досвіду застосування діючих форм обліку та
впровадження нових реквізитів і показників. Це сприятиме
покращенню повноти та достовірності відображення облікової
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інформації відповідно до нових вимог законодавства.
Від галузі тваринництва надходить декілька видів продукції. Це
вимагає використання ще більшої різноманітності документів для
обліку. Деякі з них, можна спростити або удосконалити. Ми
пропонуємо на підприємстві з метою скорочення витрат праці на
заповнення первинної документації та їх опрацювання Акт на
оприбуткування приплоду тварин складати у одному примірнику,
який наступного дня передавати у бухгалтерію. Замість другого
примірника створити Відомість на оприбуткування поточних
біологічних активів.
Протягом дня на фермі може народитися декілька телят, крім
того не завжди Акти на оприбуткування приплоду вчасно здаються в
бухгалтерію
підприємства.
Тому
ми
пропонуємо
вести
Накопичувальну відомість оприбуткування приплоду худоби. Це
скоротить потік документів, знизить затрати праці на їх обробку,
замінить щоденне складання Акту на оприбуткування приплоду, який
здається в бухгалтерію разом із Звітом про рух худоби і птиці на
фермі в кінці місяця.
Також пропонуємо в Журналі обліку надою молока відкривати
окрему сторінку на кожну доярку та доповнити її показники якості
молока. Також слід додати графу «Нарахування зарплати, грн...» , що
дасть можливість в кінці місяця уникнути додаткових обчислень, а
тільки перенести записи із Журналу в Розрахунках нарахування
оплати праці працівникам тваринництва.
Недосконалість документального оформлення результатів
обліку в галузях тваринництва це не єдиний недолік. Важливим
етапом удосконалення обліку в сільськогосподарських підприємствах
є подальше впровадження вимог П(С)БО 30 «Біологічні активи».
Оцінюючи біологічні активи, варто врахувати, що вони мають
вартісний і кількісний вираз. Одиницею виміру біологічних активів є
штуки, голови тощо. Окремі види тварин можуть додатково
характеризуватися їх живою масою, якщо її на дату балансу можна
достовірно визначити.
Крім основних нормативних актів, які визначають порядок
оцінки будь-якого майна, базою для оцінки біологічних активів є
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів.
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Отже, за сучасних умов господарювання та розвитку ринкової
економіки в Україні гостро постає питання удосконалення
бухгалтерського обліку в галузі тваринництва.
УДК 657
Ярмолюк О.П., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Чудовець В.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В РОСЛИННИЦТВІ
На сьогодні при розгляді П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ та
облікової практики у цій сфері можна виділити такі проблеми,
насамперед це те, що існує відсутність чітко визначених об‘єктів
обліку та відповідно рахунків, на яких вони обліковуються; проблеми
оцінки біологічних активів; відображення даних про біологічні
активи у фінансовій звітності, реєстрах аналітичного та синтетичного
обліку; визначення витрат і доходів в аграрному секторі від
біологічних активів.
Найбільш актуальним питанням є оцінка біологічних активів в
рослинництві. П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ [1] передбачало (п. 10),
що біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного
балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати
на місці продажу. Такий підхід викликав велику дискусію серед
вчених-теоретиків [3; 4; 5], тому Мінфін України наказом від
18.03.2011 р. №372 внесло зміни в П(С)БО 30, якими передбачено, що
біологічні активи, при їх первісному визнанні, оцінюються за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу, або за первісною вартістю (по довгострокових біологічних
активах) чи за виробничою собівартістю сільськогосподарській
продукції. Отже, в даний час підприємство може самостійно
вирішувати питання про оцінку біологічних активів за справедливою
вартістю або за собівартістю.
Під час оприбуткування с/г продукції з виробництва фактична її
собівартість невідома. Тому потрібно шукати іншу ціну. Такою ціною
може бути планова собівартість одиниці продукції, яка при добре
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налагодженій економічній роботі мало відрізняється від фактичної
собівартості. Це підтверджує практика сільськогосподарських
підприємств [5, c. 71].
На рахунках бухгалтерського обліку пропонується робити такі
записи: оприбутковано сільськогосподарську продукцію від урожаю в
оцінці за плановою собівартістю: дебет рахунку 27 ―Продукція
сільськогосподарського виробництва‖ і кредит рахунку 23
―Виробництво‖. В кінці року визначається фактична собівартість
сільськогосподарської продукції. На суму корективу доводиться
планова собівартість до фактичної: дебет рахунку 27 ―Продукція
сільськогосподарського виробництва‖, якщо продукція залишилася на
складі; дебет рахунку 90 ―Собівартість реалізації‖, по переданій
продукції; дебет рахунку 23 ―Виробництво‖, по продукції
використаній на виробництво та переробку; і кредит рахунку 23
―Виробництво‖. Якщо виявиться, що фактична собівартість продукції
нижча від планової, то на суму корективу слід роботи аналогічні
записи, але методом ―сторно‖.
Важливою проблемою в обліку біологічних активів
рослинництва є те що, в сільськогосподарських підприємствах
застосовуються спеціалізовані форми первинних документів,
більшість з яких не відповідає вимогам П(С)БО 30. Потрібно
розробити нові форми, які будуть забезпечити керівника та
бухгалтерію інформацією для прийняття ефективних управлінських
рішень.
Зазначені актуальні аспекти обліку біологічних активів
рослинництва потребують подальшого вивчення з метою їх
удосконалення та застосування на аграрних підприємствах.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №30 ―Біологічні активи‖ від
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