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Соотношение темпа роста производительности труда и
заработной платы в промышленности
Панасик А.А.
Рекламная
деятельность
на
ОАО
«Волковысский
мясокомбинат»
Панасик А.А.
Разработка, анализ и актуализация политики и стратегии на
ОАО «Волковысский мяскомбинат»
Панасик А.А.
Оценка внешней и внутренней среды как основа разработки
стратегии организации
Панасюк І.О.
Особливості інформаційного забезпечення обліку товарів
підприємств роздрібної торгівлі
Пінчук М.В.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств з партнерами,
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сили в сучасних умовах
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Садовський А.В.
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Семенич Ю.М.
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засобів за міжнародними і національними положеннями
Сеник Ю.
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Сердюк Г.В.
Регіональні проблеми розвитку економіки країн нафта в
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Систалюк І.А.
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Податкове навантаження та його вплив на економічний
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економіки
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Подолання регіанальної асиметрії в європейському союзі
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УДК 339,9 (075,8)
Асютіна С.В., ст. гр. МЕз - 41
*Науковий керівник: Никиюк Т.Л., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕЛІЗАЦІЇ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМТСВА
Одним з основних завдань виробничих підприємств, які націлені
на довгострокову діяльність, є створення високоефективного
виробництва, що випускає продукцію у відповідності до міжнародних
стандартів та націлену на інноваційний розвиток. Проте для більшості
підприємств на сьогоднішній день є гострою проблема морального та
фізичного зносу основних фондів, який в більшості випадків досягає
критичних величин. Так, у деяких регіонах цей показник сягає 60%,
що робить неможливим випуск конкурентноздатної продукції
підприємствами.
Інвестиційний кредит - це економічні відносини між кредитором
і позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на
засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка[1,С.132]. Ці
відносини характеризуються рухом вартості від кредитора до
позичальника та в протилежному напрямку.
Об’єктом кредитних відносин є вартість, яка надається в позичку
з метою отримання прибутку[2,С.121]. Специфічною особливістю
такого кредитування є те, що воно має інвестиційний характер
(рис. 1.).
Оскільки інвестиційне кредитування — це кредитування прямих
інвестиційних заходів або реальних інвестицій (вкