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УДК 336. 77: 631.11
Агрес О.Г., к.е.н., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
БАНКІВСЬКЕ КРЕДИТУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сільське господарство будь-якої країни залишається основною
продовольчою галуззю народного господарства, стан якої залежить від
обсягів коштів, вкладених у її розвиток. У сфері сільського
господарства кредитні ресурси відіграють вирішальну роль: сезонний
розрив між вкладенням і надходженням коштів, безперервність
процесів відтворення, значна потреба в обігових засобах
перетворюють кредит в основне джерело поповнення фінансових
ресурсів.
Дослідження
фінансового
забезпечення
сільськогосподарських підприємств, свідчить про те, що вони в
основному працюють за рахунок власних ресурсів, які є недостатніми
для самофінансування. Обмеженість власних коштів змушує аграрні
підприємства сподіватися на підтримку з боку банків через свої форми
кредитування.
Використовувати
кредити,
що
пропонують
банки,
сільськогосподарські підприємства не можуть через те, що мінімальні
терміни кредитів для села повинні перевищувати 6 місяців, проте,
велика частина короткострокових кредитів видається на строк від 2 до
4 місяців, що економічно не обґрунтовано для аграрного сектора.
Також високі процентні ставки банків не дають змогу
сільськогосподарським підприємствам користуватися кредитними
ресурсами.
Якщо
аналізувати
банківське
кредитування
сільськогосподарських підприємств, то на нього впливають такі групи
факторів: галузеві – сезонність виробництва, циклічність грошових
надходжень, особливості обліку витрат, специфічність застави;
макроекономічні – державне регулювання ринку продовольства,
залежність від експортного потенціалу; внутрішньобанківські –
недосконалість кредитних процедур, брак досвіду кредитування. З
огляду на наведене, кредитна політика банків-кредиторів
сільськогосподарських підприємств повинна відрізнятись від
загальноприйнятої спеціальними правилами. Вони передбачають
диференційованість підходів до позичальників, установлення сезонних
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графіків надання та погашення кредитів з урахуванням циклічності
аграрного виробництва, використання методик оцінки фінансовоекономічного стану позичальників з урахуванням галузевих
особливостей аграрного бізнесу, оформлення в заставу майбутнього
врожаю, тварин тощо.
Держава може впливати на обсяги банківського кредитування
сільськогосподарських виробників багатьма важелями. Так, створення
Державного аграрного фонду може поліпшити регулювання ринку
АПК.
Разом
з
тим
ф‘ючерсна
біржа
для
торгівлі
сільськогосподарською продукцією, створена за участі держави, більш
ефективно розв‘яже проблему стабілізації цін та ліквідності
забезпечення
банківських
кредитів.
Розвиток
кредитування
новостворених сільськогосподарських підприємств і фермерів, які не
мають відповідного досвіду роботи та необхідної застави, може бути
забезпечений завдяки гарантуванню кредитів Фермерським сервісним
агентством та (або) Державним фондом гарантування кредитів.
Активізація кредитування аграрного комплексу неможлива без
удосконалення механізму захисту прав кредиторів. Цьому може
сприяти формування земельного ринку, скасування державою
мораторію на іпотеку земель сільськогосподарського призначення,
створення кредитних бюро і рейтингових агенцій. Упевненість
комерційного банку в тому, що наданий кредит буде вчасно
повернутий з виплатою нарахованих процентів, є однією із запорук
збільшення обсягів кредитування аграрного сектору економіки та
поступового зниження рівня
Дoцільним сьогодні є запровадження механізму рефінансування
Національним банком України банківських установ, які здійснюють
середньо- та довгострокове кредитування аграрних виробників, під
заставу емітованих банками облігацій або кредитних портфелів
однорідних за умовами кредитів, наданих підприємствам АПК.
Розвиток вітчизняних інвесторів – страхових компаній і пенсійних
фондів – створить передумови для формування середньо- і
довгострокових ресурсів банків за рахунок сек‘юритизації їх активів.
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УДК 657
Адамко О.А., студентка
*Науковий керівник: Чік М.Ю., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ОБЛІК ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Одним із загальнодержавних податків в Україні є податок на
прибуток підприємств, об'єктом оподаткування якого є прибуток із
джерелом походження з України та за її межами, який визначається
шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість
реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших
витрат звітного податкового періоду та дохід (прибуток) нерезидента з
джерелом походження з України.
Платників податку на прибуток можна умовно розподілити на
групи: резиденти та нерезиденти. До резидентів відповідно до п.п.
14.1.213 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) відносять:
1) юридичних осіб та їх відокремлених осіб, які утворені та
провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з
місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;
2) дипломатичні представництва, консульські установи та інші
офіційні представництва України за кордоном, які мають
дипломатичні привілеї та імунітет;
3) фізичних осіб – резидентів, які мають місце проживання в
Україні.
До нерезидентів відповідно до п.п. 14.1.122 ПКУ відносять:
1) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до
законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або
легалізовані)
відповідно
до
законодавства
України
філії,
представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням
на території України;
2) дипломатичні представництва, консульські установи та інші
офіційні представництва інших держав та міжнародних організацій в
Україні;
3) фізичних осіб, які не є резидентами України.
Оподаткування податком на прибуток здійснюється за ставкою
19%, а з 1 січня 2014 року буде 16 % [1].
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Є сподівання, що зниження ставки податку стимулюватиме
економіку і дозволить здійснити крок у розвитку підприємництва в
Україні та збільшить кількість інвестиційних надходжень.
У бухгалтерському обліку формування інформації про податок
на прибуток регулюється П(С)БО 17 ―Податок на прибуток‖,
Основними питаннями обліку податку на прибуток, що розкриваються
в П(С)БО 17, є:
- визнання витрат (доходів), активів та зобов‘язань, пов‘язаних з
податком на прибуток;
- оцінка відстрочених активів та зобов‘язань з податку на
прибуток;
- відображення відстрочених активів та зобов‘язань з податку на
прибуток у фінансовій звітності;
- розкриття інформації про податок на прибуток у примітках до
фінансової звітності [2].
Отже, особливості оподаткування підприємств досить
різноманітні і вимагають адекватного облікового забезпечення,
оскільки будь-які відхилення від установлених вимог нормативних
актів призводять до відчутних втрат через застосування фінансових
санкцій Міністерством доходів і зборів як до керівників, так і до
самого підприємства.
1. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-VI. : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ lawa/show/2755-17.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 ―Податок на прибуток‖ : наказ
Міністерства фінансів України від 25.01.2011 р. № 27 : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http//zakon1.rada. gov.ua/laws/show/z0047-01.

УДК 657
Білинська М.М., ст. гр. 411
*Науковий керівник: Попітіч Т.В., асистент
Львівська комерційна академія
МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ГОТОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Для прийняття оптимальних управлінських рішень необхідно
знати величину затрат і в першу чергу чітко розуміти інформацію про
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виробничі витрати. Аналіз витрат допомагає виявити ефективність і
визначити оптимальний розмір витрат, перевірити якісні показники
роботи, правильно встановити ціни, регулювати та контролювати
витрати, планувати рівень прибутку і рентабельності виробництва.
Для обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
використовують різні методи. Метод – це шлях дослідження, що може
характеризуватись як сукупність прийомів та операцій практичного
або теоретичного пізнання діяльності, що підпорядковані рішенню
конкретного завдання. Таким чином, метод підпорядкований меті та є
лише засобом її досягнення. Під методом обліку розуміють сукупність
способів і прийомів, за допомогою яких у бухгалтерському обліку
відображають витрати і процес формування собівартості продукції.
При цьому важливо забезпечити одержання інформації про
ефективність використання матеріальних, трудових і грошових
ресурсів у розрізі об‘єктів і статей витрат. При виборі системи
калькулювання необхідно врахувати вид діяльності підприємства,
обсяги діяльності, вид продукції (робіт, послуг), особливості
виробничого процесу. Адже лише правильний вибір методу обліку
витрат дасть змогу отримати своєчасну, повну та достовірну
інформацію щодо фактичних витрат, пов‘язаних з виробництвом
продукції.
Найпоширенішими методами обліку витрат на виробництво і
калькулювання собівартості є: позамовний метод, попроцесний метод,
попередільний
метод,
калькулювання
повної
собівартості,
калькулювання неповної собівартості, калькулювання фактичних
витрат, калькулювання нормативних витрат.
Позамовний метод обліку витрат – система калькулювання
собівартості продукції на основі обліку витрат за кожним
індивідуальним виробом або за окремою партією виробів. При
позамовному методі обліку витрат суттєвою проблемою є розрахунок
величини накладних витрат та вибір бази їх розподілу.
Попередільний метод обліку витрат на виробництво
використовується у виробництвах, де продукція одержується
внаслідок послідовної переробки вихідної сировини по окремих
стадіях
на
безперервній
основі.
Попередільний
метод
характеризується тим, що всі витрати є прямими відносно об‘єкта
калькулювання. Суть його полягає в тому, що вартість одиниці
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продукції визначається як частка від ділення сукупності витрат за
звітний період на загальну кількість виготовленої продукції.
Попроцесний метод калькулювання використовується в тих
виробництвах, де технологічний процес не складний. Особливістю
цього методу є те, що витрати на виробництво узагальнюються в
цілому по процесу і діляться на кількість продукції, наданих послуг
або виконаних робіт.
Нормативний метод обліку широко використовують на
підприємствах обробних галузей промисловості, коли здійснюється
масове та серійне виробництво різноманітної і складної продукції з
великою кількістю деталей та вузлів. Сутність цього методу у тому,
що в основу калькулювання фактичної собівартості продукції
покладено її нормативна собівартість, яка розробляється попередньо
на початок виробничого періоду з урахуванням діючих для
підприємства норм витрат трудових, матеріальних й інших ресурсів.
Кожен з методів має цілу низку як переваг, так і недоліків, тому
кожне підприємство повинно самостійно підходити до вибору методу
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, який найбільш
повно задовольняв би функціонування підприємства.
1. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості
продукції / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 9.
2. Чумаченко М. Дискусійні проблеми обліку витрат і калькулювання собівартості
продукції / М. Чумаченко, І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. –
№ 10.

УДК 657.1
Барчук А.О.,ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Букало Н.А., к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СФЕРІ ПОСЛУГ
Удосконалення управлінського обліку, спрямоване на
підвищення ефективності роботи організації сфери послуг, за
допомогою досягнення високого рівня достовірності показників
фінансово - господарської діяльності, реалізації низки додаткових
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аналітичних можливостей інформаційного забезпечення прийнятих
рішень у сфері оптимізації виробничих програм, управління.
Управлінський облік в сучасній економічній літературі є однією
з найбільш цікавих тем. Великий внесли у справу становлення та
розвитку вітчизняної теорії управлінського обліку М.Х. Жербак, В.Б.
Івашкевич, Т.П. Карпова, З.В. Кир'янова та ін [1].
Найважливіша мета кожної організації сфери сервісу − це
найбільш повне задоволення потреб суспільства в необхідних
послугах, продукції. Дана обставина є головним у формулюванні
глобальної мети організації, яка повинна включати в себе не тільки
надання послуг, але й економію ресурсів .
Для ефективного управління витратами організацій сфери
сервісу потрібна інформація безперервного, системного, техніко економічного аналізу конкурентоспроможності виконуваних послуг,
вартості поставок матеріальних ресурсів у різних оцінках [2].
Висока питома вага непрямих витрат на підприємствах сфери
послуг вимагає вирішення проблеми їх розподілу для цілей прийняття
управлінських рішень. Традиційні рішення з розподілу непрямих
витрат можуть призвести до прийняття неадекватних управлінських
рішень. Уникнути цього можливо на основі використання АВС методики (діяльність на основі калькуляції), адаптованої до
особливостей сфери послуг. В основі АВС - методу лежить поняття дії
(діяльності) тобто того, що виконується людьми або технікою для
задоволення потреб і бажань споживачів. Кожна операція або дія
вимагає витрат відповідних ресурсів. Система АВС визначає ці
витрати з використанням засобів і методів управлінського та
бухгалтерського обліку, зокрема угруповання майбутніх і мали місце
витрат за місцями формування і центрами відповідальності.
За допомогою методу АВС на послуги та інші об'єкти
калькулювання можна прямо віднести частину накладних витрат,
представивши їх як витрати дій підрозділів і загальнозаводських
служб, безпосередньо пов'язаних з тими чи іншими видами послуг,
робіт. Добре спроектована АВС - система дозволяє уникнути
спотворень при розподілі витрат завдяки мінімізації усереднення
накладних витрат, а для ефективного використання управлінських
послуг організації сфери обслуговування повинні враховувати всі
можливі методи щодо зменшення витрат та функціонування даної
сфери.
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Отже, дослідження стану управлінського обліку підприємств
сфери послуг показав, що даний вид обліку, як правило, присутні у
малому обсязі, в той ж час керівниками підприємств відзначено
необхідність в інформації для цілей управління. Саме така
необхідність, викликана зростом сектору сфери послуг, підвищенням
рівня конкуренції між організаціями, необхідністю вишукування
внутрішніх резервів зниження витрат на виконання робіт і надання
послуг, обгрунтування оптимальних рівнів витрати фінансових коштів
і отримання додаткових конкурентних переваг. Для вирішення
зазначених проблем організації сфери послуг потребують оперативної,
достовірної та повної інформації, що дозволяє адекватно реагувати на
зміни, що відбуваються як у зовнішній, так і у внутрішньому
середовищі.
1. Харакоз Юлия Константиновна. Управленческий учет в сфере услуг : [Електроний
ресурс] - Режим доступу: [http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/173793.html#contents].
2. Валебникова Н.В. Современные тенденции управленческого учета/ Валебникова
Н.В.,И.П Василевич / Бухгалтерский учет. - № 18-2000.- С. 53-58.
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Львівська комерційна академія
ОБЛІК СУМНІВНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
В сучасних умовах, коли економіка перебуває в нестійкому
стані, підприємства, здійснюючи продаж продукції, надання послуг у
кредит, не можуть бути впевнені, що вся сума дебіторської
заборгованості буде повернута.
У вітчизняній і у зарубіжній практиці на дату складання балансу
дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації.
У даному випадку увага акцентується на тому, що здійснюючи продаж
у кредит, підприємство бере на себе ризик того, що деякі покупці
ніколи не сплатять своєї заборгованості. Це звичайний
підприємницький ризик тому у зарубіжній практиці сумнівні борги,
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які є безнадійними, розцінюються як необхідні витрати підприємства,
пов'язані з реалізацією в кредит.
На відміну від вітчизняного обліку, коли безнадійні борги
списуються за рахунок резерву (якщо суми не вистачає, то на витрати
по списанню сумнівних боргів), в окремих країнах, не дивлячись на
списання безнадійної дебіторської заборгованості на витрати, вона
продовжує обліковуватися в дебеті рахунків, на яких відображається
короткострокова дебіторська заборгованість покупців та показується в
активі балансу в рядку ―Неотриманні від покупців‖ або в рядку
―Векселі покупців‖ з одночасним відображенням безнадійної
заборгованості в окремому рядку зі знаком мінус.
Згідно з українським законодавством списати сумнівний борг на
витрати підприємство має право лише тоді, коли здійснили певні
заходи щодо стягнення боргу. В деяких країнах підприємства мають
право суму сумнівного боргу списувати на витрати незалежно від того,
застосовані до неї заходи по стягненню чи ні.
Резерв сумнівних боргів - це резерв, який створюється з метою
покриття у майбутньому безнадійної дебіторської заборгованості. Він
коригує дебіторську заборгованість до її чистої реалізаційної вартості,
дозволяє підприємству показати, що відповідна сума не може бути
стягнута з дебіторів. Таким чином, в умовах ризику
неплатоспроможності покупців, підприємство попереджає виникнення
втрат від сумнівної дебіторської заборгованості.
Відповідно до П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖
величина
сумнівних
боргів
визначається:
виходячи
з
платоспроможності окремих дебіторів; виходячи з питомої ваги
безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) на умовах наступної оплати; на основі класифікації
дебіторської заборгованості.
Управлінським рішенням обирається метод розрахунку резерву
сумнівних боргів. Незалежно від обраного методу на підприємствах
ведеться аналітичний облік дебіторської заборгованості по кожному
споживачу, дебіторська заборгованість якого (або її частина) включена
в резерв сумнівних боргів.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що борги, які
можливо
не
будуть
сплачені
дебіторами
внаслідок
їх
неплатоспроможності необґрунтовано збільшують суму активів, а
отже, їх необхідно списати.
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1. Бухгалтерський облік в споживчій кооперації [Текст] : навч. посібник / В. О.
Озеран, П. О. Куцик, А. М. Волошин та ін. – Львів : Видавництво Львівської
комерційної академії, 2008. – 660 с.
2. Корягін М. В. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль / П. О. Куцик, М. В. Корягін //
Вісті ЦССТ України. – 2012. – № 19. – С. 1, 4.
3. Чабанюк О. М. Облік дебіторської та кредиторської заборгованості й напрями його
вдосконалення / О. М. Чабанюк, О В. Багрій. // Науковий вісник НЛТУ: зб.
науково-технічних праць / [ред. кол.: Ю. Ю. Юхниця, Ю. І. Грицюк, В.К. Заїка та
ін.]. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – 404 с.
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Луцького НТУ
ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТЬ «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» ТА «ОСНОВНІ
ФОНДИ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності
виробництва в умовах глобалізації економіки є забезпеченість їх
основними засобами в необхідній кількості та асортименті та більш
повне їх використання. Ринкові відносини передбачають конкурентну
боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть
ті з них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних
ресурсів, особливо це стосується основних засобів.
Зважаючи на роль та місце основних засобів в діяльності
підприємств, в науковій літературі приділено багато уваги
теоретичним та практичним питанням їх обліку, проте єдиної думки,
щодо визначення змісту терміну «основні засоби» науковцями не
досягнуто. Адже, в економічній літературі широко використовується і
поняття «основні фонди».
Так, більшість вчених, які займалися дослідженням сутності
даних понять, а саме Бутинець Ф.Ф., Вознюк Г.Л., Загородній А.Г.,
Мордвінцева Т. В. під «основними засобами» розуміють матеріальні
активи підприємства [2]. Деякі дослідники, такі як Фамінский І.П.,
ототожнюють поняття «основні засоби» та «основні фонди».
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Як відмічає Ткачук С.В., поняття «основні засоби» та «основні
фонди» в економічній літературі не мають принципових відмінностей
– вони є більш чи менш повними і практично дублюють визначення,
наведені в законодавчих актах, але при цьому не наголошується
різниця між основними засобами, основними фондами [4, с. 141].
Кузьмін Дм. Л. у своїх дослідженнях зазначає, що прийнято
вважати, що термінами «основні фонди» і «основні засоби» визначено
одні й ті самі об‘єкти, проте перший із термінів використовується в
податковому законодавстві, а другий використовується в
бухгалтерському обліку [1].
Окремі вчені, такі як Сук Л. К. та Виговська Н. Г., стверджують,
що ці поняття неможливо не розрізняти, оскільки «основні засоби» –
це сукупність матеріально-речових цінностей, а «основні фонди» – це
джерела формування «основних засобів», їх значення відображаються
у різних частинах балансу: «основні засоби» – в активі, «основні
фонди» – в пасиві [3].
Проаналізувавши визначення понять «основні засоби» та
«основні фонди», можна побачити, що хоча автори по-різному
трактують ці поняття, але майже кожен з них зазначає, що вони
використовуються протягом тривалого періоду, багаторазово беруть
участь у процесі виробництва і втрачають свою вартість частинами.
Отже, можна зробити висновок, що використовується одночасно
два поняття: «основні засоби» та «основні фонди». На нашу думку,
така ситуація спостерігається в результаті здійснення досліджень
науковцями в двох основних напрямках: тлумачення з точки зору
економіки та з точки зору бухгалтерського обліку. Тобто, поняття
«основні засоби» є суто обліковим поняттям, а поняття «основні
фонди» – загальноекономічним.
Так, трактування понять «основні засоби» та «основні фонди» є
дискусійним питанням, тому, воно потребує подальших досліджень,
визначення спільних і відмінних рис між ними в сучасних умовах
глобалізації економіки.
1. Кузьмін Дм. Л. Основні засоби і основні фонди: порівняльний аспект / Кузьмін Дм.
Л. // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу:
Міжнародний збірник наукових праць. Житомир: ЖДТУ. – 2012. – №2 (23). – С.148155.
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2. Мордвінцева Т.В. Основні засоби підприємства: економічна сутність / Мордвінцева
Т.В., Стулей К.О. // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток
економіки». – 2012. – №2. – С.90-94.
3. Сук Л. К. Облік власного капіталу / Л. К. Сук, П. Л. Сук // Бухгалтерія в сільському
господарстві. – 2005. – № 14. – С. 43-47.
4. Ткачук С. В. Основні засоби: аналіз сутнісних та структурних характеристик / С. В.
Ткачук // Наукові праці НУХТ. – 2009. – № 32. – С. 140-143.
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ОБЛІК ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ
ЩЕБНЮ НА ШЛЯХОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розвиток складної інфраструктури розміщення дорожних
полотен, кількості транспортних засобів та будівництво нових доріг,
аеропортів, майданчиків, прискорило розвиток шляхобудівних
підприємств, котрі надають такі послуги. Розміщення таких
підприємств по обласних та районних містах значно зменшують
витрати на технологію виробничого процесу шляхобудівних
підприємств, а отже і на організацію обліку витрат та калькулювання
собівартості продукції.
Методика організації обліку витрат та калькулювання
собівартості щебеню висвітлена у працях як вітчизняних, так і
зарубіжних вчених: Бутинця Ф.Ф., Герасима П.М., Голова С.Ф. [1],
Грачової Р.Є., Нападовської Л.В. [4], Нашкерської Г.В., Сопка В.В.,
Ткаченко Н.М., Швеця В.Г., Друрі К., Хорнгрена Ч. Г., Фостера Дж. та
інші. Однак, особливості обліку витрат і калькулювання щебеневої
продукції в економічній літературі висвітлено недостатньо. Тому,
виникає
необхідність
провести
дослідження
особливостей
калькулювання собівартості щебеню.
Облік витрат та калькулювання собівартості продукції на
шляхобудівних підприємствах здійснюється, відповідно, до технології
виробництва щебеневої продукції. Організаційні роботи ведуться з
попереднім замовленням щебеневої продукції на гірчничовидобувних
підприємствах, а також відвантаження отриманих товарів
одноковшевим екскаватором до автосамоскидів; транспортування
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щебенних порід автосамоскидами. Такий процес надходження
щебеневої маси дозволяє виокремити особливості структури
собівартості продукції. Враховуючи вище вказані особливості, на
підприємствах із встановлення дорожного полотна доцільно
використовувати попроцесний метод калькулювання собівартості
продукції з елементами нормативного, який застосовується на
підприємствах, що надають однорідну послугу, або які мають
обмежену номенклатурні послуги.
Для
правильного
формування
ціни
і
забезпечення
рентабельності підприємства з наданням дорожніх послуг виділяють
систему калькулювання за повним розподілом витрат та систему
калькулювання за змінними витратами.
Калькулювання собівартості за повним розподілом витрат
(абзорпшен-костинг) передбачає розподіл всіх виробничих витрат між
реалізованою продукцією і залишками продукції на складах [4, с.170].
В умовах використання методу калькулювання собівартості за
змінними витратами (директ-костинг) тільки змінні виробничі витрати
трактуються, як витрати на продукцію, а постійні виробничі витрати
відносяться до витрат періоду. В даному випадку визначається маржинальний
дохід, який являє собою різницю між доходом і всіма змінними витратами [3,
с. 186].
Особливістю методу абзорпшен-костинг є те, що перевищення
обсягів виробництва над обсягами реалізації щебеневої продукції веде до
збільшення запасів готової продукції. Звідси слідує, що частина постійних
виробничих накладних витрат включається у собівартість одиниці
щебеневої продукції, що знаходяться у запасах. При використанні директкостингу всі постійні виробничі накладні витрати відносяться до витрат
періоду. А отже, прибуток, отриманий при калькулюванні повних витрат
буде більшим, ніж при калькулюванні змінних витрат. Тому, на
шляхобудівному підприємстві слід застосовувати систему калькулювання
повних витрат, але необхідно звернути увагу на постійні витрати
(зменшити витрати на заробітну плату адмінперсоналу, зменшити
представницькі витрати).
Отже, проведене дослідження дозволить визначити більш ефективну
систему обліку витрат та калькулювання собівартості щебеневої продукції,
організувати контроль за виробничими витратами на всіх стадіях
виробництва, а також забезпечити керівництво підприємства необхідною
інформацією для прийняття ефективних рішень.
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УДК 657.234
Ваколюк А.І., ст. гр. 31.12
*Науковий керівник: Гайдук І.О., ст. викладач
Львівська комерційна академія
ПОМИЛКИ В БУХГАЛТЕРСЬКИХ ЗАПИСАХ ТА
СПОСОБИ ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ
Господарська діяльність підприємства пов‘язана з оформленням
значної кількості первинних документів, які підтверджують факт
здійснення господарських операцій. Обліковий процес передбачає
багаторазовий запис одних і тих самих облікових даних у різних
документах. Внаслідок великої завантаженості, неуважності,
недбалості чи недостатніх вмінь працівника в бухгалтерських записах
нерідко трапляються помилки.
У бухгалтерському обліку найбільш поширеними помилками є:
- опечатки, які можуть суттєво впливати на відображення в
обліку господарської операції;
- арифметичні помилки, які впливають на підсумки
господарських операцій;
- неправильний запис змісту операції, що призводить до хибного
трактування та відображення в обліку здійсненої операції;
- неправильне застосування розцінок та коефіцієнтів, що
призводить до завищення чи заниження результатів обчислення;
- неправильний запис кореспонденції рахунків, що є результатом
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помилок у записах на синтетичних і аналітичних рахунках,
неправильного виведення оборотів і сальдо на рахунках, помилок у
звітності.
Помилки, що зустрічаються у бухгалтерському обліку
поділяються на:
- локальні, які спотворюють інформацію лише в одному
документі і не поширюються на інші;
- транзитні, які переносяться із одного документа в інший,
зачіпаючи весь обліковий процес.
Обліковим працівникам необхідно допущені помилки своєчасно
виявити та належним чином виправити.
На практиці застосовують такі способи виправлення помилок:
коректурний;
додаткових записів;
червоного сторно.
Коректурним способом користуються, коли помилкову суму ще
не занесено до підсумку. При цьому неправильний текст або цифри
закреслюють однією лінією так, щоб можна було прочитати
попередній запис, а над закресленим надписують правильний текст
або цифри. Таке виправлення супроводжується надписом
«виправлено» та підтверджується підписами осіб, що здійснили
виправлення.
Спосіб додаткових записів застосовують тоді, коли помилку
допущено лише в сумі відображеної операції у сторону зменшення.
Для виправлення такої помилки додатково складають аналогічну
кореспонденцію рахунків на різницю між правильною і помилковою
(проведеною) сумою.
Спосіб червоного сторно застосовують для виправлення
помилок в кореспонденції рахунків, коли певну операцію відображено
на не належних рахунках, або записано більшу суму як належить. Для
виправлення складають бухгалтерську довідку, на підставі якої
проводиться операція виправлення помилки. У бухгалтерських
регістрах суму за цією операцією записують червоним кольором і під
час підрахунку підсумку віднімають, виправляючи в такий спосіб
раніше допущену помилку.
Порядок виправлення помилок у документах, створених
машинним способом, передбачається відповідними програмами.
Кожен із цих способів виправлення помилок забезпечує
24

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

правильне відображення господарських операцій в документах і
регістрах, сприяє отриманню достовірної облікової інформації.
В наш час в Україні промисловість випускає різні види так
званих «коректорів», які забілюють неправильний запис. На нашу
думку, це не коректний спосіб виправлення помилок, який
користувачам не залишає можливості прочитати той запис, що був до
виправлення, не сприяє контролю, може сприяти перекрученню
інформації та зловживанням.

Agnieszka Wojtowicz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
GLOBALIZM A WSPÓŁCZESNY KRYZYS GOSPODARCZY
W dzisiejszych czasach przed ekonomią stanęły nowe wyzwania
dotyczące przyczyn skutków oraz sposobom zapobiegania kryzysu
gospodarczego, który miał miejsce w pierwszej połowie XXI wieku.
Współczesny kryzys różni się od wcześniejszych wieloma cechami. Przede
wszystkim zasięgiem i obszernością. Kryzysy występujące na przestrzeni
lat dotyczyły bezpośrednio konkretnego kraju niekiedy wykraczały poza
jego granice i nosiły nazwę kryzysu regionalnego. Obecny problem
finansowy obejmuje coraz większe terytoria zagrażając przy tym stabilności
gospodarczej danego państwa. Coraz częściej zadawane jest pytanie czy
dzisiejszy kryzys gospodarczy nie ma charakteru globalnego?
Globalizacja jest to proces tworzenia się społeczeństwa globalnego,
które powstało w wyniku rozwoju środków masowego przekazu i
telekomunikacji. Rozwój różnorodnej technologii sprawił, że
rozprzestrzenianie się produkcji do innych krajów jest bardzo łatwe.
Przyczyną tego zjawiska jest chęć współpracy międzynarodowej i
inwestycja w rynki wschodzące. ,,Cechy globalnej ekonomii - ograniczona
autonomia polityczna i ekonomiczna suwerennych państw narodowych;
ograniczenia narzucane przez handel międzynarodowy i umowy w
sprawach inwestycji oraz międzynarodowe instytucje, które wprowadzają je
w życie; niezwykła koncentracja władzy ekonomicznej w rękach coraz
mniejszej liczby zintegrowanych horyzontalnie i wertykalnie korporacji
międzynarodowych – stanowią polityczno – ekonomiczne warunki w
ramach, których projekt w sposób użytkowania technologii sieci oraz ich
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zastosowania będą się dalej rozwijać‖.
Według A. Zaorskiej globalizacją jest ,,Długofalowy proces
integrowania działalności na poziomie gospodarek, przemysłów/sektorów
oraz przedsiębiorstw ponad granicami państw, dzięki rozszerzaniu,
pogłębianiu oraz intensyfikowaniu różnego rodzaju powiązań (handlowych,
inwestycyjnych, kooperacyjnych, informacyjnych), co prowadzi do
tworzenia się współzależnego systemu ekonomicznego w skali światowej,
czyli globalnej gospodarki‖.
Z punktu widzenia ekonomii globalizacją nazywamy długofalowy
proces opierający się na międzynarodowej działalności gospodarczej.
Podstawą
procesów
globalizacyjnych
są
mechanizmy,
które
rozpowszechniają się na całym świecie i tworzą jedną całość. Są one
realizowane niezależnie od granic państwowych i podziałów politycznych.
Dzięki temu powstaje nowe społeczeństwo, które posiada zupełnie nowe
cechy, niż w przeszłości. Aby powiedzieć, że występuje pełen rozwój
globalizacji koniecznym warunkiem jest istnienie infrastruktury biznesu.
Różnice występujące pomiędzy gospodarką, a realizowaną polityką
powodują, że procesy globalizacyjne są irracjonalne i wybrakowane.
Szybki rozwój technologiczny, ograniczenie ingerencji państwa oraz
międzynarodowych regulacji finansowych pozwoliło na globalizację sfery
finansowej.
Do lat 80. XX wieku ściśle związane z gospodarką były rynki
finansowe pełniąc funkcję usługową i umożliwiającą wymianę handlową.
Pod koniec ubiegłego wieku instytucje finansowe zaczęły przekraczać
granice swojej działalności i wprowadzać na rynek instrumenty uzależnione
od innych instrumentów finansowych, które nie były powiązane z
gospodarką realną. W literaturze istnieje wiele definicji kryzysu
finansowego. Niektórzy określają to jako sytuację, w której pojawiają się
poważne zakłócenia na rynku powodując znaczny spadek cen oraz
bankructwo instytucji finansowych. Inni zaś, jako sytuację, w której
instytucje finansowe posiadają środki finansowe o niższej wartości
rynkowej od ich zobowiązań, co prowadzi do upadku owych instytucji.
Encyklopedia zarządzania definiuje znacznie szerzej kryzys finansowy.
„Kryzys finansowy to sytuacja, w której zachodzą gwałtowne zmiany na
rynku
finansowym,
związane
z
niedostateczną
płynnością,
niewypłacalnością rynkowych podmiotów, a także z spadkiem produkcji
lub pogłębieniem już występującego spadku. Skutkiem tych zmian jest
załamanie podstawowej funkcji rynku finansowego (niekorzystne wybory
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powodują nieefektywne rozdzielenie funduszy do podmiotów, które mogą
w sposób optymalny wykorzystać zasoby pieniężne)‖.
Kryzys, który rozpoczął się w 2007 roku dostał miano kryzysu o
zasięgu ogólnoświatowym. Za rozpoczęcie uznaje się szybko
rozprzestrzeniającą się złą sytuację w strefie pożyczek hipotecznych w
USA. Zapoczątkował to wielki boom na nieruchomości. Niskie
oprocentowanie spowodowały, że wzrosła liczba zainteresowanych
zakupem nieruchomości. Poparcie i zachęcanie ze strony władz do
udzielania kredytów były udzielane na skalę masową. Zdolność kredytową
mieli wszyscy bez względu na wysokość dochodów. Kiedy pojawiły się
pierwsze problemy FED podniósł oprocentowanie z 2 do 5% co znacznie
odczuli kredytobiorcy. Ich obciążenia odsetkowe znacznie się zwiększyły
przy równoczesnym spadkiem zainteresowania inwestycją w
nieruchomości. W konsekwencji pojawiła się niespodziewana duża
niewypłacalność osób indywidualnych, co doprowadziło do braku gotówki
na rynku i zachwiania stabilności banków. Największe instytucje finansowe
USA poniosły ogromne straty, które groziły ich upadłością. Mimo szerokiej
akcji wsparcia amerykańskiego sektora finansowego nie przyniosła
oczekiwanego rezultatu. Polegała ona na udzielani dotacji bankom, a nie na
zwalczanie przyczyn. Kryzys, który powstał USA nie został
zminimalizowany, lecz znacznie rozprzestrzenił się na kraje europejskie.
Największą przyczyną rozprzestrzenienia był upadek amerykańskiego
banku Lehman Brothers z 158-letnią tradycją. Wstrząsnęło to fundamentami globalnego systemu finansowego, w całej swojej rozciągłości – od Ameryki poprzez Europę aż po najdalsze krańce Azji. Świat pogrążył się w największym od czasów „Wielkiej Depresji‖ kryzysie finansowym, który siłą
dramatycznych wydarzeń zaczął zagrażać całemu, szeroko pojętemu systemowi gospodarczemu. Skutkiem tego było ograniczenie zaufania między
bankami, co sprawiło, że przestały sobie pożyczać pieniądze w obawie
przed niewypłacalnością. W drugiej połowie 2008 roku banki amerykańskie
przestały kredytować przemysł samochodowy, co wywołało spadek
sprzedaży z udziałem kredytu. Największe koncerny samochodowe, banki i
instytucje finansowe ogłosiły znaczne redukcje etatów. Redukcje
przyczyniło się do spadku konsumpcji i wzrostu bezrobocia. Spadek cen
nieruchomości sprawił, że nastąpiło zainteresowanie surowcami, co
wywołało wzrost ich cen i pogorszenie się sytuacji gospodarczej.
Z doświadczeń wiadomo, że kryzysy finansowe mogą mieć różny
przebieg. Dokładnie opisał to W. Szymański przedstawiając działania oraz
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konsekwencje prowadzące do wywołania kryzysu finansowego, a w
następstwie do kryzysu gospodarczego:
1.Liberalizacja przepływów kapitałowych przyciąga kapitał
zagraniczny, który ożywia gospodarkę i przyciąga następnych inwestorów,
2.Pobudzenie akcji kredytu krajowego, zwiększenie podaży
pieniądza,
3.Wzrost cen akcji i nieruchomości,
4.Wzrost aktyw przedsiębiorstw, które mogą być zabezpieczeniem
dla kredytów,
5.Dobra koniunktura, wzrost gospodarczy i napływ kapitału
powodują wzrost kursu waluty krajowej,
6.Wzrost gospodarczy i brak możliwości subsydiowania importu
produkcją krajową przyspieszają tempo importu,
7.Wzrost kursu waluty i duży popyt wewnętrzny ogranicza eksport,
8.Powstaje i rośnie nierównowaga w bilansie handlowym i
płatniczym (dalsze podtrzymywanie wzrostu gospodarczego i koniunktury
napływającym kapitałem
zagranicznym niesie czynniki kryzysogenne),
9.Obawa dalszego pogorszenia nierównowagi zewnętrznej skutkuje
zaostrzeniem polityki pieniężnej (podwyższenie stóp procentowych),
10.Wysokie stopy procentowe przyciągają nowy kapitał,
11.Następuje dalszy wzrost waluty krajowej,
12.Przedsiębiorstwa krajowe zaciągają tańsze kredyty za granicą,
które następnie zamieniane są na walutę krajową skutkiem, czego jest
dalszy wzrost rezerw walutowych i dalszy napływ kapitału,
13.Narastanie obsługi długu zewnętrznego przez przedsiębiorstwa
krajowe powoduje pogarszanie bilansu płatniczego,
14.Silna presja walut obcych na krajową jest efektem wzrostu
świadomości o możliwości załamania się pieniądza krajowego
15.Gwałtowny spadek wartości waluty krajowej (rezerwy banku
centralnego okazują się niewystarczające),
16.Załamanie kursowe,
17.Skutki załamania przenoszą się na inne sfery gospodarki,
18.Deprecjacja waluty zwiększa trudności płatnicze (firmy mają
trudności ze spłatą zadłużenia, pogarszają się ich pasywa),
19.Spekulanci zwiększają pożyczki krótkoterminowe zwiększając
stopy procentowe,
20.Wzrost stóp przy spadku kursu waluty pogarsza sytuację
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finansową banków i przedsiębiorstw,
21.Wzrost oprocentowania depozytów przy braku możliwości
podniesienia oprocentowania udzielonych kredytów,
22.Spadek cen akcji i nieruchomości oznacza straty dla banków i
przedsiębiorstw,
23.Rosną koszty importu,
24.Banki nie są w stanie wspierać przedsiębiorstwa,
25.Brak możliwości wywiązywania się firm ze zobowiązań
powoduje masowe bankructwa.
Powyższe zestawienie pokazuje, że rozwój kryzysu miał przebieg
bardzo gwałtowny i natychmiastowy.
Obecny kryzys miał miejsce w momencie funkcjonowania
gospodarki globalnej. O tym, że zjawisko globalizacji oraz dążenie do
tworzenia holdingów finansowych ma wpływ na przebieg współczesnych
kryzysów finansowych pisze M. Iwonicz-Drozdowska. „Globalizacja i
tworzenie holdingów finansowych będą miały wpływ głównie w fazie
załamania i w czasie prowadzenia działań sanacyjnych‖. W przypadku
wystąpienia kryzysu na rynku zagranicznym zachowanie i sytuacja
funduszy może wpływać destabilizująco na stabilność systemu finansowego
krajów, w których działają. Efektem umiędzynarodowienia rynków
finansowych instytucje finansowe próbują centralizować zarzadzanie
ryzykiem zwiększając bądź zmniejszając swoją aktywność na arenie
rynków lokalnych na rzecz rynków globalnych. Nieprawidłowa ocena
ryzyka może doprowadzić nierównowagi lokalnej.
W drugiej połowie XX wieku następuje dynamiczny wzrost
międzynarodowej wymiany towarów i usług, któremu towarzyszy
zwiększenie międzynarodowych
kapitałowych. Szybko rosną Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne
(BIZ), stając się dla wielu krajów czynnikiem napędzającym wzrost
gospodarczy. Kolejne kraje wprowadzają regulacje prawne ułatwiające
przyjmowanie inwestycji zagranicznych, zachęcając w ten sposób
inwestorów zagranicznych do inwestowania w danym kraju.
Zjawisko globalizacji może mieć charakter rynkowy, instytucjonalny
oraz korporacyjny a do najważniejszych czynników warunkujących
globalizację zalicza się postęp naukowo-techniczny, międzynarodową
konkurencję i politykę państwa. Następuje globalizacja rynków oraz
konkurencji wywoływana przez czynniki, takie jak:
1.Postęp technologiczny – szybka i sprawniejsza komunikacja,
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transport oraz więcej sieci informacyjnych łączących wszystkich w skali
globalnej. Dzisiaj technologie zmieniają się jak pogoda a długookresowe
prognozy mają podobny stopień niezawodności. Technologie
teleinformacyjne decydują o przewadze konkurencyjnej zarówno na
rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Nikt nie może przewidzieć nowej
przyszłości biznesowej.
2.Międzynarodowa integracja gospodarcza – mniej taryf, zmienne
stopy wymiany walut, więcej przepływu kapitału w skali światowej.
Globalna konkurencja, możliwości nowych rynków i zmieniające się
potrzeby odbiorcy wymuszają zasadniczą zmianę prowadzenia działalności
biznesowej.
3.Dojrzewanie rynków w krajach rozwiniętych – wolniejszy wzrost
krajowy, bardziej agresywny eksport, więcej regulacji.
4.Upadek komunistycznych i socjalistycznych reżimów – więcej
krajów połączonych z systemem kapitalistycznym i więcej prywatyzacji.
Globalizacja występuje w wielu dziedzinach życia. Jest to zjawisko
wielowymiarowe, które systematycznie się pogłębia i wszystko na to
wskazuje, że będzie kontynuowane.
W konsekwencji, czego tworzony jest nowy pogląd na świat
społeczno-gospodarczym, w którym istnieją rozwiązania dla świata
lokalnego, a w dalszym ciągu brakuje rozwiązań i norm regulujących świat
globalny. Proces globalizacji przebiega nierównomiernie, co sprawia
różnicę między rozwojem dziedzin życia, a szybkość rozwoju technologii
sprawia wyprzedzenie norm prawnych i administracyjnych.
1. D. Barney, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic! S.c., Warszawa 2008, s. 89.
2. A. Zorska, Korporacje transnarodowe, Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE,
Warszawa 2007, s. 17.
3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_finansowy (23.11.2013).
4. W.Szymański, Globalizacja: wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001, s. 119-120.
5. M. Iwonicz-Drozdowska, Kryzysy bankowe – zagadnienia ogólne, s. 4, 23.11.2013.

30

V Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів,
здобувачів і студентів
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Войтюк Р.І.
*Науковий керівник: Сова Ю.С., викладач
Волинський технікум Національного
університету харчових технологій
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ
В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
На сучасному етапі розвитку економіки аудит набув значного
поширення у світовій практиці. Аудит є обов'язковою частиною
цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни.
Потреба у гарантії достовірності, об‘єктивності та законності
фінансової звітності для широкого кола її користувачів зумовила
виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної
форми контролю. У той же час існую низка проблем, які потребують
першочергового розв‘язання.
У світовій практиці аудит набув значного поширення. Він є
обов'язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової
економіки кожної країни. Однак на сучасному етапі розвитку аудиту в
Україні постало багато проблем, які висвітлюються багатьма
науковцями, зокрема Ф.Ф.Бутинцем, Г.М. Давидовим, Н.І. Дорош,
М.В. Кужельним, О.А. Петрик, О.Ю. Редько, В.В. Сопком, В.О.
Шевчуком та іншими. Багато з них зазначають, що аудит як наука, вже
себе затвердив і за цією наукою майбутнє, але існує ще багато
невирішених питань.
Згідно з чинним законодавством аудит здійснюється з метою
визначення вірогідності звітності суб‘єктів господарювання, обліку,
його повноти і відповідності чинному законодавству і встановленим
нормативам.
Основною умовою якісного аудиту є взаємна зацікавленість
підприємства (фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в
особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні
реальності та достовірності обліку і звітності.
Проте, розвиток аудиту як науки та професійної діяльності в
Україні пов'язаний з розв‘язанням низки наступних проблем:
- недостатньо високий рівень кваліфікованості аудиторських
кадрів в Україні, що не сприяє поглибленню освоєння та подальшому
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розвитку ринку аудиторських послуг;
- недостатня кількість методичних розробок з аудиторського
контролю, спрямованих на регулювання діяльності аудиторів України,
оскільки обмеженість застосовуваних в аудиті прийомів та методів
тягне за собою неточність аудиторського висновку на міжнародному
рівні;
- проблема встановлення цін на аудиторські послуги саме в
частині методики їх визначення. Єдиної системи розрахунку вартості
аудиторських послуг в Україні не існує, тому аудитори часто
використовують власну систему формування ціни. Найчастіше така
система заснована на визначенні кількості відпрацьованих людиногодин або обсягу виконаних робіт, що призводить до зниження якості
наданих послуг.
- недостатній контроль за видачею ліцензій аудиторам;
- відсутність штрафів та покарань за недостовірність звіту
аудитора.
Аудит стає окремою складовою інфраструктури економіки
України, яка потребує відповідного регулювання. Для ефективнішого
регулювання аудиту в Україні слід забезпечити оптимальну
комбінацію державного, професійного та економічного механізмів
регулювання із поступовим послабленням першого. На нашу думку,
необхідно розробити кожній аудиторській фірмі внутрішні програми
їх діяльності, які становитимуть опис комплексного підходу до
організації технології та методики здійснення аудиту.
Оскільки актуальною проблемою аудиту є ціноутворення, її
вирішенням має бути формування співвідношення «ціна – якість».
Такий підхід, на нашу думку, надасть аудиторським фірмам сучасних
цивілізованих рис, забезпечить можливість залучення та збереження
клієнтів за рахунок не зниження ціни обслуговування, а підвищення
якості аудиту.
На основі вищевикладеного, ми вважаємо, що основними
напрямами розвитку аудиторської діяльності в Україні можуть стати:
1. Підвищення рівня кваліфікації аудиторів має вирішуватись
шляхом удосконалення системи контролю при отриманні сертифікатів
аудиторів та посилення державного контролю при проведенні
аудиторської діяльності.
2. Розробка та удосконалення комп‘ютерних програм щодо
роботи з аудиторською документацією сприятиме зменшенню
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завантаженості аудитора, а також дасть змогу розробити
багатофункціональну клієнтську базу.
3. Розроблення механізму ціноутворення на аудиторські послуги
на основі вивчення міжнародного досвіду з цього питання.
Поліпшення аудиту в Україні надасть змогу:
- уникнути шахрайства, помилок та грошових махінацій на
підприємствах;
- цілком та повною мірою проконтролювати сплату
підприємствами податків та отримати надходження додаткових коштів
до бюджету за рахунок виявлення підприємств, що частково або
повністю приховують результати своєї економічної діяльності;
- значно заощадити державні кошти, котрі витрачаються на
утимання контрольно-ревізійного апарату.
Поліпшенню якості аудиту в Україні сприятиме лише система
цілісних та комплексних заходів, які будуть спрямовані на розвиток
правового
поля
аудиту,
запровадження
якісної
системи
комп‘ютеризації аудиту, здійснення контролю над рівнем професійної
компетентності аудиторів та якості наданих послуг, забезпечення
реальної професійної незалежності аудитора.

УДК, 336.648
Врублевський Р.В., магістр,
Капля І.В., к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
СУТНІСТЬ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ В СКЛАДІ
СУКУПНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Процес розвитку підприємств супроводжується залученням
значних фінансових ресурсів, що пов'язано з використанням
різноманітних видів капіталу - власного, позиченого, залученого та
вимагає подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку їх
формування і руху.
Інфляційні процеси, зростання фінансових ризиків, загострення
конкурентної боротьби спонукає підприємців шукати ефективні
джерела фінансування та мінімізувати ризик його розміщення і
виникнення. Економічним пріоритетом підприємницької діяльності
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стало підвищення ринкової вартості підприємства за рахунок не тільки
власного, але й залученого капіталу. Це означає, що вартість та
ефективність використання капіталу дедалі більше набуває
пріоритетного значення серед показників фінансового стану
підприємства. Капітал як джерело фінансування активів стає однією з
стратегічних цілей управління та важливим об'єктом бухгалтерського
обліку.
Питання
формування
позикового
капіталу
знайшли
відображення в працях багатьох вчених: українських - І.А Бланка, Т.В.
Давидюк, І.В. Замули, С.Ф.Легенчука, Г.О. Кузнєцової, Г.П. Ляшенко,
О.О. Суярової; а також зарубіжних - М.А. Крестина, В. Лексиса,Н.В.
Наумової, Б.И. Герасимова, Л.В. Пархоменко, К.Ю. Циганкова.
Незважаючи на значні напрацювання, здійснені вченими,
зазначимо, що питанням місця позикового капіталу в складі капіталу
підприємства та його бухгалтерської природи приділяється
недостатньо уваги.
Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки для своєї
діяльності потребує залучення фінансового капіталу, що є джерелом
формування його майна. Діяльність підприємства безпосередньо
залежить від обсягу і структури його фінансового капіталу.
Джерелами формування капіталу можуть бути як власні
фінансові ресурси, так і позикові. Для більшості підприємств
основною частиною і базою усього фінансового капіталу є власний
капітал, але діяльність підприємства в системі ринкової економіки
неможлива без періодичного використання різноманітних форм
залучення позикових коштів. Позикові кошти займають досить вагоме
місце в структурі капіталу підприємства.
Використання позикових коштів є важливим питанням для
кожного підприємства і потребує виваженого підходу до визначення
потреби в них, вибору їх джерел та обсягів залучення.
Зазначимо, що в працях окремих науковців ведеться дискусія
щодо ототожнення залученого капіталу та позикового. Проте, ми
вважаємо, що залучений капітал, до складу якого належить
короткострокова кредиторська заборгованість за товари (роботи,
послуги), по заробітній платі і сплаті податків не належить до
позикового капіталу, оскільки підприємство не платить за неї відсотки
і вона є наслідком поточних операцій протягом року, тоді як
розрахунок вартості капіталу проводиться на рік для прийняття
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довгострокових рішень. Що стосується авансів, отриманих від
покупців (замовників) і поточної кредиторської заборгованості у
вигляді відстрочок платежів, наданих постачальниками і
підрядниками, векселів виданих тощо, такі статті, як і статті
заборгованості за виплатами заробітної плати, не можна кваліфікувати
як позиковий капітал. Поточні зобов'язання переважно становлять
пасивний еквівалент коштів в обороті, тобто розглядаються як
загальноекономічна категорія. Тобто, вважаємо за доцільне виділяти
окремо власний, позиковий та залучений капітал.
На сьогодні не існує єдиної точки зору щодо визначення
позикового капіталу підприємства. Кожен науковець дає своє
трактування поняттю «позиковий капітал» і характеризує його по
своєму.
В економічному словнику доктора економічних наук, професора
С.В. Мочерного йдеться про те, що позиковий капітал − це грошовий
капітал власник якого надає його іншим особам на певний термін у
користування заздалегідь обумовлену плату у вигляді процента.
Позиковий капітал є відокремленою формою промислового капіталу,
він формується із тимчасово вільних коштів, які утворюються в
процесі обороту продуктивного та торгового капіталу із трудових
заощаджень населення та інших джерел [3].
Романенко О.Р. називає позиковий капітал позичковий і
стверджує, що це − грошові кошти власника, призначені для надання
кредиту на принципах зворотності та платності у розмірі процентів до
суми боргу. Джерелом позичкового капіталу є чимчасово вивільнені
кошти різних підприємств, організацій та фізичних осіб,
акумульованих в кредитній установі. Позичковий капітал створюється
в результаті неспівпадання часу продажу товарно-матеріальних
цінностей та послуг з їх покупкою, придбанням [6].
Автори Крамаренко Г.О. та Чорна О.Є. вважають, що чільне
місце в інфраструктурному забезпеченні ринку посідає позичковий
капітал сфери обміну та установи, що здійснюють його
функціонування. На їх думку позичковий капітал − це грошовий
капітал, що надається в позику його власником іншому власникупідприємцю на певний час, на умовах повернення, за плату у вигляді
процента [1].
Бланк И.А. характеризує позиковий капітал як кошти або інші
майнові цінності, що залучають для фінансування розвитку
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підприємства, на поворотній основ
Колектив авторів Наумова Н.В, Герасимов Б.И, Пархоменко Л.В
вказують на те, що позиковий капітал являє собою вартість,
інвестовану в грошові кошти або інші цінності, що залучаються на
основі їх повернення з метою фінансового розвитку підприємства [2].
Науковці Онисько С.М. і Марич П.М. називають позиковий
капітал «залученими джерелами» тобто грошовими ресурсами, які не
належать підприємству, однак в результаті функціонування діючої
системи розрахунків знаходяться у його користуванні [5].
Згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
позиковий капітал − це заборгованість підприємства, що виникла
внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до
зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні
вигоди [4].
Отже, виходячи із проведеного аналізу та наведених
характеристик в своїй праці будемо використовувати термін
"позиковий капітал".
Вивчення суперечливого для бухгалтерського обліку поняття
"позиковий капітал" дозволяє сформувати позицію, що позиковий
капітал необхідно визначати як частину капіталу підприємства, що є
одним з джерел фінансування його діяльності, накопичений шляхом
укладання договору позики, та який формується у вигляді грошових
коштів, що використовуються для здійснення господарської діяльності
та отримання прибутку.
1. Бланк И.А. Управление формированием капитала / И.А. Бланк. - К.: Ника-Центр,
2000. - 512 с.
2. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент. / Г.О.Крамаренко, О.Є.
Чорна. − Київ: Центр учбової літератури, 2009. − 520 с.
3. Наумова Н.В. Эфективное управление капиталом и источниками его покрытия на
промышленых предприятиях региона: монография / Н.В. Наумова, Б.И. Герасимов,
Л.В. Пархоменко. - Тамбов : ТГТУ, 2004. - 104 с.
4. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» затверджене Наказом Мінфіну України від 07.02.2013 N 73
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
5. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємства / С.М.Онисько, П.М.Марич. −
Львів: «Магнолія Плюс», 2006. − 367 с.
6. Романенко О.Р. Фінанси / О.Р.Романенко. − К.: Центр учбової літератури, 2009. −
312 с.
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7. Экономический
словарь
[Електронний
ресурс].
http://abc.informbureau.com/html/eaieoae_caaiiue.html.

–

Режим

доступу

УДК, 657.411
Врублевський П.В., магістр,
Капля І.В., к.е.н., доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ЙОГО
ОСОБЛИВОСТІ
Власний капітал відіграє важливу роль у створенні та розвитку
підприємства оскільки є головною економічною базою всього процесу
діяльності і основою для початку та продовження господарської
діяльності будь-якого підприємства.
Власний капітал є одним із найістотніших і найважливіших
показників, що виконує такі функції: самостійності і влади;
відповідальності і захисту прав кредиторів; довгострокового
кредитування;
фінансування
ризику;
кредитоспроможності;
компенсації понесених збитків; розподілу доходів і активів.
Історичні засади виникнення та розуміння сутності власного
капіталу вимагають розглядати його також у нерозривному зв‘язку з
історичним генезисом наукової думки фахівців з бухгалтерського
обліку. Необхідно підкреслити, що проблемою визначення облікової
сутності власного капіталу займалися багато визначних науковців,
серед яких французький вчений Шарль Пангло, німецький вчений
І.Шер, представники італійської школи Н.д‘Анастасіо та Дж.Чербоні,
англійські вчені Є.Купер і Т.Вальтон, російський професор
Я.В.Соколов, вітчизняні професори В.В.Сопко, Ф.Ф.Бутинець та інші
провідні українські вчені. При цьому, всі дослідники по-різному
трактували поняття капіталу як облікової категорії.
Розгляд поняття ―власний капітал‖ в обліковій літературі дає
підстави стверджувати про дискусійність та неоднозначність його
визначення. Це зумовлено наявністю п‘яти теорій капіталу (теорія
власності, теорія господарської одиниці, теорія залишкового капіталу,
теорія підприємства, теорія фонду) і, відповідно, різним трактуванням
природи капіталу.
Згідно Національного положення (стандарту) бухгалтерського
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обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого
Наказом Мінфіну України від 07.02.2013 N 73 поняття ―власний
капітал‖ трактується як частка в активах підприємства, що
залишається після вирахування його зобов‘язань [3].
На думку проф. Т.А. Бутинця власний капітал – це залишковий
інтерес в активах підприємства після вирахування зобов‘язань. Проф.
В.В. Сопко власний капітал розглядає як власні джерела підприємства,
які без визначення строку і повернення внесені засновниками або
залишені ними (засновниками) на підприємстві [1,4].
Проф. М.Т. Білуха пише, що власний капітал визначається
вартістю майна суб'єкта господарювання, тобто чистими активами
(різниця між вартістю майна і позиковим капіталом), і складається зі
статутного, додаткового й резервного капіталу, нерозподіленого
прибутку та цільових (спеціальних) фондів. Тобто, на відміну від
П(С)БО та попередніх точок зору, власний капітал визначається не за
залишковим принципом, а за формальною ознакою (порядком
формування, або за порядком відображення в обліку та звітності) [5].
В цілому погляди на власний капітал можна розділити на три
частини: визначення власного капіталу як суми вкладеного капіталу
засновниками і накопиченого капіталу в процесі діяльності
підприємства, як чисту вартість майна або різниці між активами і
зобов‘язаннями підприємства та погляд крізь призму ―теорії
власності‖ як обсяг прав та інтересів власника фірми.
Залишковий підхід визначення власного капіталу вказує не на
економічну суть власного капіталу, а лише на спосіб визначення його
величини. Цим можна визначити сукупну величину власного капіталу,
але не можна одержати інформацію про його структуру і величину
складових частин. Тому, зважаючи на економічний та правовий зміст
власного капіталу, та для більш зрозумілого окреслення окремих його
складових частин, визначення власного капіталу можна сформулювати
таким чином: власний капітал є власним джерелом відтворення
активів, який відображає обсяг прав і інтересів власників і має бути
представлений інвестованим та накопиченим капіталом.
Власний капітал в обліку має свою класифікацію. Згідно Наказу
Мінфіну від 07.02.2013 р. №73 Про затвердження Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності" (далі ПСБО 1) структура власного капіталу
підприємства на має вигляд:
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Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал [3].
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку визначають
власний капітал як частку активів підприємства, що залишилася після
вирахування всіх його зобов'язань, і поділяють його на дві частини:
авансований капітал (contributed capital) і реінвестований
(нерозподілений) прибуток (retained earnings) [2].
Узагальнюючи національний і міжнародний досвід власний
капітал у цілому формується за допомогою двох складових вкладеного
(зареєстрований, інвестований) та накопиченого (незареєстрований,
нерозподілений, додатковий) капіталу. Тобто капітал можна розділити
на дві частини:
вклади (інвестиції засновників) – частка засновника
(акціонера) у статутному капіталі підприємства, яка виконує функції
відносин власності, управління підприємством;
додаткові внески – частка учасника в інших формах власного
капіталу – резервному, чи іншому виді та нерозподіленого прибутку,
який реінвестований в бізнес.
Проте незалежно від того, хто і як трактує ті чи інші складові
частини структури власного капіталу, його загальні розміри, що
відображаються у звітності, залежать від реальної оцінки активів,
об'єктивності облікових даних щодо розрахунків з кредиторами та
державою.
Розмір власного капіталу підприємства залежить від багатьох
факторів, серед яких можна виділити такі:
• інвестиції (призводять до збільшення власного капіталу);
• прибутки, отримані в результаті діяльності (збільшують розмір
власного капіталу);
• вилучення частки засновником (зменшує розмір власного
капіталу);
• витрати, пов'язані з використанням власного капіталу (виплата
дивідендів, покриття раніше отриманих збитків тощо).
Наявність власного капіталу є умовою створення та розвитку
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бізнесу. Власний капітал є власним джерелом відтворення активів,
який відображає обсяг прав і інтересів власників і має бути
представлений інвестованим та накопиченим капіталом.
Він має свою структуру, що відображається в обліку на
рахунках: зареєстрований капітал, капітал у дооцінках, додатковий
капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) , вилучений капітал, неоплачений капітал.
Розміри власного капіталу для зовнішніх користувачів
інформації є мірилом щодо відповідальності підприємства і захисту
прав кредиторів. Тому величина власного капіталу є дуже важливим
елементом
процесу
діяльності
підприємства
та
системи
бухгалтерського обліку.
1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для студ. спец. ―Облік
і аудит‖ вищих навч. закладів] / Ф. Ф. Бутинець. – [6-те вид., доп. і перероб]. –
Житомир: ПП ―Рута‖, 2005. – 756 с.
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1). Подання фінансової
звітності [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_013.
3. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджене Наказом Мінфіну України від 07.02.2013 N 73
[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
4. Сопко В. Бухгалтерський облік : [навч. посібник] / В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Щирба, М.
Бенько. – Тернопіль: Астон, 2005. – 496 с.
5. Чухно А.А. Капітал, кредит, процент, їх сутність і роль в економіці / А.А. Чухно //
Фінанси України. – 1997. – № 9. – С. 5-12.

УДК 657
Галиева Н.В, ст. гр. 1119
*Научный руководитель: Якимова Ю.М., ст. преподаватель
Международный университет «МИТСО»
МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
Себестоимость продукции является одним из основных и
важных показателей работы производства. Уровень себестоимости
связан с объемом и качеством продукции, использованием рабочего
времени, сырья, материалов, оборудования, расходованием фонда
оплаты труда и т. д.
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Исследования,
посвященные
проблемам
себестоимости
продукции и управления ею нашли свое отражение в работах таких
ученых: И.Б. Гусевой, М.К. Ерижева, В.Э. Керимова, С.А. Котлярова,
В.П. Кустарева, В.Г. Лебедева, А. Мицкевича, К. Редченко, В.
Савчука, Г.А. Соколовской, И. Трояна, Г.И. Хотинской, В.Н. Дормана,
Т.С. Близнюка, К.Уорда и других авторов. В работах В. Баранчеева, К.
Клейменова, В. Савчука, Г.И. Хотинской, Дж.К. Шанка, В.
Говиндараджана, Р. Каплински, Р. Каплана, Д. Нортона, М. Портера,
A.A. Томпсона, Дж. Стрикленда и других уделяется внимание
управлению затратами на основе концепции цепочек ценностей.
Калькуляцией себестоимости продукции называют исчисление
затрат в денежном выражении на производство и дальнейшую
реализацию продукции, услуг и работ. Существуют следующие
методы калькуляции, применяемые на промышленных предприятиях,
а именно: нормативный, попередельный, попроцессный (простой) и
позаказный. Также на некоторых предприятиях используется
обезличенный (котловой) учет понесенных затрат, с целью
уменьшения материалоемкости и трудоемкости учетных работ.
Применение обезличенного (котлового) метода учета на
практике нецелесообразно экономически на промышленных
предприятиях. Тем не менее когда речь заходит об организациях,
которые выполняют какие-либо определенные работы или оказывают
какие-либо определенные услуги, то именно котловой метод учета
затрат является наиболее подобающим для них. Вышеозначенный
метод учета применяется в основном на производствах с
механической обработкой и сборкой деталей и изделий в целом:
технологический процесс производства между цехами тесно
взаимосвязан, а готовую продукцию выпускает только один цех,
который является последним в технологической цепочке.
Производственные затраты подсчитывают и группируют
вначале по цехам, после чего суммируют в целом по предприятию и
производят расчет единицы себестоимости продукции по сумме
фактических затрат всех цехов.
Позаказной метод применяют в индивидуальных и
мелкосерийных производствах, а именно при постройке корабля,
изготовления турбины и других.
Попередельный метод применяется в промышленных отраслях,
в которых обрабатываемое сырье последовательно проходит
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несколько самостоятельных фаз обработки - переделов. За
исключением последнего, каждый последующий передел представляет
собой очередную законченную фазу обработки, в результате которой
предприятие получает полуфабрикат собственного производства, а не
конечный продукт. Такие полуфабрикаты используются не только на
последующих переделах собственного производства, но и
предлагаются на реализацию сторонним предприятиям, в качестве
комплектующих изделий и полуфабрикатов. Попередельный метод
учета затрат, как правило, применяется в металлургии,
деревообрабатывающей и других отраслях хозяйства, для которых
технологический процесс производства продукции разделен на четко
обозначенные отдельные фазы, при которых обрабатывается исходный
материал. Производственные затраты по изготовлению продукции на
такого вида производствах учитываются однородности изделий,
статьям калькуляции и переделам.
Нормативный метод учета производственных затрат позволяет
предотвращать
или
минимизировать
(по
возможности)
нерациональное расходование материальных, трудовых и финансовых
ресурсов предприятий, который в том числе показывает имеющиеся
резервы в производстве. В своей основе этот метод содержит
технически обоснованные расчетные величины затрат рабочего
времени, денежных и материальных ресурсов на единицу продукции,
услуг и работ. Процессы определения нормы производственных затрат
являются одним из важнейших инструментов оптимизации и
управления производством. Они отражают организационный и
технический уровень организации процессов и развития предприятия,
влияют на его экономику, и, в конечном счете, на финансовый
результат деятельности. Преимущество нормативного метода учета в
том, что он дает возможность предварительного контроля и
корректировки производственных затрат, и, фактически отвечает
большинству требований управленческого учета. Данный факт
говорит о критической важности правильной и своевременной учетной
информации.
Попроцессный метод учета затрат на производство состоит в
следующем: прямые и косвенные затраты, как правило, учитываются
по статьям калькуляции на весь объем выпускаемой продукции.
Средняя себестоимость единицы продукции определяется делением
всей суммы понесенных и учтенных затрат за отчетный период на
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количество произведенной продукции за тот же период. Этот метод
учета затрат может использоваться в случае, когда совпадают объекты
учета затрат и объекты калькулирования. Номенклатура статей
калькуляции на таких производствах, как правило, не включает в
статью «Сырье и материалы». Фактически все затраты являются
прямыми и формируются по экономическим элементам. Как правило,
отсутствует незавершенное производство.
Следует отметить такие системы учета как «директ-костинг» и
«стандарт-кост». В управленческом бухгалтерском учете может
осуществляться такой подход к калькуляции себестоимости, при
котором по носителям затрат планируют и учитывают неполную, т.е.
ограниченную себестоимость (включает только прямые затраты).
Такая себестоимость исчисляется на основе только производственных
расходов, т.е. расходов, связанных исключительно с производством
продукции (работ, услуг), даже если таковые являются косвенными. В
каждом конкретном случае полнота включения затрат в себестоимость
будет разной. Для данного подхода характерно то, что некоторые из
издержек, имеющие отношение к производству, а также к реализации
продуктов производственной деятельности, могут не включаться в
калькуляцию, а будут возмещены общей суммой из получаемой в
будущем выручки. В этом состоит сущность системы учета неполной
себестоимости.
Суть «директ-костинга» состоит в следующем: себестоимость
планируется и учитывается исключительно в части переменных
затрат, т.е. лишь переменные издержки могут исчисляться и
распределяться по носителям затрат. Оставшаяся часть издержек (это
конечно же постоянные расходы) собирается на отдельном счете, в
калькуляцию напрямую не включается и периодически списывается на
конечные финансовые результаты, т.е. учитывается при расчете
прибылей и убытков организаций и предприятий за отчетный период.
По переменным расходам оцениваются также как складские остатки
(запасы), так и величина незавершенного производства.
При практическом применении системы «директ-костинг» на
первых этапах в себестоимость включаются лишь прямые расходы, а
любые виды косвенных расходов списываются непосредственно на
финансовый результат. Отсюда и происходит само название системы «direct-costing» (система учета прямых затрат). На более поздних
этапах система «директ-костинг» трансформировалась в такую
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учетную систему, при использовании которой себестоимость
произведенных расходов рассчитывается не только по прямым
переменным расходам, но и по прямым постоянным расходам.
Достаточно
широко
применяется
в
отечественной
экономической практике нормативный метод. Он соответствует
широко применяемой в западном мире системе «стандарт-кост». Эта
система состоит из стандартов (норм) на затраты труда, материалов,
накладных расходов, а также разработанных на их основе стандартных
калькуляций. Сумма фактически понесенных затрат подразделяется на
стандарты и отклонения от стандартов. Это делается для контроля и
управления процессом формирования фактической себестоимости.
УДК 657.24
Гардабура Г.І., ст. гр. 31.12
*Науковий керівник: Гайдук І.О., ст. викладач
Львівська комерційна академія
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ
ДОКУМЕНТІВ В УКРАЇНІ
Бухгалтерський облік фіксує факти здійснення господарських
операцій, що відбуваються на підприємстві, відображаючи їх в
документах.
Бухгалтерські документи – це письмове свідоцтво про
здійснення господарської операції.
Значна кількість господарських операцій на підприємстві
спонукає до застосування великої кількості форм документів зі
значним обсягом інформації, що ускладнює процес їх реєстрації,
сприйняття та аналізу даних. Тому чільним місцем в обліковій
політиці підприємств є питання вдосконалення бухгалтерських
документів.
Удосконалення бухгалтерських документів — це складний
процес, що потребує від працівників бухгалтерії постійної копіткої
творчої роботи. Процес удосконалення бухгалтерських документів має
бути чітко скоординованим і відображатись у конкретних заходах підприємства стосовно його облікової політики.
В Україні можна виділити три форми удосконалення
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бухгалтерських документів: централізована; децентралізована;
змішана.
За централізованої форми вдосконаленням бухгалтерських
документів займаються державні органи — Міністерство фінансів та
Державний комітет статистики України. Результатом діяльності цих
органів з удосконалення бухгалтерських документів і звітності є
розробка нових та вдосконалення чинних форм документації. Значна
кількість зразків документів необхідних для облікової роботи
відображена в альбомах типових форм первинного обліку з вказівками
щодо їх застосування та заповнення.
Децентралізована
форма
вдосконалення
бухгалтерських
документів реалізується в системі міністерств, відомств, підприємств.
За змішаної форми вдосконаленням бухгалтерських документів
можуть займатись на госпдоговірних умовах залучені спеціалісти та
науковці з науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів,
конструкторських бюро, юридичні та фізичні особи.
Робота
з
удосконалення
бухгалтерських
документів
децентралізованої та змішаної форм не має загальнодержавного
значення тому, що вона носить суто локальний характер,
обмежуючись одним відомством, галуззю, а то й окремим
підприємством.
Незалежно від рівня використання побудова документів має
бути завжди раціональною: документи повинні бути зручними і
змістовними, складатись і опрацьовуватись у стислі строки,
використовуватись у різних галузях економіки. Тому основним
завданням працівників обліку є спрощення і скорочення кількості
форм документів.
Вдосконалення
бухгалтерських
документів
в
Україні
здійснюється через стандартизацію, типізацію та уніфікацію.
Стандартизація документів - це розробка раціональніших форм і
розмірів документів із чітко визначеною системою розміщення
реквізитів. В Україні застосовуються в основному стандартні
документи, що спрощує і полегшує технологію їхньої обробки, знижує
собівартість та підвищує якість обліку.
Типізація документів — це розробка й застосування бланків
документів, придатних для оформлення однорідних операцій у різних
галузях економіки.
Уніфікація — це створення документа, який за своїм змістом і
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формою може бути використаний для оформлення багатьох
господарських операцій у всіх чи принаймні в кількох галузях
економіки. Уніфікація сприяє скороченню кількості первинних
документів, але збільшує час їх опрацювання, а тому уніфіковані
документи ще не набули великого поширення.
Отже, одним з основних завдань працівників обліку є
вдосконалення бухгалтерських документів, зменшення кількості форм
первинних документів шляхом розробки типових, уніфікованих
документів раціональної структури з метою їх використання у
багатьох галузях економіки України.

УДК 336.225(477)
Горецька А.В.
*Науковий керівник: Панченкова Ю.В., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСИТЕМИ
АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки актуальним
залишається питання створення оптимальних умов для розвитку
підприємницької діяльності. Відомо, що адміністрування податків і
зборів є однією з найважливіших ознак держави та необхідною
умовою її існування. Адміністрування (від англ. "administration")
означає управління, організація, виконання, здійснення, нагляд
(контроль); у широкому розумінні, це - організаційно-розпорядча
діяльність керівників і органів управління, що здійснюється шляхом
наказів і розпоряджень.
На даний час в Україні за різними об‘єктивними і суб‘єктивними
причинами майже усі податки сприймаються негативно та піддаються
критиці, але найгостріші дискусії точаться довкола справляння
податку на додану вартість (далі – ПДВ). Основна проблема
адміністрування ПДВ лежить в законодавчій площині і податковому
судочинстві.
Проблеми адміністрування ПДВ та шляхи їх вирішення є
об‘єктом дослідження багатьох вітчизняних науковців, серед яких: Н.
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Бодряга, І. Вакуліч, І. Крайнікова, Б. Кривоберець, А. Мороз, А.
Нікітішина, О. Червінська та інші.
Питання автоматизації подання податкової звітності як способу
уніфікації камеральних перевірок розглянули Сухоруко О. В.,
Свідзинська Т. І. [5]. Автори не обійшли увагою і проблеми
адміністрування ПДВ та вказали можливі способи їх уникнення.
Метою роботи є визначення основних напрямів вдосконалення
системи адміністрування податку на додану вартість відповідно до
Податкового кодексу України
Податок на додану вартість характеризується фіскальною
важливістю та належить до основних бюджетоутворюючих платежів.
Реєстрація особи як платника податку на додану вартість та
анулювання такої реєстрації регулюються статтями 180-184
Податкового кодексу України. Ці процедури відбуваються у порядку,
встановленому Наказом Міністерства фінансів України від 07.11.11 р.
№ 1394 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників
податку на додану вартість», затвердженим у Мінюсті України
29.11.12 р. за № 1369/20107.
Відповідно до п. 181.1 ст. 181 Кодексу та п. 3 розділу ІІІ
Положення під обов‘язкову реєстрацію як платника податку на додану
вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з
постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з
розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або
глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі
протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000
гривень (без урахування податку на додану вартість) [2].
Однією з основних проблем сьогодні є негативне сприйняття
податку. Відомо, що ПДВ є непрямим податком на споживання, а отже
має бути нейтральним до виробника. Якщо це так, то природно
виникає питання щодо причин негативного ставлення і сприйняття
податку. Адже це впливає на ефективність його стягнення.
Одну з головних причин такого ставлення вбачають у складності
механізму обчислення, і як наслідок цього нерозуміння (або
спотворення розуміння) економічної сутності (змісту) цього податку.
Правильнее розуміння суті ПДВ має не лише теоретичне
значення, а й практичні наслідки. Імідж податку, сформований на
основі його викривленого трактування, призвів до неправильного
сприйняття податку платниками. Пошук шляхів вдосконалення
47

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

системи адміністрування ПДВ вимагає продовження наукових
досліджень засад функціонування цього податку з метою донесення до
практиків вірного трактування податку та розуміння механізму його
функціонування. Є актуальними та будуть такими і надалі роз‘яснення
Міністерства доходів і зборів України, Мінфіну та інших органів і
служб щодо питань справляння ПДВ [3].
База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг
визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не
нижче за звичайні ціни, визначені відповідно до ст. 39 Кодексу, з
урахуванням загальнодержавних податків і зборів.
У цілому визначення бази оподаткування податком на додану
вартість відповідає вимогам статей 72 — 78 Директиви Ради
2006/112/ЄС.
Багато дискусій виникає стосовно проблеми необґрунтованості
ставок податку. Як відомо причиною високої ставки податку на
додану вартість є те, що цей податок є основним бюджетоформуючим
інструментом податкової політики держави. Потрібно враховувати, що
ціна продукції занадто завищена шляхом додавання ПДВ призводить
до обмеження споживання продукції. В цьому аспекті надходження до
бюджету не збільшуватимуться. І навпаки при помірних ставках
податку та збільшенні споживання продукції, навіть при занижених
ставках, надходження до бюджету зростатимуть.
Як напрям вирішення проблеми справляння та вдосконалення
системи адміністрування ПДВ, вважаємо за необхідне визначити та
обґрунтувати оптимальну величину базової ставки.
Так як в Україні встановлено єдину ставку податку, розвитку
набула проблема регресивності щодо оподаткування доходів
населення. Ця проблема не є суто українською й обумовлена самою
природою данного податку. Вона полягає в тому, що у структурі
витрат бідніших верств населення частка ПДВ є вищою, ніж у доходах
заможних. Регресивність і соціальна несправедливість податку може
бути подолана диференціацією ставок щодо різних груп товарів або
зниженням існуючої ставки.
Більшість країн, які застосовують ПДВ у своїх податкових
системах, запровадили комплекс заходів щодо мінімізації негативного
впливу цього податку на добробут населення. Зокрема, в ЄС
використовується три режими оподаткування залежно від соціальної
значимості товарів (відповідно до Директиви Ради 2006/112/ ЄС про
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спільну систему податку на додану вартість від 28 листопада 2006 р.)
[5]:
– товари широкого вжитку – стандартна ставка не менше 15%;
– товари розкоші – підвищена ставка;
– соціально важливі товари і послуги (харчова продукція,
фармацевтична, послуги бібліотек тощо) – за зниженою ставкою – не
менше 5% .
На нашу думку, такий підхід є раціональним і може бути
визначений як один із шляхів вдосконалення системи адміністрування
податку на додану вартість в Україні.
Вважаємо, що при визначенні напрямів удосконалення системи
адміністрування ПДВ в Україні необхідно уважно і детально
проаналізувати недоліки діючого механізму адміністрування даного
податку, оскільки роль ПДВ у формуванні Державного бюджету є
провідною, а недоотримання надходжень від цього податку та його
незаконне відшкодування з бюджету може порушити фінансову
безпеку держави.
Заходи, спрямовані на удосконалення системи адміністрування
ПДВ, повинні враховувати як інтереси держави в особі податкових
органів, так і платників податків та бути націленими на підвищення
ефективності функціонування цього податку, на його фіскальній
достатності та справедливості.
1.
2.

3.

4.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Економічний аналіз у діяльності органів державної податкової служби. Частина 1.
«Аналітична складова у діяльності органів державної податкової служби
України» : Навч. посібник для слухачів проф. прогр. Підвищення кваліфікації /
ДПС України; Упоряд. І. С. Санжаревська, Н. В. Нечай. – К. : ДП «ІВЦ ДПА
України», 2011. – 336с.
Кміть В. М. Вдосконалення механізму адміністрування ПДВ як запорука
фінансової безпеки України [Текст] / В. М. Кміть // Економіка та управління
підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: Збірник
наукових праць. – 2008. – №2(2). – С. 113-123.
Про спільну систему податку на додану вартість: Директива Ради 2006/112/ ЄС
від
28.112006
р.
/
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_928
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УДК 336.77.
Грицак А.О.
*Науковий керівник: Грубінка І.І., асистент
Львівський національний аграрний університет
РОЗВИТОК І РОЗУМІННЯ КРЕДИТУ ЯК
ФІНАНСОВОЇ КАТЕГОРІЇ
Поняття кредиту як економічної категорії розвивалося на протязі
багатьох століть, відомо, що перші кредитні взаємовідносини виникли
ще в стародавньому світі. Кредитні і депозитні операції проводились у
давніх Межиріччі, Греції, Римі. Їх суть полягала в отриманні грошей
на певний час під визначений відсоток. Першими установами, що
проводили такі операції стали храми. Вони здійснювали цю діяльність
ще у IV столітті до н.е.
В епоху Середньовіччя кредит у формі і розумінні звичному для
нас виник у великих торговельних центрах: містах Ганзи (Гамбург,
Кельн, Магдебург та ін.), а також італійських містах-державах Генуї та
Венеції. В ті часи він асоціювався насамперед з величезними
процентами – лихвою і відповідною діяльністю – лихварством.
Історичними етапами з‘ясування сутності кредиту стали:
- ототожнення кредиту з довірою кредитора до боржника;
- кредит, як мінова вартість, що складається з двох частин –
передачі цінностей та їх повернення;
- кредит, як тимчасове користування позичальником цінностями
кредитора;
Лише пізніше кредит стали ототожнювати з механізмом
взаємодії з економічним середовищем, що відповідає сучасним
уявленням про механізм реалізації кредитних відносин. Водночас
більша увага стала приділятися саме грошовій формі кредиту, тоді як
товарна відійшла так би мовити на другий план.
- єдина теорія кредиту як повністю розкривала всю суть його як
економічної категорії не існує і дотепер;
- розроблені натуралістична, капіталотворча чи марксистська
концепції не охоплюють повністю кредиту як явища. На нашу думку,
вони відображають лише окремі сторони і властивості цієї категорії;
- так, творці капіталотворчої теорії акцентують свою увагу на
властивості кредиту стимулювати виробництво;
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- прихильники натуралістичної відзначають перш за все товарну
природу кредиту, недостатньо приділяючи уваги його грошовій формі;
- марксисти вивчаючи кредит, звертали увагу перш за все на
його рух в економіці і вплив цього руху на такий фактор виробництва
як трудові ресурси та трудові відносини.
Отже, кредит є складною фінансовою категорією, що активно
досліджується вченими-економістами. Незважаючи на всі ці
дослідження єдиного трактування щодо визначення кредиту як
фінансово-економічного явища досі не має, що вказує на подальшу
потребу глибокого аналізу сутності кредиту, в першу чергу через
дослідження кредитних відносин.
УДК 336.77:631.11
Грубінка І.І.
*Науковий керівник: Онисько С.М., професор
Львівський національний аграрний університет
ДЕЯКІ ЧИННИКИ ПОКРАЩЕННЯ
КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Одним з таких важливих джерел поповнення фінансових
ресурсів підприємства є позики кредитної системи. Однак діяльність
сільськогосподарські підприємств має ряд особливостей, які
підвищують її ризиковість. Відповідно це впливає на їх фінансовий
стан і кредитоспроможність. Тобто дані підприємства через об‘єктивні
обставини мають підвищену потребу у кредитних ресурсах і низьку
кредитоспроможність
для
їх
отримання.
Діяльність
сільськогосподарських підприємств є важливою для кожної держави і
особливо для України з її природними ресурсами, оскільки забезпечує
продовольчу безпеку країни, зайнятість сільського населення,
ефективне використання земельних ресурсів. Тому вдосконалення
кредитного забезпечення сільськогосподарських виробників має
важливе значення для функціонування економіки, впливає на
макроекономічну ситуацію, покращує соціальний розвиток села і
використання земельних ресурсів, виконує ряд інших важливих
завдань.
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Покращення кредитного забезпечення сільськогосподарських
підприємств має низку аспектів. Оскільки власне кредитне
забезпечення є комплексною категорією, складним взаємозв‘язком
його елементів. На нашу думку до таких елементів слід віднести:
- кредитний ринок;
- кредитну інфраструктуру;
- кредитний механізм;
- кредитоспроможність підприємства;
- державне регулювання і підтримку.
Саме в контексті цих складових повинен відбуватися процес
вдосконалення кредитного забезпечення, тому що вплив на кожну з
них неминуче призведе до зміни іншої і необов‘язково в бік
покращення. Тобто за основу потрібно брати комплексний підхід,
оскільки тільки він дозволить максимально врахувати всі чинники
впливу на кредитне забезпечення підприємств і домогтися найвищого
рівня його покращення.
Більш детально, ми хотіли б зупинитися на такому елементі
кредитного забезпечення, як кредитний ринок, що є частиною
фінансового ринку де формується попит і пропозиція на такий товар
як позики. Одним з можливих шляхів вдосконалення цього ринку, в
контексті кредитування сільського господарства є сегмент
мікрокредитування – кредитування малого і середнього бізнесу.
Більшість кредитних установ, що діють у цьому сегменті зорієнтовані
на підприємства торгівлі, діяльність яких є більш рентабельною.
Особливо актуальним для України є питання кредитного забезпечення
фермерських господарств, оскільки їх кількість в нашій країні,
особливо в західних областях є досить значно(майже 50% від всіх
господарств). Тому важливим є розробка таких кредитних продуктів у
сегменті мікрокредитування, які б збільшили доступ до кредитних
ресурсів саме фермерських господарств. Крім розробки нових
продуктів пріоритетом повинні стати і вже існуючі методи
кредитування, що не досягли високого рівня розвитку в нашій державі,
зокрема факторинг. Факторинг є методом кредитування оборотного
капіталу господарства, він базується на викупі його прав вимоги щодо
покупців за певну винагороду (комісію). Для фермерських господарств
він є актуальним оскільки переважна більшість з них потребує
вкладень в оборотні засоби. Ми пропонуємо розробку кредитних
продуктів при мікрокредитуванні господарств, термін повернення
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згідно яких для відсотків за кредитом складав не менше 1.5 року для
тіла кредиту не менше 2 років.
Отже, основними напрямками вдосконалення кредитного
забезпечення через покращення кредитного ринку є розвиток сегменту
мікрокредитування і активне використання нових методів надання
кредитних ресурсів, зокрема факторингу.
УДК 657
Джула М.Р., ст.гр 411
*Науковий керівник: Полянська О.А., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ОЦІНКА БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ПОБУДОВУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Одним із головних положень обліку і контролю матеріальних
цінностей на підприємствах, господарствах АПК та і всього
господарського комплексу країни є їхня оцінка. Від того, наскільки
правильно вирішується це питання, залежить рівень ряду показників,
що характеризують діяльність підприємства, достовірність і реальність
формування в обліку і звітності інформації про майнове і фінансове
положення підприємства, результату його господарської діяльності,
складання калькуляції тощо.
Від того, як оцінені активи підприємства, залежить якість,
економічна цінність балансу будь-якого підприємства. Спосіб оцінки
господарських засобів є вирішальним при правильній організації
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Проблеми оцінки біологічних активів та її вплив на побудову
бухгалтерського обліку досліджували вітчизняні вчені, а саме Л.В.
Гуцаленко, Ф.Ф. Бутинець, В.М. Жук, В.С. Коміренко, М.Г. Михайлов,
В.Б. Моссаковський, Л.К. Сук, М.Ф. Огійчук та інші. Незважаючи на
значні наукові та практичні доробки вітчизняних науковцівекономістів, залишається ще багато проблемних питань, які
потребують детального вивчення й опрацювання.
Згідно з П(С)БО 9 „Запаси‖ [2], оцінка є одним із обов‘язкових
критеріїв визнання активу. Оцінка та амортизація довгострокових
біологічних активів, справедливу вартість яких на дату балансу
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достовірно визначити неможливо здійснюється відповідно до П(С)БО
7 ―Основні засоби‖ [1] та 28 ―Зменшення корисності активів‖ [3].
В економічній літературі оцінку розглядають як один з
елементів методу бухгалтерського обліку і як технічний засіб. У
сьогоднішніх умовах господарювання через ринкові процеси в
економіці нашої країни проблема оцінки стала не тільки обліковою, а і
фінансовою взагалі. У П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ встановлено
проведення оцінки біологічних активів за первісною та справедливою
вартістю[4].
Особливості оцінки біологічних активів залежать від способу їх
отримання:
1. біологічні активи, придбані за плату, оприбутковуються за
первісною вартістю, яка складається з витрат, фактично понесених
підприємством для їх одержання;
2. первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів
та активів, що одержані як внесок до статутного капіталу підприємства
дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат,
безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони
придатні для використання із запланованою метою;
3. первісною вартістю біологічного активу, переведеного до
складу довгострокових біологічних активів із складу поточних
біологічних активів, є його справедлива вартість, зменшена на
очікувані витрати на місці продажу, визначена на дату такого
переводу;
4. первісною вартістю біологічного активу, отриманого в обмін
на подібний біологічний актив, є справедлива вартість переданого
біологічного активу;
5. первісною вартістю біологічного активу, придбаного в обмін
на неподібний біологічний актив, є справедлива вартість переданого
біологічного активу, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів
чи їх еквівалентів, що належить до сплати (отримання) за обмінною
операцією;
6. додаткові біологічні активи при первісному визнанні
оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу.
З метою проведення оцінки біологічних активів рекомендується
створення на підприємствах діючих Комісій з визначення
справедливої вартості біологічних активів.
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Отже, щодо оцінки біологічних активів вважаємо найбільш
прийнятним спосіб визначення справедливої вартості біологічних
активів з використанням рівня інфляції. В результаті підприємство
матиме прибуток і не буде занижена загальна вартість біологічних
активів.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO7.aspx.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO9.aspx.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO28.aspx.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Наказ
Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790 // Все про бухгалтерський
облік. - 2007. - № 18. - С. 103-106.

УДК 657.1
Домбик О.М., аспірант
Львівська комерційна академія
ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМТВАХ ГОТЕЛЬНОРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Важливою складовою ефективної діяльності підприємств
готельно-ресторанного бізнесу є раціональна організація обліку
доходів і витрат, що є джерелом інформаційного забезпечення системи
управління. Тому особливе значення має вдосконалення організації чинної
системи обліку доходів і витрат діяльності досліджуваних підприємств.
Для правильної побудови системи обліку доходів і витрат на
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу необхідно виконати такі
завдання: сформувати облікову політику підприємства з врахуванням
організаційних особливостей діяльності; визначити центри витрат і
центри відповідальності; розробити носії первинної облікової
інформації та управлінську звітність; розробити методичні
рекомендації щодо групування витрат за статтями; вибрати метод
обліку витрат і калькулювання собівартості за основними видами
наданих послуг.
Питання організації бухгалтерського обліку на досліджуваних
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підприємствах вирішуються власником або уповноваженим органом
(посадовою особою) відповідно до чинного законодавства та
установчих документів. Підприємство самостійно затверджує правила
документообігу та технологію обробки облікової інформації, робочий
план рахунків і регістри аналітичного обліку, об'єкти та періодичність
проведення інвентаризації активів і зобов'язань і ін.
Послуги, що надають підприємства готельно-ресторанного
бізнесу, як правило, не обмежуються лише наданням місця для
проживання й організацію харчування. Вони можуть також
здійснювати декілька видів допоміжної діяльності: автостоянки,
транспортне обслуговування, дрібний ремонт одягу та взуття, прання
білизни, замовлення квитків на транспортні засоби або культурномасові заходи, організацію екскурсій тощо. Кожен з цих видів
діяльності може бути організаційно відокремленим і виконуватися
окремими структурними підрозділами. Для визначення ціни послуг і
результату діяльності кожного з підрозділів необхідним є окремий
облік доходів і витрат видів діяльності, не об‘єднуючи їх з доходами і
витратами номерного фонду.
Дохід від здійснення основної діяльності готельно-ресторанних
комплексів отримується у формі виручки від реалізації послуг, який
визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання
послуг та за умови, що можливо достовірно оцінити результат
здійснення даної операції.
З метою обліку та аналізу готельна послуга ідентифікується з
добою. Одиниця послуги (ліжко-доба) вважається наданою у повному
обсязі тільки після закінчення доби і, відповідно, в обліку дохід від
реалізації готельної послуги відображається не в день поселення гостя,
а на наступний день. Причому якщо гість поселився не на одну ніч, а
на декілька днів, дохід від реалізації відображається за кожну добу
окремо.
В основу організації обліку доходів підприємств готельноресторанного бізнесу покладено джерела формування доходу
(виручки) від операційної діяльності, а саме: дохід готельного
господарства – реалізація послуг із тимчасового розміщення
(проживання), бронювання місць/номерів, інші додаткові платні
послуги; дохід закладів ресторанного господарства – реалізація
продукції власного виробництва та реалізація покупних товарів й інші
додаткові платні послуги; дохід від діяльності підприємств торгівлі –
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реалізація товарів та послуг; дохід від реалізації послуг закладів розваг
тощо.
Слід враховувати, що більшість допоміжних структурних
підрозділів підприємств готельно-ресторанного бізнесу окрім
внутрішньої реалізації послуг можуть здійснювати реалізацію послуг
стороннім відвідувачам, тому таку суттєву особливість варто
враховувати під час побудови облікових регістрів з обліку доходів і
результатів діяльності.
Витрати суб‘єктів дослідження складаються в основному з
витрат: на оснащення номерного фонду готелів (крім тих, що
підлягають амортизації) та обслуговування клієнтів у номері; оплату
праці обслуговуючого персоналу, включаючи відрахування на
соціальні заходи; амортизацію будівель та обладнання; утримання
приміщень (електро-, водо-, теплопостачання, прання та прасування
білизни, абонентська плата за телефон тощо); ремонт номерного
фонду та ресторанних закладів і ін.
У системі обліку собівартість послуг підприємств готельноресторанного бізнесу формується на рахунку 23―Виробництво‖, до
якого доцільно відкривати окремі аналітичні рахунки, за підрозділами
відповідно до організаційної структури суб‘єкта господарювання
(готель, ресторан, хімчистка, перукарня, автостоянка тощо).
Витрати допоміжних підрозділів слід наприкінці звітного
періоду розподіляти і повністю списувати на витрати тих підрозділів,
роботу яких вони забезпечують. Метод розподілу витрат обирається
кожним підприємством самостійно, виходячи з характеру послуг, що
надаються підрозділом, способу їх вимірювання та оцінки витрат.
Таким чином, систематизація організаційних положень обліку
доходів і витрат від надання послуг за вказаними складовими дасть
змогу одержувати достовірну інформацію про результати діяльності
підприємств готельно-ресторанного бізнесу для системи управління.
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УДК 657
Дуганець Н.В., к.е.н., доцент,
Сливка І.А., магістр
Подільський державний аграрно-технічний університет
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Ефективне управління ресурсами сільськогосподарського
підприємства можливе за умови постійної наявності інформації про
асортимент, наявність на складах, вартість та ціна на підлягаючу
реалізації продукцію сільськогосподарського виробництва. В цьому
контексті головним постачальником означеної вище інформації є
система бухгалтерського обліку.
Питання, пов‘язані з обліком реалізації готової продукції,
висвітлювали вітчизняні й зарубіжні економісти. Найбільш ґрунтовно
проблеми обліку в бюджетних установах розглянуто в працях
вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, С.Ф. Голова,
В.І. Єфименка, І.В. Жиглей, М.В. Кужельного, В.Г. Линника, В.М.
Мурашка, Л.К. Сук, В.Я. Савченка, В.В. Сопка, а також зарубіжних
вчених: П.С. Безруких, Д. Блейка, Б. Нідлза, В.Ф. Палія та багатьох
інших. Однак залишається цілий ряд невирішених проблемних питань,
що вказує актуальність питання обраного для дослідження.
Погоджуємось із О. Фротером у тому, що ‖однією з ключових є
проблема забезпечення максимальної оперативності та достатньої
аналітичності вихідної інформації про витрати і доходи від реалізації
продукції рослинництва. Якщо необхідна інформація буде надана
споживачеві протягом короткого проміжку часу у достатньому обсязі
та у тому інформаційному зрізі, який його цікавить, то проблеми
забезпечення максимальної оперативності інформації для нього будуть
вирішені.
Якщо ж необхідну інформацію суттєво затримують або не
надають взагалі, то виникають значні труднощі як для самого
сільськогосподарського підприємства (воно втрачає позитивний імідж,
зазнає фінансових втрат), так і для покупців продукції рослинництва,
державних органів (зростають ризики неплатежів, можлива недооцінка
ситуації на ринку). Для забезпечення достатньої аналітичності
інформації її потрібно завчасно перевірити щодо відповідності
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сучасним вимогам: порівнянності, достовірності, дохідливості та
доречності.
Сира, незгрупована, належно не оформлена інформація про
витрати і доходи від реалізації продукції рослинництва може на
деякий час загальмувати процес первинної обробки аналітичної
інформації, призвести до помилкової оцінки здійснюваних
підприємством господарських процесів, занизити або завищити
витрати і доходи від реалізації продукції рослинництва.
Основною ж проблемою обліку витрат і доходів від реалізації
продукції рослинництва є проблема повноти та своєчасності їх
відображення у системі обліку. Найбільший відсоток витрат, що
залишається поза обліком, належить до витрат на оплату праці, тому
немає нічого дивного, що в науковому обігу з'явився термін «тіньова
зарплата». Джерелом коштів для покриття такої зарплати виступають
«тіньові доходи», які виникають за рахунок вартості необлікованої
реалізованої продукції‖ [1].
Із розвитком новітніх технологій, запровадженням на
нормативному рівні електронного підпису на документах про
відвантаження готової продукції з‘явилася можливість передачі
звітності до державних контролюючих органів зацікавлених осіб.
Також важливою рисою інформаційної системи обліку готової
продукції є можливість формувати велику кількість звітів,
розрахунків, проводити економічний, фінансовий аналіз діяльності
установи. Вартість і витрачений час на складання зазначених форм
незначні, що дає змогу повністю задовольнити інформацією
різноманітного характеру управлінський персонал, скласти прогнозні
розрахунки для прийняття ефективних рішень у сфері реалізації
готової продукції [2].
Комп‘ютери надають великі можливості щодо обробки,
зберігання й надання інформації про готову продукцію, при цьому
зростають вимоги щодо рівня кваліфікації працівників, необхідності
підготовки фахівців із знанням комп‘ютерної техніки. Використання
систем електронного документообігу при реалізації готової продукції
дасть змогу істотно прискорити проведення численних комерційних
операцій, скоротити обсяги бухгалтерської макулатури, заощадити час
співробітників і витрати підприємства, пов‘язані з укладанням
договорів, оформленням платіжних документів, наданням звітності в
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контролюючі органи, одержанням довідок від різних держустанов,
реєстрацією, ліцензуванням [2].
У 2013 році із процесами подальшого переходу на міжнародні
стандарти відбулися зміни як в класифікації доходів (змінився п.7
ПСБО 15 «Доходи»), так і, надалі, в Плані рахунків. Так, в журналі
‖Все про бухгалтерський облік‖ №79 від 28.08.2013р. зазначається
наступне: ‖Рахунок 70 ‖Доходи від реалізації‖ доповнили положенням
про те, що тут треба також обліковувати доходи від об‘єктів
інвестиційної нерухомості. Для цього слід застосувати субрахунок 703
‖Дохід від реалізації робіт і послуг‖. У п. 17 П(С)БО 14 ‖Оренда‖ теж
прописали, що до складу іншого операційного доходу відповідного
періоду належить доход від операційної орендти, крім доход від
оренди інвестиційної нерухомості. Судячи з усього, це положення
прописано для підприємств, одним із основних видів діяльності яких є
орендні операції [3]. Відсутність чіткого формулювання положень
нормативно-правових актів з обліку реалізації вносять невизначеність
у методику обліку відповідних операцій.
Отож, у результаті необхідно відмітити необхідність
виправлення ситуації із практикою в системі обліку ‖тіньових зарплат
у конвертах‖, що фінансується за рахунок «тіньових доходів» за
рахунок вартості необліченої реалізованої продукції. На практиці
необхідно провести підписку на журнали чи газети на зразок ‖Все про
бухгалтерський облік‖, оскільки продовжуються зміни у нормативноправових актах на шляху переходу на міжнародні облікові стандарти.
1. Фротер О. Проблеми обліку реалізації продукції рослинництва та шляхи її
вирішення [Електронний ресурс] / Матеріали І Всеукраїнської заочної науковопрактичної конференції. «Актуальні питання сучасної економіки», 20-22 січня 2010
р.
–
Умань:
СПД
Сочінський,
2010.
–
Ч.3.
–
208 с.//
http://www.udau.edu.ua/assets/files/zbirniki/conference/Aktyalniputanniasychasnoiecono
miku_3_2010.pdf
2. Янчук Г.В., Майданюк О.М. Удосконалення обліку готової продукції та
її реалізації [Електронний ресурс] // http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Econo
mics/75644.doc.htm
3. Зміни у плані рахунків та інструкції про застосування плану рахунків // Журнал
‖Все про бухгалтерський облік‖. - №79.- 28.08.2013. – С.10-11.
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УДК 657(075.8)
Дутко І.Б., Оа-61
*Науковий керівник: Гнатишин Л. Б., к.е.н., доцент,
Львівський національний аграрний університет
ПЕРЕДУМОВИ ТА РОЛЬ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ
СУЧАСНИМ АГРОБІЗНЕСОМ
Аграрний сектор економіки відіграє визначальну роль у
забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки, суспільної
стабільності,
реалізації
експортного
потенціалу
держави.
Бухгалтерський обік в аграрному середовищі організовуються із
врахуванням специфіки, яка пов‘язана з використанням в
господарському процесі незамінних природно-біологічних чинників
виробництва. Зазначений аспект ставить специфічні вимоги до
галузевого бухгалтерського обліку як інформаційної системи, що має
проводити достовірну діагностику стану життєво важливих галузей
національної економіки.
Під системою бухгалтерського обліку в аграрному секторі
економіки України розуміється сукупність методологічних і
методичних засад взаємодії органів загальнодержавного і галузевого
управління, професійних громадських об‘єднань, суб‘єктів ведення
бухгалтерського обліку та користувачів бухгалтерської інформації в
процесі регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку,
передачі і використання його звітних даних.
Ведення бухгалтерського обліку здійснюють відповідно до
технологічного процесу виробництва. Суб‘єкти агробізнесу ведуть
свою діяльність в умовах, дещо відмінних від умов діяльності
підприємств інших галузей економіки. До специфічних особливостей
аграрного сектору економіки, які мають вплив на загальну будову та
зміст облікового процесу, відносяться:
- біологічна складова економічного процесу, відповідно до якої
саме родючий ґрунт, рослина і тварина, біологічні закони, за якими
вони існують, визначають технологію побудови бухгалтерського
обліку. Це зумовлено, насамперед, використанням природного
феномену, якими є придатні для здійснення сільськогосподарської
діяльності землі ─ унікальний, не відтворюваний, обмежений в
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просторі засіб виробництва і предмет праці; а також вплив
кліматичних умов на результати діяльності аграрних підприємств;
- сезонний характер виробничих процесів. Це обумовлює
відмінний від більшості промислових галузей порядок формування
оборотного капіталу і відтворення робочої сили. Оскільки
технологічний процес виробництва і реалізації сільськогосподарської
продукції займає кілька місяців, то забезпечити норматив обігових
коштів за рахунок власних джерел не тільки не можливо, але й
економічно не виправдано. Виникає потреба у залученні додаткових
коштів. Витрати здійснюють в одному звітному періоді, а готову
продукцію одержують в іншому. Калькулювання собівартості
продукції проводять один раз на рік станом на 31 грудня. Це
обумовлює нерівномірність навантаження облікових працівників
протягом року.
- соціальна складова і неоціненна суспільна значимість
сільськогосподарської продукції, що апріорі передбачає орієнтацію
аграрного бізнесу не стільки на отримання максимального прибутку,
як на провадження соціально орієнтованого підприємництва в
громадянському суспільстві, в основі якого, в першу чергу, лежить
задоволення життєвих потреб суспільства, забезпечення соціальної
стабільності і сталого розвитку сільських громад та підвідомчих їм
територій;
- місія забезпечення продовольчої, екологічної та енергетичної
безпеки, що вимагає здійснення активної інформаційної політики,
спрямованої на підвищення ефективності і конкурентоспроможності
виробництва та реалізацію Україною свого значного аграрного
експортного потенціалу.
Інформаційне забезпечення є одним із ресурсів підприємства і
належить до основних складових системи управління. Прийняття
виважених управлінських рішень можливе лише на основі інформації.
Без належного інформаційного представлення цих особливостей
аграрний сектор, як складова національної економіки, не зможе в
повній мірі забезпечити збереження та примноження унікальних
земельних та біологічних ресурсів, інвестиційної привабливості
суб‘єктів господарської діяльності і сільських територій,
конкурентоспроможності національного аграрного виробництва в
світовій господарській системі.
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УДК 336
Животягіна І.О., ст. гр. 5-го курсу
*Науковий керівник: Томашевський Ю.М., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
ВПЛИВ ПРОБЛЕМ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НА ЗМІНИ
ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРИВНІ
Валютний курс є одним з найголовніших макроекономічних
показників. Через курс національної валюти Центральний банк
впливає на стан платіжного балансу країни, а також використовує його
як інструмент монетарної політики. Валютний курс відображає
взаємодію національної та світової економік, регулює діяльність
багатьох економічних сфер. Проте зміни валютного курсу не завжди є
явищем позитивним і можуть призвести до непередбачуваних
наслідків у різні сфери економіки. На сьогодні ця проблема є досить
актуальна і потребує дослідження цієї проблеми та порівняння
теперішнього досвіду з попередніми роками.
В Україні криза банківської системи також стала наслідком
надмірної кредитної експансії. Високі темпи кредитування української
економіки стали можливими завдяки збільшенню сум зовнішніх
запозичень на світових фінансових ринках. Грошові ресурси за
межами країни за вказаний період були значно дешевшими, ніж на
внутрішньому ринку, тому банки нарощували свої борги.
Ураховуючи стабільну цінову ситуацію в країні, Національний
банк України в поточному році вжив комплекс заходів, спрямованих
на підтримку процесів економічного зростання шляхом стимулювання
кредитної діяльності банків. Зокрема, було знижено облікову ставку та
ставки за кредитами рефінансування, активно проводились операції з
підтримки ліквідності банківської системи через надання кредитів
рефінансування та операції з купівлі цінних паперів, запроваджено
гнучкіші вимоги до формування банками обов‘язкових резервів.
Також було удосконалено монетарні механізми та інструменти, у тому
числі було збільшено терміни можливої підтримки ліквідності банків,
а також підвищено дієвість облікової ставки.
Отже, за результатами проведеного дослідження щодо тенденції
змін валютного курсу гривні, для недопущення надмірних курсових
стрибків є необхідність:
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- посилення ролі НБУ в процесах курсоутворення шляхом як
активних валютних інтервенцій, так і підвищення жорсткості правил
торгівлі на валютному ринку;
- розвитку механізмів управління гнучким валютним курсом з
метою недопущення його різких стрибків і збереження оптимальної
динаміки реального обмінного курсу гривні шляхом зниження темпів
інфляції;
- зміни концепції регулювання руху капіталів у напрямі зняття
обмежень на приплив капіталу і посилення контролю за його
відпливом.
Для досягнення вищезазначених цілей першочерговими
заходами для стабілізації ситуації на валютному ринку необхідні такі
заходи:
- перехід до нового сценарію регулювання НБУ валютного
курсу, основними ознаками якого має стати концентрація зусиль на
створенні належних інституційно–організаційних умов для розвитку
ринкових засад курсоутворення, раціональнішого використання
валютних коштів, посилення мотивації суб‘єктів валютних відносин
до підтримання збалансованих валютних позицій;
- встановлення жорсткого контролю за коштами, які отримують
банки через канал рефінансування;
- суттєве посилення ролі валютних обмежень у системі
валютного регулювання НБУ до моменту стабілізації ситуації на
ринку;
- заборона надання кредитів в іноземній валюті позичальникам,
які не мають валютних доходів;
- заборона будь-яких розрахунків на території України в
іноземній валюті.
Разом з тим девальвація і ревальвація обмінного курсу гривні
може використовуватися регулятивними органами влади як
ефективній інструмент для покращення торговельного балансу країни
і підвищення її конкурентоспроможності на міжнародному ринку.
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УДК 657
Захарова А.С.
*Науковий керівник: Денисюк Н.В.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
КІБЕРНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ
ОБЛІКУ ЗАТРАТ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Для правильної побудови бухгалтерського обліку затрат
виробництва та випуску, калькулювання собівартості продукції облік
слід будувати на кібернетичній основі як «вхід – процес – вихід».
Такий трьох аспектний підхід відповідає трьом аспектам процесу
виробничої діяльності.
Загальну схему бухгалтерського обліку процесу виробництва
будь – якого господарства можна побудувати за такими
характеристиками:
1) вхід – це облік затрат, запускання у виробничий процес
різних речовин і сил природи (праці, засобів праці та предметів праці)
та формування елементів затрат;
2) процес – це облік перетворення запущених (переданих) у
процес виробництва ресурсів речовин і сил природи у новий продукт
праці – готовий продукт, тобто трансформування ресурсів у новий
продукт праці;
3) вихід – облік виготовленого нового продукту праці (випуск).
Ці три аспекти кібернетичного підходу потребують визначення
затрат на кожному з трьох етапів обліку як у натурально-речовинних
та трудових, так і вартісних (грошових) вимірниках [2, 289-290].
На кожному етапі здійснюються процедури обліку формування
затрат
за
різними
показниками
фінансового
та
внутрішньогосподарського обліку, у межах яких потрібно виконати
такі роботи:
у фінансовому обліку:
документально оформити передання (запуск) ресурсів у
виробничий процес;
на підставі документів визначити та сформувати елементи
затрат;
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на підставі документів визначити та сформувати
функціональні напрями елементів затрат за ознаками: основні
виробничі (технологічні) та накладні (періоду);
визначити та відобразити основні технологічні затрати;
визначити та відобразити прямі та непрямі накладні затрати
стосовно виробничого характеру об‘єктів калькулювання (продукту,
виробу, послуги, роботи);
визначити та відобразити накладні затрати періоду із
загального (адміністративного) управління;
визначити та відобразити затрати зі збуту;
визначити та відобразити інші затрати, що належать до
операційних;
розподілити непрямі загальновиробничі затрати між
об‘єктами обліку та визначити виробничу собівартість одиниць виміру
об‘єкта калькулювання (виріб, послуга, робота)[1, 266].
У внутрішньогосподарському обліку:
за вимогами управління на конкретному підприємстві
провести подальшу деталізацію даних і сформувати потрібні
показники.
1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посіб. – К.:
КНЕУ, 2008.
2. Фінансовий облік. Навч. посібник./ За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В. Хоми. – 2
вид. доп. і перероб. – К.: Центр учбової літератури.

УДК 657.6
Зінченко Ю.В., cт. гр. 411
*Науковий керівник: Попітіч Т.В., асистент
Львівська комерційна академія
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ Й ВИЗНАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ДОХОДУ ВІД ІІ
ВИЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
Сільськогосподарська продукція – це актив, одержаний в
результаті відокремлення біологічного активу, призначений для
продажу, переробки або внутрішнього споживання [1]. Слід
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зауважити, що норми П(С)БО 30 не поширюються на
сільськогосподарську продукцію, яка зберігається після її первісного
визначення, на продукти переробки сільськогосподарської продукції, а
також на біологічні активи, не пов‘язані із сільськогосподарською
діяльністю. Така продукція обліковується відповідно до її
виробничого призначення згідно з П(С)БО 9 ―Запаси‖
За
цільовим
призначенням,
господарською
цінністю,
економічними вигодами від використання, сільськогосподарська
продукція поділяється на основну, супутню та побічну.
Основною є сільськогосподарська продукція, використання якої
може приносити найбільші економічні вигоди підприємству, і
отримання якої є метою утримання біологічних активів, здатних
давати таку продукцію.
Супутньою є сільськогосподарської продукції, яка одержана від
біологічного активу або їх групи одночасно з основною продукцією,
відповідає встановленим стандартам або технічним умовам і
призначена для подальшої переробки або реалізації.
Побічною є сільськогосподарська продукції, яка одержується від
одного біологічного активу або його групи одночасно з основною, але
має другорядне значення, а економічні вигоди від її використання є
несуттєвими.
Оцінка сільськогосподарської продукції може проводитися:
- за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на
місці продажу;
- за договірними цінами;
- за останньою ринковою ціною операції з такими активами;
- за ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з
урахуванням індивідуальних характеристик;
- за первісною вартістю згідно із П(С)БО 9 ―Запаси‖ – щодо
сільськогосподарської продукції, яка не використовується в
сільськогосподарській діяльності.
Доходи від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарських
продуктів,
одержаних
унаслідок
сільськогосподарської діяльності протягом звітного (календарного)
року, визначаються як різниця між вартістю біологічних активів і
сільськогосподарських продуктів, оцінених за справедливою вартістю,
зменшеною на очікувані витрати на місці продажу або за виробничою
собівартістю
та
витратами,
пов‘язаними
з
біологічними
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перетвореннями. Зазначені доходи включаються до складу інших
операційних доходів.
Доходи від реалізації сільськогосподарської продукції та
біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою
вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу,
визначаються відповідно до П(С)БО 15 ―Дохід‖. При цьому
собівартість реалізованих біологічних активів і сільськогосподарської
продукції дорівнює вартості, за якою вони відображаються в обліку на
дату реалізації.
Отже, П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ передбачає нові підходи
до концептуальних основ обліку сільськогосподарської продукції, які
у свою чергу потребують уточнення окремих облікових категорій і
вдосконалення систем їх оцінки.
1. П(С)БО 9 ―Запаси‖ : наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
2. П(С)БО 15 ―Дохід‖ : наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.
3. П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖ : наказ Міністерства фінансів України від
18.11.2005 р. № 790: [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua.

УДК 336.226.212.1
Канюк Н.С., ст. гр. Фін-44
*Науковий керівник: Марків Г.В., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ
Податок на нерухомість відомий ще за часів Російської імперії.
У нерухомості найбільш повно і наочно виявляється тенденція до
зростання нагромадженого багатства, яке доволі легко обліковувати, а
тому використовувати як об‘єкт оподаткування.
Узагальнення напрацювань провідних учених дозволили
зробити такі висновки, що податок на нерухоме майно має стати
вагомою запорукою збільшення доходної частини місцевих бюджетів
шляхом удосконалення системи оподаткування нерухомості на основі
досвіду зарубіжних країн. На даний час Україна не має змоги
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здійснити це удосконалення і змушена шукати інші механізми
наповнення місцевих бюджетів шляхом доповнення існуючого
законодавства.
Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості.
Платниками податку на нерухоме майно є власники об‘єктів
житлової нерухомості фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти. Податком на нерухоме майно обкладатиметься житлова
площа об‘єкта житлової нерухомості.
Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової
нерухомості. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом
державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами
державної реєстрації прав на нерухоме майно.
База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що
перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими
особами самостійно виходячи з житлової площі об'єкта оподаткування
на підставі документів, що підтверджують право власності на такий
об'єкт.
У разі наявності у платника податку кількох об'єктів
оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з
таких об'єктів.
В Україні є ряд проблем щодо оцінки вартості нерухомого
майна, яка поширена за кордоном і вважається справедливою. Воно
повинне оцінюватися для оподаткування та оподатковуватися одними
й тими ж органами, використовуючи одні й ті ж універсальні процедури та практику оцінки. Повинна існувати диференціація оцінки будівель та покращень за їх якістю, місцезнаходженням, терміном
використання тощо для утворення чіткої оціночної бази. Такий підхід
дає змогу оцінювачу та платнику податків зрозуміти оцінку та знати,
яким чином та чи всі аспекти були враховані при оцінці нерухомості, і,
якщо потрібно, поставити під сумнів оцінку.
Враховуючи нові правила оподаткування житла, громадяни, які
вже сплатили податок, зможуть повернути сплачені кошти після
набрання чинності цього закону. Для цього їм потрібно звернутися із
заявою до територіальних органів Міндоходів. Разом з цим, сплачені
кошти в поточному році можуть бути зараховані для сплати податку у
2014 році. У Міністерстві доходів і зборів України запевняють, що у
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платників податків немає підстав для хвилювання. Відповідно до
Податкового кодексу для подання заяви щодо повернення надміру
сплачених коштів у них є три роки.
Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон про
внесення змін до Податкового кодексу щодо об‘єктів житлової
нерухомості. Відповідно до закону податок на нерухомість
сплачуватиметься фізичними особами у 2014 році за поточний 2013
рік.
Дослідивши податок на нерухомість в різних країнах я вважаю,
що за базу оподаткування потрібно використовувати оціночну вартість
і це може призвести до більш справедливого податкового
навантаження, за умов якого власники об'єктів нерухомого майна, що
має більшу вартість, будуть сплачувати більші податки.
На даному етапі в систему оподаткування можливо внести ще
деякі пропозиції, які не потребують багато витрат, але мають
передумови для введення в процес оподаткування нерухомого майна.

УДК: 339.187.62:631.3
Карабінович М.М., ст. гр. Фін-63
*Науковий керівник: Садура О.Б., к.е.н., доцент
Львівський національний аграрний університет
ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ
Фінансовий результат є одним з найважливіших показників,
який комплексно характеризує якісні зміни в техніці, технології,
організації праці та виробництва, що відбуваються на підприємстві.
Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються
приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним
джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової
діяльності, а також отриманий унаслідок надзвичайних обставин.
Прибуток формується поступово протягом фінансовогосподарського року. Більшу частину прибутку становить прибуток
від реалізації продукції, одержаний у вигляді різниці між виручкою від
реалізації продукції і витратами на її виробництво та збут.
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На підприємстві можливі доходи, втрати, які не пов'язані з
реалізацією продукції, але збільшують або зменшують суму прибутку
або збитків, - це фінансові результати, отримані від інвестиційної та
фінансової діяльності, а також результати, які пов'язані з
надзвичайними подіями.
Метою оцінки прибутковості є пошук резервів підвищення
рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як
основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов‘язань
перед бюджетом, банками та іншими установами.
Прибутковість підприємства потрібно систематично й усебічно
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик
аналізу. Це уможливить критичну оцінку фінансових результатів
діяльності підприємства як у статиці за певний період так і в динаміці
– за ряд періодів, дасть змогу визначити «больові точки» у фінансовій
діяльності та способи ефективного використання фінансових ресурсів,
їх раціональність розміщення.
Аналіз прибутковості проводиться в порівнянні з планом та
попереднім періодом. За умов інформації важливо забезпечити
об‘єктивність показників та запобігти їх викривленню через постійне
підвищення цін. Аналіз проводиться за даними роботи за рік.
Порівняні показники потрібно привести у відповідність із
показниками звітного року за допомогою індексації цін, що є
надзвичайно трудомісткою та складною процедурою..
Для вдосконалення формування прибутку підприємства та
економічного обґрунтування його потреби пропонуємо здійснювати
планування його розподілу в такому порядку:
1. Визначення потреби у прибутку за напрямками його
використання;
2. Формування цільової структури розподілу прибутку;
3. Визначення пріоритетності у використанні прибутку за
окремими напрямками використання;
4. Балансування потреби у прибутку за напрямками його
використання з можливостями отримання прибутку при здійсненні
господарсько-фінансової діяльності підприємства.
Для того, щоб покращити фінансові результати підприємства
необхідно виконувати комплекс завдань щодо забезпечення зростання
обсягів діяльності, ефективного управління витратами, підвищення
ефективності використання матеріально-технічної бази, оптимізації
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складу та структури обігових коштів, підвищення продуктивності
праці та системи управління підприємства.
УДК 657
Климюк Н.В.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОЇ
ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Платники податків, що належать до великих та середніх
підприємств, зобов‘язані подавати податкові декларації до органу
ДПС в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному
законодавством. Решта категорій платників податків (підприємства та
підприємці) може подавати звітність до органів ДПС в електронній
формі за власним бажанням.
Подання звітності в електронному вигляді здійснюється шляхом
відправлення податкової звітності електронному вигляді на
електронну адресу оператора або адресата звітності засобами
телекомунікаційного зв‘язку із застосуванням електронного
цифрового підпису в форматі, затвердженому Наказом № 242 .
Обробка електронних звітів здійснюється центром обробки, який
виконує функції оператора та інформаційно-технічного адміністратора
централізованої системи електронної звітності, що включають
одержання, перевірку цілісності електронних звітів, внесення їх даних
до бази даних адресата звітності, зберігання протягом встановленого
строку, а також передачу структурним підрозділам адресата звітності.
Для подання податкових документів до органів ДПС в
електронному вигляді платник податків повинен мати: електронний
цифровий підпис, договір з районною податковою інспекцією,
спеціалізоване програмне забезпечення для формування та
завантаження податкових документів в електронному вигляді в
затвердженому форматі (стандарті), доступ до мережі Інтернет.
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Процес формування та подання електронної звітності
складається з трьох послідовних кроків.
1.Укладення договору на підключення до системи подання
електронної звітності та отримання електронних ключів.
2.Формування електронної звітності у спеціалізованій програмі
Після отримання сертифікованих ключів, укладення договору з
ДПС та отримання спеціалізованого програмного забезпечення
потрібно встановити його на робочий комп‘ютер бухгалтера або
керівника підприємства.
Для подання звітності в електронному вигляді підприємство
може скористатися, зокрема:
програмою
«Податкова
звітність»,
яка
безкоштовно
розповсюджується органами ДПС;
програмою «1С: Підприємство»;
платною програмою «M. E. Doc», яка на відміну від двох
попередніх програм, має розширену функціональність, за допомогою
якої бухгалтер може відправляти електронну звітність і до інших
контролюючих органів.
3. Підписання та відправлення податкової електронної звітності
Після того, як платник податків сформував і підготував для
відправлення пакет з податковою звітністю він має накласти на нього
цифровий підпис і надіслати електронною поштою.
Для відправлення готового електронного звіту необхідно
накласти на нього електронні цифрові підписи посадових осіб і
печатку в такому порядку: головний бухгалтер, керівник, печатка
підприємства.
Після отримання звіту органами ДПС платнику податків на
пошту повинні надійти квитанції, що підтверджують отримання та
приймання звіту. Квитанції можуть приходити у вигляді:
Перехід на подання електронної податкової звітності має такі
переваги:
електронний звіт має таку саму юридичну силу як і його
електронний посередник;
істотна економія робочого часу, витраченого на подання
звітності;
легкий та зручний пошук необхідного звіту в архіві програми;
зберігання звітності на електронних носіях;
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перевірка заповнення (за допомогою вбудованих камеральних
перевірок);
можливість оперативної обробки запитів та отримання
необхідних довідок від ДПС (перевірка стану розрахунків з бюджетом
щодо сплати податків, перевірка стану платників ПДВ з базою
податкової інспекції тощо).
Недоліками подання звітів в електронній формі є:
1) проблеми з поданням звітності у разі виникнення технічних
негараздів з апаратним або програмним забезпеченням центру обробки
електронних звітів. У цій ситуацій платнику податків потрібно буде
подати для підстраховки паперовий варіант звітності. Проте при цьому
можуть виникнути проблеми, пов‘язані із «подвоєнням» даних у
випадку, якщо до подання паперової версії платник податків надіслав
аналогічну електронну звітність;
2) разі допущення помилки, пов‘язаної з неправильним
зазначенням у декларації індивідуального податкового номера, номера
свідоцтва платника ПДВ або податкового періоду, таку звітність може
не бути передано засобами електронного зв‘язку і, відповідно, не буде
прийнято що спричинить накладення відповідних штрафних санкцій.
1. Податковий кодекс України № 2755 VІ від 02 грудня 2010 року.
2. Документальний супровід податкового обліку: збірник систематизованого
законодавства / укл. І.О Назарбаєва, І.Л. Голошевич – К.: Бліц-Інформ, 2011.

УДК 338.585:330.43
Ковтун Н.В.,ст. гр. ОА-51м
*Науковий керівник: Бегун С.І., к.е.н., доцент
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
МОДЕЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В сучасних умовах розвитку конкурентного середовища на
вітчизняному ринку хлібобулочної продукції набуває актуальності
проблема оперативного реагування підприємства на зміну
господарської ситуації та прийняття оптимальних управлінських
рішень щодо визначення обсягів виробництва і реалізації, які б
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забезпечили достатній рівень доходності та підвищення ефективності
використання всіх видів ресурсів підприємства. За умов підвищеного
рівня
державного
регулювання
діяльності
хлібопекарських
підприємств щодо обмеження вартості продукції управління
собівартістю набуває особливого значення [3, 63].
Метою
роботи
є
визначення
впливу
величини
матеріаломісткості продукції (х1) та середньогодинного виробітку
одного працівника (х2) на собівартість однієї тони реалізованої
продукції (у) підприємств хлібопекарської галузі України з
використанням статистичного апарату, зокрема методу кореляційнорегресійного моделювання.
Суть кореляційно-регресійного аналізу полягає в тому, що
зв‘язок між результативною та факторними ознаками виражається у
вигляді первинної математичної функції, яка називається рівнянням
регресії [2, 109].
Для побудови багатофакторної моделі собівартості однієї тони
реалізованої продукції підприємств хлібопекарської галузі України
нами була обрана функція множинної лінійної регресії.
За браком вільного доступу до інформації про річну фінансову
звітність підприємств усіх форм власності, до вибіркової сукупності із
27 підприємств хлібопекарської галузі України увійшли приватні та
публічні акціонерні товариства, що займаються виготовленням хліба
та хлібобулочних виробів із середньообліковою чисельністю
працівників не менше 95 осіб, дані по яких взяті за 2012 рік [1].
Підприємства вибіркової сукупності рівномірно представляють усі
регіони України. Розрахунки проведені з використанням програмного
пакета MS Excel 2010.
В результаті проведення дослідницької роботи була отримана
регресійна модель наступного вигляду:
y 3303,48 508,83 x1 1,02 x2 .
Вільний член рівняння (3303,48 грн.) характеризує
прогнозований рівень собівартості однієї тони реалізованої продукції
за нульового рівня факторних ознак. Коефіцієнт регресії а1 (508,83)
показує, що при зростанні матеріаломісткості продукції на 1 грн.
собівартість однієї тони реалізованої продукції зростає на 508,83 грн.;
коефіцієнт а2 (1,02) показує, що при збільшенні середньогодинного
виробітку одного працівника на 1 грн. собівартість зросте на 1,02 грн.
Мірою тісноти зв‘язку ознак в даній моделі були обрані коефіцієнт
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детермінації R2 і F-критерій Фішера, які відповідно становлять 0,81 і
51,92, що свідчить про наявність істотного зв‘язку між факторними та
результативною ознаками.
Отже, розроблена нами модель собівартості однієї тони
реалізованої продукції хлібопекарської промисловості дозволяє
спрогнозувати собівартість реалізованої продукції у певному періоді з
урахуванням
відомих
показників
матеріаломісткості
та
середньогодинного виробітку одним працівником готової продукції на
конкретному підприємстві.
1. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: smida.gov.ua
2. Мірошніченко О.Ю. Вплив оновлення основних засобів на собівартість продукції
підприємств хлібопекарської галузі України / О.Ю. Мірошниченко, Л.О. Пашнюк
// Теор. та прикл. питання економіки: Зб. наук. праць. – К.: ВПЦ ―Київський
університет‖, 2009. – Вип. 20. – С. 109-116.
3. Скригун Н.П. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції на
підприємствах хлібопекарської галузі / Н.П. Скригун, Л.Г. Цимбалюк // Вісник
Бердянського університету менеджменту і бізнесу: наук. екон. журнал /
Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Донецьк : Юго-Восток. – 2009. – №
4(8). – С. 62-69.
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*Науковий керівник: Марків Г.В., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ ПДВ
Вперше податок на додану вартість було запроваджено у
Франції в 1954 р. Потім ПДВ набув великого поширення - спочатку в
інших країнах Європи, а пізніше - в країнах Азії, Африки і Латинської
Америки. На сьогодні податок на додану вартість стягується більше,
ніж у 130 країнах світу. Його розмір різниться від 5 до 28 %.
Наприклад, ставка ПДВ в Японії становить 5%, Канаді – 7%, Панамі –
5% , Росії – 18%. З економічно розвинених країн ПДВ відсутній в
США, Швейцарії та Австралії, де замість нього діє податок з продаж
за ставкою від 2 до 11 %.
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Також слід відмітити, що наявність ПДВ є обов‘язковою умовою
для вступу нових членів до Європейського Союзу.
Україна взяла за основу французьку модель ПДВ. На початку
90-х років цей податок був запроваджений для наповнення бюджету.
На той час діяла ставка в розмірі 28%, на сьогодні – 20%. При цьому, в
проекті Податкового кодексу України, який розробив Уряд, її
пропонується знизити до 17% з 1 січня 2014 року.
На сьогодні ПДВ є одним із головних джерел наповнення
дохідної частини Державного бюджету України. Однією з основних
проблем пов'язаних з цим податком є механізм і процес його
бюджетного відшкодування платникам, зокрема, в автоматичному
режимі. Платник ПДВ має право на бюджетне відшкодування за умови
реєстрації ним від'ємного значення податку протягом двох звітних
періодів підряд та його відповідності встановленим вимогам. Суть
автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ полягає у спрощенні
та прискоренні процесу відшкодування ПДВ, що дозволяє
підприємству підвищувати ефективність своєї діяльності. Проте, щоб
отримати право на таке відшкодування платник повинен мати майже
бездоганну податкову історію та репутацію, тому на листопад 2011
року їх чисельність становила 326 осіб, або 16.5% від загальної
кількості платників, яким проводиться бюджетне відшкодування.
Вчасне відшкодування ПДВ має велике значення для суб‘єктів
господарювання. Відшкодування ПДВ необхідно в першу чергу
експортерам. Адже ПДВ – це внутрішній податок, який оплачує
покупець. Експортеру повертається ПДВ, сплачений ним
постачальникам всередині країни. Таким чином, експортований товар
вирівнюється в цінах з товаром місцевого виробника. Не
відшкодування ПДВ (фактично це включення ПДВ, сплаченого
постачальникам, в ціну товару) призведе до автоматичного збільшення
ціни товару для умов експорту, а отже, різко знизить на зовнішньому
ринку конкурентоспроможність вітчизняних товарів.
Можливими
причинами
зростання
заборгованості
з
відшкодування ПДВ є: недостатність бюджетного ресурсу,
необхідного для відшкодування; наявність значної кількості заявок на
незаконне відшкодування; тривалі терміни перевірок схем по ланцюгу
постачання товарів; зміни, внесені до Закону України «Про податок на
додану вартість» у 2005 році у частині скасування нарахування пені за
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затримку відшкодування ПДВ у строки, визначені законом, у розмірі
120% облікової ставки НБУ.
4 липня Верховна Рада України (ВР) прийняла в першому
читанні за основу і в цілому законопроект № 2290а, ініційований
народним депутатом від Партії регіонів Валерієм Омельченко, яким
пропонується реструктурувати в бюджеті 2013 р. фактично
заборгованість за допомогою казначейських векселів прибутковістю
до 5%.
Відтепер платники ПДВ можуть за власним бажанням отримати
бюджетне відшкодування ПДВ у вигляді фінансового векселя.
Відповідна норма передбачена законом України "Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо
фінансових векселів". Фінансові казначейські векселі мають термін
обігу 5 років та прибутковість 5%.
Міністерство доходів і зборів (Міндоходів) України провело
інвентаризацію заявлених до відшкодування сум ПДВ та розрахунок
прогнозних показників сум податку за податковими деклараціями, які
будуть подані до 1 листопада 2013 р. За підрахунками сума ПДВ, яка
може бути відшкодована фінансовими казначейськими векселями,
складає близько 12 млрд грн, повідомляє прес-служба Міндоходів.
Відшкодування ПДВ з бюджету фінансовими казначейськими
векселями, наголошують фахівці Міндоходів, буде здійснюватися
тільки після затвердження Кабміном граничної суми відшкодування.
Крім того, отримати відшкодування векселями платники зможуть
лише після подання заяв про обрання такого способу відшкодування.
УДК 368:631.11
Козачук К.С., ст. гр. 4-го курсу
*Науковий керівник: Колодій А.В., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ МАЙНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Відносини у страховій сфері виникли в суспільстві у процесі
його історичного розвитку, оскільки суспільство завжди було змушеним вживати запобіжних заходів забезпечення достатніх умов
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відтворення робочої сили, розширення виробництва, а якщо втратам
запобігти не вдавалося, то різними шляхами відшкодувати заподіяні
збитки. Сільське господарство вважається однією з найважливіших і
найбільш ризикованих галузей економіки. Діяльність підприємств які
займаються виробництвом сільськогосподарської продукції постійно
перебуває під впливом погодних та кліматичних умов. Як вид
діяльності яке самостійно функціонує, сільське господарство має
суттєві особливості, які впливають на проведення страхування, а саме:
залежність сільськогосподарського виробника від природнокліматичних чинників; сезонність виробництва та тривалість
виробничого циклу; склад і структура сільськогосподарських
виробничих фондів.
Одним із найважливіших елементів стабілізації фінансового
стану аграрних формувань має бути саме страхування, яке є
оптимальним способом подолання сільськогосподарських ризиків від
несприятливих подій, що забезпечує безперервність, збалансованість і
стабільність розвитку аграрного ринку та є одним із ефективних
методів повернення збитків.
Майнове страхування – це сукупність видів страхування,
об‘єктом яких є майно юридичних та фізичних осіб (будівлі, споруди,
худоба,
транспортні
засоби).
Страхування
врожаю
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється
на випадок їх пошкодження або загибелі з таких причин: вимерзання,
град, злива, буря, ураган, повінь. Страховими випадками також
вважається пошкодження врожаю тваринами, перелітними птахами та
гризунами. Крім того, до страхових подій належать вимокання та
випрівання спричинені стихійним лихом.
Основним документом, що регламентує умови страхування – є
договір або угода страхування, в якому визначається порядок та
строки його проведення. Аграрний страховий пул засвідчив укладення
527 договорів страхування врожаю за програмою Аграрного фонду в
січні–червні 2013 р. До агрострахового пулу належать 4 компанії –
ПАТ «Страхова компанія «Брокбізнес» (Київ), Приватне акціонерне
товариство «Страхова компанія «Страхові гарантії» (Донецьк),
Приватне акціонерне товариство «Українська аграрно-страхова
компанія» (Черкаси), Товариство з додатковою відповідальністю
«Страхове товариство «Домінанта» (Київ).
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За даними Агрострахового пулу, компаніями було оглянуто 287
тис. гектарів посівів (при цьому, за результатами огляду, на
страхування не були прийняті посіви площею 2,55 тис га). В загальному у страховому портфелі частка застрахованих посівів озимої
пшениці склала 85 % від загальної застрахованої площі, частка посівів
застрахованого ячменю – 5%, частка озимого жита – 10%. За
програмою страхування посівів (пшениці і кукурудзи) через Державну
продовольчо-зернову корпорацію України (ДПЗКУ) було оглянуто від
150 тис. гектарів посівів, з яких не було прийнято на страхування 3,3
тис. гектарів. У січні – червні страхові компанії, члени Агрострахового
пулу, отримали 32 заяви про настання ризикових подій.
На нашу думку, у перспективі, в Україні страховий захист
сільськогосподарських товаровиробників доцільно було б здійснювати
виключно добровільно, як і в більшості країн Західної Європи. Задля
поліпшення
фінансового
становища
сільськогосподарських
підприємств варто було б створювати товариства взаємного
страхування. Проте, на сьогодні вирішується питання про відновлення
обов'язкового страхування врожаю, зернових культур і цукрових
буряків для всіх товаровиробників за відповідної фінансової підтримки їх з боку держави (тобто, за рахунок бюджету
здійснюватиметься не менше 50% платежів).
Отже, страхування є сукупністю форм і методів формування за
рахунок грошових внесків цільових страхових фондів, які призначені
для замкнутого перерозподілу відшкодування можливих збитків від
страхових випадків підприємствам, організаціям та громадянам.
УДК 331.25
Колодій А.В., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПЕНСІЙНИХ РЕФОРМ
Пенсії в різних країнах мають різний характер залежно від
ступеня розвитку системи соціального забезпечення, стану економіки і
внутрішньополітичних подій. Тому, вкрай важливим є дослідження
питання огляду і використання досвіду реформованих пенсійних
систем розвинутих країн саме сьогодні, коли економічна криза та
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старіння населення неминуче коригують пенсійні фінанси.
Під час реформування діюча пенсійна система повністю або
частково замінюється новою або проводяться «косметичні» зміни
параметрів. Основні напрямки системних реформ – кардинальна зміна
пенсійних формул, включаючи зміну набору використовуваних схем
розрахунку виплат, їх фінансування на основі солідарних або
індивідуальних принципів, приватного або державного управління.
Проведені параметричні реформи можна згрупувати за змінними
параметрами. По-перше, це зміна пенсійного віку, яка може
здійснюватися або безпосередньо або опосередковано через систему
стимулів для пізнього або раннього виходу на пенсію або ж через
зміну необхідного мінімального стажу. По-друге, може змінюватися
порядок індексації призначених пенсійних виплат і накопичених
пенсійних прав, а також тривалість періодів заробітків, які беруться до
уваги. Третя група параметричних змін стосується ставок внесків і
середніх та граничних ставок заміщення.
На початку 1990-х рр. Світовим банком були розроблені рекомендації щодо створення так званих багаторівневих (multi-pillar)
пенсійних систем, що включали обов'язковий накопичувальний компонент. Дотримуючись цих рекомендацій, багато країн почали
відповідні реформи. Основна мета цих змін – досягнення фінансового
самозабезпечення і довгострокової стійкості пенсійної системи в
умовах, коли через старіння населення виплати пенсій за встановленими правилами обходяться державі все дорожче. Основні
напрями реформування в цей час – підвищення пенсійного віку і
впровадження накопичувальних схем з встановленими внесками.
Гібридною формою, запровадженою у Швеції, Польщі та Італії, стала
система умовно-накопичувальних рахунків, що поєднує риси
накопичувальної і розподільної систем.
Параметричні реформи не змінюють базових принципів функціонування пенсійної системи, а лише коригують її окремі характеристики. Одним з параметрів, що дозволяє корегувати розміри пенсійних виплат є порядок їх індексації. Призначені пенсії зазвичай
щорічно перераховуються (індексуються) для підтримки рівня життя
пенсіонерів. При цьому існує два основних варіанти. Перший –
індексація за темпом інфляції, дозволяє зберегти незмінною купівельну спроможність пенсії. Інший варіант, як правило, дорожчий, –
індексація за темпом зростання заробітної плати – дозволяє під81
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тримувати постійний рівень життя пенсіонерів щодо працюючого
населення. Часто ці два показники поєднуються. У Франції пенсії в
держсекторі були переведені з індексації по зарплаті на індексацію по
інфляції. Туреччина перейшла від індексації по інфляції до змішаної
індексації по інфляції і темпу зростання ВВП. Ще одна тенденція в
реформуванні – доповнення розподільних пенсійних систем
резервними фондами. У сприятливі роки у фонді накопичуються
кошти, які потім використовуються для стабілізації пенсійної системи
в роки спаду. Ретроспективний аналіз показує, що резервний фонд
з'явився в Австралії ( 2005), в Ірландії (2001), ще раніше – в Канаді,
Японії, Кореї, Швеції.
Найбільшу увагу привертають реформи пенсійного віку, так як
їх вплив на стан зайнятих і пенсіонерів є найбільш очевидним. Пенсійний вік може збільшуватися як безпосередньо (через встановлення
нового стандартного віку), так і опосередковано. Прямі зміни не
відбуваються одномоментно, зазвичай перехід розтягнутий на певний
період часу. Швидкість підвищення віку, не перевищує 6 місяців на
рік, і відбувається набагато повільніше. Так, підвищення з 65 до 67
років за плановано в Австралії впродовж 2017-2023 рр., у Німеччині –
між 2012 і 2029, у Данії – між 2024 і 2027 рр. В Угорщині з 2012 р.
почалось підвищення віку з 62 до 65 років. Чехія поступово збільшила
вік виходу на пенсію до 63 років, та запланувала подальше підвищення
до 65 років до 2030 р.
Таким чином, достроковий або відкладений вихід на пенсію є
опосередкованим
стимулюючим
фактором.
Окремі
країни
розробляють механізми автоматичного підлаштування параметрів
пенсійної системи під демографічні зміни.

82

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

УДК 336.02(477)
Кондратюк П., ст. гр. 6-го курсу
*Науковий керівник: Східницька Г.В., к.е.н., ст.викладач
Львівський національний аграрний університет
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Щодо української податкової системи, то у другій половині
минулого десятиліття вона не лише втратила динамізм якісного
розвитку, а й продукувала ризики для макроекономічної стабільності.
З метою подолання загрозливих явищ в податковій системі та
підвищення ефективності податкової політики Програмою реформ та
Національним планом дій на 2013 р. [2] було визначено перелік
заходів, спрямованих на реформування податкової системи.
У Програмі реформ зазначається, що податкова реформа
здійснюється з метою забезпечення стійкого економічного зростання
на інноваційно-інвестиційній основі за одночасного збільшення
сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і державних
цільових фондів. На основі визначених пріоритетів у Програмі реформ
були поставлені такі стратегічні орієнтири реформи податкової
системи: побудова цілісної та всеосяжної законодавчої бази з питань
оподаткування, гармонізованої з законодавством ЄС; зміцнення
позиції вітчизняного бізнесу в міжнародній конкурентній боротьбі за
рахунок зменшення частки податків у витратах підприємств і
скорочення витрат часу платників на нарахування і сплату податків;
підвищення ефективності адміністрування податків; встановлення
податкової справедливості для відновлення рівних умов конкуренції в
економіці України; зменшення глибини соціальної нерівності [1].
Податкова реформа створила певні передумови для реалізації
двох головних завдань – збільшення доходів бюджету та
стимулювання економічної активності. На сучасному етапі на практиці
вдалося досягти позитивних зрушень лише в межах першого завдання.
Щодо виконання завдання стимулювання економічної активності,
обсяг упроваджених стимулів є недостатнім для того, щоб
продукувати позитивні макроекономічні тенденції.
Ключовим моментом було прийняття Податкового кодексу, який
покликаний був надати механізми реалізації двох основних завдань,
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які стоять перед податковою реформою: збільшення податкових
надходжень та стимулювання економічної активності.
Щодо стимулювання економічної активності, то у цьому
напрямі необхідно віднести зниження ставок основних податків. У
2014 році ставка ПДВ має знизитися до 17 %, ставка податку на
прибуток – до 16 %. У кінцевому підсумку в Україні будуть найнижчі
номінальні ставки цих податків у Європі.
Позитивним рішенням для бізнесу також є скорочення кількості
податків та зборів. Податковий кодекс України зменшив кількість
податків та зборів – замість 29 загальнодержавних та 14 місцевих
обов‘язкових платежів запроваджено 18 та 5 платежів, відповідно.
До найважливіших заходів у контексті реалізації завдання
стимулювання економічної, і передусім інвестиційної, діяльності
варто віднести комплекс податкових пільг, які запроваджено
Податковим кодексом України.
Орієнтирами податкової реформи як однієї з найважливіших
складових стратегії відновлення зростання на інноваційній основі
повинні бути помірне зниження і вирівнювання податкового тягаря
(особливо щодо промисловості), посилення ефективності податкового
контролю за рівнем витрат виробництва, мінімізація витрат з
податкового адміністрування, оптимізація ставок різних податків та
їхнє узгодження з європейськими стандартами [4, с. 163-168].
Важливим для податкової системи України є досвід зарубіжних
країн, тому необхідно реалізовувати їх раціональні ідеї у своїй системі,
але враховуючи при цьому всі негативні і позитивні сторони цих
пропозицій.
1. Програма економічних реформ України на 2010–2014 рр. „Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава‖ / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.president.gov.ua/docs/ Programa_reform_FINAL_1.pdf.
2. Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми
економічних
реформ
на
2010-2014
роки
„Заможне
суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава‖ : указ Президента України :
від 12.03.2012 р. № 187/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.president.gov.ua/documents.
3. Пенякова Г. Л. Модернізація структури податкової системи України / Г. Л.
Пенякова // Актуальні проблеми економіки, 2011. – № 7. – С. 269–273.
4. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / Мельник П.
В. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2007. – С. 362.
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Коробко М. В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Букало Н.А., к.е.н.,доцент
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
В процесі господарської діяльності підприємства досить часто
виникає потреба в товарах імпортного виробництва, а також в
отриманні робіт та послуг іноземних спеціалістів.
Імпортна операція - комерційна діяльність, що пов'язана з
закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних
цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або
використання у виробничо-господарській діяльності. До імпортних
операцій відноситься:
- придбання товарно-матеріальних цінностей від іноземних
постачальників на умовах комерційного кредиту;
- ввезення товарно-матеріальних цінностей або отримання
послуг в порядку бартерних угод;
- ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних
закупок;
- придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з
оплатою готівкою; отримання товарно-матеріальних цінностей та
послуг в якості безоплатної допомоги [3].
Залежно від того, яка подія відбулася раніше – перерахування
коштів чи оприбуткування, – формується первісна вартість товарів та
відбувається перерахунок у гривневий еквівалент валютної складової з
урахуванням курсу НБУ на дату першої події (п.п. 5-6 П(С)БО 21 та п.
9 П(С)БО 9). У першому випадку – під час перерахування нерезиденту
передплати за товар – первісна вартість формується з урахуванням
курсу НБУ на дату перерахування авансу. При цьому датою
завершення імпортної операції слід вважати дату надходження товару
на митну територію України, фактичного перетину ним митного
кордону, що підтверджується за наявності митної декларації. У
другому випадку – в разі оприбуткування товарів з наступною
оплатою – первісна вартість формується з урахуванням курсу НБУ на
дату складання митної декларації, яка й підтверджує операцію
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імпорту. За таких умов у разі виникнення заборгованості перед
нерезидентом за отриманий товар ця заборгованість буде монетарною
та за нею потрібно буде розраховувати курсові різниці на дату
розрахунків (погашення заборгованості) та на дату балансу (згідно з
п.п.7-8 П(С)БО 21).
В бухгалтерському обліку сума сплаченого мита та митних
зборів включається до вартості імпортних товарно-матеріальних
цінностей. Записи в обліку формуємо за допомогою рахунків:
Д-т рахунків 15 "Капітальні інвестиції", 20 "Виробничі запаси",
22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 Товари" К-т
рахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами".
Сплата мита та митних зборів, як правило, проводиться з
поточного рахунку, що в бухгалтерському обліку відображається
проводкою: Д-т рахунку 642 "Розрахунки за обов'язковими
платежами" К-т 311 "Поточні рахунки в національній валюті" [2].
Аналітичний облік розрахунків з імпортних операцій
рекомендується здійснювати в розрізі країн, а всередині їх - в розрізі
постачальників, номерів контрактів та документів (рахунків) до
сплати. Аналітичний облік імпортних поставок ведеться за місцями
зберігання і обліковими (товарними) партіями, при визначенні ознак
яких береться до уваги: характер товару, можливість зберігання партії
в процесі перевезення, зберігання вантажу [1].
Таким чином, при обліку імпортних операцій потрібно
враховувати розбіжності між термінами визнання доходів і витрат, а
також слідкувати за змінами валютного курсу НБУ.
1. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний
посібник./Л. О. Кадуріна. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. - 288 с.
2. Орловська Ю. В. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства:
навч. посібник / Ю. В. Орловська, Г. В. Дугінець, П. А. Фісуненко, О. А.
Варлаамова. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2010. – 302 с.
3. Решетняк К. Е. Експортно-імпортні операції як основа зовнішньоекономічної
діяльності підприємства / К. Е. Решетняк // Управління розвитком. – 2012. - №3. – С.
30 – 32.
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УДК 657:336.531.2
Куцик О.О., студент
*Науковий керівник: Куцик П.О., д.е.н., професор
Львівська комерційна академія
ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Дослідженню теорії і практики обліку капітальних інвестицій
приділяли увагу вчені І.О. Бланк, Ф.Ф. Бутинець, Л.К. Сук,
З. Задорожній,
Н.М. Ткаченко,
Т.П. Остапчук,
Н. Лисенко,
І.М. Павлюк та ін. У зв‘язку з тим подальшого дослідження потребує
питання економічної сутності капітальних інвестицій як об‘єкта
бухгалтерського обліку, що, в свою чергу, забезпечить належну
організацію їх обліку.
Щодо науковців, то ними часто не застосовується системний
підхід до вивчення капітальних інвестицій, не існує узгодженого
підходу до їх сутності як об‘єкта бухгалтерського обліку. З цією
метою насамперед розглянемо етимологію терміну ―капітальні
інвестиції‖, який можна визначити як інвестиції в капітал. Термін
―капітал‖ походить від латинського слова ―capitalis‖ і означає
головний та вживається як ―майно‖, ―самозростаюча вартість‖, або
нагромаджена праця у різних уречевлених формах. З точки зору
представників класичної школи політекономії (А. Сміт, Д. Рікардо) під
капіталом розуміється нагромаджена праця (засоби виробництва). К.
Маркс поділяє капітал на постійний і змінний. Постійний (основний) –
це та частина капіталу, яка перетворюється на засоби виробництва – С
(від лат. constant), а частину капіталу, що витрачається на придбання
робочої сили він назвав змінним капіталом – V (від англ. variable).
І.О. Бланк визначає інвестиції, як вкладення капіталу у всіх його
формах у різні об‘єкти господарської діяльності з метою одержання
прибутку, а також досягнення іншого економічного чи
позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових
принципах і пов‘язане з факторами часу, ризику і ліквідності [1].
У законодавчих і нормативних актах України не існує чіткого
визначення поняття ―капітальні інвестиції‖. Так, у п.4 П(С)БО 7
―Основні засоби‖ наведено лише визначення терміну ―незавершені
капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи‖ – це капітальні
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інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію,
придбання об‘єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких
в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі
для фінансування будівництва, а в п.14 зазначено, що ―витрати,
пов‘язані з поліпшенням об‘єкта (модернізація, модифікація,
добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до
збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від
використання об‘єкта збільшують первісну вартість об‘єкта основних
засобів‖ [2]. В Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов‘язань і господарських
операцій підприємств і організацій також не міститься визначення
терміну «капітальні інвестиції», проте зазначено, що рахунок 15
―Капітальні інвестиції‖ призначений для обліку витрат на придбання
або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів [3].
Теж саме стосується й інших нормативних документів, які не дають
чіткого розуміння суті капітальних інвестицій.
Отже, на рівні суспільства в загальноекономічному аспекті
капітальні інвестиції є інвестиціями в основний капітал. На рівні
підприємства – це вартість фінансових, матеріальних, трудових,
інтелектуальних і інших ресурсів, спрямованих на відтворення
необоротних активів (основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, нематеріальних активів і довгострокових
біологічних активів), що капіталізується.
1. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент [Текст] : навч. посібник / И. А. Бланк. —
К. : МП ―ИТЕМ‖ ЛТД, 1995. – 448 с.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖ : наказ
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://uazakon.com /big/text620/pg1.h
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства
фінансів України від 30.11.99 р. № 291, з наступними змінами : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://uazakon.com/big/text620/pg1.h
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УДК 336.143.231
Левчук І. В., ст. гр.3-й курс економічного факультету
*Науковий керівник: Колодій А.В., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ШЛЯХИ СКОРОЧЕННЯ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Державні фінанси є основою економічного життя держави,
зростання матеріального добробуту населення. У кожній країні основу
державних фінансів становить бюджет, а точніше – бюджетна система,
яка включає державний бюджет і бюджет відповідних
адміністративних одиниць. Переважна частина державних фінансових
ресурсів зосереджується в бюджетах різних рівнів, які створюють
бюджетну систему держави. Бюджет завжди був і залишається
важливим інструментом впливу на розвиток економіки і соціальної
сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту, може змінювати структуру
виробництва, впливати на результати господарювання, здійснювати
соціальні перетворення. Державний бюджет – це щорічний баланс
надходжень та видатків, який розробляють державні органи для
активного впливу на економічний процес та підвищення його
ефективності.
Державний бюджет України – план формування та використання
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які
здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
протягом бюджетного періоду.
Бюджети 2006–2011 рр. вважають антисоціальним: з року в рік
збільшувалися видатки на утримання органів влади, зростали зарплати
депутатів, урядовців, держслужбовців, тоді як утримання цілих
стратегічних галузей (армії, медицини, освіти, комунальної сфери
тощо) погіршувалось. Протягом 2009–2012 рр. фінансування
Генпрокуратури зросло у 2,5 рази, Президента – майже удвічі, МВС –
в 1,8 рази.
Державним бюджетом України станом на 2012 рік було
виконано: за доходами на 90,3% (фактичні доходи – 346,05 млрд грн
при плані 383,037 млрд грн); за видатками – на 92,7% (фактичні
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видатки – 395,6 млрд грн при плані 427,04 млрд грн).
До загального фонду держбюджету надійшло 289,5 млрд грн
доходів (89,9% від плану в 322,2 млрд грн), а видатки загального
фонду становили 343,6 млрд грн (95,2% від плану в 360,7 млрд грн).
До спеціального фонду держбюджету надійшло 56,5 млрд гривень
доходів (92,9% від плану), а видатки фонду становили 52,09 млрд грн
(78,6%). В результаті держбюджет в цілому виконано з дефіцитом у
сумі 53,4 млрд грн (124% від плану).
Бюджетний дефіцит в Україні – це вимушений дефіцит. У нашій
країні рівень оподаткування настільки високий, що далі підвищувати
його практично неможливо. Недостатність доходів державного
бюджету головним чином зумовлюється недостатнім обсягом доходів
підприємств і громадян. А відтак бюджетний дефіцит походить не з
фінансової політики держави у сфері доходів, а з дефіциту фінансових
ресурсів у нашому суспільстві.
У програму конкретних заходів щодо скорочення бюджетного
дефіциту варто включити і послідовно проводити в життя такі заходи,
що, з одного боку, стимулювали б приплив коштів у бюджетний фонд
країни, а з іншого боку – сприяли скороченню державних витрат. До
них відносяться: зміна напрямків інвестування бюджетних засобів у
галузі народного господарства; зниження воєнних витрат; зберігання
фінансування лише найважливіших соціальних програм, мораторій на
прийняття нових соціальних програм, що потребують значного
бюджетного фінансування; заборона Національному банку надавати
кредити урядовим структурам без належного оформлення
заборгованості державними цінними паперами.
Передусім держава має забезпечити достатні й стабільні власні
фінансові ресурси органам місцевого самоврядування, яких ті за
нинішніх умов не мають. Слід збалансувати фінансові ресурси
місцевого самоврядування з його функціями і компетенцією,
забезпечити перерозподіл джерел податкових надходжень між
центральною та місцевою владою відповідно до виконуваних ними
функцій. Загальним стратегічним напрямком має бути посилення
зацікавленості місцевих органів влади у залученні якомога більше
самостійних ресурсів, зростанні ролі власних джерел наповнення
місцевих бюджетів.
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УДК 631.16 : 336
Лесик Х.М., ст. гр. ОА-42
*Науковий керівник: Мирончук З.П., к.е.н., доцент
Львівський національний аграрний університет
ВДОСКОНАЛЕННЯ АУДИТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розвиток ринкових відносин, виникнення недержавної форми
власності суттєво змінили систему фінансового контролю в Україні.
Потреба у гарантії достовірності, об‘єктивності та законності
фінансової звітності для широкого кола її користувачів зумовила
виникнення і подальший розвиток в Україні аудиту як незалежної
форми контролю. У той же час існую низка проблем, які потребують
першочергового розв‘язання.
Для підприємців і аудиторів постає питання комплексного
вирішення основних організаційних проблем аудиту в Україні,
зокрема необхідності розробки рекомендацій щодо вдосконалення
законодавчого та нормативного врегулювання аудиту, практичної
діяльності аудиторів та аудиторських фірм.
Відповідно до Закону України ― Про аудиторську діяльність ‖,
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 згідно із
вимогами користувачів.
Проблеми розвитку аудиту є досить різні, всі вони пов‘язані з
розвитком аудиторської діяльності в Україні, і потребують нагального
вирішення.
Ситуація, що склалася в Україні, потребує вирішення ряду
проблем, які мають місце у професійній діяльності аудиторів,
аудиторських фірм і роблять неможливим успішний розвиток аудиту.
Також однією з проблем є спроби з боку законодавців скасувати
або значно звузити аудиторську діяльність, обов‘язковість аудиту,
усунути від аудиту приватних підприємців та малі приватні фірми
тощо.
Підвищити ефективність роботи неможливо без використання
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комп`ютерної техніки, яка знайшла вже своє застосування в роботі
різних служб господарських одиниць.
Ще однією проблемою є спроби гармонізувати український
аудит щодо його міжнародної теорії та практики, передусім,
спираючись на досвід США.
Для вирішення зазначених проблем і вдосконалення аудиту в
Україні потрібно, в першу чергу стимулювати інформаційні системи
ревізійних одиниць до якісного виконання роботи. Система
стимулювання може реалізуватися через різного роду санкції як
матеріального, так і морального характеру. Крім того, поряд з цими
діями повинні йти і санкції з боку держави, так як в більшості країн
господарські одиниці зобов`язані заключати контракт з незалежними
аудиторськими фірмами. В цьому випадку реалізуються всі важливі
принципи контролю і його потенційне здійснення.
Виходячи з вище викладеного, можна зробити висновок, що для
розвитку аудиту в Україні вже зроблено досить багато, але ще
залишаються проблеми, від правильного, успішного вирішення яких
залежить
перспективи
його
подальшого розвитку.
Отже,
першочергового роз‘яснення потребує удосконалення законодавчого
регулювання аудиту в Україні; подальша розробка і впровадження
національних нормативів аудиту; поліпшення методики та організації
аудиторських перевірок, їх якості. Виходячи з вище зазначених
проблем, вдосконалення аудиту в Україні - це складний та
багатогранний процес, який потребує: вдосконалення системи
економічного контролю в країні в цілому шляхом вдосконалення
структури; використання комп`ютерної техніки в аудиті;
вдосконалення процедур і техніки аудиту, підвищення кваліфікації
аудиторів.
Łukasz Magdziak
Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie
PROBLEM GŁODU JAKO GLOBALNE WYZWANIE DLA
BOGATYCH PAŃSTW ŚWIATA JEGO EKONOMICZNE SKUTKI
W swoim referacie chciałbym poruszyć oraz rozważyć problem
głodu na świecie. Problem jest bardzo poważny i dotyczyć Mozę każdego
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człowieka na świecie.. Jak głosi niedawny raport Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) okazuje się ,ze blisko 2/3 ludności świata jest
niedożywiona lub głoduje. Problem ten dotyczy przede wszystkim Afryki,
Azji i subkontynentu indyjskiego. Duża cześć zapasów zboża na świecie
przeznaczana jest na paszę dla bydła, które jest hodowane w celu
zaspokojenia popytu krajów rozwiniętych na mięso i jego przetwory.
Przyczyn zaistniałego głodu na świecie należy upatrywać się przede
wszystkim w kilku aspektach tj:
• klęski żywiołowe (susze, powodzie) jest to przyczyna naturalna i
nie jesteśmy do końca w stanie przewidzieć jak i gdzie spadnie deszcz lub
gdzie wystąpią wysokie temperatury. Od kilka lat możemy zaobserwować
coraz częstsze susze w europie.
• trwające konflikty zbrojne, walki podczas trwania konfliktów
zbrojnych mogą zniszczyć dobre lub bardzo dobre pola uprawne, mam tu
na myśli użycie silnych środków bojowych które mogą skazić znaczne
połacie terenu nadającego się pod uprawę.
• niestabilność polityczna (co odstrasza zagranicznych inwestorów)
przykładem może tutaj być trudna sytuacja ustrojowa danego państwa które
mimo dobrego położenia strategicznego dostępy do surowców itp. to jednak
czynniki polityczne mogą spowodować odejście od odcięci inwestowania w
dany region kraju.
• wysoki przyrost naturalny, przeludnienie miast, wysoki przyrost
naturalny sprawia ,ze coraz trudniejsze staje się w pełni zrównoważone
dostawy żywności by zaspokoić potrzeby ludzi.
• złe warunki klimatyczne, surowe zimny czy gorące lata sprawiają
,ze w pewnych częściach świata jest niemożliwe prowadzenie upraw
rolnych na dużą skalę (Syberia czy pustynie).
• zacofanie cywilizacyjne, postęp technologiczny napędza
społeczeństwa.
• wysoki poziom korupcji, przekupstwo polityków jaki i urzędników
niższego szczebla państwowego może doprowadzić do stanu umieralności
ludzie gdyż jedzenie nie poszło do ludności ,a do armii. Taki stan rzeczy
dzieje się chociażby w Korei północnej, a posiadanie więcej niż jednego
dziecka w Chinach kończy się nakładaniem wysokich kontrybucji
podatkowych.
Według wyliczeń WHO ponad połowa ludności świata żyje za mniej
niż dwa dolary dziennie. Jedna Europejka wydaje miesięcznie na same
kosmetyki tyle co afrykańska kobieta na utrzymanie całej swojej rodziny
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przez rok. Obecnie duża część czarnego lądu jest wykorzystywana do
produkcji luksusowych używek, takich jak kawa, herbata czy tytoń, które
sprzedawane są krajom bogatym. Afrykańczycy są pozbawiani swych
poletek, na których hodowali żywność na swoje codzienne potrzeby, aby
mogły powstać wielkoobszarowe gospodarstwa, produkujące na eksport do
Europy i Ameryki. Przyczyna jest prosta - w Trzecim Świecie opłaca się
produkować (tania siła robocza, duże obszary itd.), lecz nie opłaca się
sprzedawać na miejscu. Lepiej żywność sprzedać drożej na Zachodzie,
aniżeli wykarmić nią głodnych. Okazuje się tutaj ,ze gonitwa za pieniądzem
jest silniejsza ,niż czyjeś cierpienie.

W krajach, których mieszkańcy umierają z głodu, uprawia się zboża,
które są następnie eksportowane i przerabiane na paszę dla zwierząt
hodowlanych krajów zachodnich. Etiopia w 1984 uprawiała zboża z
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przeznaczeniem dla europejskich zwierząt hodowlanych, podczas gdy jej
ludność umierała z głodu. W tym samym czasie kraj ten kupował broń od
Związku Radzieckiego, a 22% budżetu Etiopii przeznaczano na utrzymanie
wojska.
W znacznej części państw Afryki, Azji i Ameryki Południowej
wzrost liczby ludności jest zwykle większy niż wzrost produkcji żywności,
a złą sytuację w takich krajach często pogłębiają klęski żywiołowe. W
ostatnich 50-ciu latach niedostatki produkcji rolnej w tych państwach
próbowano uzupełniać wykorzystując żywność importowaną z państw
posiadających jej nadwyżki. Z reguły jest jednak tak, że kraj posiadający
zbyt mało żywności, nie ma z czego zapłacić, aby sprowadzić jakikolwiek
towar z zagranicy. Wsparcie krajów rozwiniętych w dłuższym okresie
czasu może doprowadzić do zahamowania produkcję rolnej na obszarze
dotkniętym kryzysem. Świadomość, że w trudnych chwilach zawsze
napłynie pomoc z zewnątrz, może sprawić, że władze poszkodowanych
państw będą przesuwać na kolejne lata konieczne reformy gospodarcze.
Dlatego przynoszącym rezultaty sposobem pomocy jest przekazywanie
takim państwom sprawdzonych technologii rolniczych, które pozwolą na
zwiększenie wydajności produkcji. Kolejnym rozwiązaniem jest tworzenie
nowych gruntów rolnych, m.in. dzięki zagospodarowaniu nieużytków
pustynnych, osuszaniu mokradeł i bagien.
Zwalczanie głodu. Zwalczaniem głodu zajmują się różne
organizacje, m.in. Banki Żywności oraz fundacje zbierające pieniądze na
zakup jedzenia. Idea Banków Żywności narodziła się pod koniec lat 60. Ich
pomysłodawcom był emerytowany amerykański biznesmen John van
Hengel, który po zakończeniu swojej kariery zawodowej podjął pracę jako
wolontariusz w lokalnej organizacji pomocy najuboższym. Podczas swoich
działań zauważył, że wielu właścicieli sklepów marnuje żywność
wyrzucając produkty, których termin ważności zbliżał się do końca. Van
Hengel postanowił zbierać od handlowców tą żywność i przekazywał ją do
miejskich jadłodajni. Pomysł byłego biznesmena szybko znalazł
naśladowców w wielu miastach ameryki. Idea ta szybko rozprzestrzeniła się
na kraje Europy Zachodniej. W 1993 roku z inicjatywy Jacka Kuronia
powstaje w Warszawie pierwszy "Bank Żywności SOS". Banki Żywności
są organizacjami pozarządowymi non-profit i działają w środowisku
lokalnym.
Moje uwagi. Osobiście uważam ,że to nie jest problem wynikający z
niedoboru żywności z jest problemem gdyż tak naprawdę światowa
95

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

gospodarka produkuje znaczne nadwyżki żywności i jak sami dobrze
wiemy znaczna część naszego codziennego jedzenia ląduje zwyczajnie w
koszu. Chodzi mi o taki przykład ,ze robimy sobie obiad i to co nie zjemy
jest marnotrawione. Jednak sporym problemem jest to jak tym żywnością
gospodarujemy. Powinniśmy się tutaj głęboko zastanowić jak temu
zaradzić. Myślę ,ze zmieniając nasza politykę zarządzaniem produktami
spożywczymi zredukujemy ten proceder. Przypomina mi się taka pewna
sytuacja gdzie piekarz w Polsce chciał przekazać ok. 100 bochenków
chleba potrzebującym ale przez zachłanność urzędników okazało się ,ze
zostały wskutek tego nałożone jakieś podatki, co zniechęciło producenta i
zmusiło go do zniszczenia tych nadwyżej. W ten sposób sami sobie
strzelamy w zdrową nogę.
УДК 658.511.5
Максимів О.І., студентка
*Науковий керівник: Медвідь Л.Г., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ
У сучасних умовах господарювання від рівня матеріальнотехнічної бази підприємства, її модернізації, ведення інновацій,
ступеня ефективності використання виробничого устаткування та
підвищення його виробничого потенціалу залежать усі кінцеві
результати діяльності суб‘єкта господарювання, зокрема обсяг
випуску продукції, рівень її собівартості, прибуток, рентабельність,
фінансовий стан підприємства. Високотехнічні засоби праці та
належний рівень їх використання забезпечують промисловим
підприємствам конкурентоспроможність на ринках збуту. Тому для
вдосконалення та розвитку підприємств і прийняття належних
управлінських рішень важливим є визначення факторів та оцінка їх
впливу на роботу виробничого обладнання та пошуку резервів
підвищення їх використання.
Питання методики та організації аналізу ефективності
використання виробничого обладнання та контролю за його
експлуатацією розглядали вчені: Крічка Н.М., Череп А.В., Рибченко
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М.Ф., Комар Е.Е., Цал-Цалко Ю.С., Мазуркевич І.О., Петрова І.В.,
Подольська В.О., Яріш О.В., Мних Є.В. та ін.
Основні фактори, що впливають на рівень використання
виробничого устаткування можна класифікувати у дві групи за такими
характеристиками:
наявність, склад, технологічна і вікова структура виробничого
устаткування, а також його виробничі можливості;
ступінь використання виробничого устаткування в реальному
виробничому процесі, що відображає відхилення фактичних
показників експлуатації від планових або нормативних на розглянутий
період.
Джерелом аналізу є статистична звітність про роботу
устаткування, а також нормативні та планові розрахунки,
внутрішньовиробнича звітність, матеріали вибіркових спостережень
тощо.
Показники експлуатації обладнання розраховують за такими
основними напрямами:
екстенсивного використання, що характеризує роботу
обладнання за його кількістю або часом роботи;
інтенсивного використання, що визначає рівень використання
потужностей виробничого обладнання, його продуктивність.
Рівень
екстенсивного
використання
обладнання
характеризується різними показниками, основним із яких є коефіцієнт
екстенсивного навантаження виробничого устаткування. Він
характеризує ступінь завантаженості виробничого обладнання
відносно до нормативів і розраховується за формулою:

Кекс

Ч1
, (1)
Ч0

де Кекс – коефіцієнт екстенсивного навантаження виробничого
устаткування;
Ч1 – фактично відпрацьований час машин і механізмів;
Ч0 – запланований час роботи машин і механізмів.
Для
аналізу
використання
виробничого
обладнання
розраховують коефіцієнт інтенсивного використання виробничого
обладнання, який характеризує рівень ефективності експлуатації
виробничого устаткування. Його розраховують за формулою:
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Кін

О1
, (2)
Омакс

де Кін – коефіцієнт інтенсивного використання виробничого
обладнання;
О1 – фактичний обсяг робіт у натуральному виразі за певний
період часу;
Омакс – максимально можливий обсяг робіт у натуральному
виразі за той же період часу.
Пошук резервів підвищення ефективності використання
виробничого обладнання здійснюється шляхом зіставлення його
продуктивності з технічними можливостями; розрахунку економічних
показників, що порівнюються з нормативами, а також шляхи
визначення динаміки цих показників за декілька періодів для
виявлення впливу основних факторів.
Отже, основою аналізу використання виробничого обладнання
підприємства є визначення факторів впливу, які є індикаторами якості
його використання, а для комплексної оцінки важливою є система
взаємопов‘язаних показників.
1. Мних Є. С. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011.
– 630 с.
2. Подольська В. О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В.
Яріш – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
3. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко Ю. С –
К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.

УДК 657
Макушевич А.С.
*Науковий керівник: Денисюк Н.В.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ
НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ
До надзвичайної діяльності відносять такі операції або події, які
відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або
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регулярно. Відповідно, надзвичайна подія –це подія, яка є випадковою
і нехарактерною для діяльності даного підприємства ія. До таких подій
відносять стихійне лихо, пожежі, техногенні аварії, експропріацію
приватної власності державою тощо.
Однакові події можуть бути надзвичайними для одного
підприємства та звичайними для іншого. Наприклад, втрати від
стихійного лиха будуть розглядатися як надзвичайні підприємством,
яке їх понесло, і звичайними витратами для страхової компанії, яка
здійснює страхування від таких випадків.
Під надзвичайними витратами розуміють невідшкодовані збитки
від надзвичайних подій, включаючи витрати на запобігання
виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які
визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та
покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел.
Надзвичайні витрати поділяються на:
1.Прямі витрати від події, яка вже здійснилася. Якщо матеріальні
цінності повністю непридатні до подальшого використання, то їх
списують з балансу згідно з відповідними стандартами
бухгалтерського обліку.
2.Витрати пов‘язані з ліквідацією наслідків. Наприклад , витрати
за договором про надання послуг сторонніми організаціями за
роботами, пов‘язаними з ліквідацією наслідків надзвичайної події,
нарахована зарплата робітникам, зайнятим на відновлювальних
роботах.
3.Витрати, пов‘язані з попередженням надзвичайних подій. Ці
витрати необхідно відрізняти від звичайних ремонтних робіт.
Первинними документами при відображенні суми визнаних
витрат є накладна, рахунок, акт виконаних робіт, розрахунок
бухгалтерії тощо. Списання надзвичайних витрат для визначення
фінансових результатів від надзвичайних подій оформлюється
довідкою (розрахунком) бухгалтерії.
Відповідно до П(С)БО 16 „Витрати‖ надзвичайні витрати
включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку
зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства
внаслідок збитків від надзвичайних подій. Зміст і вартісну оцінку
витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в
Примітках до річної фінансової звітності.
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Облік втрат і витрат, пов‘язаних з подіями або операціями, які
відрізняються від звичайної діяльності підприємства, та не очікується,
що вони повторюватимуться періодично або в кожному звітному
періоді, ведеться на рахунку 99 „Надзвичайні витрати‖.
За дебетом рахунку відображається сума визнаних витрат, за
кредитом – списання на рахунок 79 „Фінансові результати‖.
Рахунок 99 „Надзвичайні витрати‖ має такі субрахунки:
Субрахунок 991 „Втрати від стихійного лиха‖, на якому
ведеться облік втрат від стихійного лиха. До стихійних лих
відносяться повінь, землетрус, град, буря тощо – лиха, викликані
природними явищами;
Субрахунок 992 „Втрати від техногенних катастроф і аварій‖,
на якому ведеться облік втрат, понесених підприємством в результаті
техногеннх катастроф і аварій, що склалися на самому підприємстві чи
іншому підприємстві. Це втрати від катастроф і аварій, пожеж,
викликаних необережним поводженням з вогнем, порушенням правил
пожежної безпеки;
Субрахунок 993 „Інші надзвичайні витрати‖, на якому ведеться
облік втрат від інших надзвичайних подій. Це втрати внаслідок
соціальних хвилювань, оголошеної та неоголошеної війни, загрози
війни, блокади, революції, повстання, масових хвилювань,
громадської демонстрації, саботажу, акту вандалізму, експропріації
майна, різкої зміни існуючого законодавства.
Дані за рахунком 99 відображаються в Журналі 5 (5А).
1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник. Житомир: ЖІТІ, 2012.
– 576 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і
аудит‖ вищих навчальних закладів./ За ред. професора Ф.Ф. Бутинця. – Житомир:
ПП „Рута‖, 2010. – 756 с.
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УДК:338.24
Маланій І.О, ст. гр. Фін-44
*Науковий керівник: Садура О.Б., к.е.н., доцент
Львівський національний аграрний університет
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ
ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Достатність забезпеченості підприємства власними та
залученими фінансовими ресурсами зумовлюють його здатність
здійснювати ефективну господарську діяльність та розраховуватися за
своїми зобов'язаннями. Зовнішнім проявом фінансової стійкості
підприємства є його платоспроможність. Неефективна діяльність
підприємства, насамперед збиткова діяльність, призводить до
зниження
платоспроможності.
З
іншого
боку,
низька
платоспроможність не дає можливості забезпечити безперебійне
постачання ресурсів, що тягне за собою простої виробництва з усіма
негативними наслідками. Крім того низька платоспроможність,
підриває довіру до підприємства з боку банків, потенційних покупців
та інших контрагентів, що значно знижує можливості залучення
додаткових ресурсів та виходу з економічної кризи. Тобто, низька
платоспроможність, на фоні збиткової діяльності та недостатньої
фінансової стійкості, становлять реальну загрозу існуванню
підприємства. З цієї точки зору є зрозумілим актуальність та
важливість дослідження платоспроможності підприємства.
Оцінка платоспроможності сільськогосподарських підприємств
необхідна не лише для самого підприємства з метою прогнозування
фінансової діяльності, а й зовнішніх користувачів інформації –
інвесторів, банків. Перш ніж надати кредит позичальнику, банк має
впевнитись у його кредитоспроможності.
Якщо підприємство фінансово стійке, платоспроможне, воно має
перевагу перед іншими підприємствами того ж профілю в залученні
інвестицій, в отриманні кредитів, у виборі постачальників і в підборі
кваліфікованих кадрів. Нарешті, воно не вступає в конфлікт з
державою і суспільством, тому що виплачує своєчасно податки в
бюджет, внески до соціальних фондів, заробітну плату - робітникам і
службовцям, дивіденди - акціонерам, а банкам гарантує повернення
кредитів і сплату відсотків за ними.
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Традиційні методи оцінки платоспроможності і ліквідності
полягають в розрахунку коефіцієнтів, які використовуються для
дослідження зміни цих показників або проведення порівняльного
аналізу.
Окрім стандартних показників, як показник, що доповнює
оцінку платоспроможності підприємств, в тому числі й
сільськогосподарських, пропонуємо розраховувати
коефіцієнт
співвідношення позикових та власних засобів (відношення залученого
капіталу та короткострокових кредитів банку до суми власного
капіталу). До складу прогнозних показників платоспроможності
пропонуємо включати і показники ймовірності банкрутства. Це має
сенс, оскільки, діагностика банкрутства підприємства – це виявлення
його неплатоспроможності, збитковості, фінансової залежності від
зовнішніх джерел.
Для визначення платоспроможності підприємства слід оцінити
джерела фінансування діяльності підприємства, суму позикового
капіталу і якими активами підприємство здатне погасити свої
зобов‘язання.
Оцінка джерел фінансування починається з аналізу пасиву
бухгалтерського балансу. Статті пасиву попередньо згруповуються:
• Найбільш термінові зобов‘язання (П1);
• Короткострокові зобов‘язання (П2);
• Довгострокові зобов‘язання (П3);
• Капітал (П4).
Статті активу, як правило, групуються за ступенем ліквідності:
• Найбільш ліквідні активи (грошові кошти та еквіваленти) (А1),
• Активи, які швидко реалізуються (активи, для перетворення
яких у гроші необхідний певний час) (А2),
• Активи, які повільно реалізуються (А3);
• Активи, які важко реалізуються (активи, призначені для
використання в господарській діяльності протягом тривалого часу)
(А4).
Однак, М.Я. Коробов пропонує виділити ще п‘яту групу активів,
до якої він відносить неліквідні активи – матеріальні цінності, які не
можуть бути продані й перетворені на гроші, а також безнадійні борги
на користь підприємства.
Підприємство вважається ліквідним, якщо поточні активи
перевищують короткострокові зобов‘язання. Баланс вважається
102

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

абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови: А1≥П1, А2≥П2,
А3≥П3, А4≤П4.
На наш погляд при такому умовному поділі активів не можна
об‘єктивно оцінити їх ліквідність. Так, не завжди за відвантажену
продукцію, роботи, послуги надходження коштів відбувається
швидше, ніж за запаси. Це залежить від низки чинників і в першу
чергу від виду продукції і запасів, умов договору, платоспроможності
покупця, економічної ситуації тощо. Але логіка в цій класифікації
така, що дебітори перебувають ближче до отримання грошей, ніж
запаси.
.
УДК 336.226.11
Мандрик О.Ю.,ст.гр Фін-53
*Науковий керівник: Синявська Л.В., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ОСОБЛИВОСТІ РІЧНОГО ПЕРЕРАХУНКУ ПОДАТКУ З
ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
За наслідками кожного звітного року, під час нарахування
заробітної плати за останній місяць звітного року роботодавець
платника податку зобов'язаний здійснити перерахунок суми доходів,
нарахованих такому платнику податку у вигляді заробітної плати, а
також суми наданої податкової соціальної пільги (ПСП)
Перерахунок має право проводити не лише роботодавець, а й
будь-який податковий агент щодо будь-якого доходу, виплаченого
фізичній особі — платнику податку на доходи фізичних.
Здійснюється перерахунок за будь-який період і в будь-яких
випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від
того, чи має платник податку право на застосування ПСП.
Зазначена норма дає право роботодавцю та/або податковому
агенту самому визначитися з періодом, за який необхідно зробити
перерахунок лише у випадках неправильного оподаткування доходу,
тобто не чекаючи кінця року або припинення трудових відносин.
Проте це в жодному разі не може бути розтлумачено як добровільність
у здійсненні такого перерахунку.
Методика перерахунку єдина для всіх випадків, про те сутність
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його зводиться до уточнення виплачуваних протягом року місячних
доходів з урахуванням сум, які вже були нараховані безпосередньо за
відповідні звітні місяці (відпускні, лікарняні тощо)
Тобто роботодавець має уточнити й перевірити правильність
визначення оподатковуваного доходу та, як наслідок, — утриманого
ПДФО за кожен місяць окремо. А результат необхідно звірити із
фактичними даними відповідного місяця.
Оскільки перерахунок полягає саме в уточненні виплачуваних
протягом року місячних доходів, то під час здійснення перерахунку:
уточнюються місячні оподатковувані доходи, у яких
нараховувалися «перехідні» лікарняні, відпускні тощо;
порівнюються суму уточненого доходу з:
— граничною сумою доходу, який надає право платнику
податку на застосування ПСП;
— — сумою доходу, яка визначається для оподаткування за
ставкою 15%;
проводиться
кінцеве
оподаткування
розрахованого
оподатковуваного доходу й визначається суму ПДФО за кожним
місяцем окремо;
проводиться розрахунок остаточної річної суми податку, яка
складається із сум податків, визначених за наслідками перерахунку
кожного окремого місячного оподатковуваного доходу;
визначається суму недоплати в разі перевищення річної
розрахункової суми податку над фактично утриманим податком за рік.
Існує декілька основних правил оподаткування доходів,
недотримання яких може призвести до неправильного обчислення
ПДФО, а отже — які мають бути враховані під час проведення
перерахунку.
 Якщо платник податку отримує доходи у вигляді зарплати за
період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час
відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з
метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання
ПСП, та в інших випадках їх оподаткування, такі доходи (їх частина)
належать до відповідних податкових періодів їх нарахування.
 Працівники, які претендують на отримання ПСП, мають
надати роботодавцеві відповідну заяву та підтверджуючі документи. У
разі якщо будь-яких із цих документів немає, роботодавець не має
права надавати ПСП. Отже, під час проведення перерахунку
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перевіряється наявність заяв і документів, що підтверджують право
працівників на отримання ПСП. Якщо якихось документів немає,
дохід і ПДФО мають бути перераховані.
 ПСП застосовується до доходу, якщо його розмір не
перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового
мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року, помноженого на 1,4 й округленого до
найближчих10 грн.
УДК 336.14:334.012.82(477)
Маринець І.І., ст. гр. 3-го курсу економічного факультету
*Науковий керівник: Східницька Г.В., к.е.н., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ФІНАНСОВИЙ ПРОСТІР
Динамічне відновлення економіки України на базі інвестиційноінноваційної моделі розвитку неможливе без оздоровлення системи
державних фінансів, модернізації податкової системи і підвищення
ефективності механізмів перерозподілу фінансових ресурсів.
Реформи системи державних фінансів, проведені в Україні у
2010–2011 роках, були наймасштабнішими за останні десять років. Це
стосується як реформ щодо системи державних фінансів, так і їх
глибини, зокрема в податковій системі відбулися досить серйозні
зрушення.
Програма економічних реформ на 2010–2014 роки [2] в частині
реформування системи державних фінансів в цілому виконується,
проте виконання окремих важливих завдань має формальний характер,
деякі завдання все ще не реалізовані, незважаючи на закінчення
термінів, відведених на їх виконання, якість виконання завдань
залишається низькою, що нівелює їх позитивний ефект.
Реформування бюджетної системи на сьогодні відбувається як на
рівні змін принципів її функціонування, які містяться в новій редакції
Бюджетного кодексу, так і на рівні окремих елементів та механізмів.
Однак, процес бюджетної децентралізації просувається надто
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повільно, і в ході бюджетної реформи в цьому напрямі досягнутий
незначний прогрес. Окремі законодавчі зміни дещо збільшать обсяги
надходжень місцевих бюджетів. Водночас передані місцевим
бюджетам джерела все ще не є достатніми для фінансування поточних
видатків [4, с. 47-55; 5, с. 47-55].
Гострий дефіцит фінансових ресурсів бюджету вимагає
підвищення фіскальної ефективності податкової системи. З метою
збільшення доходів бюджету в Податковому кодексі запроваджені такі
заходи: підвищено ставку ренти за видобування газу, нафти та
газового конденсату; підвищено ставки акцизного податку та
розширено групу підакцизних податків; підвищено ставку плати за
землю; розширено базу оподаткування податку на доходи фізичних
осіб (зокрема запроваджено податок на пасивні інвестиційні доходи,
включаючи доходи від депозитів та дивідендів).
Названі заходи не створюють відчутного фіскального тиску на
бізнес та малозабезпечених громадян, тому є прийнятною
альтернативою щодо посилення фіскального тиску на економіку. Крім
того, у Кодексі обґрунтовано зроблено акцент на боротьбі з
мінімізацією і ухиленням від сплати податків як головному напрямі
збільшення доходів бюджету. Це достатньо об‘ємний потенційний
ресурс податкових надходжень.
Окремі важливі складові державних фінансів – фінанси
державного корпоративного сектора та сектор державних банків –
залишилися осторонь реформ, або зміни в них були більшою мірою
„косметичними‖. Через це ефективність їх функціонування
залишається низькою, а комплекс проблем не було подолано [1, с. 7475].
Отже, Програма економічних реформ на 2010–2014 роки має
бути оновлена відповідно до нових ризиків, які актуалізувалися з часу
її схвалення і які зумовлені, зокрема, прорахунками, допущеними в
ході проведення реформ. Таким чином, податкова реформа створила
певні передумови для реалізації двох головних завдань – збільшення
доходів бюджету та стимулювання економічної активності. Разом з
тим на практиці вдалося досягти незначного прогресу лише в межах
першого завдання.
1. Голинська О. В. Державне управління бюджетом із допомогою програмноцільового методу: проблеми та шляхи їх розвʼ язання / О. В. Голинська, О. О.
Шапоренко. – // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 70–79.
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2. Програма економічних реформ України на 2010–2014 рр. „Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава‖ / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://www.president.gov.ua.
3. Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми
економічних реформ на 2010-2014 роки: указ Президента України : від 12.03.2012
р.
№
187/2012
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://www.president.gov.ua.
4. Радіонов Ю. Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів / Ю. Д.
Радіонов. – // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 47–55.
5. Радіонова І. Ф. Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду / І. Ф.
Радіонова. – // Фінанси України. – 2013. – № 4. – С. 58–69.

УДК 657
Маркеєва Т.А.
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОБ’ЄДНАННЯ
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
ОСББ - це нова форма управління житлом, юридична особа,
створена власниками для сприяння використанню їхнього власного
майна та управління, утримання і використання неподільного та
загального майна. Сьогодні ОСББ є однією з найефективніших форм
управління будинком та житловим майном. ОСББ створюється для
забезпечення і захисту прав його членів, дотримання їхніх обов'язків
щодо належного утримання та використання житлового комплексу,
забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх
платежів.
Правові та організаційні засади створення, функціонування,
реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих
приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та
виконання обов'язків щодо утримання багатоквартирного будинку
визначає
Закон
України
«Про
об‘єднання
співвласників
багатоквартирного будинку» [1].
ОСББ - це неприбуткова юридична особа, створена власниками
житлових та нежитлових приміщень для спільного користування,
утримання та управління своїм будинком та прибудинковою
107

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

територією, а також для юридичного оформлення їхніх майнових прав
на будинок та прибудинкову територію.
ОСББ самостійно визначає облікову політику і має право
самостійно обрати форму організації бухгалтерського обліку. За
загальними правилами, облікова політика складається з сукупності
принципів, методів і процедур, які використовує організація для
складання та подання фінансової звітності. Слід зазначити, що в
обліковій політиці виділяють наступні аспекти:
1) організаційні аспекти - охоплюють організаційну побудову
бухгалтерської служби та розробку організаційних регламентів
(положення про бухгалтерію, посадової інструкції головного
бухгалтера чи бухгалтера, графік роботи бухгалтерії, графіки
організації роботи окремого бухгалтера з визначенням видів робіт та
терміну їх виконання і т. ін.), її місце в системі управління
об'єднанням і взаємодію з іншими структурами (виконавцями);
2) методичні аспекти - це методологія і методика ведення
обліку (робочий план рахунків бухгалтерського обліку, способи
оцінювання майна, нарахування амортизації тощо);
3) технічні аспекти - стосуються до форми бухгалтерського
обліку, технології опрацювання інформації (зокрема автоматизації
обліку), способів та термінів проведення інвентаризацій тощо.
Одним із основних документів, що визначає діяльність ОСББ, їх
доходи і витрати, є кошторис, який складається на основі
бухгалтерських даних (головою правління, бухгалтером об‘єднання,
членами правління) і затверджується на загальних зборах згідно із
статутом ОСББ.
Особливостями обліку в ОСББ є також використання
скороченого плану рахунків з деякими специфічними рахунками,
відсутність виробництва, відсутність реалізації робіт, послуг, облік
розрахунків з членами об'єднання як цільового фінансування, а не як
розрахунків з дебіторами, використання максимально спрощеної
форми обліку - ведення журналу обліку господарських операцій і
окремих відомостей (розрахунків з мешканцями будинку, з
постачальниками тощо) зі складанням в кінці звітного періоду шахової
та оборотної відомостей.
Баланс ОСББ містить обмежену кількість статей і в ньому
відсутня стаття «статутний капітал». Звітність ОСББ як неприбуткової
організації відрізняється за складом і обсягом звітних форм.
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Члени ОСББ мають можливість здійснювати контроль за
фінансово-господарською діяльність об‘єднання за допомогою
ревізійної комісії або самостійно, так як сприяє покращенню
ефективності ведення обліку і уникненню порушень чинного
законодавства. Співвласники будинку беруть активну участь в
контролі усіх послуг та обліку їх вартості.
1. Закон України «Про об‘єднання співвласників багатоквартирного будинку» № 2866III, 29.11.2001, Закон, Верховна Рада України – режим доступу http://zakon.nau.ua/

УДК 339.732.4
Марків Г.В., к.е.н.
Львівський національний аграрний університет
ПРОГНОЗ МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ЩОДО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
З
розвитком
міжнародної
економіки,
диверсифікації
економічних та валютно-кредитних відносин зростає роль
міжнародних фінансових організацій. Для України позики
міжнародних фінансових організацій є привабливим джерелом
зовнішнього фінансування дефіциту державного бюджету та
інвестування інфраструктурних проектів і проектів розвитку. Для
вирішення проблем в розвитку економіки країни актуальним є
співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями,
зокрема Міжнародним валютним фондом.
Однак Міжнародний валютний фонд вкрай песимістично оцінює
перспективи розвитку української економіки. У цьому році темпи її
зростання близькі до нуля, а в наступному не перевищать скромні
2,8%. Згідно з наявною інформацією, МВФ суттєво погіршив свій
прогноз росту ВВП України з 3,5% практично до нуля. Нагадаємо, в
2012 році зростання ВВП становило 0,2%.
Новий
прогноз
зростання
ВВП
виявився
найбільш
песимістичними з усіх, що були зроблені досі. У Європейському банку
реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Світовому банку вважають, що він
становитиме 1%. Згідно з квітневим консенсус-прогнозом українських
аналітиків, підготовленим Мінекономрозвитку, цей показник дорівнює
1,2%.
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Крім того, МВФ знизив прогноз зростання споживчих цін у
поточному році з 7,4% до 0,5%. Нагадаємо, за підсумками I кварталу
поточного року інфляція становила 0,1%, однак експерти очікують її
поступового прискорення у другій половині року. При цьому
підвищення тарифів на газ для населення - одна з ключових умов
відновлення співпраці з фондом - здатне забезпечити значне
прискорення інфляції. Можливо, такий прогноз свідчить про те, що
уряду вдалося переконати МВФ в можливості зниження дефіциту
"Нафтогазу" без коригування тарифів для населення. Втім, за оцінками
джерел, знайомих з ходом переговорів, таких домовленостей між
МВФ та владою не досягнуто.
Різке погіршення прогнозів розвитку української економіки
порушує питання про неминучу корекцію держбюджету. "Зараз уряд
працює над оцінкою виконання планів I кварталу. Перегляд наших
макропоказників відповідає тенденціям на світових ринках,
погіршення очікувань ситуації у всьому світі, зокрема в єврозоні", заявив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський.
Держбюджет 2013 розраховувався виходячи з очікуваного
номінального ВВП на рівні 1576 млрд грн. Враховуючи, що частка
перерозподілу ВВП в держбюджеті є на рівні 30%, буде потрібно
урізання витратної частини головного фінансового документу до 50
млрд грн. Це питання є ключовим у переговорах українських
чиновників з керівництвом МВФ.
У МВФ очікують, що в 2014 році зростання української
економіки прискориться до 2,8%, а інфляція зросте до 4,7%.
Нагадаємо, що підготовлений Кабміном законопроект про основні
напрями бюджетної політики на 2014 рік базується на очікуванні
зростання ВВП на 3% при інфляції на рівні 8,3%. Поки цей прогноз
МВФ виглядає реалістичним, але невідомо, як українська економіка
відреагує на охолодження світових ринків, очікуване в другій
половині поточного року.
Зазначимо, нещодавно прем'єр-міністр Микола Азаров висловив
сумнів у можливості швидкого подолання Україною наслідків кризи
2008 року. "Багатьом здавалося, і мені зокрема, що криза, яка нас
накрила у 2008 році, вона, у результаті якогось набору рішень буде
локалізована і мине десь через два-три роки... Песимістично... Минуло
вже п'ять років, і кінця (проблем) не видно", - сказав М. Азаров. За
його словами, такий стан справ свідчить про те, що причини, які
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лежать в основі економічної кризи, дуже серйозні, і для їхньої
ліквідації уряду необхідно ухвалювати дуже непрості рішення. Адже,
якщо не покращиться зовнішній попит на українські експортні товари
і послуги і діловий клімат всередині країни, це призведе до зростання
дефіциту платіжного балансу. Це виснажить валютні резерви держави
та посилить ризики ослаблення національної валюти.
УДК 336.741.231
Марущак О.В., ст. гр. Фін-54
*Науковий керівник: Содома Р.І., асистент
Львівський національний аграрний університет
ОБМІННИЙ КУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ ЯК ЧИННИК
ВПЛИВУ НА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ СТАН ДЕРЖАВИ
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується
високим ступенем нестабільності національної валюти, залежністю
курсу гривні від зовнішніх факторів. На макрорівні прогноз валютного
курсу є одним із важливих чинників, що дозволяє утримувати
рівновагу в межах всієї економічної системи.
Головним валютним курсом в Україні виступає офіційний курс,
що встановлюється та підтримується державними органами. Він
використовується під час здійснення всіх операцій з продажу та
купівлі іноземної валюти.
Офіційний курс гривні станом на 14.10.2013р. щодо 100 доларів
США становить 799,3 грн.,10 російських рублів 2,49 грн., 100
польських злотих 258,4109 грн.,100 чеських крон 42,5174 грн. Додамо,
що на початку осені валюти країн ближнього зарубіжжя помітно
зміцнилися: російський рубль подорожчав на 2,38 %, польський
злотий - на 2,35 %, чеська крона - 0,62 % .
Порівнявши співвідношення трьох валют ( долара США, фунта
стерлінгів та євро) на валютних ринках США, Великобританії та
Європейського союзу можна отримати наступні рівняння:
- зміна внутрішньої вартості долара
∆$ = ∆$/£ + ∆£*$'/£, (1)
- зміна внутрішньої вартості фунта стерлінгів
111

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

∆£ = ∆£/€ + ∆€*£'/€, (2)
- зміна внутрішньої вартості євро
∆€ = ∆€/$ + ∆$*€'/$ (3)
Емпіричні розрахунки свідчать, чим більша кількість курсів
валют, що використовуються при розрахунках, тим наближенішим є
показник зміни внутрішньої вартості до теоретично можливого.
Для повного відображення закономірностей та взаємозв'язків,
що діють в ринковій економіці, недостатнім є лише вивчення впливу
обмінного курсу на макроекономічні показники, оскільки валютний
курс є свого роду буфером, в якому акумулюються зміни економічних
показників, підсилюючи або нейтралізуючи один одного, і вже
опосередковано впливаючи на економіку загалом. Тому логічним
продовженням дослідження даної теми є вивчення дії чинників, що
зумовлюють зміну обмінного курсу.
Аналізувати ступінь впливу курсоутворюючих чинників на
валютний курс доцільніше шляхом обчислення кореляційних зв'язків
між рядами динаміки факторів зміни валютного курсу та динаміки
валютного курсу. Проте на практиці здійснити такий аналіз для
економіки України достатньо складно, оскільки режим валютного
курсу гривні є керовоно-гнучким, що передбачає коригування впливу
курсоутворюючих чинників Національним банком, шляхом валютних
інтервенцій.
Фактор, який чинить значний вплив на курс гривні є інфляція.
Чим вищий темп інфляції в країні, тим нижчий курс її валют. Ще
одним із факторів, які здійснюють вплив на курсоутворення є стан
платіжного балансу країни, який впливає на валютний курс залежно
від наявності активного чи пасивного сальдо. Важливим фактором
падіння гривні називають так званий "психологічний чинник", коли
громадяни починають забирати свої депозити з банків, і намагаються
вкласти ці кошти у покупку валюти.
Дослідження даної теми показало, що однозначно трактувати
вплив зміни курсу національної валюти на економіку країни не можна.
Наслідки коливань валютного курсу теж не будуть однаковими для
різних країн, а залежатимуть від великого економічного потенціалу
країни. Її експортної квоти, позиції в міжнародних економічних
відносинах. Це є актуальною проблемою на сьогодні і для України,
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оскільки економіка нашої
держави у високій мірі
є
експортнозалежною.
Підсумовуючи викладений матеріал, стає зрозумілим, чому
валютний курс є об'єктом боротьби між країнами, національними
експортерами та імпортерами, джерелом державних незгод.
УДК 336.64:336.67
Марченко І.С. ст. гр.Фін-41
*Науковий керівник: Онисько С.М., професор
Львівський національний аграрний університет
ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Становлення та розвиток ринкових відносин в економіці
України, зокрема, в агропромисловому комплексі кардинально
змінили порядок формування доходів, включаючи прибуток,
сільськогосподарських підприємств. Особливості формування доходів
сільськогосподарських товаровиробників обумовлені дією факторів,
основними з яких є нееластичність зв‘язку між попитом на
сільськогосподарську продукцію та цінами на неї, низька купівельна
спроможність населення країни.
Управління прибутком сільськогосподарського підприємства є
достатньо складною і не однозначною у зв‘язку зі специфікою
аграрної галузі. Від ефективності управління прибутком залежить
фінансовий стан сільськогосподарського підприємства, його місце в
ринковому середовищі, становище галузі в цілому.
Все це зумовлює необхідність поглибленого дослідження
теоретичних засад формування та розподілу прибутку, його впливу на
темпи і пропорції суспільного відтворення. На сучасному етапі
необхідний якісно новий підхід до теоретичного висвітлення і
практичного обґрунтування рекомендацій щодо активізації ролі
прибутку
в
забезпеченні
успішного
функціонування
сільськогосподарських підприємств.
Прибуток в основному визначається тільки після реалізації
продукції. Він містить в своєму складі різні, в тому числі,
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позареалізаційні надходження та витрати, і саме цей показник ми
вважаємо економічно кінцевим результатом діяльності підприємства.
Організація
формування
та
розподілу
прибутку
в
сільськогосподарських підприємствах є досить важливою для їх
успішного функціонування, так, як і для будь-якого господарюючого
суб‘єкту.
Отримання прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) залежить від здійснення основної діяльності суб‘єктів
господарювання. Прибуток є складовою частиною виручки від
реалізації. Однак на відміну від виручки, надходження якої на
поточний рахунок підприємства фіксується регулярно, обсяг
отриманого прибутку визначається тільки за певний період (квартал,
рік) на підставі даних бухгалтерського обліку. Реально формування
прибутку на підприємстві відбувається в міру реалізації продукції.
Відповідно до законодавчих актів України момент реалізації
визначається за датою відвантаження продукції (товарів), а для робіт
(послуг) – за датою фактичного виконання (надання) таких, або за
датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок
постачальника. Однак, незалежно від визначення моменту реалізації в
законодавчих актах реальне формування на підприємстві прибутку від
реалізації продукції має місце в бухгалтерському обліку тільки за
умови, коли така подія відбувається насправді, тобто коли кошти від
покупця надходять на банківський рахунок постачальника.
Отже, показник доходу характеризує загальну суму коштів, яка
надходить на підприємство за певний період і, за вирахуванням
податків, може бути використовувана на споживання та інвестування.
Тобто доход – найважливіший економічний показник роботи
підприємства, що відбиває їх фінансові надходження від усіх видів
діяльності.
Прибуток від реалізації продукції безпосередньо залежить від
двох основних показників: обсягу реалізації продукції та її
собівартості. Собівартість продукції була і залишається важливою
економічною категорією, яка характеризує результати діяльності
підприємства та його рентабельність. Важливою умовою успішної
діяльності підприємств є досягнення оптимального рівня затрат на
виробництво, внаслідок чого зросте конкурентоздатність продукції та
стане реальним досягнення довгострокового економічного зростання
підприємства.
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УДК 631.582.001.13(477.86)
Маслій А.В.,ст. гр. Фін-25
*Науковий керівник: Грубінка І.І., асистент
Львівський національний аграрний університет
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВАЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ
КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Сільське господарство будь-якої країни за всіх часів було і
залишається
основною
продовольчою
галуззю
народного
господарства, стан якої прямо пропорційно залежить від обсягів
коштів, вкладених у її розвиток, а саме — від інтенсивності
інвестиційної діяльності.
При цьому сільське господарство є кредитомісткою галуззю і її
нормальне функціонування без кредитних ресурсів у сучасних умовах
практично неможливе. Це зумовлено специфікою сільського
господарства; нестачею вільних фінансових коштів; високою
капіталомісткістю і порівняно низькою фондовіддачею; сезонністю
виробництва, значною тривалістю виробничого циклу; залежністю від
природно-кліматичних умов, що знижує гарантованість позик
сільськогосподарським
товаровиробникам;
порівняно
малими
розмірами підприємств аграрного сектору, що робить їх менш
конкурентоспроможними на ринку коротко- і довгострокових
кредитів.
Тому, кредитне забезпечення та подальший розвиток ефективної
фінансової інфраструктури аграрного ринку лишаються актуальними
питаннями аграрної реформи в Україні.
Дослідження фінансового забезпечення аграрних підприємств,
свідчить про те, що вони в основному працюють за рахунок власних
ресурсів, які нині займають значну питому вагу у структурі джерел
фінансування, проте є недостатніми для самофінансування.
Обмеженість власних коштів змушує аграрні підприємства
сподіватися на підтримку з боку держави й зумовлює необхідність
розвивати як банківські, так і партнерські форми кредитування. Але я
вважаю, що на сьогоднішній день механізм державної підтримки
аграрних підприємств є малоефективним і не дає змоги задовольнити
потреби аграріїв.
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Кредит є одним із найважливіших зовнішніх джерел
інвестиційної діяльності аграрних підприємств поряд із власними
коштами. Характерні особливості аграрного виробництва більшою
мірою вимагають залучення довгострокових банківських кредитів.
Довгострокове кредитування є джерелом тієї інвестиційної діяльності,
яка найбільше відповідає вимогам банківської системи, суспільному
прогресу і в недалекому майбутньому може принести економічний або
соціальний ефект.
В аграрному виробництві практично усіх країн із розвиненою
ринковою
економікою
діє
спеціалізована
система
сільськогосподарського кредиту. Досліджуючи питання кредитування
аграрних підприємств, слід підкреслити, що кредитне забезпечення
аграрного сектору економіки - це цілісна система взаємопов'язаних
елементів, яка передбачає надходження кредитних ресурсів суб'єктам
господарювання на ринкових умовах з урахуванням об‘єктивних
особливостей галузі. Потрібно зауважити, що для покращення
кредитного забезпечення аграрного сектору економіки варто
активізувати розвиток нових форм кредитування у сільському
господарстві, які давали б можливість отримувати кредити без участі
держави. До них можна віднести факторингові операції, кредити під
заставу виробленої продукції та ін.
Отже, сільське господарство України потребує значних
кредитних ресурсів. Тому потрібне опрацювання різних механізмів
кредитування аграрних підприємств для того, щоб фінансовий ринок
міг задовольнити їх потреби за цільовим призначенням і вартістю.
УДК 368:338.43
Мачіха І.В., ст. гр., Мо-32
*Науковий керівник: Агрес О.Г., к.е.н., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
ПЕРСПЕКТИВИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Україна - це велика аграрна держава, що входить до п'яти
найбільших країн-експортерів сільськогосподарської продукції. Проте,
сільськогосподарська галузь є однією з найризикованіших. Небезпеки
116

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

такі ж непередбачувані, як погода. На жаль, аграрії – не ясновидці.
Вони не можуть передбачити руйнівні ситуації: град, зливи, засухи,
морози. Тому в даній ситуації варто відзначити, що
сільськогосподарські виробники потребують надійної системи захисту
майбутнього врожаю. Розповсюдженим у світі ефективним засобом
управління небезпеками та ризиками в сільському господарстві є
агрострахування. Це один із найважливіших елементів ведення
агробізнесу.
Не дивлячись на це, агрострахування в нашій державі не стало
значно популярним. Цей низький показник зумовлений об‘єктивними
причинами: недовіра аграріїв до страхових компаній, невигідність арго
галузі для страхувальників та недосконалість законодавчої бази, яка
регулює цей процес.
Про важливість та актуальність проблеми агрострахування в
Україні свідчить діяльність міжнародних організацій. Активну роботу
в цьому напрямку проводить Проект Міжнародної фінансової
корпорації (IFC, група Світового банку) «Розвиток агрострахування в
Україні». Окрім цього за активної підтримки Міністерства аграрної
політики та продовольства проводиться інформаційна кампанія для
аграріїв.
Програми страхування сільськогосподарських ризиків, що
пропонуються в даний час, є не задовільними для споживачів.
Основним їх недоліком є висока вартість. Окрім того на даний час в
Україні відсутня спеціальна законодавча база, яка б здійснювала
регулювання агрострахування. Зважаючи на унікальні його
характеристики таке становище являє собою проблему на ринку
страхових послуг. Проте в Україні є такі страхові компанії, які
зацікавлені працювати у сфері агрострахування, серед них на першому
місці є «Українська аграрно-страхова компанія» (648 договорів
страхування, або 33,5% від загального обсягу). На другому місці «Провідна» (366 договорів, або 18,9%). Третю позицію посіла «PZU
УКРАЇНА» (149 договорів).
Щодо думки споживачів, то вони вважають, що агрострахування
дуже потрібне! Бо вони в один прекрасний день можуть втратити все,
але:
- "Банки взагалі відмовились брати врожай під заставу...";
- "Ну, мені здається, страхові компанії самі бояться з нами
працювати, тому що це справді ризик...";
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- "Я б страхувався, якби договір був відкритий! Я його підписую
і розумію, що все одно вони там написали таке, що випливе тільки
тоді, коли страховий випадок настане".
Для того щоб покращити ситуацію на аграрному страховому
ринку України необхідно реалізувати ряд заходів, проведення яких
сприятиме налагодженню відносин між аграрним сектором та
страховими компаніями.
В Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке регулювало б
агрострахування.
З
огляду
на
унікальні
характеристики
агрострахування, таке становище являє собою проблему. Тому слід
розвинути з даного питання законодавче поле та нормативну базу.
Варто також удосконалити програму страхування; ввести нові
продукти та програми; сприяти нарощуванню технічного потенціалу
страховиків;
створити програму страхування
на
випадок
катастрофічних подій та державний страховий фонд; розробити та
впровадити державну програму перестрахування.
Отож, одним із важливих напрямів сьогочасної аграрної
політики має стати створення ефективної системи агрострахування,
яка забезпечить підвищення захисту економічних інтересів аграріїв,
буде сприяти залученню інвестицій і кредитних ресурсів в
сільськогосподарську галузь економіки, нарощуватиме виробництво
аграрної продукції.
УДК 657.424.4
Медвідь А.В., студентка
*Науковий керівник: Чабанюк О.М., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
ОБЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
Здійснення фінансово-господарської діяльності є ефективним за
умов належного управління нею, що супроводжується виникненням
адміністративних витрат. Для їх обліку застосовується рахунок 92
―Адміністративні витрати‖, такі витрати не розподіляються між
реалізованою та нереалізованою продукцією, а списуються щомісяця
або в кінці року на фінансові результати основної діяльності.
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Раціональна організація аналітичного обліку адміністративних
витрат мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю й
аналізу, а також об'єктивного визначення результатів діяльності
підприємства., який ведеться за статтями витрат.
У статті ―Витрати на оплату праці апарату управління‖
відображають нараховану зарплату керівника підприємства, його
заступників, працівників економічної і бухгалтерської служб тощо. У
статті ―Відрахування на соціальні заходи‖ відображають внески на
соціальні заходи від нарахованої оплати праці працівників апарату
управління. У статті ―Відрядження і переміщення‖ відображають
витрати на відрядження працівників апарату управління, суми
підйомних при переміщенні цих працівників. У статті ―Інші
адміністративні витрати‖ відображають канцелярські, поштові і
телеграфні витрати; вартість бланків планової, облікової та звітної
документації; витрати на утримання адміністративних споруд
(опалення, освітлення, водопостачання, амортизація і ремонт
будівель); вартість малоцінних і швидкозношуваних предметів й
інвентарю, страхування майна; утримання і обслуговування технічних
засобів управління; витрати на ремонт будівель та інвентарю,
утримання службового легкового транспорту, пожежної, сторожової
охорони, винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські),
плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги.
Первинними документами для відображення адміністративних
витрат є рахунки, звіти про використання коштів, наданих на
відрядження або підзвіти, розрахунки бухгалтерії тощо. Списання
адміністративних витрат на фінансові результати оформляється
довідкою бухгалтерії.
Таким чином, аналітичний облік адміністративних витрат
необхідний для аналізу і контролю за витратами, а відповідно для
системи управління діяльністю підприємства.
1. Бухгалтерський облік в споживчій кооперації [Текст] : навч. посібник / В. О.
Озеран, П. О. Куцик, А. М. Волошин та ін. – Львів : Видавництво Львівської
комерційної академії, 2008. – 660 с.
2. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст]: навч. посіб. / Бачинський В. I.,
Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В. – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 319 с.
3. Чебанова Н. В. Фінансовий облік [Текст] навч. посіб. / Н. В. Чебанова, Т. І.
Єфіменко – К. Академія, 2007. – 704 с.
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УДК 657.42
Мороз В.М., студентка
*Науковий керівник: Чік М.Ю., к.е.н.
Львівська комерційна академія
ОСНОВНІ ЗАСОБИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
У сучасних умовах господарювання економічна сутність і
матеріально-речовий зміст основних засобів слугують визначальними
характеристиками ідентифікації їх значення в забезпеченні
відтворювальних процесів, функціонування та розвитку виробництва.
Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з
метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів,
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або
операційного циклу, якщо він довший за рік) [1].
Відповідно
до
діючої
типової
класифікації
основні
засоби групуються залежно від функціонального призначення,
галузевої належності, речовинно-натурального складу тощо. Залежно
від функціонального призначення основні засоби поділяються на
виробничі та невиробничі. Виробничі основні засоби – це засоби, які
безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або сприяють
його здійсненню. До них належать будівлі, споруди, силові машини та
устаткування, передавальні пристрої, транспортні засоби, робоча
худоба, багаторічні насадження, інші основні засоби, що діють у сфері
матеріального виробництва. Невиробничі основні засоби – це засоби,
що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі
виробництва та передбачені для обслуговування потреб охорони
здоров'я, освіти, культури тощо.
За галузевою належністю основні засоби поділяються на засоби
промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту,
зв'язку та ін.
За натурально-речовинним складом основні виробничі засоби
поділяються на будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини та
обладнання, транспортні засоби, інструменти і приладдя, виробничий
та господарський інвентар, робочу та продуктивну худобу, багаторічні
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насадження; капітальні витрати на поліпшення земель, інші основні
засоби.
Для правильної організації обліку основних засобів важливе
значення має єдиний принцип їх оцінки, доцільність переоцінки,
економічно обґрунтований вибір методу нарахування амортизації, а
також своєчасно оброблена та систематизована інформація за
допомогою сучасних засобів автоматизації, які забезпечать її точність і
оперативність [2].
За умов використання комп‘ютерних технологій передбачається
вирішення таких задач з обліку основних засобів: формування і
ведення картотеки по інвентарних номерах основних засобів як
регістрів аналітичного обліку в довіднику основні засоби; своєчасне
визнання, класифікація, оприбуткування та введення в експлуатацію
основних засобів, що надходять на підприємство; точне нарахування
зносу (амортизації) основних засобів; своєчасне вибуття основних
засобів через реалізацію, ліквідацію та списання; достовірне
формування регістрів аналітичного і синтетичного обліку основних
засобів.
Таким чином, достовірне визнання та класифікація основних
засобів на підприємстві забезпечать ефективну організацію їх обліку
та належним інформаційним забезпеченням системи управління.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖ : наказ Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0288-00.
2. Бухгалтерський облік та оподаткування (+CD) : [навч. посібник] / В. І. Воськало, М.
В. Корягін, В. С. Мохняк та ін. ; [за ред. В. І. Лемішовського, Р. Л. Хом‘яка]. – [3-тє
вид., перероб. і доп.]. – Львів : Ажур, , 2010. – 1220 с.
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УДК 336. 77: 631.11
Мороз Н.І., ст. гр. Фін-44
*Науковий керівник: Агрес О.Г., к.е.н., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
У сільськогосподарських підприємствах існує недостатність
коштів, які б перебували в обігу та спрямовувались на купівлю засобів
захисту рослин і тварин,насіння, добрив, пального та придбання нової
техніки, адже існуюча вже зношена та застаріла. В таких умовах
тільки кредитування сільськогосподарських підприємств дозволяє
вирішити проблему, пов‘язану зі специфікою агропромислового
виробництва як суб‘єкта кредитування.
Що стосується забезпечення ресурсами, то на закупівлю
основних
матеріально-технічних
ресурсів
сільгоспвиробники
направлять понад 29 млрд. грн., що на 500 млн. більше минулого року.
Власних коштів сьогодні сільгоспвиробники мають 30,5 млрд. грн.,
тобто 80% від потреби. Це більше, ніж у минулому році приблизно на
0,5 млрд. грн.
За попередніми оцінками, аграрії України витратять на посівну2013 близько 38,5-39 млрд. грн., що на 1.5 млрд. грн.. більше, ніж у
2012 році. Для забезпечення аграріїв відсутніми майже 8 млрд. грн.,
будуть залучатися кредити близько на 4 млрд. грн. і проводитися
форвардні закупівлі зерна близько на 3 млрд. грн.
Аграрний фонд активно проводив форвардні закупівлі озимих і
сьогодні готується провести форвардні закупівлі на весь період
підготовки до проведення весняно-польових робіт. Ця форвардна
закупівля буде в розмірі понад 700 млн. грн. Господарствами також
придбано 4,6 тис. т захисту засобів посівів, що становить лише 20%
від потреби.
Вітчизняні виробники зацікавлені в можливості кредитування
майбутнього врожаю, тому співпраця з банками є невід‘ємною
складовою формування основи продовольчої безпеки України та
вітчизняних споживачів. Іноземні банки підтвердили готовність
кредитувати сільгоспвиробництво – це сучасні технології, техніка й
обладнання, розвиток селекції, вирішення соціальних проблемна селі
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тощо. А отже, використання кредитного забезпечення є
перспективним напрямком вдосконалення роботи й фінансового стану
аграрних підприємств.
Проблемами кредитування сільськогосподарських підприємств
є:
- підвищення фінансових ризиків, спричинене отриманням
кредиту, у перспективі може призвести до втрати фінансової стійкості
і навіть платоспроможності;
- відсутність у позичальників ліквідного забезпечення кредитів;
- високі кредитні відсотки; довга процедура розгляду
можливості отримання кредиту;
- вплив сезону на сільськогосподарське виробництво і
залежність від природно-кліматичних умов;
- катастрофічне падіння родючості грунтів та зростання їх ерозії;
непостійне законодавство, нестабільність фінансової та політичної
системи;
- неможливість
отримання
кредиту
на
створення
сільськогосподарського підприємства «з нуля».
УДК 336.131
Музичин Г.В.
*Науковий керівник: Рубай О.В., к.е.н., доцент
Львівський національний аграрний університет
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Питання
управління
фінансовими
ресурсами
сільськогосподарських підприємств стають все більш актуальними.
Сучасна господарська практика потребує прийняття як зважених так і
нетрадиційних рішень, які базуються на глибокому синтезі досягнень
сучасної фінансової теорії та досвіді фінансового менеджменту.
Роль та значення фінансових ресурсів у сучасних умовах
господарювання важко переоцінити. Адже це ресурс, який за короткий
проміжок часу може трансформуватися в будь-який інший, і, як
наслідок, дозволяє без проблем перегрупувати фактори виробництва.
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Сьогодні однією із головних причин кризової ситуації
сільськогосподарських підприємств є неправильне або недостатньо
ефективне управління фінансовими ресурсами, що є одним із головних
чинників підвищення ефективності будь – якої виробничогосподарської діяльності. Проблеми управління фінансовими
ресурсами мають місце на кожному підприємстві, оскільки
забезпеченість фінансовими ресурсами є визначальним чинником
функціонування та розвитку підприємства, а також його
конкурентоспроможності на ринку.
Існування фінансових ресурсів зумовлене органічною єдністю з
наявністю джерел їх формування. У своєму цілісному взаємозв'язку
вони спільно виступають об'єктом управління, здійснюючи активний
зворотний вплив на його ефективність, що вимагає адекватної
ідентифікації не лише фінансових ресурсів, а й джерел їх формування.
Оптимізація процесів формування й використання фінансових
ресурсів залежить від системи управління останніми. Загальним
базовим науковим підходом в управлінні фінансовими ресурсами є
системний підхід, який передбачає розгляд елементів системи
фінансових ресурсів і їх синергетичного ефекту, а також впливу
факторів зовнішнього і внутрішнього середовищ на процеси їх
функціонування.
На нашу думку, найбільш правильним, за сучасних економічних
умов, є трактування управління фінансовими ресурсами підприємств
як процесу управлінських дій у сфері формування та використання
грошових коштів фінансового та нефінансового характеру.
Раціональне управління фінансовими ресурсами підприємств
повинно включати наступні етапи:
– постановка задачі управління фінансовими ресурсами
підприємств;
– прийняття управлінського рішення щодо формування та
використання фінансових ресурсів та його реалізація;
– оцінка ефективності прийнятого рішення з погляду можливих
способів його модифікації чи зміни, а також врахування його
результатів в процесі нагромадження досвіду, який може бути
використаний в майбутньому.
Результати управління фінансовими ресурсами підприємств
реалізуються в грошових потоках, що протікають між підприємством і
бюджетом, власниками капіталу, партнерами по бізнесу та іншими
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суб‘єктами фінансового ринку. Інструментами цього служать
управлінські рішення щодо використання фінансових ресурсів сплати податків, виплати заробітної плати, інвестування тощо.
Від ефективної організації та правильного управління
фінансовими ресурсами підприємства залежить як його фінансово економічний стан, так і становище на ринку в сучасних конкурентних
умовах господарювання.
УДК 657:336
Нагоронюк О.П., аспірант
Львівський національний аграрний університет
ІНВЕСТИЦІЙНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ
СКОТАРСТВА
Загальний розвиток сільськогосподарських підприємств, що
спеціалізуються на виробництві продукції скотарства залежить від
можливостей розвитку на перспективу, обсягів та можливостей
залучення інвестиційних ресурсів. Через низьку ефективність
виробництва
та
недостатній
рівень
державної
підтримки
сільськогосподарські підприємства не мають достатньо фінансових
ресурсів, які б дозволили реструктуризувати виробництво, змінити
спеціалізацію, впровадити інноваційні технології, покращити якість
менеджменту. Такі виробники з часом повинні або зникнути з ринку
сільськогосподарської продукції, в тому числі і за рахунок поглинання
більш успішнішими потужними об‘єднаннями або ж ефективніше
структурувати виробничу діяльність. Вирішення останнього завдання
можливе за умови залучення інвестицій в галузь, активізацією
інноваційної діяльності.
Загалом інвестиційна активність в сільському господарстві
навіть у розвинутих країнах залишається достатньо низькою. За
даними Міжнародного форуму представників приватного сектора з
продовольчої безпеки за останні сім років інвестиції в сільське
господарство виросли в три рази – з 1 до 3 млрд. дол. Однак і ця сума є
надзвичайно низькою, оскільки становить менше 1% від світових
потоків прямих іноземних інвестицій
Однією з причин низької інвестиційної активності в галузі
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скотарства є низька економічна ефективність сільськогосподарського
виробництва. Так, у 2011 році лише виробництво зерна, цукрових
буряків, овочів відкритого ґрунту, молока і молочних продуктів, м‘яса
свиней та м‘яса овець та кіз у сільськогосподарських підприємствах
було прибутковим.
Аналіз структури інвестицій у Львівську область за джерелами
фінансування у 2006-2011 рр. показав зростання надходжень в
економіку регіону за рахунок коштів державного бюджету у 5,4 рази,
коштів місцевих бюджетів – 5,3 рази. Вагомий приріст залучених
коштів (кредити банків) в економіку області - у 8,76 рази.
Незначним у зростанні є надходження інвестицій від іноземних
інвесторів - у 3,9 рази за аналізований період. Однак фактичний розмір
іноземних інвестицій є значно меншим, оскільки в другій половині
2011 року в результаті світових та вітчизняних кризових явищ в
економіці спостерігалося значне зростання курсу гривні по
відношенню до провідних іноземних валют – американського долара
та євро.
Структурні зрушення в економіці Львівської області призвели до
зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів у 3,5 рази. Разом з тим
зростання обсягу капітальних інвестицій в Львівську область не
забезпечило належного ефекту від залучення інвестицій у вигляді
зростання рентабельності в розрізі галузей. Так, за аналізований період
лише в промисловості спостерігався приріст рентабельності на 0,5 п.,
переробної промисловості – 0,4 п., освіті – 0,4 п. Рентабельність
операційної діяльності в сільському господарстві скоротилася на 5,6
п., валова продукція за усіма категоріями господарств зросла за
аналізований період зросла лише на 105, 6% і становила у 2011 році
4300,5 млн. грн.
Загалом українське законодавство не враховує специфіки
сільського господарства як сфери реалізації інноваційної діяльності. І
хоча Закон України «Про інноваційну діяльність» містить широкий
перелік об‘єктів інноваційної політики, разом з тим немає спеціальних
приписів
щодо
сільськогосподарських
підприємств,
що
спеціалізуються на виробництві продукції скотарства.
До конкретних заходів, що мають забезпечити формування
названої моделі розвитку сільського господарства України в частині
інноваційного розвитку, українські науковці відносять:
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- розроблення та виконання державних, регіональних та інших
програм розвитку галузі;
- розвиток ринку інноваційної продукції;
- створення інноваційних парків на базі існуючих аграрних
науково-дослідних установ і навчальних закладів;
- формування
інвестиційної
підтримки
фермерських
господарств з першочерговим її спрямуванням на реалізацію
інноваційних проектів.
УДК 657
Нейверт О.І., студент 4 курсу
*Науковий керівник: Семенишена Н.В. , к.е.н. , доцент
Подільський державний аграрно-технічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Загальновідомо, що жодне діюче підприємство не може обійтися
без заборгованості, тим більше поточної (короткострокової). Однак
заборгованість може бути різною і, природно, вона по-різному
відображається в обліку та звітності підприємства .
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість - сума
заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. При цьому під
дебіторами слід розуміти юридичних та фізичних осіб, які внаслідок
минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових
коштів, їх еквівалентів або інших активів [2].
До появи в 1999 році П(С)БО 4 із здійсненням обліку та
відображенням у звітності дебіторської заборгованості особливих
проблем у бухгалтерів не виникало. А з прийняттям П (С ) БО та
запозичених з МСБО таких понять, як «вартість грошей у часі» і
«безнадійна заборгованість», такі проблеми з‘явилися. В основному
вони пов'язані з оцінкою дебіторської заборгованості на певну дату.
Останні зміни до низки чинних законодавчих актів [1,2,3,4] і
наукові дослідження І.А. Бланка, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, В.П.
Завгороднього, О.Д. Заруби, В. Костюченко, М.Ф. Огійчука, В.Я.
Плаксіенка, Л.Г. Панченко, О. Петрик, В.В. Сопка та інших дозволили
вирішити ряд питань облікового характеру щодо розрахунків з
дебіторами.
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На думку окремих науковців, основними недоліками сучасної
системи обліку дебіторської заборгованості можна визначити
наступні:
а) форма бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості,
рекомендована нормативно, не враховує специфіки даного активу,
який зумовлює наявність різних ознак його класифікації і велику
кількість методів оцінки. Так, рекомендована форма бухгалтерського
обліку дебіторської заборгованості журнал-ордер № 3 не враховує
специфіки даного активу - наявності різних ознак його класифікації, а
рекомендовані облікові регістри не передбачають накопичення
інформації про розрахунки з дебіторами різного рівня деталізації і
узагальнення;
б) невирішені проблеми відображення в обліку довгострокової
дебіторської
заборгованості,
оцінки
поточної
дебіторської
заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги;
в) застосування в наших умовах традиційної за кордоном
методики аналізу дебіторської заборгованості не завжди доцільно
через відсутність необхідного обсягу можливою і доступної
інформації щодо розрахунків з дебіторами [5].
Щоб покращити методику обліку розрахунків з дебіторами,
передусім необхідно внести зміни до П(С)БО 10 «Дебіторська
заборгованість» [2], в яких чітко були б розмежовані поняття
довгострокової та поточної дебіторської заборгованостей. Їх облік
ведеться на різних рахунках бухгалтерського обліку, що не відзначено
у вищезазначеному стандарті, оскільки поточна дебіторська
заборгованість є оборотним активом, а довгострокова - необоротним.
На нашу думку, потрібно зробити уточнення визначення
поточної дебіторської заборгованості, оскільки згідно з П(С)БО 10,
поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги
визначається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації
продукції, товарів і послуг та оцінюється за первісною вартістю.
На відміну від українського обліку, коли безнадійні борги
списуються за рахунок резерву, в окремих країнах, незважаючи на
списання безнадійної дебіторської заборгованості на витрати, вона
продовжує обліковуватися в дебеті рахунків, на яких відображається
короткострокова дебіторська заборгованість покупців та показується в
активі балансу в рядку "Неотримані від покупців рахунки" або в рядку
"Векселі покупців" з одночасним відображенням безнадійної
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заборгованості в окремому рядку зі знаком мінус [6].
Необхідно також створити системний класифікатор дебіторської
заборгованості з використанням таких параметрів: ознак, принципів і
мети класифікації , якісної характеристики ознаки, користувачів
інформації, типів класифікації. Використання даної розробки сприяє
наданню якісної бухгалтерської інформації для контролю, аналізу та
управління залежно від конкретних потреб користувачів у період
антикризового регулювання.
З метою мінімізації відхилень розрахункової вартості
заборгованості від її реальної величини можна запропонувати
комплексний підхід до оцінки дебіторської заборгованості, що
базується на коригуванні первісної вартості дебіторської
заборгованості згідно з коефіцієнтом часу, що дає можливість оцінити
заборгованість господарюючого суб'єкта в даний час з урахуванням
зростання вартості і зміни загальної купівельної спроможності
грошових коштів.
Для забезпечення такого принципу бухгалтерського обліку, як
«обачність», дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і
послуги відображається в бухгалтерській звітності за чистою
реалізаційною вартістю, яка враховує величину резерву сумнівних
боргів. Питання визначення величини такого резерву потребує
доопрацювання в плані конкретизації методики розрахунку.
Вирішення цих проблемних питань щодо обліку дебіторської
заборгованості допоможе здійснювати правильний її аналіз.
1. Закон України від 16.07.99 р. № 996- XIV « Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» : за станом на 10. 11. 2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http: //search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T990996.html . — Тема з екрану.
2. Положення (стандарт ) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» : за
станом на 10.11.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 . — Заголовок з екрану.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» : за
станом на 10.11.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu13/. — Заголовок з екрану.
4. Наказ Мінагрополітики України від 04.06.09 р. № 390 «Про затвердження
спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної форми обліку для
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доступу:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_06_04/an/9/FIN48748.html № 9. —
Заголовок з екрану.
5. Горбачова О.М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх
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УДК 336:368.5(477)
Олінкевич Н.Б., ст. гр. 4-го курсу
*Науковий керівник: Томашевський Ю.М., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СТРАХУВАННЯ
УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
Страхування виступає як один з найдієвіших елементів
фінансової системи, який має забезпечувати захист майнових прав та
інтересів суб‘єктів господарювання у сільському господарстві.
Оскільки виробництво сільськогосподарської продукції найбільшою
мірою залежить від природно-кліматичних умов, які суттєво
впливають на якість та обсяги одержаного врожаю, нагальною в цих
умовах стає необхідність страхування сільськогосподарських культур
від несприятливих погодно-кліматичних умов.
Аграрний потенціал України з кожним роком приваблює все
більше і більше іноземних інвесторів та банківського сектору. За
даними 2011 – 2013 рр., кредитні портфелі банків в сільському
господарстві – найменш збиткові, в порівнянні з іншими галузями
економіки. У вказаний період показники «проблемних» кредитів в
сільському господарстві знаходилися на рівні 5%. Загальний об‘єм
виробництва сільськогосподарської продукції Україні складає біля
10% в структурі ВВП країни, що суттєво впливає на її економічні
показники і наповненість бюджету.
Це пояснюється тим, що сільське господарство – єдина галузь
економіки, яка не постраждала під час кризи 2008 року. Починаючи з
цього періоду в сільському господарстві України спостерігається
стабільний ріст, а середня рентабельність виробництва уже кілька
років підряд залишається на рівні 19-20%, і продовжує поступово
збільшуватися, досягаючи понад 30% в окремих господарствах.
Проте, сучасний стан розвитку системи страхування в Україні,
поки що не завжди дозволяє ефективно й якісно виконувати функції
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зменшення фінансових втрат через настання ризиків. В даній галузі, і
надалі, існує ряд проблем, які заважають розвитку системи
страхування врожаю сільськогосподарських культур. Зокрема,
страхові
послуги,
які
пропонуються
страховиками
сільськогосподарським товаровиробникам, не завжди якісно
захищають інтереси страхувальників, а інформація про порядок і
умови страхування часто є важкодоступною і неповною. Більшість
тарифних ставок, які використовуються страховиками не збалансовані
актуарно, тобто не відображають об‘єктивну вартість збитків та
ймовірність настання таких ризиків. Умови договорів страхування
враховують більшою мірою інтереси страховиків. Страховики не
дотримуються часових та технологічних термінів, чим порушують
принципи ведення страхового бізнесу.
Страхуванням
урожаю
сільськогосподарських
культур
займається незначна кількість страхових компаній України, а тому
частка такого страхування у загальному страховому портфелі
коливається від 0,5 до майже 36,0%. При цьому, незважаючи на
законодавчо-гарантоване державне субсидування, фактичний рівень
підтримки з боку держави незначний, а в 2009-2013 роках взагалі
відсутній.
Отже, варто серйозно оцінити ситуацію та вжити необхідних
заходів. Відновлення субсидійованого агрострахування може суттєво
підштовхнути ринок України до розвитку. Важливо, щоб цей процес
був прозорим і зрозумілим для всіх учасників ринку. Так це працює в
більшості країн, де страхування аграрних ризиків розвивається та
покриває більше 50% всього виробництва.
Досвід проведення страхування в ринково-розвинених країнах
показує, що сільське господарство в цих країнах постійно отримує
фінансову підтримку з боку держави. Відповідної підтримки з боку
держави потребує і вітчизняний аграрний страховий ринок. Саме
завдяки фінансовій, правовій та організаційній допомозі держави,
сільськогосподарським виробникам вдасться підняти рівень розвитку
сільського господарства на вищий рівень та забезпечити безперебійне
та якісне виробництво продовольства в державі. Страхування може
стати однією з важливих умов гарантування економічної безпеки і
стабілізації фінансового стану виробників сільськогосподарської
продукції.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРНИХ
ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ:
ТЕОЕРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Первинна документація не завжди може охопити всі
господарські явища в момент їх здійснення, у зв'язку з цим виникає
об'єктивна необхідність у такому способі контролю, який би
забезпечив можливість взяти на облік перераховані явища і процеси.
Це досягається за допомогою інвентаризації.
Вона проводиться шляхом перерахунку, перемірювання,
переважування, а також звірки розрахунків за документами.
Інвентаризація дозволяє підтвердити дані бухгалтерського обліку.
Згідно із Законом України ―Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні‖ [1] та Інструкцією з інвентаризації [2]
всі підприємства роздрібної торгівлі зобов'язані періодично проводити
інвентаризацію.
Основними етапами інвентаризації є:
1) перевірка фактичної наявності товарів;
2) документальне оформлення результатів інвентаризації;
3) прийняття господарських рішень на підставі результатів
інвентаризації.
Згідно з вказаною Інструкцією кількість інвентаризацій у
звітному році та терміни їх проведення встановлюються
підприємствами самостійно і зазначаються в обліковій політиці, за
винятком таких випадків, коли проведення інвентаризації обов'язкове:
перед складанням річної бухгалтерської звітності; при зміні
матеріально-відповідальних осіб; при встановленні фактів крадіжок і
зловживань; за судовим рішенням тощо [2].
Для проведення інвентаризації наказом керівника створюється
постійно діюча інвентаризаційна комісія, очолювана керівником
підприємства або його заступником. До складу комісії повинні
входити керівники структурних підрозділів, працівники бухгалтерії та
матеріально відповідальні особи.
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Перед виведенням результатів інвентаризації бухгалтерія
зобов'язана перевірити облікові дані за аналітичним рахунком
матеріально відповідальної особи, у якої проводитиметься
інвентаризація.
Виявлені за наслідками перевірки помилки в цінах, підрахунках
за інвентаризаційними описами виправляються особами, що їх
перевіряють.
Після закінчення процедури перевірки описів і облікових даних
у бухгалтерії переходять до визначення результатів інвентаризації. Ці
результати встановлюють шляхом порівняння сум за описом з
обліковою інформацією і виведенням різниць окремо за кожним
найменуванням. Усі відхилення визначаються у вигляді нестач і
надлишків.
Отже, проведення інвентаризації товарних запасів є частиною
загального процесу управління на підприємствах роздрібної торгівлі.
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від
16.07.1999 р. № 996-ХІV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : наказ
Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 : [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94.
3. Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві :
[навчальний посібник] / [П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук]. – Львів :
Магнолія 2006, 2010. – 504 с.
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СУТЬ, ЗНАЧЕННЯ І ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ФІНАНСОВОЇ
СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансова стійкість підприємства - це такий стан фінансових
ресурсів, за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими
коштами, здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити
безперервний процес виробничо-торгівельної діяльності, а також
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витрати на його розширення й оновлення.
На фінансову стійкість впливають різні причини - як внутрішні:
виробництво продукції та надання послуг, які мають попит, міцне
становище підприємства на ринку, високий рівень матеріальнотехнічної оснащеності виробництва і застосування передових
технологій, налагодженість економічних зв'язків із партнерами,
ритмічність кругообігу засобів, ефективність господарських і
фінансових операцій, незначний ступінь ризику в процесі здійснення
виробничої і фінансової діяльності тощо; так і зовнішні: податкова
політика держави та ринкова кон'юнктура.
Ефективне управління внутрішніми факторами діяльності
підприємства для підвищення фінансової стійкості має передбачати:
оптимізацію складу і структури активів підприємства, раціоналізації
обороту активів підприємства, ефективне розміщення власних
фінансових ресурсів та мобілізацію залученого капіталу, забезпечення
самофінансування за рахунок прибутку, оптимізації податкових
платежів,
ефективної
амортизаційної
політики,
ліквідацію
заборгованості підприємства.
Створення сприятливого зовнішнього середовища для
підвищення фінансової стійкості підприємств слід здійснювати за
напрямками: формування багатоукладної економіки, надання
правовому забезпеченню більшої динамічності, якості і соціальноекономічної результативності, удосконалення системи оподаткування,
цінової політики, кредитної системи.
Загалом покращання фінансової стійкості підприємства можливе
за умови досягнення оперативних цілей, а саме: усунення
неплатоспроможності підприємства, зміни фінансової стратегії з
метою прискорення економічного зростання, збільшення обсягу
позитивного грошового потоку, зниження обсягів споживання
інвестиційних ресурсів підприємства у поточному періоді.
Стійке фінансове становище, у свою чергу впливатиме на
виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва
необхідними ресурсами. Тому фінансову стійкість, як складову
господарської діяльності має бути спрямовано на забезпечення
планомірного надходження і витрат грошових ресурсів, виконання
розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій
власного і позикового капіталу та найбільш ефективне його
використання.
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Отже, можна стверджувати, що фінансова стійкість - комплексне
поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансовоекономічних процесів, тому їх слід визначити як такий стан
фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього
розміщення і використання, при якому забезпечується розвиток
виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й
активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності.
1. Городинська Д.М. Економічна стійкість підприємства / Д.М. Городинська //
Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10(42). – С. 141-146.
2. Данильчук І.В. Сутність фінансового стану підприємства та пошук управлінських
рішень щодо забезпечення його ефективності / І. В. Данильчук // Економічний
вісник університету : Збірник наукових праць. – 2011. – №17/2.
3. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г.В.
Карпенко // Економіка держави. –2010. – №1. – С. 61-62.
4. Обущак Т. А. Сутність фінансового стану підприємства / Т. А. Обущак // Актуальні
проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 92-100.
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МІСЦЕ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В період, коли Україна розбудовує ринкові відносини все більше
постає необхідність в оцінці ефективності та результативності
управління державними ресурсами.
Одним із найважливіших напрямів діяльності вищих органів
фінансового контролю розвинених зарубіжних країн є аудит
ефективності. Аудит ефективності являє собою новий вид контролю,
що спрямований на визначення ефективності використання
бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та встановлення
факторів, які цьому перешкоджають. Він дозволяє оцінити рівень
досягнення запланованих результатів та надати пропозиції щодо
ефективного використання фінансових ресурсів.
Для України ця тема є найбільш актуальна, адже з кожним
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роком все більше зростає проблема щодо нецільового та
неефективного використання бюджетних коштів, законності та
правильності їх витрачання, обґрунтованості планового обсягу
видатків, знаходження та використання резервів залучення додаткових
грошових ресурсів для поліпшення діяльності, виявлення
надлишкових асигнувань.
В Україні такий вид контролю також набуває поступового
розвитку, особливо у ревізійній діяльності Рахункової палати при
проведенні перевірок виконання державних програм [1].
Відповідно, ―аудит ефективності – форма державного
фінансового контролю, яка спрямована на визначення ефективності
використання бюджетних коштів для реалізації запланованих цілей та
встановлення факторів, які цьому перешкоджають‖ [2].
На ефективність використання бюджетних коштів вагому роль
має своєчасне проведення аудиту ефективності, який дає змогу:
– оцінити рівень досягнення результативних показників
бюджетної програми через співвідношення фактично отриманих та
запланованих результативних показників;здійснити контроль за
використанням бюджетних коштів;
– визначити проблеми, які негативно вплинули на процес
виконання запланованих завдань;
– зберегти бюджетні ресурси шляхом внесення своєчасних змін;
– посилити відповідальність керівництва одо організації
контролю на всіх стадіях використання бюджетних коштів.
Таким чином, подальший розвиток і впровадження аудиту
ефективності дасть змогу здійснювати контроль за використанням
бюджетних коштів, виявляти недоліки щодо їх використання.
Без зрозумілого, прозорого та взаємопов‘язаного процесу оцінки
ефективності виконання бюджетних програм, а також без наукового
обґрунтування необхідності існування окремих програм, що
забезпечується завдяки аудиту ефективності неможливо досягти мети
впровадження програмно-цільового методу формування державного
бюджету.
Виходячи з цього виникає гостра необхідність у розробці і
прийнятті комплексу заходів з удосконалення проведення аудиту
ефективності виконання бюджетних програм відповідно до
міжнародних стандартів, шляхом обміну досвідом та ідеями, а також
створення професійних стандартів, методичних рекомендацій,
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методологічних та інших практичних матеріалів у сфері фінансового
аудиту, що повинно збільшити ефективність і раціональність
використання державних фінансів, яке має вирішальне значення для
економічного розвитку України та суспільного добробуту.
1. Пивовар Ю.І. Нормативно-правове визначення поняття та видів державного
фінансового аудиту [Електронний ресурс] / Ю. І. Пивовар [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://radnuk.info/statti/546-bezpeka/14576-2011-01-18-05-59-38.html
2. Сухарева Л.О. Аудит ефективності використання бюджетних коштів: протиріччя
формування понятійного апарату Л.О. Сухарева, Т.В. Федченко // Фінанси України.
– 2006. – № 8. – С.125-131.

УДК 628.1:238.24
Парфелкина Л.О., ст. гр. 501
*Научный руководитель: Челмакина Л.А., к.э.н., доцент
Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева
ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЮ
Одним из видов услуг ЖКХ являются услуги водоснабжения и
водоотведения. Система учета водоснабжения и водоотведения
сформировалась в условиях единой государственной собственности и
централизованного финансирования коммунального хозяйства,
обеспечивающего жизненно необходимые потребности человека в
воде, тепле, а также при избытке воды и энергетических ресурсов.
Данная отрасль имеет специфические особенности, не присущие
другим предприятиям сферы ЖКХ. Именно они определяют этапы
модернизации
предприятий
водопроводно-канализационного
хозяйства (далее ВКХ). Объектом исследования является
муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал»
Основная цель организации – бесперебойное снабжение водой
население городского округа Саранск, а также коммунально-бытовые
и промышленные предприятия. Кроме того, в сферу деятельности МП
«Саранскгорводоканал»
входит
реконструкция
и
развитие
водопроводных и канализационных сетей, реализация воды и прием
сточных жидкостей, проведение мероприятий по очистке сточных вод.
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Предприятие регулярно проводит необходимые мероприятия по
профилактике и ремонту насосного, электрического оборудования и
инженерных коммуникаций. В последнее время ведутся работы по
замене старых, изношенных стальных и чугунных водопроводных
сетей на более современные и долговечные полиэтиленовые. Кроме
того, от стальных труб идет отрыв ржавчины, что портит воду. Отсюда
и улучшенное качество подаваемой населению воды, и более мощный
напор в сети. Сегодня освоено уже более 85% от общего объема работ.
Причем перекладку и замену осуществляют собственные бригады
предприятия, что сказывается на экономии денежных средств. Первое
мероприятие связанно с перекладкой сетей своими бригадами.
Очистка воды – это сложный механизм со своим не менее
сложным производственным процессом. Бытовые и промышленные
стоки, прежде чем попасть в реку Инсар, проходят многоступенчатую
очистку, и только потом население получает безвредную для
потребления, экологически чистую воду.
Для повышения надежности работы была приобретена новая
техника и механизмы. Срок службы артезианских скважин ограничен
и составляет порядка 25 лет. «Перебурить скважину» сторонними
организациями составляет 5-6 млн рублей. Здесь решили продлять
срок службы скважин своими силами. В 2-3 млн вместо 5-6 теперь
обходится новая жизнь артезианской скважины. Вот и экономия, и
одна из причин низкой стоимости воды.
Качество воды – один из определяющих критериев, по которому
оценивается работа МП «Саранскгорводоканал». К тому же
требования к воде санитарно-эпидемиологической службы год от года
оправданно становятся выше и выше. Но не только 122 артезианские
скважины подают чистую воду – главный источник жизни горожанам.
А это затраты на обслуживание, бурение. По мероприятию,
связанному бурением артезианских скважин собственной буровой
установкой, также был рассчитан экономический эффект.
Артезианскую воду не надо очищать. Но ее нужно перекачивать
на большие расстояния. Это затраты на электроэнергию и
обслуживанию сетей.
Энергопотребление в системах водоснабжения, в первую
очередь, зависит от объемов перекачиваемой воды и требуемого
давления перекачки. К основным мероприятиям по снижению
электроэнергии в системах водоснабжения можно отнести снижение
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непроизводительных расходов и потерь воды, путем замены и
модернизации устаревшего оборудования, совершенствования учета,
контроля и регулирования параметров работы системы. Кроме этого,
снижение объемов водопотребления ведет к пропорциональному
снижению энергозатрат в водоотведении.
Наибольшие энергозатраты связаны с перекачкой воды, которая
в системах водоснабжения осуществляется минимум два раза – при
перекачке воды из источника водоснабжения на водоочистную
станцию и при перекачке очищенной воды с очистной станции
потребителю. При перекачке воды на большие расстояния, количество
насосных станции может возрасти и соответственно возрастают
затраты на ее транспортировку.
Расточительное
отношение
к
природным
богатствам
свойственно человеку. Государство принимает меры. В одном из
районов города начали установили электронные задвижки, которые
регулируют подачу воды в зависимости от реальных потребностей
проживающих в доме. Эта система пресекает чрезмерное
расходование воды. 10 – 15 лет МП «Саранскгорводоканал»
поднимало из глубины 163 тысячи кубометров воды, сейчас гораздо
меньше. Как следствие, меньше стали потреблять электроэнергии, на
которой работаю все глубинные насосы и станции подъема. Надо идти
дальше, подключать к процессу ресурсосбережения службы ЖКХ.
Анализ тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению
в разных регионах России показывает, что жители Мордовии
находятся в более привилегированном положении по сравнению со
своими соседями. Так, если в Республике Татарстан один кубометр
воды для населения обходится в 16 рублей 26 копейки, в Ульяновской
области в 16 рублей 87 копеек, а в Оренбурге – 19 рублей 29 копеек, то
в Мордовии платят за один кубометр воды 15 рублей 25 копеек.
Саранск входит в число 5-и % городов России, использующих
артезианскую воду.
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБЛІК КОРПОРАТИВНОЇ
ПЛАСТИКОВОЇ КАРТКИ
Пластикова картка - узагальнений термін, що означає всі види
платіжних карток, які розрізняються за своїми технічними
можливостями й набором послуг, завданням яких є обслуговування
власників карток. Це і засіб оплати телефонних переговорів, і засіб
доступу до інтернет-ресурсів, а в системі безготівкових розрахунків найпрогресивніший засіб платежу в розрахунках за товари в
роздрібній торговій мережі і за послуги в різних пунктах їх надання.
До основних видів платіжних карток відносять кредитну та
пластикову картки.
Кредитна картка - платіжна картка, що дозволяє її власнику
отримати певний розмір кредиту при оплаті товарів і послуг, вартість
яких вища за залишок на цьому картрахунку.
Дебетова картка - платіжна картка, за допомогою якої можна
придбати товари, оплатити послуги або отримати готівку в банкоматі
тільки в межах суми, що є на картрахунку платника [2].
Застосування корпоративної пластикової картки дасть позитивні
результати, а саме дозволить: скоротити операційні витрати і час,
пов'язані з видачею підзвітних сум; заощадити гроші при отриманні
готівки за корпоративною карткою (0,75 %), а за чековою книжкою
(1%); картковий рахунок може вестися в гривні, при цьому всі операції
за кордон будуть конвертуватися автоматично; прив'язати до одного
рахунку необмежену кількість корпоративних карток; здійснювати
контроль витрат коштів співробітниками за виписками, наданими
банком; отримувати готівку цілодобово в широкій мережі банкоматів
та пунктах видачі готівки; полегшити роботу бухгалтерії і каси
підприємства, пов'язану з підготовкою розрахунку витрат на
відрядження, перерахування, збереження та доставки готівки,
зменшити кількість звітних документів; отримати цілодобовий доступ
до рахунку і не залежати від режиму роботи банку[1].
З метою бухгалтерського обліку витрати на оплату комісійних за
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придбання корпоративних пластикових карток і їх використання є
витратами відповідного звітного періоду, якими є всі види комісійних
винагород, що сплачуються банкам за проведення всіх інших
розрахункових і касових операцій і, згідно з п. 18 П(С)БО 16
«Витрати», включаються до складу адміністративних витрат.
У Положенні «Про затвердження Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні» №637 прописано :
«касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими
відомостями, розрахунковими документами, документами за
операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, іншими
касовими документами, які згідно із законодавством України
підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг,
отримання (повернення) готівкових коштів» [3].
Для потеб бухгалтерського обліку призначено 335 «Електронні
гроші, номіновані в національній» валюті», де відображаються
операції з електронними грошима, які здійснюються комерційними
агентами та користувачами.
Кореспонденцію рахунків, рекомендовану для використання при
обліку таких операцій, узагальнено у таблиці 1.
Таблиця 1
Господарські операції, рекомендовані для відображення із
корпоративною карткою на ім‘я співробітника підприємства
№
з/п

Зміст операції

1.
2.

Сплачено банку за виготовлення картки
Перерахований мінімальний депозитний внесок
(залишок, що не знижується)*
Сплачено банку за річне обслуговування
Зарахування коштів на спеціальний картрахунок*
Витрати на виготовлення картки
Витрати на річне обслуговування
У т. ч. (див. проведення 6) витрати за перший
місяць (вибір номера витратного рахунка залежить
від цілей, для досягнення яких придбавається
картка)

3.
4.
5.
6.
7.

8

Корпоративна картка, оформлена на ім’я
працівника, видана цій особі для закупівлі товару
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Кореспонденція
рахунків
Д-т
К-т
377
311
335
311

Сума

377
335

311
311

120
40000

92
39
91,
92,
93
чи
інші
372

377
377
39

50
120
10

335

42000

50
2000
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Продовження табл. 1
9

10

Товар закуплений, про що свідчить податкова
накладна постачальника й копія сліп-чека, додана
до авансового звіту підзвітної особи:
- визнаний платіж;
- оприбуткований товар;
- нарахований податковий кредит
Корпоративна картка передана в бухгалтерію
підприємства на зберігання*
*Пропоновано на підставі [3]

631
281
641

372
631
631

12000
10000
2000

335

372

30000

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновки, що
використання корпоративної пластикової картки та інших
електронних платіжних засобів у досліджуваному та інших
підприємствах України має переваг, тому узагальнено рекомендації з
відображення відповідних операцій у системі бухгалтерського обліку.
1. Для чого потрібна корпоративна картка? Інтернет-банк «А-Банк» [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://www.a-bank.com.ua/ua/page.php?39. — Заголовок з
екрану.
2. Товари та послуги - за картками [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://dtkt.com.ua/show/1cid0452.html.
3. Постанова Правління Національного Банку України від 15.12.2004 N 637 «Про
затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні» : за станом на 10.11.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23774.html. — Заголовок з екрану.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів,
капіталу, зобов‘язань і господарських операцій підприємств і організацій,
затв.наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 : за станом на 10.11.2013 р. [Електронний
ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99. —
Заголовок з екрану.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА
П(С)БО 30 «БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ»
Як відомо, П(С)БО 30 «Біологічні активи» визначає засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні
активи і про одержані у процесі їх біологічних перетворень додаткові
біологічні активи й сільськогосподарську продукцію та розкриття
інформації про них у фінансовій звітності.
Дослідженню теоретичних питань та проблем практичного
застосування П(С)БО 30 присвячено праці провідних вітчизняних
науковців:Дем'яненка М.Я., Голова С.Ф., Жука В.М., Кірейцева Г.Г.,
Коцупатрого М.М., Лінника В.Г., Огійчука М.Ф., Пархоменка В.М.,
Сука Л.К. та інших.
Однак, на сьогодні, з прийняттям вищезазначеного Положення
з‘явився цілий ряд невирішених методологічних питань щодо ведення
обліку, визнання та оцінки біологічних активів, формування доходу,
визначення результатів діяльності підприємств.
Принциповими змінами, які вносить П (С) БО 30 в існуючу
практику обліку сільськогосподарської діяльності є:
- виділення
рослин
і
тварин,
що
є
об'єктами
сільськогосподарської діяльності, в окрему облікову категорію "біологічні активи" - тварини або рослини, які в процесі біологічних
перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або
додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб
економічні вигоди;
- оцінка біологічних активів за справедливою вартістю;
- особливий порядок визначення фінансових результатів.
Основним, на чому закцентовано увагу на обліку
сільськогосподарської діяльності у П(С)БО 30, є орієнтація на
справедливу, а не їх первісну (історичну) вартість. В зв‘язку з цим
поняття оцінки в бухгалтерському обліку розширюється, адже
визначення справедливої вартості на основі ринкових цін вимагатиме
від бухгалтерів ширшого розуміння питань оцінки та оціночної
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діяльності, а також наявності у них навиків застосування ринкових
методів оцінки у бухгалтерському обліку.
Визначення цін активного ринку для аграрних підприємств
сьогодні є надзвичайно проблемним. Оскільки активним є ринок,
якому притаманні наступні умови: предмети, що продаються та
купуються на цьому ринку є однорідними (подібними); у будь-який
час можна знайти заінтересованих продавців і покупців; інформація
про ринкові ціни є загальнодоступною, то можна стверджувати, що
сьогодні активний ринок в нашій державі не сформований.
За відсутності активного ринку їх справедлива вартість
визначається:
1) за останньою ринковою ціною операції з такими активами (за
умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному,
ринковому, економічному або правовому середовищі, де діє
підприємство);
2) за ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з
урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня
завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається
справедлива вартість;
3) за додатковими показниками, які характеризують рівень "цін
на додаткові біологічні активи та сільгосппродукцію, наприклад, за
вартістю сільськогосподарської чи іншої продукції, яка може бути
отримана при припиненні процесів життєдіяльності біологічних
активів (тварини можуть оцінюватися за вартістю м'ясопродуктів).
За цих обставин п.15 П(С)БО 30 передбачено, що у разі
відсутності інформації про ринкові ціни на біологічні активи
справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю майбутніх
чистих грошових надходжень від активу, обчисленою відповідно до
пунктів 11 — 14 П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» [1].
Проте дана методика майже не застосовується в практиці обліку
вітчизняних підприємств. Тому, на думку В.М.Жука, доречно в
початковий період застосування П(С)БО 30:
- по-перше, мати можливість застосовувати для оцінки серед
іншого і планову собівартість сільгосппродукції з калькулюванням в
кінці року до фактичної, як це і є зараз;
- по-друге, Міністерству аграрної політики України доцільно
централізовано на регіональному рівні на кожну звітну дату доводити
до підприємств ціни активного ринку на біологічні активи та
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сільгосппродукцію [3].
Цікаво, що В.М.Жук пропонує, з одного боку, у зв'язку зі
складністю визначення справедливої вартості, відображати біологічні
активи та сільськогосподарську продукцію за фактичною або
плановою собівартістю. З іншого — зазначає, що сільськогосподарські
підприємства, як і будь-які інші, претендують на інвестиції. Але
інвесторів цікавлять не минулі витрати на створення активів, а
здатність їх генерувати грошові потоки в майбутньому. В цьому
випадку підприємство за власної ініціативи буде шукати можливість
визначити справедливу вартість не лише біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, а й інших активів [3] .
Ще одним актуальним питанням залишається методологія
обліку доходів та витрат сільськогосподарської діяльності згідно з
П(С)БО 30 «Біологічні активи».
Відповідно до приписів П(С)БО 30, фінансовий результат
передбачено визначати не після реалізації продукції, а під час її
отримання з виробництва. Це і є головна проблема, що виникла
нещодавно, але з часом набуває все більшої ваги.
На думку багатьох науковців, таке визначення фінансового
результату суперечить принципам бухгалтерського обліку та
фінансової звітності, що визначені Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зокрема
принципу обачності, що передбачає застосування в бухгалтерському
обліку методів оцінки, що запобігали б заниженню оцінки зобов‘язань
і витрат та завищенню оцінки активів і доходів підприємства.
Виходячи з наведеного, можна зробити висновки про те, що
оцінюючи біологічні активи, варто врахувати, що їх відображають у
вартісному та кількісному виразі. Одиницею виміру біологічних
активів є штуки, голови тощо. За ринкового підходу вартість
біологічних активів ґрунтується на цінах активного ринку. Тож
оцінювач має оцінювати біологічні активи виходячи з цін, що
склалися на звітну дату на відповідні біологічні активи на активному
ринку. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких за
ринкового підходу достовірно визначити неможливо, необхідно
визначати за витратним підходом.
На нашу думку, П(С)БО 30 «Біологічні активи» вимагає
комплексного доопрацювання та удосконалення, оскільки ведення
обліку за цим стандартом недостовірно відображає об‘єктивні
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закономірності формування доходу
сільськогосподарських підприємств.

та

фінансових
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ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЯК
ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ
Особливості
аграрного
виробництва,
що
зумовлені
об‘єктивними причинами його функціонування, зумовлюють потребу
аграрних підприємств в кредитних ресурсах, До цих особливостей
можемо віднести:
- тривалий фінансовий цикл;
- касовий розрив між доходами і витратами, спричинений
сезонністю виробництва;
- залежність від природно-кліматичних умов;
- земля, як головний засіб виробництва;
Тобто, можемо однозначно стверджувати, що з усіх галузей
народного господарства, саме аграрна галузь має найбільшу потребу в
короткотермінових кредитних ресурсах, що пов‘язано з сезонним
характером виробництва. Основою здійснення процесу кредитування є
дотримання його принципів, що роблять це процес максимально
ефективним і взаємовигідним як для кредитора так і для позичальника.
Наразі в економічній думці існує багато визначень кредиту, відповідно
до них трактуються різноманітні принципи кредитування. Вчені
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сходяться на думці, що основними принципами кредитування є:
строковість, довершеність, платність, цільовий характер використання,
забезпеченість, диференційований підхід, поверненість. Згідно думки
науковців, до основних принципів кредитування слід віднести:
- принцип забезпечення, згідно якого кредити повинні бути
забезпечені заставою. В якості неї можуть виступати – матеріальні і
нематеріальні активи підприємства, фінансові активи, контракти й
дебіторська заборгованість, наявність поруки третіх осіб.
Прогресивною формою забезпечення є франчайзинг, коли в якості
застави виступають нематеріальні активи підприємства (товарні знаки,
марки, репутація тощо).
- принцип платності, відповідно до якого кредит надається під
відповідні відсотки, що нараховуються на основну суму (тіло
кредиту), вони є платою а надання і використання кредиту.
- принцип терміновості і строковості, згідно з яким
використання кредиту обмежено певними строками, на які відповідно
до кредитного договору він надається. Позичальник зобов‘язаний
протягом цього терміну повернути основну суму кредиту і нараховані
на неї відсотки.
- принцип диференційованого підходу до позичальників в
його основі, лежить різна здатність їх до повернення кредиту у
встановлені договором строк. Залежно від цієї здатності
позичальники диференціюються за класами кредитоспроможності
й до них починають висуватися різні вимоги за розміром
забезпечення і величиною процентної ставки.
- принцип цільового використання, відповідно до якого
надання кредитних ресурсів відбувається під певний конкретний
об‘єкт чи проект. Таким чином забезпечується контроль за
використанням наданих коштів.
З вище описаного ми прийшли до висновку, що основні
особливості кредиту зумовлені його принципами, які істотно
відрізняють його від інших економічних категорій, зокрема –
фінансування, принципи платності, забезпеченості і поверненості.
На основі дотримання принципів кредитування виник особливий
кредитний механізм, який включає також кредитне планування і
управління кредитом, умови і методи кредитування, способи їх
кількісного регулювання. Функціонування цього механізму є
складовою кредитного забезпечення, як комплексної понятійної
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категорії, яка може ефективно функціонувати, лише за умови
дотримання всіх функції кредиту як економічної категорії і принципів
кредитування як економічного процесу.
Отже, здійснення для кредитування аграрних підприємств
важливим є дотримання його принципів, без цього неможливим є
ефективне функціонування кредитного механізму, як особливого
середовища взаємодії позичальника і кредитора.
УДК 351.72
Підцерковна Н., ст. гр. ОА-12СП
*Науковий керівник: Андрушко Р.П., к.е.н., доцент
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НЕОБХІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО
КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Передумовою ефективного розвитку будь-якого підприємства
незалежно від форми власності, є функціонування системи
внутрішнього контролю.
У системі управління внутрішньогосподарський контроль є не
надзвичайним заходом, а невід'ємною частиною.
У теперішній час ефективне управління не можливе без
постійного аналізу поточного і перспективного стану справ
підприємства.
Ефективність управлінських рішень в багато чому залежить від
достовірності бухгалтерської і управлінської звітності. Неправдиві
дані у звітності можуть бути пов‘язані з помилками обробки
первинних документів, недобросовісною поведінкою персоналу.
Управління неможливе без систематичного контролю за
матеріальними цінностями і грошовими коштами, їх раціональним
використанням, операціями і процесами, які пов'язані з виробництвом
і реалізацією продукції та сировини.
Відповідно використання системи внутрішньогосподарського
контролю дозволить забезпечити надійність фінансової інформації, а
також знизити ризики прийняття управлінських рішень.
Внутрішньогосподарський контроль є одним з ефективних
способів, який дозволяє оцінити відхилення, які виникли в розрізі
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структурних підрозділів і підприємства в цілому. Його цілі полягають
в попередженні і виявленні найскладніших проблем управління
ресурсами, процесами, результатами за сферами діяльності, які
необхідні для конкретизації області пошуку причин цих відхилень і
шляхів можливого вирішення проблем.
Контроль на рівні підприємства покликаний знижувати
ймовірність
виникнення
відхилень
безпосередньо
в
ході
функціонування підприємства й управління його діяльністю. Він
забезпечує якісну розробку й ефективне досягнення цілей організації
через реалізацію прийнятих управлінських рішень.
Основними завданнями контролю як функції управління на
підприємстві є забезпечення:
— планового здійснення виробничого процесу;
— стандартів якості продукції, що випускається;
— ефективності діяльності підприємства;
— фінансової конкурентоспроможності підприємства;
— гарантій належного виконання управлінського рішення;
— встановлення зворотного зв‘язку в процесі управління.
Результативними показниками функціонування внутрішнього
контролю є оцінка діяльності підприємства, його керованої і керуючої
системи.
Отже, функціонування системи управління неможливе без
здійснення внутрішньогосподарського контролю, адже саме він
зменшує ризики щодо надання структурними підрозділами
підприємства неправдивої інформації та прийняття неефективних
управлінських рішень.
Внутрішньогосподарський контроль є одним з важливих
елементів діяльності підприємства, призначений для детального і
чіткого відображення відхилень щодо різних сторін його
функціонування.
Необхідність контролю на рівні підприємства пов‘язана з
потребою власників у достовірній та повній інформації про результати
та стан господарської діяльності підприємства.
1. Ковтун Т.В. Система внутрішнього контролю як невід'ємний елемент операційної
системи підприємства / Т.В. Ковтун // Вісник Хмельницького національного
університету. - 2009. - № 6. - Т. 1. - С. 165-170.
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2. Левицька С. Управлінський і внутрішньогосподарський облік: завдання, мета і
ефективність впровадження / С.Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. №2. - с. 27-35.

УДК 369.336:368
Побігушка У.В.
*Науковий керівник: Томашевський Ю.М., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ
СТРАХУВАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР
Сільськогосподарське виробництво – одна з важливих і водночас
найбільш ризикових галузей економіки, яка перебуває постійно під
впливом стихійних сил природи. Тому одним із чинників стабільності
його економічного розвитку та фінансового стану є страхування.
Ринок агрострахування в Україні в 2013 році продовжував
розвиватися. Незважаючи на відсутність державної підтримки, за
основними технічними показниками результати отримані кращі, ніж
минулими роками. На ринку переважало класичне страхування з
незначними обсягами формального страхування аграрних ризиків, в
основному по страхуванню банківських застав.
Український аграрний страховий ринок також має значні
фінансові
перспективи.
Потужність
вітчизняного
ринку
сільськогосподарського страхування тільки при страхуванні врожаю
зернових оцінюється в 400 – 500 млн. грн., а при страхуванні зерна, що
зберігається на елеваторах – 25 -30 млн. грн.
Найактивніше в аграрії страхували озиму пшеницю і озимий
рапс. Кількість договорів по цих культурах склала 341 і 264
відповідно. Застрахована площа за договорами страхування пшениці
склала 135,5 тисяч гектарів, за договорами страхування рапсу - 88,5
тисяч гектарів. За договорами страхування озимої пшениці аграрії
заплатили 18,6 мільйонів гривень премій, по рапсу - 8 мільйонів
гривень, відповідно.
У 2012 андеррайтингової році аграрії найбільш активно
страхували
сільськогосподарські
культури
в
Полтавській,
Хмельницькій і Вінницькій областях. Абсолютним лідером з
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агрострахування стала Полтавська область. У цій області було
укладено 529 договори (19,5% від загальної кількості в Україні).
Всього посіви культур були застраховані на загальній площі 131000
гектарів (16,7%). У цій області страхові компанії зібрали 44,2 мільйона
премій (32,5%).
Навесні 2013 року страховики отримали 190 повідомлень про
ушкодження і загибель посівів. За даними страхових компаній, істотне
ушкодження і загибель посівів були визначені в 149 випадках. Сума
виплаченого відшкодування склала 18,7 млн. гривень. Відповідно,
рівень збитковості склав 67 (в 2010 року рівень збитковості за такий
же період склав 184,22 %).
Озимий ячмінь і рапс були найзбитковішими культурами.
Збитковість по ячменю склала - 158 млн. грн.., по рапсу – 150 млн. грн.
В даний період часу, із-за невеликих об'ємів страхування озимого
ячменю, сума виплаченого відшкодування по цій культурі була
незначною, всього - 2,12 мільйона гривень. Всього було зроблено 24
виплати, за постраждалі і загиблі посіви на загальній площі в 3670
гектарів. Набагато більше страховики виплатили аграріям за
договорами страхування озимого рапсу.
Уряд України вже затвердив план першочергових заходів по
підготовці і проведенню комплексу весняно-польових робіт. Серед
заходів, передбачених планом: бюджетне кредитування проведення
комплексу весняно-польових робіт, контроль над дотриманням
оптимального рівня цін на мінеральні добрива; формування
резервного фонду насіння сільськогосподарських рослин; реалізація
заходів по активізації кредитування банками підприємств
агропромислового комплексу для проведення весняно-польових робіт.
З метою успішного та стабільного розвитку агрострахування
необхідно прийняти ряд заходів для вдосконалення агрострахування, а
саме:
- на урядовому рівні визначити довгострокову політику держави
щодо агрострахування;
- запровадити окрему ліцензію зі страхування аграрних ризиків з
двома основними категоріями;
- у разі відновлення програми субсидування премій, встановити
кваліфікаційні вимоги до страховиків, що надають послуги з
субсидуванню агрострахування;
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- затвердити
кваліфікаційні
вимоги
до
агрострахування та впровадити програму сертифікації;
- впровадити новітні страхові продукти.

фахівців

УДК 338.1/.43:061.1
Погорецький Б.О., ст. гр. МО-41
*Науковий керівник: Вознюк А.О. асистент
Львівський національний аграрний університет
СПІВПРАЦЯ УКРАЇНСЬКИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ З
ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: ПРОБЛЕМИ, ЗДОБУТКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
На сучасному етапі становлення економіки України та її
інтеграції в Європейський Союз у перспективі, дуже важливим є
питання
розвитку
сільського
господарства
як
на
загальнодержавному рівні, так і на регіональному. Адже велику
цінність для економічної безпеки держави складає аграрний
сектор, який завжди демонструє хороші показники діяльності,
створює нові робочі місця та продовольчу базу. Проте, варто
зауважити, що велику питому вагу у виробництві продуктів
харчування займають господарства населення, тоді як фермерські
господарства часто відіграють другорядну роль.
Нагадаємо, що Україна планує підписати угоду про
асоціацію з ЄС під час саміту Східного партнерства у Вільнюсі 2829 листопада 2013 року. Це змусить керівництво держави
акцентувати увагу на ключових проблемах галузі АПК на
місцевому та загальнодержавному рівнях. Вирішення їх дасть
змогу
вітчизняним
фермерським
господарствам
та
сільськогосподарським
підприємствам
відповідати
усім
стандартам та вимогам европейської спільноти.
До основних проблем, які гальмують розвиток сільського
господарства України та Львівської області зокрема, належать:
недостатнє залучення як внутрішніх, так і зовнішніх
інвестицій, що зумовлює здійснення процесів інтенсифікації
виробництва, підвищення цін та зниження рівня рентабельності;
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виробництво продукції рослинництва і тваринництва
невисокої якості та невідповідність її міжнародним стандартам;
недосконалі програми збуту готової продукції галузі як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
Львівській області притаманні мінливі природнокліматичні умови, які не завжди сприятливі для ведення сільського
господарства;

Рис. 1. Побудовано за даними [1].
актуальною є проблема селекції продукції рослинництва та
племінної роботи в галузі тваринництва, яка наразі ведеться на
неналежному рівні;
низька ефективність використання розораних земельних
ресурсів, а відповідно недовиробництво сільськогосподарської
продукції та знижений рівень зайнятості сільського населення;
відсутність державної підтримки сільськогосподарського
виробника, адже Державний бюджет України на 2013 рік у
порівнянні з останніми п‘ятьма роками найбільше стримує
розвиток аграрних ринків. Водночас, частка витрат на сільське
господарство у сукупних державних видатках та ВВП країни
найменші за останні 6 років;
відчутний податковий тиск на суб‘єктів цієї діяльності за
рахунок сплати надміру обтяжливих податків та зборів;
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створення
дієвої
системи
кредитування,
адже
сільськогосподарським підприємствам на відміну від інших
галузей економіки важче отримати доступ до кредитних ресурсів в
силу певних особливостей;
вихід вітчизняної сільськогосподарської продукції на
зарубіжні
ринки
зумовлює
потребу
у
створенні
конкурентоспроможності. Достатньо надійним джерелом захисту
від ризиків є її страхування. Проте проблемою є небажання
сільгоспвиробників страхуватися через надлишкові, на їх думку,
витрати.
велика збитковість сільськогосподарських підприємств та
їх низька частка у загальній кількості економічно активних
підприємств області;
трудова діяльність працівників сільського господарства
області не забезпечує достатнього рівня їхнього матеріального
достатку;
процес «старіння» с/г кадрів. Молоде покоління все
частіше іммігрує у великі місця, де є всі умови для навчання та
праці, цікавого відпочинку, через що частина кваліфікованих
конструкторських, інженерно-технічних і робочих кадрів вже
вважається втраченою;
нестача кваліфікованих кадрів у галузі сільського
господарства. Профільні навчальні заклади стають все менше
популярними, через що зменшується кількість дипломованих
фахівців;
техніко-технологічна база України в с/г є дуже застарілою і
працює ще з Радянських часів. Вітчизняна машинобудівна
промисловість, що нараховує майже півтори сотні розрізнених
підприємств, не модернізована, оснащена технічно застарілим
устаткуванням, технологічно відстала: зношеність технологічного
устаткування досягає 70-80%, його середній вік - 30-35 років, а
самі технології виробництва машин – жорсткі;
Отже, стратегічним пріоритетом соціального та економічного розвитку та підвищення рівня продовольчої безпеки
України є нарощування темпів виробництва та підвищення
якісного рівня продукції сільського господарства. Всі
перераховані вище проблеми розвитку АПК України повинні
спонукати нашу владу до цілеспрямованих та науково
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обґрунтованих заходів в сфері с/г заради добробуту держави та
кожного гормадянина зокрема.
1. Головне управління статистики у Львівській області, 2013. Електронний ресурс
www.lv.ukrstat.gov.ua

УДК: 657.36/37
Пономаренко М.В., студентка
*Науковий керівник: Герасименко Т.О., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
РЕАЛІЗАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ БАЛАНСУ В
УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗВІТНОСТІ
Перспектива підписання Україною асоціації з ЄС зумовлює
необхідність здійснення заходів задля покращення ділового та
інвестиційного клімату в країні. Інтеграційні процеси, які
супроводжуються появою нових форм співробітництва вітчизняних
підприємств, обумовлюють необхідність трансформації Балансу у
напрямі покращення його аналітичних можливостей.
Питання удосконалення Балансу досліджували вітчизняні
науковці: Ануфрієв В.Е., Бреславцев Н.А., Ганусич В.О., Ночовна
Ю.О., Остап'юк М. Я., Циганков К.Ю., Чижевська Л.В. та ін. Однак, на
сьогодні
залишається
невирішеною
проблема
задоволення
інформаційних потреб різних користувачів при проведенні аналізу
Балансу.
Варто зазначити, що з введенням в дію НП(С)БО 1 ―Загальні
вимоги до фінансової звітності‖ аналітичні можливості Балансу суттєво не змінилися у силу того, що наявна у ньому інформація залишилася недостатньо адаптованою до сучасних потреб суб‘єктів
аналізу. На наш погляд, аналітичні можливості Балансу можна суттєво
покращити лише шляхом удосконалення його структури та
змістовного наповнення статей. При цьому важливо враховувати
операційний цикл та галузеві особливості підприємств. Це дозволить
перетворити Баланс у реальний засіб комунікації з різними
користувачами інформації.
Цінність інформації Балансу можна підвищити шляхом
розташування його статей з дотриманням принципу ліквідності.
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Зокрема, гроші та їх еквіваленти, як найбільш ліквідні активи, логічно
розташовувати останньою статтею розділу ―Оборотні активи‖ (за
умови наведення статей в порядку зростання ліквідності). Статті
пасиву Балансу повинні бути розміщені у порядку зменшення терміну
їх погашення.
Зважаючи на те, що облік необоротних активів та груп вибуття
здійснюють на рахунку товарів, а за своєю суттю вони є оборотними
активами, виокремлювати третій розділ в активі Балансу, на наш
погляд, недоречно. Достатньо розкрити цю інформацію у межах
розділу ―Оборотні активи‖. Відповідно, інформацію про зобов‘язання,
пов‘язані з необоротними активами і групами вибуття доречно
розкривати у розділі ‖Поточні зобов‘язання‖, якщо є така потреба.
Проте доцільним є подання у Балансі окремими статтями інформації
про прострочену дебіторську та кредиторську заборгованості, що
дозволить одержувати більш точну і об‘єктивну оцінку платіжної
дисципліни на підприємствах, їх ліквідності та платоспроможності.
Вважаємо, що Примітки до річної фінансової звітності повинні
містити більш детальну інформацію про окремі об‘єкти обліку з
урахуванням специфіки діяльності господарюючих суб‘єктів. Це
дозволить аналізувати стан підприємства у площині конкурентного
середовища. Наприклад, будівельним компаніям доцільно розкривати
інформацію за статтею ―Незавершене виробництво‖ у розрізі
укрупнених груп об‘єктів, наприклад ―Житлові багатоквартирні
будинки‖, ―Котеджі‖, ―Споруди промислового призначення‖ тощо.
Тому, доречною є розробка галузевих методичних рекомендацій щодо
розкриття окремих статей Балансу.
Щодо термінів складання і подання фінансової звітності, то на
сьогодні вони адаптовані під потреби держави та пов‘язані, в
основному, з необхідністю визначення макропоказників розвитку
економіки. Однак, для задоволення управлінських потреб складати
Баланс доцільно і на дату закінчення бюджетного року (операційного
циклу). Наприклад, для ВИШів – це буде 31 серпня. Саме на цю дату
доречно а оцінювати результати їх діяльності.
Отже, структура і зміст Балансу потребують подальшого
вдосконалення й адаптування до потреб користувачів звітної
інформації. Досягти цієї мети можна шляхом структуризації розділів і
статей активу згідно з принципом ліквідності, а пасиву – за
терміновістю погашення; включення до Балансу додаткових статей з
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урахуванням специфіки діяльності і галузевої належності підприємств;
врахування тривалості операційних циклів тощо.
УДК 657.1
Рошак А.О.,ст. гр. 411
*Науковий керівник: Попітіч Т.В., асистент
Львівська комерційна академія
ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Сільське господарство – одна з головних галузей матеріального
виробництва, що має важливе значення для постачання продовольства
для населення та сировини для промисловості.
Сільське господарство являє собою таку сферу матеріального
виробництва, яка сама складається з комплексу галузей, причому цей
комплекс необхідно розглядати на різних рівнях, виділяючи на
кожному з них групу галузей, що мають між собою досить істотні
спільні ознаки (рис.1). На кожному з виділених рівнів поняття галузі
розглядається як збірне, тобто таке, що об‘єднує в собі певну групу
галузей нижчого порядку з притаманними їм спільними рисами.
Рослинництво має суттєві особливості, що впливають на
організацію обліку витрат: витрати здійснюють нерівномірно
впродовж значного проміжку часу (року), продукцію одержують
мірою достигання культур, як правило, раз на рік, виникає потреба
розмежування витрат поточного року під урожай поточного й
майбутніх років, в окремих виробництвах витрати здійснюють
одночасно для вирощування багатьох культур, окремі витрати
(насіння, добрива тощо) є продуктами власного виробництва [3].
Крім сезонного характеру виробництва впливає на побудову
обліку залежність продукту виробництва від сил природи, залежність
від кредитів, нестійкість виробництва тощо.
Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва,
Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів та Міністерство аграрної
політики України розробили і затвердили ряд нормативних
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документів, що регулюють організацію та методику бухгалтерського
обліку в сільськогосподарських підприємствах.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Рослинництво

рільництво
овочівництво
садівництво
виноградарство
луківництво

зерновиробництво
буряківництво
льонарство
хмелярство
кормо виробництво

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

Тваринництво

скотарство
свинарство
вівчарство
птахівництво
конярство

молочне скотарство
молочно-м‘ясне
м‘ясо-молочне
м‘ясне

Рис.1. Градація галузей сільського господарства [1]
Реформування обліку внесло певні позитивні зміни, проте
методика обліку поточних біологічних активів, що застосовується на
підприємствах відносно чинних стандартів не в повній мірі відповідає
сучасним вимогам системи управління. Актуальні такі, пов‘язані з ним
проблеми: недоліки організаційної структури управління, складність
визнання
поточних
біологічних
активів рослинництва
за
справедливою вартістю, тому є необхідність удосконалення
бухгалтерського обліку специфічних об‘єктів аграрного сектору.
1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В. Г. Андрійчук. –
[2-е вид., перероб. та доп.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
2. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки : [навч. посіб.] / П.
Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392 с.
3. Збарський В. К. Економіка сільського господарства : [навч. посіб.] / В. К.
Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий та ін. ; [За ред. В. К. Збарського і В. І.
Мацибори]. – К. : Каравела, 2009. – 264 с.
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УДК: 336.713
Саварин І.Я., ст. гр. 612
*Науковий керівник: Чабанюк О.М., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
КРЕДИТНОГО ПРОЦЕСУ БАНКУ
Необхідність підвищення ефективності кредитного процесу у
вітчизняних комерційних банках зумовлює нагальну потребу в
удосконаленні методичних підходів до її оцінки, чіткого визначення її
напрямів і послідовності відповідних дій з метою підвищення
обґрунтованості прийняття управлінських рішень у цій сфері.
Загальна ефективність кредитного процесу в комерційних
банках складається з ефективності як окремих кредитних операцій, так
і обслуговування кожного конкретного позичальника. Вона значною
мірою зумовлюється рівнем його розвитку в комерційних банках. Для
її оцінки необхідно насамперед, з'ясувати, що є її критеріями і
показниками, які чинники впливають на її рівень.
Ефективним кредитним процесом у комерційних банках варто
вважати такий стан ініціювання й складання кредитних заявок,
ідентифікації позичальників, кредитного ухвалення, адміністрування
кредиту руху кредитного потоку управління кредитним ризиком який
дає змогу досягти максимальної рентабельності кредитної діяльності за
збереження ліквідності та фінансової стійкості банківських установ і
банківської системи загалом [1].
Ефективність кредитного процесу - багатовимірне явище. А
відтак, в управлінні ефективністю кредитного процесу в комерційних
банках треба керуватися її різноманітними критеріями і показниками.
Ефективність діяльності банку загалом і кредитного процесу зокрема
зазвичай оцінюється на основі фінансової результативності. До
критеріїв ефективності кредитного процесу в комерційних банках
належать:
- міра реалізації банківськими установами функцій з
акумулювання тимчасово вільних грошових коштів домогосподарств і
господарюючих суб'єктів і їх трансформації в різноманітні кредити;
- рівень оптимізації інституціональних умов, структури
банківської системи та кредитної інфраструктури, ресурсного
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покриття діяльності банківських установ і їх конкурентоспроможності,
здатної забезпечити всім членам суспільства однаковий доступ до
кредитів;
- ефект від інвестування в кредитну заборгованість;
- ступінь задоволення потреб різних категорій позичальників у
кредитних ресурсах, наданих на прийнятних для них умовах;
- рівень кредитного ризику;
- стан управління кредитним портфелем;
- величина знецінення кредитної заборгованості банку;
- рівень дивідендів акціонерів і заробітної плати та надбавок
працівників кредитних підрозділів банку [2].
Ефективність кредитного процесу в комерційних банках
безпосередньо позначається на ефективності взаємодії банківського і
реального секторів національної економіки, а відтак - ефективності
функціонування реального сектору економіки.
Загалом удосконалення оцінки ефективності кредитного процесу
в комерційних банках сприятиме підвищенню рівня його безпечності,
формування підходів до якої потребує проведення спеціальних
досліджень.
1. Ляхова О. О. Кредитно-інвестиційний портфель банків та його вплив на проектне
фінансування в Україні / О. О. Ляхова, Т. П. Шокало // Вісник КЕФ КНЕУ ім. В
Гетьмана. – 2012. – № 2. – С. 179-190.
2. Майорова Т. В. Роль банків у формуванні інвестиційного капіталу / Т. В. Майорова,
С. В. Урванцева // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 145-152.

УДК: 336.012.23
Савченюк О.В., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Галазюк Н.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:
СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ
За умов переходу економіки України до ринкових відносин,
значного розширення прав та свобод суб‘єктів підприємницької
діяльності у галузі фінансово-економічної діяльності зростає роль
своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств,
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оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та
пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності, тому
дана тема є дуже актуальною.
Фінансовий стан підприємства характеризується системою
показників, що дозволяють оцінити наявність, розміщення і
ефективність використання фінансових ресурсів. Щоб фінансовий стан
підприємства був на належному рівні, фінансова діяльність
підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного
надходження й ефективного використання фінансових ресурсів з
метою забезпечення фінансової стійкості, дотримання розрахункової і
кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення
власних і залучених коштів, сталого розвитку підприємства і
ефективності його функціонування.
Аналіз фінансового стану підприємства повинен відбуватися
систематично та з використанням різноманітних методів. Це дасть
змогу співставляти та аналізувати показники діяльності підприємства
та зміни його фінансового стану, підвищуючи ефективність та якість
проведеного аналізу, за рахунок достатності наявної інформації.
Найбільш використовуваний метод оцінки фінансового стану
підприємства – коефіцієнтний. Основними недоліками даного методу,
що ускладнюють його застосування, є: трудомісткість; відсутність
нормативних значень більшості коефіцієнтів, що використовуються в
процесі аналізу; ситуація, коли зміни величин коефіцієнтів у динаміці
не можуть бути інтерпретовані належним чином, оскільки значення
для розрахунку постійно змінюються у часі.
В табл. 1 наведена система напрямків та коефіцієнтів для оцінки
фінансового стану підприємства коефіцієнтним методом.
Таблиця 1
Система основних напрямків та коефіцієнтів для оцінки фінансового
стану підприємства коефіцієнтним методом.
Напрямок
Коефіцієнти
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Ліквідність
Коефіцієнт загальної ліквідності
Коефіцієнт критичної ліквідності
Коефіцієнт рентабельності активів
Рентабельність
Коефіцієнт рентабельності реалізації
Коефіцієнт власного капіталу
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Фінансова стійкість

Ділова активність

Продовження табл. 1
Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт фінансового ризику
Коефіцієнт концентрації позикового
капіталу
Коефіцієнт оборотності активів
Коефіцієнт
оборотності
власного
капіталу
Коефіцієнт
оборотності
основних
засобів

Оцінка фінансового стану є невід‘ємна частина економічного
аналізу діяльності підприємства, без якого неможливе раціональне
ведення господарства будь-якого суб‘єкта господарювання. У
результаті фінансового аналізу отримується визначена кількість,
необхідних інформативних показників, які дають об'єктивну та точну
картину фінансового стану підприємства. Чи то для вивчення
поточного фінансового стану підприємства чи для оцінки перспектив
розвитку підприємства, окремих напрямів його діяльності.
1. Азарова А.О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану
підприємства / А.О. Азарова, О.В. Рузакова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 172 с.
Монографія.
2. Дем‘яненко М.Я., Лузан Ю.Я. та ін. Фінансовий словник-довідник/ за редакцією
Дем‘яненка М.Я. – К.: ІАЕУААН, 2005. – 507с.
3. Шморгун Н.П., Головко В.І. Фінансовий аналіз / Н.П. Шморгун., В.І. Головко. – К.:
Центр навчальної літератури. 2006, - 528 с.

УДК: 339.187.62:631.3
Садура О.Б., Мельник О.І., ст. гр. Фін-44
Львівський національний аграрний університет
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В
АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ
Стрімке зростання обсягів ринку лізингу в Україні
супроводжується розвитком окремих його секторів, зокрема,
збільшенням інтересу до лізингу сільськогосподарського обладнання.
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В Україні сільське господарство традиційно відіграє важливу
роль в економіці. Агропромисловий комплекс країни споживає 90-95%
сільськогосподарських угідь, 50% водних і 30% трудових ресурсів, в
ньому зосереджено 25-30% основних фондів, використовується 1015% загальнонаціональних інвестицій . Але, незважаючи на те, що на
території України знаходиться четверта частина світових запасів
чорноземів а природні умови є сприятливими для аграрного
виробництва, показники розвитку її сільського господарства гірші, ніж
в інших країнах, середня урожайність зернових культур і
продуктивності корів у три-чотири рази нижча порівняно з
розвинутими країнами. Нижчою у три рази порівняно з країнами
Західної Європи та Північної Америки є також продуктивності праці у
сільському господарстві України.
Важливим чинником росту продуктивності праці у сільському
господарстві та забезпечення сталого розвитку села є рівень
технічного оснащення та можливість застосовувати новітні технології
у сільськогосподарській галузі в цілому. Новітні технології та
оновлення техніки має бути на всіх етапах роботи агропромислового
комплексу
–
від
селекційної
роботи,
до
вирощування
сільськогосподарської продукції, її збору, переробки, зберігання,
транспортування та реалізації.
Лізинг для сільського господарства України має стати
ефективним інвестиційним механізмом оновлення основних засобів.
На сьогодні приблизно 20% лізингових компаній надають у лізинг
сільськогосподарську техніку.
З метою підтримки сільськогосподарських підприємств
Міністерство аграрної політики та продовольства України надає
фінансову допомогу, щоб заохотити аграріїв купувати сільгосптехніку,
вироблену в Україні. Для цього працюють програми фінансового
лізингу, які роблять техніку доступною не тільки для великих
підприємств, але і для малих і середніх сільгоспвиробників. Завдяки
державній
підтримці,
спрямованої
на
підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної техніки, у Міністерстві
планують у наступні 5 років збільшити імпортозаміщення до 60% за
нинішньої складової в 20%. Зараз Міністерство реалізує низку
інвестиційних проектів з виробництва зернозбиральних комбайнів і
тракторів, а також створенню потужностей для виробництва
широкозахватних
посівних
комплексів
і
технологічного
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переоснащення діючого парку обладнання. У зв'язку з тим, що
основний обсяг виробництва сільгосппродукції в Україні припадає на
фермерські, особисті селянські господарства та кооперативи, перед
Мінагрополітики стоїть завдання створити всі умови для того, щоб
техніка стала доступною для малих і середніх сільгоспвиробників.
Зараз Міністерство аграрної політики та продовольства реалізує
низку інвестиційних проектів з виробництва зернозбиральних
комбайнів і тракторів, а також створенню потужностей для
виробництва широкозахватних посівних комплексів і технологічного
переоснащення діючого парку обладнання. У зв'язку з тим, що
основний обсяг виробництва сільгосппродукції в Україні припадає на
фермерські, особисті селянські господарства та кооперативи, перед
Мінагрополітики стоїть завдання створити всі умови для того, щоб
техніка стала доступною для малих і середніх сільгоспвиробників.
Окрім впровадження механізму лізингу техніки, держава
компенсує відсоткові ставки за кредитами аграріїв для закупівлі
необхідних сільгоспмашин. Завдяки реалізації Програми активізації
розвитку економіки на 2013-2014 роки будуть удосконалені умови
фінансового лізингу для придбання аграріями 4 тисяч сільгоспмашин
щорічно.
УДК 657.6
Самойлов В.С., студент
*Науковий керівник: Душко З.О., к.е.н., доцент
Львівська комерційна академія
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан
підприємств формуються під впливом різноманітних чинників і умов.
Основними з важливих чинників, які впливають на загальний кінцевий
фінансовий результат діяльності підприємств, є рівень забезпечення
основними засобами, ефективність їфх використання, ступінь зносу,
правильність оцінки тощо. Основні засоби, як правило, займають
більшу частину у майні підприємства порівняно з іншими
необоротними активами.
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Тому аудит основних засобів є життєво необхідним для кожного
господарюючого суб‘єкта. Аудит основних засобів відіграє важливу
роль у загальному аудиті суб‘єкта господарювання.
Метою аудиту основних засобів є перевірка відповідності: оцінки
та класифікації основних засобів – чинним положенням (стандартам)
бухгалтерського обліку; нарахування та відображення їх зносу –
обраній обліковій політиці; відображення залишків основних засобів у
звітності – реальності.
Перевіряючи
правильність
бухгалтерського
обліку
і
відображення у фінансовій звітності основних засобів, аудитор повинен
контролювати
дотримання
підприємством-клієнтом
основних
законодавчих та нормативних актів.
Процедурами аудиту основних засобів є: детальна перевірка
даних реєстрів обліку основних засобів, їх підрахунок та звіряння з
даними рахунків Головної книги; вибір контрольного об‘єкту основних
засобів за даними реєстрів обліку; проведення інвентаризації (огляд
основних засобів); перевірка документів на право власності (якщо вони
є); підготовка (чи використання зробленого клієнтом) списку
надходжень основних засобів та їх введення в експлуатацію впродовж
періоду; перевірка документації стосовно витрат, пов‘язаних із
придбанням основних засобів (визначення, чи усі витрати з
транспортування, доставки, монтажу основних засобів були правильно
капіталізовані; перевірка відомостей щодо перерахування грошових
коштів постачальникам за придбані основні засоби; оцінка
відображення придбаних основних засобів у аналітичних реєстрах і
Головній книзі); розгляд необхідності переоцінки основних засобів та
перевірка правильності її проведення; перевірка даних інвентаризації
основних засобів і порівняння її результатів з даними аналітичного
обліку; перевірка правильності розрахунку податку на додану вартість
(ПДВ) щодо основних засобів, які надійшли та вибули; нарахування
інших податків під час їх реалізації та безкоштовної передачі;
отримання письмових подань від керівного персоналу підприємства
стосовно заставлених та орендованих основних засобів; аналіз
правильності нарахування спрацьованості згідно з відповідними
нормами та методами; перевірка правильності віднесення нарахованого
зносу на відповідні рахунки з обліку витрат; перевірка відповідності
даних реєстрів обліку зносу Головній книзі тощо.
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Основними методами, які використовують під час аудиту
основних засобів, є опитування, фізична перевірка, порівняння,
підрахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження.
Оскільки перевірка аудитором обліку основних засобів є
достатньо трудомістким процесом і потребує опрацювання великих
обсягів інформації, то аудитор може застосувати вибіркове
дослідження основних засобів при прийнятному рівні аудиторського
ризику.
Аудит основних засобів здійснюють за п‘ятьма етапами:
1) організаційно-правовий. На даному етапі аудитору необхідно
ознайомитися зі специфікою діяльності підприємства, досконало
вивчити нормативно-правову базу щодо бухгалтерського обліку,
аудиту та регулювання діяльності підприємства. Детальному розгляду
підлягає також наказ про облікову політику підприємства, у т.ч. у
частині організації обліку основних засобів, здійснюється оцінка
надійності систем внутрішнього контролю і аудиту основних засобів;
2) документально-аналітична перевірка надходження основних
засобів. На цьому етапі аудитор перевіряє правильність віднесення
активів суб‘єкта господарювання до основних засобів, розподіл їх за
видами, встановлення критеріїв інвестиційної нерухомості;
3) документально-аналітична перевірка використання (руху)
основних засобів та їх відтворення. Розбіжності у документальному
оформленні наявності та руху основних засобів виявляють
зіставленням сум, які наведені у інвентарних картках, і тих, які
зазначені у опису інвентарних карток. Якщо розбіжності існують,
з‘ясовують причини та встановлюють винних осіб, а також дають
конкретні рекомендації щодо поліпшення існуючого становища;
4) документально-аналітична перевірка операцій реалізації
основних засобів. На даному етапі перевіряють правомірність вибуття
основних засобів, ознайомлюються з відповідними рішеннями
керівництва на здійснення таких операцій, досліджують акти
приймання-передачі, ліквідації, а також факт фіксування відповідних
відміток бухгалтерією у інвентарних картках;
5) перевірка достовірності даних щодо основних засобів, які
відображені у звітності. На цьому етапі перевіряють дотримання
принципів та якісних характеристик фінансової звітності під час її
складання, значну увагу приділяють визначенню достовірності даних.
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Отже, використання науково обґрунтованої методики здійснення
аудиту є об‘єктивним процесом, оскільки сприяє достовірності
відображення інформації щодо основних засобів у системі
бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.
1. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / М.О. Никонович, К.О. Редько,
О. А. Юр‘єва [за заг. ред. Є. В. Мниха]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 470
с.
2. Лозовицький С.П. Аудит [Текст] : навч. посіб. / С.П. Лозовицький. – Львів :
Магнолія 2006, 2011. – 466 с.
3. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту [Текст] : підруч. / Б. Ф. Усач, З. О. Душко. –
К.: УБС НБУ, 2011. – 298 с.
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ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СОЦІАЛЬНИХ ВИТРАТ
В умовах становлення ринкової економіки в Україні здійснення
витрат на соціальні потреби працівників та суспільства забезпечує
формування позитивного іміджу та репутації підприємства. З метою
ефективного управління та контролю за соціальними витратами
необхідно визначити їх склад та класифікацію.
Серед вчених, що досліджували питання класифікації витрат
соціальної сфери слід виділити О.І. Пацулу, Л.І. Швеця, Н.Г. Виговську,
В.Н. Пархоменка, О.В. Кантаєву.
Існують різні підходи до визначення складу соціальних витрат. На
кожному підприємстві будують свої статті витрат на соціальні заходи,
враховуючи специфіку діяльності, цілі підприємства. Наприклад до
статей соціальних витрат можна віднести: сплату Єдиного соціального
внеску, надбавки до пенсії колишнім працівникам підприємства,
компенсації робітникам на сплату комунальних послуг та інше. Пацула
О. І. у своїй науковій праці поділяє соціальні витрати на обов‘язкові
соціальні витрати і додаткові соціальні витрати (витрати ініціативної
соціальної діяльності). Обов‘язкові соціальні витрати здійснюються в
процесі основної діяльності (створення доданої вартості) в порядку
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забезпечення соціальних гарантій держави. До обов‘язкових соціальних
витрат відносяться: витрати, у вигляді внесків на загальнообов‘язкове
державне соціальне страхування, витрати на удосконалення умов і
охорону праці, інші витрати. Витрати ж ініціативної соціальної
діяльності, носять переважно одноразовий характер (крім витрат на
утримання об‗єктів соціальної інфраструктури). Додаткові соціальні
витрати – це витрати, що встановлюються самим підприємством,
здійснюються в межах його соціальної політики, в порядку споживання
доданої вартості, і спрямовуються на забезпечення і стимулювання
соціального розвитку персоналу та створення іміджу фірми. [1].
Швець Л. І. класифікує соціальні витрати за об‘єктами обліку:
витрати на розвиток трудових ресурсів, витрати на техніку безпеки, на
якість продукції, на збереження навколишнього середовища, на
проведення соціальних ініціатив на користь громади. [2]
На нашу думку, наведені класифікації витрат на соціальні потреби
не є досить вичерпними. Для потреб обліку, управління і аналізу,
доцільно виділити зовнішні та внутрішні, щодо суб‘єкта підприємництва,
соціальні витрати. Внутрішніми соціальними витратами слід вважати
витрати на: розвиток трудових ресурсів, пенсійне забезпечення
працівників, покращення умов праці тощо. В такому випадку прикладами
зовнішніх соціальних витрат є: благодійність, спонсорство, на утримання
об‘єктів соціальної інфраструктури, на охорону навколишнього
середовища та інші. Дана класифікація представлена на рис. 1.
СОЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ

Внутрішні (на розвиток
трудових ресурсів,
пенсійне забезпечення
працівників та ін..)

Зовнішні (благодійність, спонсорство, на
утримання об‘єктів соціальної інфраструктури
та ін..)

Рис. 1 Класифікація соціальних витрат.
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На нашу думку, в Україні існує потреба в подальшому
дослідженні та уточненні поняття «соціальні витрати» та пояснення їх
складу у нормативних актах, що регламентують ведення обліку та
здійснення контролю. Це забезпечить дієвий контроль за ефективним
їх здійсненням та підвищить результативність управління ними. Ми
вважаємо, що класифікація витрат на обов‘язкові та додаткові,
запропонована Пацулою О. І. є більш прогресивною і сучасною. Нами
запропонована класифікація соціальних витрат на зовнішні та
внутрішні щодо суб‘єкта господарської діяльності. Дане питання
потребує подальшої уваги як з боку науковців так і практиків.
1. Пацула О. І. Облік і контроль соціальних витрат підприємства / Пацула О. І.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – К.:2007.
2. Швець Л. І. Витрати соціально відповідальної діяльності бізнесу// Вісник ЖДТУ №2
(56), 2011 р. – С. 163-168.

УДК 657
Свінчук Д.О., ст. гр. 367 «Д»
*Науковий керівник: Михалевич С. Г., к.е.н., доцент
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького НТУ
ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Основну частину активів практично кожного підприємства
складають основні засоби. При цьому, первинний облік наявності,
руху та використання основних засобів має важливе значення для
забезпечення оперативною інформацією всіх суб‘єктів управління, а
також для підготовки інформативної фінансової звітності для
зацікавлених користувачів.
Застосування первинних документів регулює Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який не
встановлює певних особливих вимог, він лише називає тільки ті
реквізити, які обов‘язково мають бути в них [3].
Відповідно до «Методичних рекомендацій з бухгалтерського
обліку основних засобів», затверджених наказом Міністерства
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фінансів України від 30 вересня 2003 р. № 561 застосовування типових
форм не є обов‘язковим. Так, наприклад, в п.10 цього документа
сказано: «підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт
приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів», але
не сказано, що це обов‘язково має бути акт, форма якого затверджена
Наказом Держкомстату України від 29.12.1995 р. № 352 «Про
затвердження типових форм первинного обліку».
Зауважимо що з введенням в дію П(С)БО 7 «Основні засоби»
порядок обліку основних засобів докорінно змінювався. Проте типові
форми документів залишилися незмінними, що не сприяє чіткому
відображенню необхідної інформації.
Так, документальне оформлення операцій з основними засобами
може здійснюватись як на бланках типових форм, так і на бланках,
розроблених самим підприємством. Одним із шляхів вирішення даної
проблеми є адаптація типових форм до сучасних вимог, доповнення їх
необхідними елементами.
На це вказують і такі вчені як А.А. Гнатюк та Г.В. Власюк, які
зазначають, що значна кількість інформації відображеної у первинних
бухгалтерських документах перенасичує облік непотрібними та
застарілими показниками, а також не використовується в управлінні
підприємством [1; 2].
Для підвищення рівня інформаційного забезпечення необхідним
є вдосконалення первинної облікової документації й регістрів
аналітичного обліку основних засобів.
Зокрема
ряд
реквізитів
«Акту
приймання-передачі
(внутрішнього переміщення) основних засобів» в практичній
діяльності не заповнюються, тобто є застарілими. Такими реквізитами
є: норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення, норми
амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт, проте у даному
документі доцільно було б вказати метод нарахування амортизації за
даним об‘єктом, термін очікуваного використання (за податковим і
бухгалтерським методами).
Таким чином, вилучення застарілих реквізитів призведе до
більш зручного використання цього документу в господарській
діяльності. Впровадження таких реквізитів, які показували б нам
метод нарахування амортизації за об‘єктом, термін його очікуваного
використання на підприємстві дали б нам корисну інформацію про цей
об‘єкт для максимально достовірного обліку.
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1. Власюк Г.В. Проблеми організації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення /
Г. В. Власюк // Держава та регіони. – 2008. - № 4. – С. 32-36.
2. Гнатюк А.А. Шляхи удосконалення документального оформлення операцій з
необоротними матеріальними активами / А.А. Гнатюк // Облік і фінанси АПК. –
2011. - № 3. – С.57-62.
3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від
15.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/

УДК 657
Семенишена Ю.О., студент 331 групи
*Науковий керівник: Ясінська Т.П., викладач
Кам‘янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА НОВИМ
НАЦІОНАЛЬНИМ СТАНДАРТОМ
Фінансова бухгалтерська звітність – бухгалтерська звітність
загального призначення, що містить інформацію про фінансове
положення, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства
і зміни у складі власного капіталу підприємства, яка є корисною для
широкого кола користувачів при ухваленні ними економічних рішень.
Як відомо, Наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 затверджено
нове НП(С)БО 1 на заміну П(С)БО 1, 2, 3, 4 та 5, які окремо визначали
порядок подання кожної з основних форм фінансової звітності.
У НП(С)БО 1 визначено мету, склад і принципи підготовки
фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів [1].
В основу формулювання сутності фінансової бухгалтерської звітності
було покладено мету фінансових звітів загального призначення,
визначену МСБО 1 «Представлення фінансових звітів».
НП(С)БО 1 не дає детального опису кожної статті Балансу і
Звіту про фінансові результати, як це було передбачено раніше. Це
пов‗язано з тим, що розробники нового стандарту прагнули
максимально зблизити форми фінансової звітності з нормами МСФЗ.
Однак, на нашу думку, це може спричинити певні ускладнення
для тих підприємств, які не використовують міжнародні стандарти
фінансової звітності, оскільки облік багатьох операцій за правилами
П(С)БО не збігається з обліком згідно МСФЗ навіть попри те, що на
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даний момент Міністерством фінансів України вже затверджено
Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності
(Наказом від 28.03.2013 р. № 433) [2].
Основні зміни, яких зазнала фінансова звітність вітчизняних
підприємств в зв‘язку з впровадженням НП(С)БО 1, полягають в
наступному.
1. У НП(С)БО 1 відсутня вимога щодо укладання фінансової
звітності у тисячах гривень без десяткових знаків, як це було
передбачено попередніми П(С)БО 2 - П(С)БО 5. Виходячи з принципу
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та
узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в
єдиній грошовій одиниці, можна зробити висновок, що тепер є
можливість самостійно визначити, у якому вимірнику формувати
звітність.
2. П(С)БО 1 на відміну від раніше діючих національних
стандартів, жорстко не регулює формат складання Балансу (Звіту про
фінансовий стан), а лише містить ряд мінімальних вимог до статей, які
обов'язково повинні бути включені до його складу. Детальний аналіз
змісту балансу показав, що загальні підходи до його побудови
збереглися. Як і раніше, він містить 2 основних частини – актив і
пасив. Активи і пасиви відображаються в балансі в порядку
зменшення їх ліквідності.
В активі балансу міститься 3 основних розділи: 1) Необоротні
активи; 2) Оборотні активи; 3) Необоротні активи, утримувані для
продажу та групи вибуття. У пасив включено 4 розділи: 1) Власний
капітал; 2) Довгострокові зобов‘язання і забезпечення; 3) Поточні
зобов‘язання і забезпечення; 4) Зобов‘язання, пов‘язані з
необоротними активами, утримуваними для продажу та групами
вибуття. У кожному розділі передбачено мінімальний перелік статей,
які повинно показувати підприємство.
3. Звіт про фінансові результати (ф.№2) (нова назва - Звіт про
сукупний дохід) є спробою поєднання вимог МСФЗ зі структурою
звітності, що застосовувалася до прийняття нової редакції НП(С)БО 1.
Так, у даний час Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) містить такі розділи:
- Розділ 1 «Фінансові результати» – його структура майже
ідентична розділу 1 старої форми звітності (відмінність – у скороченні
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кількості статей, які розшифровують порядок формування валового
прибутку);
- Розділ 2 «Сукупний дохід» – новий розділ для національної
практики складання звітності, який містить інформацію стосовно
дооцінки необоротних активів, фінансових інструментів, накопичених
курсових різниць, частки іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств, іншого доходу, податку на прибуток,
пов'язаного з іншим сукупним доходом – тому за змістом цей розділ є
усіченою формою окремого звіту про сукупні доходи;
- Розділ 3 «Елементи операційних витрат» – залишився без змін;
- Розділ 4 «Розрахунок показників прибутковості акцій» –
залишився без змін.
4. Одним з важливих нововведень, внесених НП(С)БО 1, є
можливість вибору одного з варіантів складання звіту про рух
грошових коштів: за прямим чи непрямим методом. Стандарт містить
дві форми такого звіту: Форма № 3 - за прямим методом та Форма №
3-н – за непрямим методом. Проте, прямий метод виглядає більш
прозорішим, так як базується на основі реальних грошових потоків.
У звіті про рух грошових коштів на сьогодні наводяться дані про
рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та
видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності.
5. Важливою складовою фінансової звітності підприємств є
Звіт про зміни у власному капіталі (Statement of Changes in Equity),
який має велике практичне значення у забезпеченні корисною
інформацією про їхні власні фінансові ресурси всіх зацікавлених
користувачів.
Звіт про власний капітал - формат цього звіту є практично
ідентичним тому, що використовувався в Україні раніше, тому
особливих проблем, пов‘язаних з його складанням виникнути не
повинно.
6. Уніфікованої форми Приміток до фінансової звітності
П(С)БО 1 не передбачено.
Таким чином, можна зробити висновок, що П(С)БО ґрунтуються
на відповідних МСФЗ (МСБО), однак облік окремих об‘єктів має
особливості згідно з міжнародними та національними стандартами,
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зокрема щодо: відмінностей у назвах окремих звітів, статей звітів і
форматів їх подання; класифікації активів і зобов‘язань на поточні й
непоточні; порядку подання суттєвих і несуттєвих статей звітності;
періоду складання звітності й порядку наведення порівняльної
інформації; обмежень національних стандартів у порівнянні з
міжнародними стосовно облікових підходів і вимог до розкриття
інформації.
1. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [Мінфін України; Наказ, Положення,
Стандарт від 07.02.2013 № 73] : за станом на 5.11.2013 р. [Електронний ресурс]. –
Джерело доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення 5.11.
2013 р.).
2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності (Наказ
Міністерства фінансів України від 28.03.2013 № 433) : за станом на 5.11.2013 р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.auditcnt.com.ua/news/view_news.php?id=399 (дата звернення 5.11.2013 р.).

УДК 369.06 (477)
Семенюк О.В., ст. гр. ОА-21
*Науковий керівник: Кобрин Л. М., асистент
Львівський національний аграрний університет
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБОВ’ЯЗКОВОГО
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Медичне страхування – це страхування на випадок утрати
здоров‘я з будь якої причини, у тому числі у зв‘язку з хворобою та
нещасним випадком. Головною метою його проведення є забезпечення
громадян, у разі виникнення страхового випадку, можливістю
одержання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і
фінансування профілактичних заходів.
Для обов‘язкового медичного страхування (ОМС) характерне те,
що сплата страхувальниками внесків здійснюється у встановлених
розмірах і у визначений час. Порядок його проведення визначається
законодавством
країни.
Суб‘єктами
ОМС
є
страховики,
страхувальники, застраховані особи, медичні установи.
Залежно від сформованої системи обов‘язкового медичного
страхування, страховиками можуть бути страхові компанії, які мають
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ліцензію на здійснення ОМС; фонди обов‘язкового медичного
страхування, які являють собою самостійні державні некомерційні
фінансово-кредитні установи, створювані для реалізації державної
політики
в
галузі
медичного
страхування.
Такі
фонди
функціонуватимуть на державному та територіальному рівнях.
Медичне страхування може проводитися в обов‘язковій і
добровільній формах. Вибір форми медичного страхування в кожній
країні залежить від конкретних економічних і культурно-історичних
умов, від особливостей демографічних і соціальних показників, рівня
захворюваності та інших факторів, які характеризують загальний стан
здоров‘я і рівень медичного обслуговування. Головне призначення
страхової медичної організації в системі обов‘язкового медичного
страхування полягає в тому, щоб при оплаті рахунків медичних
установ контролювати якість наданих медичних послуг і їх
відповідність медико-економічним стандартам.
Україна на сьогодні перебуває на стадії впровадження
загальнообов‘язкового
державного
соціального
медичного
страхування. Зокрема, пропонується викласти Закон України «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування у зв‘язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням» у новій редакції — Закон України «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне медичне страхування».
Всього було розроблено 5 законопроектів щодо обов‘язкового
медичного страхування.
Сучасний стан фінансування охорони здоров‘я України є вкрай
недостатнім і не створює передумов для здійснення якісної медичної
допомоги в необхідних обсягах, особливо для соціально незахищених
верств населення. На відміну від інших галузей народного
господарства, охорона здоров‘я майже повністю перебуває на
бюджетному фінансуванні, а можливість залучення інших джерел
фінансування стримується як законодавством, так і негативним
відношенням державних органів управління охороною здоров‘я до
ринкових механізмів в охороні здоров‘я.
Саме тому держава повинна відрегулювати механізми надання
медичної допомоги всім верствам населення та утвердити схему
фінансування медицини. Сьогодні в Україні це вже нагальна
проблема. Сам факт наявності декількох законопроектів щодо ОМС є
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яскравим показником актуальності теми, а також гостро наростаючої
необхідності вирішення даного питання.
Отже, на основі аналізу літературних джерел із проблематики
запровадження обов‘язкового медичного страхування, варто
відзначити, що цей вид страхування потребує чіткого визначення
правових, організаційних та фінансових засад запровадження такої
системи. Ефективне забезпечення прав громадян на охорону здоров‘я є
першочерговим соціальним пріоритетом. Дуже важливо, щоб особа,
котра стає учасником такої системи, почувалася захищеною.
УДК: 657.471.1
Сиротюк К.С., ст. гр. ОА-61
*Науковий керівник: Костирко І.Г., д.е.н., професор
Львівський національний аграрний університет
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ
Важливий вплив на прибуток підприємства мають трансакційні
витрати, які виникають протягом всієї господарської діяльності
підприємства і не залежать від розміру підприємства та його
організаційно-правової форми.
Нині, бухгалтерський облік відображає тільки інформацію про
трансформаційні витрати підприємств, а чіткої структурованої
інформації про трансакційні не надає. Науковцями доведено, що
витрати взаємодії займають значну частку у структурі витрат
підприємства і відіграють неабияку роль у прийнятті рішень. Саме
тому перед нами постає завдання виокремлення цих витрат в
бухгалтерському обліку для подальшого їх аналізу, дослідження і
вивчення.
Трансакційні витрати – це витрати, що в основному
обслуговують процес виробництва. У сучасному управлінському
обліку, це витрати, що не входять до складу виробленої продукції
(робіт, послуг), і які більшою мірою пов‘язані з підготовкою і
організацією процесу виробництва, не включаються до складу
собівартості продукції (робіт, послуг). Витрати, які неможливо прямо
пов‘язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат
того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Тому, трансакційні
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витрати, доцільно відносити до непрямих витрат, які покриваються за
рахунок прибутку. Частина трансакційних витрат є розпорошеною на
рахунках 9 класу – «Витрати діяльності». Це, зокрема, рахунки: 92
«Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні
витрати». Проте, така ситуація в бухгалтерському обліку не дозволяє
зробити об‘єктивну оцінку досліджуваних витрат для їх подальшого
аналізу і потребує розробки методики їх обліку.
Протягом всього періоду дослідження трансакційних витрат,
вченими розроблено багато їх класифікацій. Загалом таке своєрідне
накопичення знань про трансакційні витрати є позитивним і допомагає
нам більш глибше проаналізувати їх виникнення та розвиток, чіткіше
виділити, організувати моніторинг.
Вважаємо, що найбільш перспективним підходом до обліку
трансакційних витрат є застосуванням транзитивного рахунку 98
«Трансакційні витрати». В Плані рахунків бухгалтерського обліку
рахунок 98 займає стаття «Податок на прибуток», тому, пропонуємо,
цю статтю виділити у складі субрахунку 991 рахунку 99, а статтю
«Надзвичайні витрати» відображати у складі субрахунку 992.
До рахунка 98 «Трансакційні витрати» доцільно застосовувати
наступні субрахунки: 981 «Витрати на пошук інформації»; 982
«Витрати на проведення переговорів та укладання угод»; 983
«Витрати виміру»; 984 «Витрати специфікації та захисту прав
власності»; 985 «Витрати опортуністичної поведінки».
Відповідно до ознаки візуалізації, цей перелік витрат
економічних суб‘єктів становить групу явних трансакційних витрат.
Проте існує ще група невиражених трансакційних витрат, яка набуває
особливого значення в сучасних умовах перехідної економіки. До цієї
категорії віднесемо витрати пов‘язані з, так званою, «ціною поза
легальності», а саме: витрати пов‘язані з ухиленням від сплати
податків і платежів; витрати від захисту третіх осіб; лобіювання
власних інтересів у представників органів державної влади та ін.
Доповнення Плану рахунків та Інструкції про його застосування
новим рахунком 98 «Трансакційні витрати» це крок, без якого
неможливо організувати облік витрат взаємодії, який відповідатиме
тим змінам, що відбуваються в сучасному ринковому середовищі.
Вдосконалення Плану рахунків дасть змогу накопичувати більш
розкриту інформацію для складання фінансової звітності, об‘єктивно
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оцінювати й аналізувати господарські процеси та надавати необхідну
інформацію для прийняття управлінських рішень.
Звідси, належний облік трансакційних витрат дозволить
ефективно управляти ними, здійснювати заходи щодо їх зниження, що
приведе до підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної
привабливості підприємств.
УДК 657.24
Сірак Ю.М., ст. гр. 31.12
*Науковий керівник: Гайдук І.О., ст. викладач
Львівська комерційна академія
СИСТЕМА ДОКУМЕНТООБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кожна господарська операція, що здійснюється на підприємстві —
це відповідний обсяг економічної інформації. Для того, щоб цю
інформацію можна було записати на рахунках бухгалтерського обліку
необхідно оформити її документально. Основним носієм облікової
інформації є первинний документ.
Згідно закону України "Про інформацію" документ - матеріальний
носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її
збереження та передавання у часі та просторі [1].
Документи складаються відповідними працівниками підприємства
(касирами, рахівниками цехів, комірниками, бригадирами та ін.) або
надходять зі сторони з обов'язковою реєстрацією (рахунки, акти, листи,
повідомлення тощо). Кожний виконавець на підприємстві має
дотримуватися графіка документообігу, у якому наводиться перелік
документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця,
термін їх подання і перелік служб (підрозділів) підприємства, у які
передаються ці документи.
Документообіг - це рух бухгалтерських документів на підприємстві
від часу їх складання, або одержання від інших підприємств до часу їх
передачі іншим підприємствам або в архів.
Бухгалтерські документи до передачі в архів проходять перевірку й
опрацювання за такими етапами: оформлення первинних документів або
отримання від інших підприємств і передача їх матеріально
відповідальній особі; підготовка звітів матеріально відповідальних та
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посадових осіб і передача їх до бухгалтерії; приймання та перевірка
звітів; підготовка документів для записів на синтетичних і аналітичних
рахунках; рознесення сум господарських операцій в реєстри
синтетичного й аналітичного обліку; узагальнення даних поточного
синтетичного й аналітичного обліку; записи в Головну книгу; складання
оборотного балансу; складання сальдового балансу та форм звітності.
На підприємстві документообіг утворює потоки вхідних (що
поступають з інших підприємств), вихідних (що передаються на інші
підприємства) і внутрішніх (що створені і діють в межах підприємства)
документів.
Об'єм документообігу на підприємстві розраховується за
формулою:
Од = Двн. - Двх. - Двих., (1)
де Од - об'єм документообігу;
Двх. - кількість вхідних документів;
Двих. - кількість вихідних документів;
Двн. - кількість внутрішніх документів.
При розрахунку об'єму документообігу враховуються лише
оригінали документів або їх завірені копії.
Головним завданням документообігу є прискорення руху
документів: чим коротше і швидше буде організовано цей процес, тим він
буде ефективнішим, а користувачі зможуть своєчасно отримати
інформацію для прийняття рішень.
Грамотно побудована система документообігу не тільки спрощує
роботу фінансово-економічної служби, але й дозволяє значно підвищити
ефективність фінансового управління підприємством.
Отже, на кожному підприємстві необхідно проводити належну
роботу з упорядкування документообігу — руху бухгалтерських
документів від моменту їх складання або одержання від інших
підприємств до передачі в архів. Підприємствам потрібно скласти графік
документообігу
і
стежити
за
раціональним
проходженням
бухгалтерського документа та мінімальним строком перебування його на
кожному робочому місці.
1. Про інформацію : Закон України від 02 жовтня 1992 № 2657-XII: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/pro_informatsiyu/statja-1.htm.
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УДК 657
Смитюх А.В.
*Науковий керівник: Сова Ю.С., викладач
Волинський технікум Національного університету
харчових технологій
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ
НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ
З розвитком ринкових відносин і одночасно інноваційної
економіки облік нематеріальних активів стає з року в рік все більш
актуальним. Без налагодженого обліку та управління нематеріальними
активами в Україні немає перспективи прискореного розвитку
промисловості.
У сучасному часі вже неможливо уявити собі працююче
підприємство, яке б не використовувало такий інструментарій, як
реєстрацію торгової марки, авторського права; патентування
промислового зразка, винаходу (корисної моделі); web - сайти,
інформаційні та електронні технології. З одного боку нематеріальні
чинники все активніше використовуються у всіх сферах діяльності
(здатних привести в дію механізм інноваційного розвитку), а з іншого ще знаходять своє теоретичне осмислення вченими та законодавче
оформлення політиками.
На сьогодні в Україні можна однозначно стверджувати що в цій
галузі Україна уже досягла певного розвитку. Враховуючи те, що свого
часу були здійснені реформування обліку (пов'язані, зокрема, з
реєстрацією торгової марки, авторського права; патентування
промислового зразка, винаходу) по сьогоднішній день також
продовжується його вдосконалення, але на превеликий жаль - ситуація
залишається далекою від бажаної.
Облік нематеріальних активів є обєктом пильного вивчення
економічної науки та практики. Зокрема, обліку нематеріальних активів
присвячені роботи Т.М. Банасько, Н.М. Гудзенка, І.О. Бланка, Ф.Ф.
Бутинця, С.Ф. Голова, М.Ф. Огійчука, В.Ф. Сопко, Н.В. Чебанова, Л.
Федченко та ін.
Опрацювавши праці вище вказаних науковців, ми можемо
виділити наступні проблеми з обліку нематеріальних активів:
1) відсутність єдиного трактування поняття «нематеріальні
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активи»;
2) неефективне управління нематеріальними ресурсами;
3) Відсутність єдиної економічної класифікації нематеріальних
активів.
Відсутність трактування єдиного поняття «нематеріальні активи» в
обліку пов‘язане з недосконалістю законодавчої бази країни та її
нормативних положень. Проаналізувавши низку визначень даного
поняття в нормативних документах та науковій періодиці, ми пропонуємо
наступне визначення нематеріальних активів, яке є найбільш повним та
дає змогу зрозуміти суть даної категорії: нематеріальний актив — це
немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути
ідентифікований та утримується підприємством з метою використання
протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу,
якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в
адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
Для вирішення наступної виділеної нами проблеми, а саме –
неефективне управління нематеріальними ресурсами, ми пропонуємо
впровадити нові заходи управління нематеріальними ресурсами, а саме:
- посилити контроль за формуванням та використанням
нематеріальних активів;
- удосконалити апарат управління даними активами;
- узгодити законодавче регулювання нематеріальних активів.
У науковій літературі існує багато класифікацій нематеріальних
активів підприємства, що призводить до нечіткого розуміння даної
категорії та ускладнює процес їх відображення в обліку та звітності. На
основі запропонованих класифікацій різними вченими ми виділили
наступні види нематеріальних активів підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Класифікація нематеріальних активів підприємства
№
з/п
1

1.

Група

Об‘єкт

2

3
Право користування надрами
Право
користування
іншими
ресурсами
природного середовища
Право користування геологічною
та іншою інформацією про природне
середовище

Права користування
природними ресурсами
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Продовдення табл. 1
2.

Права користування
майном

3.

Права на комерційні
позначення

4.

Права на об‘єкти
промислової власності

5.

Авторське право та
суміжні з
ним права

6.

Інші нематеріальні
активи

Право користування земельною ділянкою
(крім права постійного користування)
Право користування будівлею
Право на оренду приміщення
Інші подібні права
Право на торгові марки (знаки для товарів і
послуг)
Право на комерційні (фірмові) найменування
Інші подібні права
Винаходи
Корисні моделі
Промислові зразки
Сорти рослин
Породи тварин
Компонування (топографії) інтегральних
мікросхем
Комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау
Захист від недобросовісної конкуренції
Право на літературні, художні, музичні твори
Право на комп‘ютерні програми
Право на програми для ЕОМ, компіляції даних
(бази даних)
Право на фонограми, відеограми
Право на передачі (програми) організацій
мовлення
Інші подібні права
Право на провадження діяльності
Використання економічних та інших привілеїв
Інші подібні права

Узагальнюючи результати проведених нами досліджень, можна
зробити
наступні
висновки:
запропоновано
визначення
нематеріальних активів та виділено класифікаційні ознаки, що
дозволить правильно відобразити ці активи на балансі підприємства
відповідно до законодавства України; для збереження та контролю
нематеріальних активів виділено основні заходи, що спрямовані на
вдосконалення системи управління даною категорією.
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ЯКІСТЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК
ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Для забезпечення ефективності та прибутковості господарської
діяльності управлінські рішення повинні базуватися на достовірних
обліково-аналітичних даних, які відповідають усім критеріям їх якості.
Т.Д. Поплаухіна розглядає якість обліково-аналітичної
інформації як сукупність властивостей інформації, які враховують
ступінь практичної корисності, можливість та ефективність
використання
конкретної
інформації,
що
формується
в
бухгалтерському обліку, звітності та економічному аналізі для
досягнення цілей розвитку підприємства у процесі управління та
прийняття успішних рішень при провадженні тих чи інших видів
діяльності [3].
Трактуючи поняття якості облікової інформації, Е. С. Соколова
визначає такі основні положення її формування: надійність джерел
інформації, корисність та доцільність інформації, а також
перевищення вигод від використання результативних даних над
витратами, понесеними на їх створення, узагальнення та
систематизацію. Виходячи з цього, науковець подає наступне
тлумачення: «якість облікової інформації - сукупність істотних
властивостей, кількісно оцінюваних системою показників, що
визначають ступінь задоволення потреб користувачів бухгалтерської
інформації в ринкових умовах при оптимальних витратах на
формування цієї інформації» [4].
Для
оцінки
якості
обліково-аналітичної
інформації
використовують систему критеріїв, основними з яких є дотримання
базових принципів (нейтральність, безперервність діяльності,
послідовність застосування облікової політики, часова визначеність
фактів господарської діяльності); корисність при прийнятті рішень;
доцільність та надійність, можливість використання в економічному
аналізі. Т. Д. Поплаухіна поділяє критерії якості облікової інформації
на первинні (прогнозна цінність та можливість зворотного зв‘язку,
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правдивість, перевага сутності над формою, нейтральність, обачність
та повнота, суттєвість) та вторинні (порівнюваність, баланс між
доходами та витратами, аналітичність). До перелічених вимог Н.М.
Грабова пропонує додати достовірність облікових показників, Н.М.
Ткаченко – зрозумілість обліку, простоту, чіткість, дієвість даних
обліку, а С.С. Кардашов – системність інформації [1].
Розглядаючи облікову інформацію, зокрема, дані фінансових
звітів як основу прийняття управлінських рішень, Л.Н. Кузнецова
виділяє наступні недоліки інформації, що наводиться у фінансової
звітності:
- низька релевантність та неповнота інформації;
- недостатність інформації, що характеризує конкурентну
позицію підприємства на ринку, якість продукту, що виготовляється,
інші фактори, що безпосередньо впливають на фінансове становище
суб‘єкта господарювання;
- недостатня увага до факторів макросфери (фондовий ринок,
страхування, інвестування);
- неправдиве відображення фінансових результатів через
недосконалість методики обліку [2].
С. С. Кардашов також вважає необхідним наводити у фінансовій
звітності підприємств, зокрема сфери будівництва або таких, що
здійснюють інвестиційну діяльність, інформацію про ризики:
кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик. Це, на думку
автора, дозволить більш достовірно оцінити фінансовий стан
підприємства та спрогнозувати його діяльність на майбутні періоди,
що є важливим як для керівництва підприємства, так і для зовнішніх
користувачів – кредиторів та потенційних інвесторів.
Для оцінки якості обліково-аналітичної інформації можуть
застосовуватися наступні методи:
1. Нормативний – передбачає вивчення використаних для
формування облікових даних обов‘язкових для виконання
законодавчих та нормативних документів та стандартів обліку.
2. Статистичні (елементарні – контрольний листок, причиннонаслідкова діаграма; проміжні – теорія вибіркових досліджень,
статистичний вибірковий контроль; складні – факторний аналіз,
методи дослідження операцій).
3. Експертні – передбачають залучення спеціалістів-експертів.
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Проаналізувавши підходи до оцінки якості облікової інформації,
можемо виділити наступні якісні характеристики: достовірність та
повнота, обачність, зрозумілість, суттєвість, ефективність, тобто,
перевищення корисності інформації над витратами, понесеними на її
одержання.
На нашу думку, до обов‘язкових вимог до економічної
інформації слід додати можливість перевірки первинних даних, а
також конфіденційність чи обмеження доступу до такої інформації.
Прийняття управлінцями економічних рішень на основі якісних
облікових даних забезпечить прибутковість підприємства, уникнення
непродуктивних витрат ресурсів, дозволить ефективно спланувати
діяльність у майбутніх періодах.
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
На даний час, основну роль у фінансуванні фермерських господарств здійснює Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Основними завданнями даної установи є
фінансова підтримка становлення та розвитку фермерських господарств. У спеціальному фонді держбюджету на 2013 р. за бюджетною
програмою КПКВК 2801460 "Надання кредитів фермерським
185

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

господарствам» передбачено асигнування в обсязі 27, 9 млн. гривень".
На сьогодні важливою є тема, яка приділяється визначенню ролі малих
і середніх форм господарювання на селі. Сьогодні, основною
проблемою розвитку фермерських господарств України є їх
інвестиційне забезпечення. Під час фінансової кризи рівень державної
підтримки фермерських господарств, визначеної згідно Закону
України «Про фермерське господарство», поступово знижувався. Така
підтримка здійснюється головним чином через Український
державний фонд підтримки фермерських господарств і надається як на
неповерненій, так і на поверненій основах.
Найбільшу частку державної підтримки отримали фермери для
компенсації витрат з придбання техніки, що становить 54% від
загального фінансування. На такі напрямки як підготовка,
перепідготовка та підвищення кваліфікації, проведення наукових
досліджень, а також страхування господарської діяльності зовсім не
виділено державних коштів, що сприяло б підвищенню ефективного
функціонування фермерських господарств.
Інтеграція України у світовий економічний простір і зростаюча
конкуренція надали поштовху фермерам перейти до більш ефективних
напрямів діяльності та введення новітніх технологій для ведення
виробництва. Це призвело до збільшення інвестицій фермерських
господарств в інновації. Згідно проведених досліджень, потреба
фермерських господарств у технічних засобах і обладнанні сягає
близько 443 тис. грн на одне господарство, або 600 тис. грн на 100 га,
що більш, ніж ушестеро перевищує сучасний рівень забезпеченості
ними. Вирішити цю потребу за власні кошти фермери не зможуть, що
в кінцевому результаті може призвести до зникнення фермерських
господарств. Якщо порівняти фінансування країн ЄС, то там
фермерським господарствам надається підтримка у значно більших
розмірах. Тому можна стверджувати, що державна інвестиційна
підтримка фермерських господарств України не відповідає і близько
світовій практиці. Таким чином, абсолютна більшість фермерських
господарств не конкурентоспроможні. У поточному році в
державному бюджеті за програмою „Фінансова підтримка
фермерських господарств‖ передбачено 38 млн. грн. Мінімальна
щорічна потреба у державній інвестиційній підтримці фермерів, з
урахуванням науково обґрунтованих підходів щодо оснащення їх
технічними засобами, становить близько 300 млн грн і за період 2010186
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2020рр. сягатиме майже 8 млрд грн. Для ефективного функціонування
фермерських господарств найперше необхідним є оновлення
технічного парку й придбання новітнього обладнання, а також
впровадження
інноваційних
технологій
виробництва
сільськогосподарської продукції. Не менш важливим, на нашу думку,
є
реалізація
інвестиційних
проектів
із
придбання
сільськогосподарської техніки – комбайнів, тракторів, автомобілів,
сівалок та іншої техніки, будівництва молочних та інших ферм,
придбання комп'ютерної техніки і долучення до глобальних
телекомунікаційних інформаційних й обчислювальних ресурсів.
Розвиток ринкових відносин вимагає в агропромисловому
комплексі розробки нових підходів до стратегії аграрної політики,
спрямованої на формування продовольчої безпеки країни. Одним з
основних резервів росту ефективності сільськогосподарського виробництва має бути раціональне використання землі. Тому капітальні
вкладення в сільське господарсво повинні бути використані на заходи
щодо збереження земель, підвищення родючості ґрунтів.
Розвиток селянських фермерських господарств повинен
стимулюватись вільною конкуренцією на ринку з державними і
кооперативними підприємствами, бо його основними завданнями є:
виробництво, переробка і збут сільськогосподарської продукції.
Вважаємо, що розвиток селянських фермерських господарств в
Україні є необхідним та повинен забезпечуватись державним
фінансуванням.
УДК 657.1+336.74:004
Стеца Л.Р.
*Науковий керівник: Куцик П.О., професор
Львівська комерційна академія
ОБЛІК ЕЛЕКТОРОННИХ ГРОШОВИХ КОШТІВ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Розвиток українського сектора електронної комерції значно відстає
від провідних країн світу, які проголосили основним напрямом
соціально-економічного прогресу побудову інформаційного суспільства.
Незважаючи на появу систем електронних грошей в Україні, у
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вітчизняній науковій літературі, на практиці та в законодавстві
України відсутній єдиний обґрунтований підхід до цих понять.
В Україні нараховують приблизно 18% користувачів Інтернету,
що привело до появи величезної кількості Інтернет-магазинів і інших
проектів, які надають послуги кінцевому споживачу. У зв‘язку з цим
постало питання здійснення оплати товарів та послуг, придбаних через
Інтернет. Як найбільш простий і зручний засіб були запропоновані так
звані цифрові (електронні) гроші - платіжні засоби, що представлені й
обертаються в електронному вигляді.
Дослідження свідчать, що недостатньо розглянуті питання
обліку розрахунків з використанням електронних грошей, які є
складовою грошових коштів.
Термін ―грошові кошти‖ здобув популярність в 1950-х роках у
США, оскільки до цього періоду зустрічався дуже рідко. Приблизно в
той же час професіонали у сфері обліку намагались применшити роль
інформації про грошові кошти в публічній звітності, побоюючись, що
це буде розглядатись як чудовий, але ―брехливий‖ показник
економічної продуктивності у порівнянні з історичними доходами
витрат.
Що ж таке електронні гроші з позиції бухгалтерського обліку?
Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими
особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї
особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При
цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними
грошима наперед оплачені картки одноцільового використання:
дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для
проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу
виключно їх емітентами.
Для обліку електронних грошей передбачено субрахунок 335
―Електронні гроші, номіновані в національній валюті‖ в складі
рахунку 33 ―Інші кошти‖ (наказ мінфіну № 627 від 27.06.2013 р., яким
внесено зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків щодо
обліку електронних грошей).
Отже, з вище викладеного випливає, що грошові кошти є одним
із видів активів без яких неможлива діяльність підприємства, а на
даному етапі розвитку інформаційної економіки неможлива діяльність
і без електронних грошей. Тому важливим завданням кожного
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суб‘єкта бізнесу є здійснення контролю за своєчасністю надходження
та правильністю використання грошових коштів. Ефективність такого
контролю залежить від аналітичності й оперативності облікової
інформації.

УДК 658.91(477)
Столяр Р.В., ст. гр. МО-32
*Науковий керівник: Агрес О. Г., к.е.н., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ
Лізинг є необхідною складовою ринкової економіки. Це — одна з
найперспективніших форм кредитування в Україні, здатна забезпечити
нові технологічні передумови для виходу нашої економіки з кризи.
У світі лізингова діяльність є досить поширеною. Діє Оттавська
конвенція 1988 р. про міжнародний фінансовий лізинг, створена
Європейська асоціація лізингових компаній, в яку входить 23 національні
асоціації.
Кризовий стан господарської системи України, спричинений
суперечливістю і непостійністю інвестиційної політики, призводить до
необхідності використання лізингу в нашій країні. Лізинговий кредит - це
відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і
супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою
майнового кредиту.
Об‘єктом лізингу є рухоме майно (машини, обладнання,
транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка та ін.) та нерухоме
майно (будинки, споруди, система
телекомунікацій
тощо).
Довготермінова оренда засобів праці, машин, обладнання, споруд
виробничого призначення тощо є вигідною як для орендодавця, так і
орендаря.
Вигоди від використання лізингу очевидні, тому поширення
лізингового кредиту в Україні є важливим для економіки держави. На
сьогодні в Україні потрібно створити сприятливе економічне і
психологічне середовище для розвитку лізингового кредиту, створити
стабільний ринок лізингових послуг.
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Лізинговий кредит вигідний для українських товаровиробників,
оскільки його можна розглядати як джерело фінансування, засіб економії
коштів, метод зменшення ступеня інвестиційного ризику та інструмент
технічного
оновлення
виробництва.
Лізинг
є
однією
із
найперспективніших форм виробничого інвестування, яка здатна суттєво
пожвавити процес технологічного оновлення виробництва в Україні.
Використання лізингу вітчизняними підприємствами в сфері
міжнародної торгівлі має для них значну перспективу, оскільки дозволяє
фінансувати поставки сучасного обладнання в нашу країну, таким чином
за допомогою міжнародних лізингових компаній кожне підприємство
може придбати в оренду необхідне йому обладнання з-за кордону.
В Україні перспективним є проведення лізингових операцій саме у
сільському господарстві. Кошти державного лізингового фонду мають
використовуватися на придбання вітчизняної сільськогосподарської
техніки на засадах платності (до 50 відсотків облікової ставки
Національного банку, що діє на момент укладання угоди) та зворотності
(не пізніше 5 років) згідно з укладеними договорами. Підвищення попиту
на технічні засоби виробництва сприятиме збільшенню обсягів угод,
здійснюваних лізинговими компаніями.
Тому можна сказати, що лізинг – це ефективний, потужний та
насамперед досить вигідний засіб для підприємств. Адже вони мають
змогу отримати у своє розпорядження нове обладнання та устаткування,
нові технологічні лінії, які можуть використовувати для розширення
виробництва продукції, підвищення продуктивності праці на
підприємстві.
На жаль, Україна значно відстає за показниками лізингу від
постсоціалістичних країн. Безумовно, якби не було ряду факторів, що
гальмують розвиток лізингу, а саме: недосконалість правового
регулювання, недостатність розвитку інфраструктури ринку лізингу,
обмеженість
джерел
фінансування,
несприятливе
податкове
законодавство, цей процес проходив швидше і наблизив би Україну до
країн Заходу.
Отже, можемо дійти висновку, що лізинг має позитивний вплив на
економіку будь-якої країни, оскільки він дозволяє прискорити розвиток
малого та середнього бізнесу, підприємств аграрно-промислового
комплексу, підвищити обсяги реалізації нового обладнання, збільшити
обсяги інвестицій у національну економіку, поліпшити конкурентне
середовище на фінансовому ринку, здійснити технічне та технологічне
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переоснащення підприємств,
економіки держави.

підвищити

конкурентоспроможність

УДК
Супрунович С.В.
*Научный руководитель: Юрова Н.В., преподаватель
Международный университет «МИТСО»
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Говоря о глобализации в Республики Беларусь можно сказать, что
существует как светлая сторона ее проявления, так и темная.
Глобализация является как бы неотъемлемым фактором в развитии
экономики в целом. Но даже зная это, многие страны просто не успевают
за технологическими изменениями, связанными с внедрением такого же
электронного трансферта. Все это порождает новые глобальные
проблемы, но также и способствует появлению новых путей решения
проблем в экономической сфере. Мы должны понимать, что движущей
силой экономической глобализации являются также ТНК. В ТНК есть
свои особенности и даже власть, т.к. эти корпорации могут ускорять
внедрение глобализации.
Нельзя оставить без внимания тот факт или даже особенность,
которую мы можем наблюдать по сей день - это взаимотесную
интеграцию со странами СНГ, долгое поддержание отношений с
Венесуэлой, а также новые дружественные отношения с Китаем. Эта
интеграция,
на
наш
взгляд,
способствует
повышению
производительности на белорусских предприятиях, созданию единого
экономического поля.
Но в интеграции и глобализации есть и отрицательные стороны –
это потеря перспективы производства товаров, а также своих интересов и
идей жизни нашего государства, что для нас может обернуться полным
противоречием всего того, что мы так долго пытаемся сохранить или
развить.
Для Беларуси одним из негативных последствий глобализации
также является то, что многие хорошие специалисты стараются уехать за
рубеж. Но это не самое страшное, если рассматривать то, что цены на
энергоносители растут с молниеносной скоростью, что в свою очередь
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приводит к неконкурентоспособности нашего производства. Многие
факторы приводят к тому, что наше производство (в том числе и из-за
неумения производить более качественные товары) не может
конкурировать с производителями стран ЕС.
Одним из плюсов глобализации является то, что она дает большое
преимущество для граждан нашей страны в плане путешествия,
приобретения более качественных товаров за рубежом, поиска
трудоустройства.
Проведение в Республике Беларусь Чемпионата мира по хоккею в
2014 году приведет к привлечению иностранных граждан. В плане
подготовки к данному мероприятию осуществляется улучшение
сервисного обслуживания, проводятся работы по улучшению качества
дорожного покрытия, развитие организаций быстрого питания, а также
увеличение количества гостиниц и повышения качества предоставляемых
ими услуг.
В условиях мировой конкуренции Республика Беларусь сможет
выжить при условии разработки и совершенствования собственного
плана по развитию страны в условиях глобализации. Среди прочего,
развитию будет способствовать внедрение новых технологий в
производстве и в других отраслях экономики. Государству нужно
научиться бороться с глобализационными проблемами и научиться их
оборачивать в свою пользу. Мы должны переходить от тех рамок,
которые когда-то были созданы во времена СССР, к тем, которые будут
полезны здесь и сейчас.
Никакая глобализация и интеграция, а также другие формы
сотрудничества не будут работать позитивно, если нет надлежащих норм
нравственного поведения, что предполагает наличие и дальнейшее
внедрение в общественное сознание норм, которые определяются
экономическими условиями и социальным климатом. Именно от
соблюдения в стране норм социальной справедливости и защиты зависит,
в первую очередь, готовность страны и общества к вызовам
глобализации.
Экономика Республики Беларусь на протяжении весьма долгого
времени претерпевала существенные изменение, которые со временем
должны обеспечить высокий экономический рост и стабильность в
условиях глобализации.
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УДК 336.02(477)
Східницька Г.В., к.е.н., ст. викладач
Львівський національний аграрний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Податкова система в кожній країні є однією з основ економічної
системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з
іншого – виступає головним знаряддям реалізації її економічної
доктрини. Оскільки податкові платежі виступають об‘єктивним
суспільним явищем, тому при побудові податкової системи слід
виходити з реалій соціально-економічного стану країни, а не
керуватися нездійсненними побажаннями.
Сьогодні проблеми існуючої податкової системи загострилися і
потребують знаходження напрямів їх реалізації. Саме тому побудова
чіткої податкової системи – це одна з головних умов ефективного
функціонування економіки і фінансів.
Чинна податкова система України (види податків, порядок їх
обчислення, перелік об‘єктів оподаткування, правове регулювання
податкової системи) регулюється десятками Законів України, постанов
Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів, окремі
положення яких мають протиріччя.
В Україні податкова система – це механізм регулювання
фінансових відносин. За даними 2013 року податкові надходження
склали 81,3 % загальної суми доходів до державного бюджету. Проте
на жаль, сьогодні в Україні рідко можна знайти людину, яка б
позитивно оцінила існуючу податкову систему. З одного боку, є
значний податковий тягар, велика кількість податків, які не всі
підприємства можуть сплатити, а з іншого боку, спостерігається
безсистемне надання пільг, часті зміни податкового законодавства,
ухилення від податків.
Дисбаланси
податкової
системи
України
створюють
нерівномірні податкові навантаження та, як результат, призводять до
збільшення
тіньового
сектору
економіки,
ухиленню
від
оподаткування, зменшенню податкових надходжень. В даний час
правове регулювання податкової системи в Україні здійснюється за
відсутності єдиної загальнодержавної програми, що обумовлює її
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непослідовний характер, так як поправки до її існуючого вигляду одна
одну змінюють, без ефективної реалізації.
Прийнятий Податковий кодекс містить серйозні небезпеки для
малого та середнього бізнесу в Україні, які є сьогодні явними:
спрощена система оподаткування у старому вигляді зберігалася лише
до лютого 2013 року, протягом цього терміну відбулися зміни;
збережено можливості і податкові схеми виведення капіталів у
офшорні зони; збережено основну причину мінімізації й тонізації
зарплати – великий податковий тиск на фонд зарплати; не дотримано
принципу рівності підходу до потреб, інтересів і прав великого,
середнього і малого бізнесу; механізм відшкодування ПДВ як і раніше
зберігає такі параметри, які не дають права на автоматичне
відшкодування цього податку більшості підприємств; зроблено більш
жорсткими і репресивними повноваження і форми діяльності
державної податкової інспекції тощо [4, с. 94-116; 2, с. 24-38; 1, с. 120].
Наслідки запровадження Податкового кодексу призвели до
відходу в тіньовий сектор більше 30 % малого бізнесу України через
неможливість забезпечити виконання передбачених ним вимоги.
Отже, важливим завданням держави в сучасних умовах є
реформування податкової системи шляхом зниження податкового
навантаження. Однак, це зниження слід провести поступово з метою
стабільного надходження коштів до бюджету України.
1. Майстренко О. Реформування податкової системи України як спосіб вирішення
податкових колізій / О. Майстренко // К: Право України, 2012. – №2. – с. 15-23.
2. Мельник В.М. Податковий кодекс та фіскальне партнерство: обумовленість і
суперечності / В.М. Мельник, М.М. Мельник. – // Фінанси України. – 2011. – № 5. –
С. 14–21.
3. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 10.12.2010 р.
(Відповідає офіц. текстові № 4014-VI від 04.11.2011 р.) – К.: Алерта; Центр учбової
літератури, 2011. – 488с.
4. Соколовська А.М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій
реформування оподаткування у країнах ЄС / А.М. Соколовська, Т.В. Кощук. – //
Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 94–116.
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ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ АУДИТУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
ПІДПРИЄМСТВ
Для
того,
щоб
перевірити
правильність
складання
бухгалтерських документів, а також упевнитися в тому, що вони
достовірні проводяться аудиторські перевірки.
Актуальність проведення аудиту зобов‘язань полягає у
необхідності встановлення достовірності первинних даних щодо
наявності зобов‘язань, законності і доцільності проведених
розрахунків, повноти і своєчасності відображення даних в первинних
документах та облікових регістрах.
Питанням методики аудиту зобов‘язань сьогодні присвячують
свої дослідження ряд вітчизняних та зарубіжних вчених: Ф.Ф.
Бутинець, В.В. Собко, В.П. Шило, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул та інші.
Зобов‘язання характеризують заборгованість підприємства, яка
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується,
призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі
економічні вигоди [ 1, 195].
Джерелами інформації для аудиту зобов‘язань є: реєстраційні
документи операцій із зобов‘язаннями, платників податків; регістри
аналітичного і синтетичного обліку, первинні бухгалтерські
документи; форми фінансової і податкової звітності. А також договори
постачання продукції, акти звіряння розрахунків, протоколи про залік
взаємних вимог, акти інвентаризації розрахунків [2, 80].
Економічні наслідки невиконання зобов'язаннь не дадуть
підприємству можливості уникнути вибуття ресурсі на користь іншої
сторони, тому їх аудит є надзвичайно важливим в умовах ринкової
економіки і глобалізаційних процесів розвитку економіки, що
зумовлює виникнення таких завдань аудиту операцій з
зобов‘язаннями: оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни за
всіма видами розрахунків з кредиторами підприємства; встановлення
наявності, правильності оформлення договорів та інших документів,
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що визначають права та обов‘язки сторін зобов‘язань, а також
дотримання зазначених в даних документах умов; оцінка повноти
відображення здійснених операцій в бухгалтерському обліку і
перевірка правильності даних в звітності; встановлення дотримання
чинного законодавства, правомірності, доцільності та обґрунтованості
управлінських рішень і контролю і сфері обліку зобов‘язань [2, 134].
Для виконання поставлених завдань аудитором застосовується
два основні методи: інвентаризація та документальний контроль.
Інвентаризація – це перевірка фактичної наявності господарських
засобів і їх відповідності даних бухгалтерського обліку. Інвентаризація
зобов‘язань полягає в підтвердженні сальдо по аналітичному обліку за
кожним учасником. Проводячи інвентаризацію по відповідних
документах, залишках, ретельно вивчається обґрунтованість сум, що
обліковуються на таких рахунках, встановлюються терміни
виникнення зобов'язань підприємства перед власниками.
Документальний контроль - це контроль достовірності
господарських операцій, який здійснюється за даними первинної
документації, облікових регістрів, бухгалтерської звітності.
Основними прийомами документального контролю є: зустрічна
перевірка документів; взаємний контроль документів; хронологічний
аналіз господарських операцій; нормативно-правова перевірка [2,
148].
Отже, в кінцевому підсумку аудиторська перевірка зобовязань
зводиться до засвідчення законності операцій щодо залучення
підприємством позикового капіталу, реальності їі боргів, здатності до
погашення зобов'язань, що виникли. За результатами перевірки
аудитор може висловити свою думку про прийнятність умов надання
позики економічному суб'єкту та ефективності його використання, що
сприяє підвищенню іміджу підприємства.
1. Фінансовий аналіз / [Г. В. Митрофанов, Г. О. Кравченко, Н. С. Барабаш та ін.]; За
ред. проф. Г. В. Митрофанова. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2002. – 301 с.
2. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької
діяльності: навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2004. - 300 с.
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ПОТРЕБА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Проблема ефективного управління підприємством знаходиться у
найтіснішому взаємозв'язку з інформаційною підготовкою прийняття
оптимальних, науково обґрунтованих управлінських рішень. В умовах
мінливого зовнішнього середовища, невизначеності поведінки
учасників ринку істотно зростає потік інформації, що вимагає
оперативної обробки [1]. При цьому підприємство потребує такого
обліку, який би міг і розкрити всі особливості роботи підприємства,
повністю розкрити економічні та технічні можливості підприємства.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність», управлінський облік - система обробки та
підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішнього
користування у процесі управління підприємством. Недооцінювання
ролі управлінського обліку призводить до нераціонального
використання інтелектуальних, інформаційних, організаційних та
фінансових ресурсів підприємства, необґрунтовано підвищує витрати,
які, в свою чергу, призводять до зростання собівартості продукції,
знижують її конкурентоспроможність та результативність усього
підприємства [2].
Впровадження управлінського обліку передбачає вирішення
методологічних та технічних питань. Вирішення методологічних
питань означає формування принципів, на підставі яких
здійснюватиметься управлінський облік, вирішення технічних припускає визначення набору технічних засобів і способів їх
використання в системі управлінського обліку.
Управлінський облік має свої особливості, які полягають у тому,
що :
1) не регламентується державою;
2) головним критерієм організації управлінського обліку є
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корисність одержуваної інформації для оцінки, контролю і прийняття
управлінських рішень [3];
2) зосереджується увага на конкретних ділянках господарської
діяльності – підрозділах, окремих видах продукції;
3) основною функцією управлінського обліку є формування
виробничих витрат;
4) споживачами інформації є незначна група керівництва або
члени підприємства;
5) вираження інформації подається як в грошовому, так і
натуральному виразі;
6) періодичність звітності залежить від потреб суб‘єкта
господарювання і встановлюється адміністрацією підприємства;
7) ступінь відповідальності, як правило, обмежується таким
адміністративним заходом як догана, рідко – звільненням.
Управлінський облік виступає одним і з основних інструментів
інформаційного забезпечення управлінської ланки будь-якого суб'єкта
господарювання. З метою прийняття на практиці обґрунтованих
управлінських рішень важливим є вирішення проблем інформаційного
забезпечення щодо таких питань:
- облік витрат за різними видами класифікацій як основного
елемента системи управління витратами;
- оперативний облік даних, щодо забезпечення підприємства
трудовими ресурсами для внутрішніх користувачів з метою прийняття
управлінських рішень щодо ефективності їх використання;
- бюджетне планування для налагодження ефективної системи
управління господарською діяльністю підприємства [4].
Таким чином, виділення управлінського із загальної системи
бухгалтерського обліку зумовлює на меті забезпечити більш гнучке і
ефективне управління підприємством через процес планування,
контролю і аналіз всіх сфер діяльності підприємства.
1. Максименко Д. Формування облікової управлінської інформації на підприємстві / Д.
Максименко // ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649. Економічний аналіз. – 2011. –
Випуск
9,
ч.
1.
–
С.
197-199.
[Електронний ресурс] Режим доступу:[http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ecan
/2011_9_1/pdf/maksymenko.PDF].
2. Марущак Л.,Павликівська О. Управлінський облік як основа для прийняття рішень /
Л.Марущак, О.Павликівська // Галицький економічний вісник. — 2012. — №6(39).
— с.92-98 - (фінансово-обліково-аналітичні аспекти). [Електронний ресурс] –
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Режим доступу:[http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/2285/1/GEB_2012_v39_
No6-L_Marushchak_O_Pavlykivska-Management_accounting_as_a_basis__92.pdf].
3. Бондар М. І. Внутрішньогосподарський ( управлінський) облік в управлінні
підприємницькою діяльністю / М. І. Бондар // Міжнародний збірник наукових
праць.
Випуск
2(17).
–
С.
16-18.
[Електронний ресурс]Режим доступу:[http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmb
o/2010_2/2.pdf].
4. Чернелевський Л. М., Кульчицький Е. Є. Управлінський облік : значення та
проблеми організації / Л. М. Чернелевський, Е. Є. Кульчицький // Вісник
Хмельницького національного університету : ек. науки – 2007. - №6, Т.3. – С. 179182.
[Електронний ресурс] –
Режим доступу:[http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2846/1/2.pdf].
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КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Господарським кодексом України передбачено функціонування
асоційованих підприємств (господарських організацій) як групи
суб'єктів господарювання - юридичних осіб, пов'язаних між собою
відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі
участі у статутному фонді та/або управлінні. Залежність між
асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною.
Проста залежність між асоційованими підприємствами виникає тоді,
коли одне з них має можливість блокувати прийняття рішень іншим
(залежним) підприємством, які повинні прийматися відповідно до
закону та/або установчих документів цього підприємства
кваліфікованою більшістю голосів. Вирішальна залежність між
асоційованими підприємствами виникає у разі, якщо між
підприємствами
встановлюються
відносини
контролю
підпорядкування за рахунок переважної участі контролюючого
підприємства у статутному фонді та/або загальних зборах чи інших
органах управління іншого (дочірнього) підприємства, зокрема
володіння контрольним пакетом акцій.
У П(С)БО 19 ―Об'єднання підприємств‖ визначається, що
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материнське (холдингове) підприємство - це підприємство, яке
здійснює контроль дочірніх підприємств. Дочірнє підприємство підприємство, яке перебуває під контролем материнського
(холдингового) підприємства. Материнське підприємство контролює
дочірнє підприємство, якщо воно володіє більш як 50 % голосів
останнього. Контроль досягається прямо або через інші дочірні
підприємства.
При складанні консолідованої звітності насамперед бухгалтеру
треба з‘ясувати певну відмінність між юридичним і бухгалтерським
розумінням об‘єднання компаній. З економічної точки зору є тільки
один господарюючий суб‘єкт, тому що всі ресурси дочірніх
підприємств та їхня діяльність перебувають під контролем
материнського підприємства завдяки придбаному контрольному
(більше 51%) пакету акцій або частки.
Материнське підприємство здійснює управління дочірніми
підприємствами через участь у їхніх керівних органах та контролює
всі їхні рішення, у тому числі і про виплату дивідендів.
Консолідована фінансова звітність складається на основі
фінансових звітів материнського та дочірніх підприємств, складених
на одну й ту саму дату. Процес консолідації фінансової звітності
розкривається у НП(С)БО 2 ―Консолідована фінансова звітність‖
(наказ МФУ № 628 від 27.06.2013 р.). Цей процес передбачає
послідовне об'єднання відповідних статей фінансових звітів
материнського і дочірніх підприємств з необхідними коригуваннями
для усунення подвійного рахунку та внутрішньо-групових операцій.
Вона містить консолідовані: 1) баланс; 2) звіт про фінансові
результати; 3) звіт про рух грошових коштів; 4) звіт про власний
капітал; 5) примітки до консолідованої звітності.
Складання консолідованої звітності базується на таких
принципах: консолідовану фінансову звітність готує і подає материнське підприємство; до консолідованої фінансової звітності
включають показники фінансової звітності всіх дочірніх підприємств;
показники фінансової звітності дочірнього підприємства не
включаються до консолідованої звітності, якщо контроль дочірнього
підприємства є тимчасовим, оскільки воно було придбане й
утримується лише з метою його наступного продажу протягом
короткострокового періоду та дочірнє підприємство здійснює
діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти
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материнському підприємству; фінансова звітність материнського
підприємства та його дочірніх підприємств, що використовується при
складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той
самий звітний період і на ту саму дату балансу; консолідовану
фінансову звітність складають з фінансової звітності групи
підприємств з використанням єдиної облікової політики для подібних
операцій.
Важливим є те, що у примітках до консолідованої фінансової
звітності наводиться інформація: 1) про перелік дочірніх підприємств,
частки в розподілі голосів (у разі її незбігу з часткою в капіталі); 2)
причини, з яких показники фінансової звітності дочірнього
підприємства не включено до консолідованої фінансової звітності; 3)
характер відносин між материнським і дочірнім підприємством, якщо
материнське підприємство не володіє (прямо чи непрямо) більш як
половиною голосів; 4) назву дочірніх підприємств, у яких
материнському підприємству прямо або непрямо (через дочірні
підприємства) належить більше половини голосів, але яке з причин
відсутності контролю не є дочірнім підприємством; 5) вплив
придбання або продажу дочірніх підприємств на фінансовий стан (на
дату балансу), фінансові результати звітного періоду та такі самі
показники попереднього періоду; 6) статті консолідованої фінансової
звітності, до яких застосовувалася різна облікова політика.
Консолідована фінансова звітність подається своїм засновникам,
а також може подаватись банкам державним органам та ін.
УДК 657
Трофимчук О.С., ст. гр. ОА-51
*Науковий керівник: Жураковська І.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ЇЇ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Підвищення якості продукції є важливою умовою успішної
діяльності будь-якого підприємства. В умовах ринкової економіки
якість продукції відіграє надзвичайно важливу роль у підвищенні її
конкурентоспроможності. Економічне суперництво підприємств,
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окремих об‘єднань, боротьба їх за ринки збуту зосереджуються не
тільки на ціні, а й значною мірою на нецінових факторах. Серед цих
факторів – реклама, створення сприятливих умов для реалізації
продукції,
забезпечення
(за
необхідності)
післяпродажного
обслуговування покупців – особливе місце займає якість продукції.
Таким чином, дане дослідження залишається актуальним і
своєчасним, оскільки від вирішення питань управління якістю
продукції підприємств залежить як конкурентоспроможність, так і
кінцевий результат діяльності даного підприємства та певної галузі
вцілому.
Значний внесок у розвиток теорії та практики управління якістю
продукції здійснили такі вітчизняні та закордонні науковці: Л.
Абалкін, В. Валентинов, П. Гайдуцький, В. Добринін, М. Корецький, І.
Лукінов, П. Макаренко, О. Могильний, С. Мочерний, О. Онищенко, П.
Саблук та інші.
Метою даного дослідження є обґрунтування сутності якості
продукції та її важливості у формуванні конкурентоспроможності, а
також системи управління конкурентоспроможністю продукції на
основі підвищення якості.
Огляд літературних джерел з досліджуваної проблеми дає
підстави для визначення сутності якості продукції – це сукупність
властивостей та характеристик продукту, котрі надають йому
здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби.
Управління якістю продукції – це встановлення, забезпечення і
дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці,
виготовленні та експлуатації, що досягається шляхом систематичного
контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фактори,
від яких вона залежить [1]. Система управління якістю продукції має
багаторівневий комплексний характер. Вона забезпечує єдність і
взаємозв‘язок технічного, організаційного, економічного, соціального
і правового аспектів. Управління охоплює основні елементи
виробництва, які впливають на якість продукції: засоби праці,
предмети праці та саму працю.
З економічної точки зору, основними факторами, що впливають
на рівень якості продукції, як зазначає Смоленюк П.С. є: ціна,
собівартість, форми і рівень заробітної плати, рівень затрат на
технічне обслуговування і ремонт, ступінь підвищення продуктивності
праці
та
інше.
Саме
тому
для
підвищення
рівня
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конкурентоспроможності необхідно оптимізувати дані показники,
насамперед якість та ціну [2].
Основними завданнями які стоять перед підприємством для
підвищення рівня якості є:
Формування цінової політики підприємства;
Обрання оптимальних методів калькулювання собівартості
продукції;
Економічне використання сировини, матеріалів, енергії,
палива;
В повній мірі використання основних фондів підприємства;
Систематичне підвищення рівня кваліфікації працівників;
Постійне спостереження за змінами законодавства, вимогами
стандартів, темпами науково-технічного прогресу.
Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції
забезпечує: краще використання матеріальних активів, підвищення
прибутковості виробництва, покращення використання інвестиційних
ресурсів, а також сприяє більш повному задоволенню попиту, виходу
підприємства на світовий ринок, формуванню іміджу підприємства як
економічно надійного партнера.
Отже, сучасна ринкова економіка висуває високі вимоги до
якості продукції, рівень якої багато в чому визначає
конкурентоспроможність підприємства та його позиції на ринку в
умовах жорсткої боротьби за споживача.
Зрозуміло, що управляти якістю повинні всі, хто хоче зберегти
конкурентоспроможність на ринку. Для того, щоб ефективно
управляти якістю продукції потрібно враховувати рівень складності,
множину різноманітних факторів та впливів, а також множину
різноманітних рішень, які потрібні щодо забезпечення якості та
створення умов щодо підвищення.
Враховуючи сучасний стан та сучасні вимоги щодо якості
продукції, вважаємо, що слід розглядати та досліджувати якість
продукції, як основну складову важливої економічної категорії –
конкурентоспроможності продукції і підприємства загалом.
1. Комплексний підхід до управління якістю продукції [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=28273
2. Смоленюк П.С. Підвищення якості продукції – основна умова забезпечення її
конкурентоспроможності / Смоленюк П.С. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_5/64.pdf
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3. Цилюрик Г.І. Якість товару – ключовий важіль забезпечення його
конкурентоспроможності / Г.І. Цирюльник [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/oif_apk/2011_1/26_Cylur.pdf
4. Охота В.І. Формування конкурентних переваг тнк в умовах глобалізації / Охота В.І.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_11/82.pdf
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Львівська комерційна академія
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ
ПІДПРИЄМСТВА
Як найбільш ліквідні активи, грошові кошти є важливим
елементом ринкової економіки. Використання у процесі управління
господарюючими суб‘єктами достовірної та повної інформації щодо
руху грошових коштів підвищує якість управлінських рішень,
позитивно впливає на фінансовий стан підприємства.
Значення та роль грошових коштів для здійснення діяльності
підприємств зумовлює потребу їх окремого дослідження, визначення
стратегії й тактики управління формуванням та використанням
грошових потоків, інформація щодо яких суттєво впливає на
ефективність процесу управління економічними суб‘єктами. Тому
важливою
складовою
аудиторської
перевірки
фінансовогосподарського стану підприємства є аудит грошових коштів, за
допомогою якого безпосередньо вирішують завдання щодо їх
збереження, цільового використання та дотримання касової і
розрахунково-платіжної дисципліни.
Аудит грошових коштів дає можливість деталізувати зведені
дані за джерелами їх надходжень, визначити доцільність їх
витрачання, виявляти зміни у напрямах витрачання грошей та їх вплив
на ефективність господарювання. Аудит грошових коштів здійснюють
за такими напрямами: аудит касових операцій; аудит операцій на
поточному рахунку у банку.
Основною метою перевірки грошових коштів є надання
аудитором обґрунтованого висновку щодо законності, доцільності та
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достовірності операцій на рахунках обліку грошових коштів.
Найпотрібнішу інформацію щодо фінансово–господарської
діяльності аудитор отримує з даних бухгалтерського обліку,
внутрішнього контролю, бухгалтерської і статистичної звітності. В
аудиторському контролі використовують також інформацію зовнішніх
джерел: банків, торговельних партнерів, аудиторських і юридичних
фірм. Важливе місце у формуванні інформаційної бази аудиту займає
законодавча, планово–нормативна та довідкова інформація. В
аудиторському контролі використовують матеріали попереднього
зовнішнього та внутрішнього аудиту, акти перевірок податкових
органів, контрольно–ревізійних служб та ін.
Під час оцінки стану внутрішнього контролю на підприємстві
використовують фактичні перевірки, обстеження, спостереження,
анкети, листи опитування керівників і працівників бухгалтерії,
спеціальні тести тощо. Це необхідно для отримання доказовості
повноти, точності та правдивості даних, які обробляються у системі
бухгалтерського обліку. На основі отриманої інформації аудитор
виділяє об'єкти, які потребують підвищеної уваги під час перевірки,
прогнозує необхідну кількість аудиторських процедур, їх зміст тощо.
Якщо за результатами проведеної оцінки систему внутрішнього
контролю можна охарактеризувати як ефективну, то аудитори
отримують можливість провадити процедури операційної перевірки з
меншим обсягом, вносити зміни у їх кількість та витрати часу на їх
виконання.
Для отримання аудиторських доказів використовують різні за
змістом методичні прийоми. Серед них можна виділити
інвентаризацію, перевірку документів за формою, суттю та змістом,
арифметичну, логічну, експертну, зустрічну перевірки, прийоми
взаємного контролю операцій і документів, оцінку документів за
даними кореспондуючих рахунків, опитування тощо.
Ознайомлення зі станом внутрішнього контролю на
підприємстві дає змогу аудитору зробити висновки щодо забезпечення
збереження грошових коштів. У разі виникнення підозри щодо
можливості випадків крадіжок грошей з каси або інших зловживань
аудитор може запропонувати провести інвентаризацію каси. Це
найнадійніший прийом підтвердження фактичної наявності готівки та
грошових документів у касі підприємства. За попередньої
домовленості з керівництвом підприємства інвентаризація каси може
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бути проведена за участю аудитора на початку операційної перевірки.
За підсумками інвентаризації грошових коштів у касі аудитор отримує
докази наявності грошових коштів та звіряє їх із даними обліку.
Під час перевірки первинних документів за формою визначають
додержання вимог інструктивних і нормативних документів у процесі
відображення господарських операцій. Зокрема, виявляють наявність
необхідних реквізитів, достовірність підписів, наявність печаток,
штампів, додатків до документів, погашення документів штампом
―Оплачено‖. Незаповнення окремих реквізитів (номер, дата тощо)
може свідчити про недбалість та неуважність облікового персоналу
або здійснення цих дій з метою повторного використання документів
для привласнення грошових коштів.
Під час перевірки документів за змістом критично оцінюють
законність відображеної у ньому господарської операції, її повноту і
правильність.
У разі виявлення сумнівних операцій документи перевіряють із
застосуванням логічної або зустрічної перевірки. Під час застосування
логічної перевірки порівнюють господарську операцію, відображену у
документі, щодо якого є певні підозри, з різними взаємопов'язаними
показниками та визначають, чи була об'єктивна можливість її
проведення.
За допомогою зустрічної перевірки можна виявити двосторонні
операції, які різним чином відображено у сторін (наприклад,
неоприбуткування отриманих грошових коштів, наявність безтоварних
операцій тощо). Подібні зловживання можуть приховуватись
виправленням даних у окремих примірниках документів, складанням
нових фіктивних документів, відображенням у облікових регістрах
операцій, які не були здійснені або, навпаки, невідображенням чи
неправильним відображенням здійснених операцій.
Недоліки системи бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю за рухом і збереженням грошових активів на підприємстві,
які будуть виявлені під час аудиторської перевірки, а також
рекомендації щодо їх усунення знаходять своє відображення у
підсумковій документації, що надається керівництву підприємства.
Таким чином, ретельне виконання поставлених перед аудитом
грошових коштів завдань та використання різноманітних методичних
прийомів дасть змогу аудитору: скласти думку щодо стану обліку й
внутрішнього контролю грошових коштів підприємства; визначити
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вузькі місця в організації їх обліку; проаналізувати та оцінити виявлені
порушення і помилки на суттєвість.
УДК 657
Хітрош В., ст. гр. ОА-41
*Науковий керівник: Сидоренко Р.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВ ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ
В процесі конкурентної боротьби сільськогосподарські
підприємства намагаються не втратити своєї частки на ринку та, при
можливості, навіть збільшити її. Одним із дієвих заходів є
виробництво якісної продукції. Але, постає питання як споживачам та
клієнтам розрізнити продукцію різної якості та як відображати в
бухгалтерському обліку витрати пов‘язанні із підтвердженням та
підвищенням якості продукції, яка виготовляється.
Враховуючи частоту випадків отруєння харчовими продуктами
особливої актуальності набуває тема якості продукції, в тому числі і
продукції,
яка
виготовляється
підприємствами
сільського
господарства. Основною проблемою є те, що споживачі при придбанні
(замовленні) продукції зовсім не забезпечені інформацією щодо якості
визначеної продукції.
Питання якості послуг і товарів останнім часом піднімаються все
більше вітчизняними і забіжними науковцями та практиками. Цим
проблемам присвячено велику кількість наукових робіт, зокрема І.Ю.
Тимрієнко, В.М. Пархоменко, В.Н. Войтоловський, Н.Ю. Анисимова,
Н.А. Морозова-Герасимович, Т.Д. Попова.
Якість продукції – сукупність властивостей, які відображають
безпеку,
новизну,
довговічність,
надійність,
економічність,
ергономічність, естетичність, екологічність продукції тощо, які
надають їй здатність задовольняти споживача відповідно до її
призначення
Як показує практика підприємства не проводять калькуляцію
вартості ―якості‖ через відсутність типової методики обліку витрат на
якість з метою калькулювання собівартості готової продукції. Деякі
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дослідники намагалися вирішити зазначену проблему, тому
розглянемо їх пропозиції щодо складу та облікового відображення
витрат на якість продукції.
Морозова-Герасимович Н.А. [4] вважає, що доцільніше було б
побудувати облік витрат на забезпечення якості в такий спосіб:
аналогічно обліку інших комплексних витрат, наприклад,
загальновиробничих, передбачити в Плані рахунків окремий збірнорозподільчий рахунок ―Витрати на забезпечення якості‖ з виділенням
двох субрахунків до нього: ―Витрати на забезпечення заданого рівня
якості‖ і ―Втрати від невідповідності продукції‖.
І.Ю. Тимрієнко [7] пропонує створити окремий рахунок для
обліку витрат на підвищення якості наступну структуру рахунку
витрат на якість:
– інформаційні послуги, маркетингові дослідження;
– оплата за одержання кодів;
– виплати по сертифікації продукції;
– оплата розробки і оцінки вартості системи якості;
– оплата праці співробітників, які зайняті відповідним питанням;
– нарахування на заробітну плату;
– витрати на надання споживачам доказів відповідності
продукції
встановленим вимогам;
– витрати, пов‘язані з навчання персоналу питанням якості;
– інші подібні витрати [7].
Попова Т.Д. [6] також підтримує ідею створення збірнорозподільного рахунку для витрат на якість, але за дебетом якого
протягом місяця будуть відображатися всі витрати, пов‘язані з якістю,
а після закінчення місяця з його кредиту вони будуть списані на
рахунки ―Основне виробництво‖, ―Загальновиробничі витрати‖,
―Загальногосподарські витрати‖, ―Брак у виробництві‖, ―Витрати
майбутніх періодів‖ та ін.
Пархоменко В.М. [5] вважає, що не доцільно вести облік витрат
на якість на окремому збірно-розподільчому рахунку. Оскільки, це
лише призведе до збільшення кількості синтетичних рахунків, і
відповідно до збільшення обсягу облікової роботи. Вчений вважає, що
найдоцільнішим для цього буде вести аналітичний облік на рахунках
витрат (рахунки 20/ТЗВ, 23, 24, 26, 91, 92, 93, 94), в розрізі ―Витрати
на якість‖.
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Підтримуємо думку В.М. Пархоменка, щодо недоцільності
ведення обліку витрат на якість на окремому рахунку. Крім того,
вважаємо, що відображення витрат лише на рахунку 23
―Виробництво‖ також не є доцільним, оскільки не завжди такі витрати
можна віднести безпосередньо на окремий об‘єкт. У зв‘язку з цим
вважаємо, що витрати на підтвердження та поліпшення якості слід
обліковувати відповідно до стадій господарського процесу.
Враховуючи те, що витрати пов‘язані із підтвердженням та
поліпшенням якості можуть виникати на кожній зі стадій
господарського процесу вважаємо, що вони відповідно повинні
обліковуватися на різних рахунках бухгалтерського обліку.
До складу витрат на підтвердження та поліпшення якості
пропонуємо відносити:
– інформаційні послуги, маркетингові дослідження;
– оплата за одержання кодів;
– витрати на сертифікацію продукції;
– оплата розробки і оцінки вартості системи якості;
– витрати на заробітну плату персоналу, який займається
оприбуткуванням та
визначенням якості придбаних товарів;
– нарахування на заробітну плату;
– вартість придбаних кулінарних книг;
– витрати на перевірку зразків продукції;
– витрати, пов‘язані із навчанням персоналу питанням якості;
– витрати на підтвердження якості зразків;
– відрядження працівників пов‘язанні із вдосконаленням
навиків;
– витрати на надання споживачам доказів відповідності
продукції встановленим
вимогам;
– витрати, пов‘язані із навчанням персоналу питанням якості.
1. Морозова-Герасимович Н.А. Методичні засади організації оперативного аналізу
затрат на забезпечення якості на плодоовочеконсервних підприємствах / Н.А.
Морозова-Герасимович // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – № 2(28). – С. 131-137.
2. Пархоменко В.М. Якість продукції як основа виконання договірних зобов‘язань:
обліковий вимір / В.М. Пархоменко // Міжнародний збірник наукових праць ―
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу‖. –
Випуск 1(13). – С. 110-124.

209

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

3. Попова Т.Д. Учет затрат на качество / Т.Д. Попова // Бухгалтерский учет. – № 11. –
С. 71-72.
4. Тимрієнко І.Ю. Обліковий аспект відображення витрат на якість продукції
підприємств переробної промисловості / І.Ю. Тимрієнко // [Електронний ресурс].–
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Львівський національний аграрний університет
РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: СТАН І ПРОБЛЕМИ
Потужна банківська система є необхідною умовою стабільного,
збалансованого розвитку економіки України та її інтеграції у світове
господарство. Перш за все, це зумовлено тим, що за умов слабкого
розвитку фондового ринку та небанківських фінансових установ
банківська система України є найбільшим офіційним фінансовим посередником, що задовольняє потреби реального сектору економіки та
населення країни у фінансових ресурсах.
У зв‘язку з підвищенням ролі та значення новітніх факторів
виробництва, зростанням потреб населення, швидкими темпами науковотехнічного
прогресу,
посиленням
інтернаціоналізації
та
транснаціоналізації економіки зростає потреба покращення якості ринку
послуг.
Процес формування ринкових відносин в економіці України
поступово виявляє значне зростання попиту на послуги установ
кредитної системи як з боку суб‘єктів підприємницької діяльності, так і з
боку фізичних осіб. Сучасні особливості організації бізнесу визначають
потреби підприємців не лише у традиційному кредитно-розрахунковому
банківському обслуговуванні, а й у значно ширшому спектрі
різноманітних послуг комерційних банків, спроможних забезпечити
оптимальні умови для ефективного прибуткового господарювання своїх
клієнтів. Щодо самих банківських установ, то потреба у розширенні
діапазону їхніх операцій об‘єктивно випливає з умов конкурентного
середовища, яке складається на вітчизняному ринку.
Крім того, в умовах кризових явищ в економіці країни,
нестабільності виробництва, інфляції, традиційні кредитні операції банків
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неспроможні забезпечити їм належний рівень прибутковості, що
поглиблює тенденції до універсалізації банківської справи та створення
повноцінного ринку банківських послуг, як специфічної сфери ринкових
відносин, що забезпечує попит і пропозицію на послуги банків з метою
задоволення потреб клієнтів.
Згідно з даними Державного банку України станом на 01.01.13 р.
кількість банків за реєстром становить 176, кількість банків, що
знаходяться в стані ліквідації – 22, кількість банків, які мають банківську
ліцензію-176, коли ще на 01.01.12 р. ці показники становили відповідно
198, 21, 176 [5].Тобто бачимо поступове зменшення кількості діючих
банків в Україні. Таким чином конкуренція зростає.
Разом з тим, загострення кризових явищ в економіці країни та
прояви глобальної фінансово-економічної кризи стали серйозним
випробуванням для національного ринку банківських послуг. Зокрема, їх
результатом стало падіння платоспроможності населення та зниження
дохідності підприємств, що призвело до скорочення обсягів кредитних і
депозитних послуг як одного з головних джерел забезпечення
достатнього рівня ефективності діяльності банківських установ на ринку.
Тому на теперішньому етапі розвитку ринку банківських послуг в Україні
дуже важливими є розробка й ефективне впровадження дієвих заходів
щодо подолання кризових явищ і забезпечення продуктивного розвитку
цього ринку на довгострокову перспективу з урахуванням зарубіжного
досвіду та національних особливостей. Вони мають передбачати:
1) удосконалення нормативної бази та підвищення ефективності
контролю і нагляду за діяльністю банківських установ;
2) посилення ролі державних банків на ринку банківських послуг
шляхом нарощування їх капітальних ресурсів;
3) використання переваг та мінімізація негативних проявів
присутності банків з іноземним капіталом на українському ринку
банківських послуг, що має відповідати інтересам розвитку національної
фінансової системи, сприяти залученню іноземних інвестицій та
розширенню ресурсної бази соціально-економічного розвитку країни;
4) сприяння регіональній збалансованості ринку банківських
послуг, підвищення прозорості діяльності банківських установ,
упровадження новітніх методик, диверсифікацію бізнес-напрямів на
ринку та підвищення якості обслуговування клієнтів.
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УДК 657
Чиприянова Г.С. ассистент
Хозяйственная академия
имени Д.А. Ценова, Болгария
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ – ЭЛЕМЕНТ
ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКИ
Важным компонентом организации бухгалтерского учета на
каждом предприятии является его учетная политика. Она
разрабатывается в определенной рамке правил: в соответствии с
Законом «О бухгалтерском учете», международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) и национальными стандартами
финансовых отчетов для малых и средних предприятий. Согласно
МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских
оценках и ошибки», учетная политика представляет собой конкретные
принципы, исходные положения, конвенции, правила и практики,
применяемые предприятием при изготовлении и предоставлении
финансовых отчетов. Следовательно, по критериям МСБУ учетная
политика соблюдается, прежде всего, при изготовлении и
предоставлении финансового отчета предприятия. В соответствии с
Национальным стандартом бухгалтерского учета (НСБУ) 1
«Предоставление финансовых отчетов» „учетная политика
представляет
собой
совокупность
принципов,
исходных
предположений, концепций, правил, баз и процедур, принятых
предприятием для учета его деятельности и для предоставления
информации в финансовых отчетах―. Или, по критериям НСБУ,
необходимо формировать учетные политики при текущей и
периодической
(годовой)
бухгалтерской
отчетности
[1].
Первоначально учетная политика предприятия должна воплотиться в
текущем бухгалтерском учете, а затем найти выражение и в его
финансовом отчете. Следует учесть: допустимо (по решению
руководящего органа предприятия), что учетная политика,
применяемая в отношении финансового отчета, может отличаться от
той, которая применяется к текущему бухгалтерскому счету, при этом
раскрытию подлежит только политика, использованная для
составления финансового отчета [5]. Преследуется цель создания
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уверенности в том, что финансовый отчет предприятия предоставит
информацию, которая: 1) необходима потребителям финансовых
отчетов для принятия экономических решений; 2) надежна; 3)
отражает экономическую сущность сделок, других событий и условия,
а не только их правовую форму; 4) нейтральна, беспристрастна,
осмотрительна и 5) полная во всех существенных аспектах. Каждое
предприятие само вкладывает содержание в отдельные элементы
учетной политики, чем сильно подчеркивается ее индивидуальный
характер. Возможными вариантами при разработке учетной политики
предприятия являются следующие:
Первый вариант, когда ее элементы содержатся в отдельных
стандартах бухгалтерского учета, при этом следуют [3]: НСБУ 1
«Предоставление финансовых отчетов (определение формы
составных частей годового финансового отчета, расположение
балансовых статей по степени существенности, а статей в отчете о
доходах и расходах по экономическим элементам или по
функциональному признаку, при отданном преимуществе одного
принципа бухгалтерского учета перед другим, что раскрывается в
приложении к годовому финансовому отчету и т.д.); НСБУ 2 «Учет
товарно-материальных запасов (определение охвата и содержания
основных и дополнительных расходов, баз для распределения
непрямых расходов, организация учета расходов и калькулирование
себестоимости продукции); НСБУ 4 «Учет амортизаций»
(определение методов амортизации амортизируемых долгосрочных
материальных и нематериальных активов и границы существенности
остаточной стоимости активов); НСБУ 7 «Отчеты денежных
потоков» (определение метода учета денежных потоков, описание
денежной потоков для основной, инвестиционной и финансовой
деятельности) и т.д.
Второй вариант: примерный состав элементов в следующем
порядке [4]: базы и модели оценки активов, пассивов и капитала при
их первоначальном признании и их последующей оценке, которые
воспринимаются
предприятием;
амортизационная
политика
предприятия; базы и процедуры группирования, представление и учет
расходов и доходов предприятия; концепция создания и поддержания
бухгалтерской системы (бухгалтерского учета) предприятия для
реализации ее всеохватности и достоверности; содержание и порядок
изготовления и представления годового финансового отчета
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предприятия.
Третий вариант: учетная политика, структурированная по
объектам учета [2]: долгосрочные материальные активы (оценка при
признании актива, оценка после признания актива, амортизация
долгосрочных материальных активов, капитализация расходов по
займам); нематериальные активы (подход к признанию расходов на
развитие в качестве нематериальных активов, подход к отражению
расходов на усовершенствование); долгосрочные финансовые активы
(акции и доли в дочерних, ассоциированных и совместных
предприятиях, инвестиционное имущество); материальные запасы
(метод списания материальных запасов при их потреблении, способ
формирования себестоимости продукции и услуг); дебиторская
задолженность; другие финансовые инструменты; изменения в
учетной политике и ошибки; договоры о строительстве; признание
доходов; доходы персонала; дарения, связанные с активами; бизнес
комбинации. Вариант учетной политики предприятия и содержание ее
отдельных элементов выбираются и разрабатываются главным
бухгалтером сообразно экономическим целям, определенным
руководством предприятия. Таким образом она реализуется как
экономическая модель поведения конкретной экономической
единицы.
В заключение необходимо отметить, что учетная политика
предприятия интерпретирует возможности применения различных
подходов к оценке и представления объектов бухгалтерского учета в
финансовых
отчетах.
Она
характеризуется
относительно
долгосрочным характером с учетом обеспечения сравнимости
финансовых отчетов за отдельные периоды.
1. АВЕРКОВИЧ, Е. Определение и параметри на счетоводната политика.–Б ъ л г а р- с
к и счетоводител, 2006, бр. 12, с. 3.
2. ДОЧЕВ, Ив. За счетоводната политика на предприятието. – И Д Е С, 2008, N 5, с. 814.
3. ДУРИН, Ст. Счетоводна политика. – С ч е т о в о д с т в о плюс, 2001, бр. 8, с. 5-6;
БЕРБЕРОВА, Л. Елементи на счетоводните политики. – С ч е т о в о д с т в о плюс,
2003, бр. 3, с. 22-23.
4. ДУШАНОВ, Ив. Счетоводна политика и отчетност. – Б ъ л г а р с к и счетоводител,
2009, бр. 23-24, с. 2-14.
5. МИЛЕВ, С. Още за счетоводната политика. – С ч е т о в о д н а политика, 2005, бр.
5-6, с. 13.

214

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

УДК 657
Чушко Ю.П., студентка 3-го курсу
*Науковий керівник: Дацюк А.А.
Ковельський промислово-економічний коледж
Луцького НТУ
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі забезпечення ефективної діяльності
промислового підприємства, підвищення рівня рентабельності,
забезпечення конкурентоспроможності досягається завдяки організації
чіткого механізму управління, важливим елементом якого є контроль.
Контроль забезпечує перевірку поставлених завдань чи
запланованих параметрів, дає можливість виявити фактичний стан
об‘єктів управління, недоліки в роботі та вплинути на прийняття
управлінського рішення.
Щоб одержати при завершенні виробництва бажаний результат –
відповідний рівень собівартості продукції, робіт, послуг, необхідно
контролювати та здійснювати управління витратами в місцях їх
виникнення протягом усього виробничого процесу. Тобто здійснювати
внутрішній контроль за операціями використання ресурсів у виробництві.
Внутрішній контроль - це така форма зворотного зв‘язку, через яку
орган управління підприємством одержує необхідну інформацію про
дійсний стан керованого об‘єкта.
Внутрішній контроль характеризується систематичністю та
безперервністю впливу на хід процесу управління на всіх його стадіях.
Враховуючи, що система управління складається з відповідальних
рівнів управління, з якими пов‘язані конкретні менеджери, основними
суб‘єктами внутрішнього контролю витрат на підприємстві є:
- вище керівництво підприємства;
- керівники середнього рівня;
- керівники центрів відповідальності;
- окремі робітники, які задіяні у виробництві продукції (робіт,
послуг).
За рівень собівартості продукції відповідає вище керівництво
підприємства. Аналізуючи структуру собівартості виготовленої продукції
уже неможливо вплинути на її величину. Фактично на цьому етапі
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можуть бути прийняті заходи щодо ліквідації виявлених недоліків,
усунення причин і умов їх виникнення в майбутньому.
Керівники центрів відповідальності та окремі робітники
здійснюють контроль в таких місцях, де відбувається процес
виробництва, процес використання ресурсів і формування витрат. Однак,
в зв‘язку з тим, що керівники структурних підрозділів зайняті
виробничою діяльністю, контроль дуже часто стає другорядним засобом
виконання управлінських рішень.
Отже, для створення ефективної системи контролю, на нашу
думку, на підприємстві має існувати спеціальний контролюючий
підрозділ, який обслуговуватиме систему управління, тобто надаватиме
контрольну інформацію для прийняття рішень та підвищення
ефективності управління на всіх етапах виробничого процесу.
УДК 06.044.5:336.145.1:336.25
Шевчук С., ст. гр. Фін-64
*Науковий керівник: Онисько С.М., к.е.н., професор
Львівський національний аграрний університет
КАЗНАЧЕЙСЬКА СИСТЕМА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Фінансові ресурси, їх найраціональніше використання у
відтворювальній діяльності перехідного до ринку суспільства визначають
матеріальну основу практичного реформування перехідної економіки,
успішного подолання кризових негараздів, підвищення рівня соціального
захисту населення, особливо його малозабезпечених верств, прошарків.
Стабільне фінансове становище держави є об‘єктивною умовою її
економічного розвитку. Відсутність фінансової стабілізації і, як наслідок,
чергові сплески кризових явищ тяжко б‘ють по добробуту населення, бо
втрати через прорахунки у фінансовій політиці несуть широкі маси
населення, насамперед найбідніші його верстви.
Суть проблеми полягає в тому, що майже всі фактори, які
дестабілізують фінансове становище в державі, є результатом дій
відповідних державних структур на макрорівні, тобто залежать від
основних положень фінансової політики, здійснюваної законодавчою і
виконавчою владою.
Фінансове
становище
держави
характеризується
двома
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показниками : виконанням бюджету і сталістю національної грошової
одиниці. В Україні після проведення грошової реформи вдавалося
підтримувати стабільність грошової одиниці .Але найважливішим
показником фінансового стану держави є виконання бюджету. Однак
бюджетна сфера тепер знаходиться у вкрай занедбаному стані . Найбільш
небезпечним є те, що неплатежі до бюджету набули масового характеру і
стали звичним явищем в економічному житті.
За цих умов за банківською системою залишається здійснення
функцій акумуляції коштів державного бюджету України, їх зберігання
та перерахування за дорученням органів державного казначейства, а
також приймання, зберігання й видача готівки.
Як переконує світовий досвід, такий розподіл функцій по касовому
виконанню державного бюджету між фінансовою та банківською
системами є найефективнішим, бо дає змогу зосередити всі важелі
управління державним бюджетом у руках Міністерства фінансів в особі
державного казначейства.
Не дивлячись на те, що про казначейство, казначейське виконання
Державного бюджету останнім часом досить часто говорять не тільки в
офіційних документах, але й пресі, реальний зміст цих фінансових понять
для більшості залишається не дуже чітким.
Казначейська система виконання бюджету базується на принципі
єдиного казначейського рахунку.
Фінансування єдиного казначейського рахунку забезпечує:
повну незалежність держави від банківської системи в справі
контролю та обліку доходів і платежів;
досконалу базу даних по бюджетних показниках;
розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов‘язкових
платежів між бюджетами;
перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів
відповідно до нормативів та результатів взаєморозрахунків.
Отже, Державне казначейство України відіграє важливу роль у
фінансовій системі України. Адже воно покликане впорядкування
використання державних коштів, сконцентрувати їх на найважливіших
напрямках соціального та економічного розвитку суспільства.
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УДК 655.15
Шепіда М. В., ст. гр. Фін – 63
*Науковий керівник : Грицина О. В., к.е.н., доцент
Львівський національний аграрний університет
ФІНАНСОВИЙ СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Фінансовий стан є важливою характеристикою фінансово господарської діяльності підприємств. Він є результатом дії системи
внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування і розвитку
підприємств. У ньому відбивається складна система різноманітних
взаємодіючих фінансових відносин. Зміна одного з чинників
призводить до змін інших і фінансового стану в цілому.
Фінансовий стан залежить від таких основних факторів:
- джерел утворення засобів підприємства, їх розміщення і
використання;
- забезпеченості господарства власними і прирівняними до них
оборотними засобами та раціонального їх використання;
- своєчасного забезпечення короткостроковими позичками та їх
використання;
- виконання планів і завдань виробництва основних видів
сільськогосподарської продукції за кількістю і якістю;
- зниження собівартості сільськогосподарської і промислової
продукції та послуг;
- реалізації продукції і послуг за кількістю, якістю і строками;
- середньої ціни реалізації продукції;
- фінансових результатів від реалізації сільськогосподарської і
промислової продукції та послуг;
- стану розрахунково-платіжної дисципліни;
- виконання фінансового плану;
- платоспроможності підприємств.
На фінансовий стан в сільськогосподарських підприємствах
суттєвий вплив має реалізація продукції і отримані при цьому
фінансові результати. Якщо не забезпечений своєчасний і вигідний
збут, то складно, а часто і неможливо розширювати виробництво
продукції.
Економісти приходять до висновку, що основною умовою
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функціонування господарських структур в ринкових умовах є
створення адекватного ринкового середовища.
Існує багато причин через які сільськогосподарські
підприємства залишаються у важкому стані, але вихід з цієї ситуації
все ж таки можна знайти. Це, насамперед , пільгове кредитування
сільськогосподарських підприємств, тобто надання банками кредитів
під невеликий процент дало б змогу підприємствам закупити нове
обладнання, тоді собівартість продукції була б менша, а сама
продукція - більш якісна і підприємства змогли б швидко повернути
кредит і розвиватись далі. Також можна залучити інвесторів на
взаємовигідних умовах для покращення фінансового стану. Потрібно
врегулювати ціни на пальне, добрива або встановити спеціальні ціни
для сільськогосподарських підприємств. Крім того, в середині
підприємства скоординувати господарську діяльність так, щоб
максимально знизити затрати на виробництво продукції, що дасть
можливість підвищити рентабельність виробництва, а отже, збільшити
розмір прибутку підприємства. Ці заходи дадуть змогу досить
ефективно покращити фінансове стан підприємств, а споживачі
зможуть отримувати більш якісну сільськогосподарську продукцію за
значно нижчими цінами.
Отже, для успішного розв`язання нагальних проблем
сільськогосподарських підприємств необхідна концентрація зусиль як
державних органів управління, так і внутрішнього управлінського
персоналу кожного підприємства. Результатом такої спільної роботи
має стати ефективний механізм управління власними фінансовими
ресурсами при раціональній державній підтримці та при умові
створення сприятливих передумов залучення зовнішніх коштів.
1. Власова Н.О. Фінанси підприємств: навч. посіб./ Н.О. Власова, О.А. Круглова, Л.І .
Безгінова. – К.: ЦУЛ, 2007. – 271 с.
2. Мосьондз О.Б. Аналіз фінансового стану підприємства: сутність і необхідність. /
О.Б. Мосьондз // Ефективна економіка. – 2012.
3. Руда Р.В. Аналіз фінансового стану підприємств та його значення в сучасних умовах / Р.В.
Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2009. – № 3. – С. 54 –
59.
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УДК 657.424
Шимоняк Ю.І.
*Науковий керівник: Макарук Ф.Ф., ст. викладач
Львівська комерційна академія
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Терміни "інвестиції", "інвестування " та інші тотожні ним
почали вживатися в нашій країні порівняно нещодавно. Сам термін
"інвестиції" походить від латинського слова "invest", що означає
вкладення коштів. Для ефективного використання тимчасово вільних
активів підприємства та організації здійснюють фінансові інвестиції.
Відповідно до цілей бухгалтерського обліку під фінансовими
інвестиціями слід розуміти господарську операцію, пов‘язану з
вкладенням коштів та інших активів в цінні папери інших
підприємств, державні цінні папери, а також депозитні операції,
придбання деривативів з метою отримання доходу (прибутку) чи
досягнення соціального ефекту[1].
Основні принципи обліку фінансових інвестицій визначаються
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». В свою чергу фінансові інвестиції
поділяються на: довгострокові, поточні, еквіваленти грошових коштів.
Довгострокові фінансові інвестиції – це фінансові інвестиції на
період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути
вільно реалізовані у будь-який момент[1].
Поточні фінансові інвестиції – це інвестиції на термін, що не
перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані у будь-який
момент (крім еквівалентів грошових коштів)[1].
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові
високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні
суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком
зміни їх вартості[1].
Довгострокові інвестиції відображаються на рахунку 14
―Довгострокові фінансові інвестиції‖. Він має такі субрахунки:
141 ―Інвестиції пов‘язаним сторонам за методом обліку участі в
капіталі‖, 142 ―Інші інвестиції пов‘язаним сторонам‖, 143 ―Інвестиції
непов‘язаним сторонам‖.
Аналітичний облік за рахунком 14 ―Довгострокові фінансові
інвестиції‖ ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та
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об‘єктами інвестування.
Стосовно обліку поточних фінансових інвестицій то він ведеться
на рахунку 35 ―Поточні фінансові інвестиції‖. Рахунок 35 ―Поточні
фінансові інвестиції‖ має такі субрахунки: 351 ―Еквіваленти грошових
коштів‖, 352 ―Інші поточні фінансові інвестиції‖.
Аналітичний облік ведеться за видами фінансових інвестицій iз
забезпеченням можливості отримання інформації про інвестиції як на
території країни, так i закордоном.
Як правило до еквівалентів грошових коштів відносять поточні
інвестиції початковий строк погашення яких не перевищує 3 місяці і
відносно яких існує впевненість у тому, що вони не зменшать свою
вартість протягом періоду чинності.
Оцінка фінансових інвестицій здійснюється у двох випадках:
при безпосередньому проведенні фінансової інвестиції (первісна
оцінка) та при складанні фінансової звітності (оцінка на дату балансу).
Відповідно до вимог П(С)БО 12 ―Фінансові інвестиції‖ фінансові
інвестиції, якими володіє підприємство, підлягають оцінці на дату
балансу [2].
Останнім часом слово ―інвестиції‖ стало відігравати особливу
роль у житті економіки України. Єдине правило, яке моментально
вивчили всі керівники - що потрібні гроші. Коли є гроші, їх можна
інвестувати та жити досить респектабельно. Проблеми інвестування
економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки.
Пожвавлення економічної, у тому числі інвестиційної діяльності і
покращення соціальних умов можливе тільки шляхом рішучих,
комплексних, прозорих і послідовних реформ, які вивільнять
підприємницьку ініціативу й нададуть економіці стимули ефективного
розвитку.
1. Куцик П.О.Організація та методика обліку фінансових інвестицій в
інвестора:управлінський аспект/ П.О. Куцик//Вісник Львівської комерційної
академії: збір. Наук. Праць (Сер. Економічна). – Львів : Львівська комерційна
академія, 2008. – №28. – С.615-624.
2. Озеран В. О. Бухгалтерський облік в споживчій кооперації : [навч. посібник] / В. О.
Озеран, П.О. Куцик, А.М. Волошин та ін.. - Львів : Львівська комерційна академія,
2008 – 660 с.
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УДК 336:631.162
Шолудько О.В., Грицина О.В., Шолудько І.П.
Львівський національний аграрний університет
ОСНОВНІ МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ
ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Здійснення
заходів
з
фінансового
оздоровлення
сільськогосподарських
підприємств
з
метою
забезпечення
платоспроможності, прибутковості та стійких конкурентних позицій у
сучасних умовах набуло особливої актуальності.
Комплекс методів фінансового механізму функціонування
сільськогосподарських підприємств доцільно класифікувати за такими
групами: залежно від способу впливу на фінансову систему
підприємства зовнішні і внутрішні інструменти, залежно від характеру
оздоровчих заходів - методичні та організаційні. Фінансове
оздоровлення неплатоспроможних організацій можливо проводити за
двома основними позиціями: фінансове оздоровлення існуючого
підприємства і створення нового організації на базі ресурсів
неплатоспроможною організації.
Держава, в залежності від участі кредиторів і власників,
здійснює підтримку, надаючи субсидування ставки винагороди через
фінансового агента за кредитами та/або лізинговим зобов'язанням,
підлягають фінансовому оздоровленню на придбання основних засобів
та поповнення обігових коштів з метою доведення її до 7% річних, а
по лізингом сільськогосподарської техніки - з метою доведення до 4%
річних для кінцевого платника - суб'єкта АПК. Рішення по кожному
суб'єкту АПК, що підлягає фінансовому оздоровленню, буде
прийматися в індивідуальному порядку, відповідно до правил
субсидування ставок винагороди за кредитами фінансових інститутів
для фінансового оздоровлення суб'єктів АПК.
Даними правилами будуть також врегульовані питання
фінансового оздоровлення по заборгованостях, які виникли між
господарюючими суб'єктами в сфері АПК.
Засоби для проведення фінансового оздоровлення суб'єктів АПК
будуть залучені з організованих ринків капіталу фінансовим агентом
та / або банками другого рівня. При цьому кошти, залучені фінансовим
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агентом можуть бути використані на інші невідкладні завдання.
Контроль за ефективним використанням коштів (у тому числі
субсидій) і досягненням показників і результатів фінансового
оздоровлення буде здійснюватися з боку фінансового агента й
уповноваженого органу.
В ході оцінки санаційної спроможності сільськогосподарських
підприємств пропонується класифікувати інструменти фінансового
оздоровлення залежно від способу впливу на фінансову систему
підприємства зовнішні і внутрішні інструменти, залежно від характеру
оздоровчих заходів - методичні та організаційні. При запровадженні
механізмів фінансового оздоровлення слід розробляти заходи,
спрямовані не лише на загальне фінансове оздоровлення суб‘єктів
господарювання, а й конкретизувати їх залежно від негативних ознак
фінансового стану.
Застосування певних методичних інструментів фінансового
оздоровлення сільськогосподарських підприємств пов'язані з
реалізацією вибраної стратегії фінансового оздоровлення. Методичні
інструменти застосовуються індивідуально або в комплексі з
організаційними, залежно від ступені руйнування системи фінансових
відносин на підприємстві.
Організаційні
інструменти
фінансового
оздоровлення,
спрямовані на реорганізацію підприємства, можуть використовуватися
при органічному пошкодження його фінансової діяльності і не тільки з
ініціативи самого кризового підприємства. У разі ж локального
пошкодження або часткового руйнування системної якості фінансових
відносин рекомендується використовувати організаційні інструменти,
пов'язані з реорганізацією процесу управління. З метою підвищення
ефективності процесу фінансового оздоровлення необхідно
здійснювати періодичний контроль реалізації обраної стратегії
фінансового оздоровлення на основі розрахунку і оцінки комплексу
показників, обумовлених відповідної базової стратегією.
Сформовані відповідно до вимог ринку методи фінансово
механізму дадуть можливість сучасному агропідприємству повніше
використовувати свій специфічний потенціал, привертати ресурси з
різних фінансових джерел, вибирати раціональні напрями
оздоровлення діяльності.
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Якубич Е.В., студентка
*Науковий керівник: Чабанюк О.М., доцент
Львівська комерційна академія
ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Для провадження діяльності підприємству не рідко доводиться
залучати додатковий позиковий капітал. Тому слід налагодити
належний облік та контроль даних та узагальнення інформації про
заборгованість підприємства банківським установам за отриманими
від них кредитами, заборгованість підприємства щодо зобов‘язань із
залучення інших позикових коштів, на які нараховуються відсотки;
заборгованість за виданими довгостроковими векселями й
розповсюдженими облігаціями.
Довгострокові зобов‘язання – це різні види зобов‘язань
підприємства, на які не нараховуються або нараховуються відсотки і
строк погашення яких настане пізніше ніж через 12 місяців після
звітної дати або пізніше, ніж закінчиться виробничий цикл, якщо його
тривалість перевищує 12 місяців. Довгострокові зобов‘язання
відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо їх оцінка
може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення
економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.
У бухгалтерському обліку довгострокові зобов‘язання
визначають відповідно до вимог П(С)БО 11 ―Зобов‘язання‖.
Довгострокові зобов‘язання, на які нараховуються відсотки,
відображаються в балансі за їх теперішньою вартістю, інші за
первісною вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від
умов та виду зобов‘язання.
За видами довгострокові зобов‘язання поділяються на:
довгострокові кредити банків; довгострокові векселі видані;
довгострокові
зобов‘язання
за
облігаціями;
довгострокові
зобов‘язання з оренди; інші довгострокові зобов‘язання.
Довгострокові кредити видають банки на придбання основних
засобів, на капітальне будівництво та інші цілі. Облік розрахунків за
довгостроковими кредитами банків ведеться на рахунку 50
―Довгострокові позики‖. На рахунку 51 ―Довгострокові векселі
видані‖ ведуть облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та
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іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи,
одержані послуги, заборгованість за якими забезпечена виданими
векселями і не є поточним зобов‘язанням. Розрахунки підприємства за
емітованими облігаціями обліковуються на рахунку 52 ―Довгострокові
зобов‘язання за облігаціями‖. Для розрахунків з орендодавцями за
необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди
призначено рахунок 53 ―Довгострокові зобов‘язання з оренди‖. Для
узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами і за
іншими операціями, заборгованість за якими не є поточними
зобов‘язаннями, призначено рахунок 55 ―Інші довгострокові
зобов‘язання‖.
Таким чином, специфічні операції з виникнення, погашення,
продажу або переуступки довгострокових зобов'язань неможливі без
належного обліку всіх аспектів, що виникають за такими боргами.
1. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст]: навч. посіб. / Бачинський В. I.,
Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Попітіч Т. В – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 319 с.
2. Чебанова Н. В. Фінансовий облік [Текст] навч. посіб. / Н. В. Чебанова, Т. І.
Єфіменко – К. Академія, 2007. – 704 с.
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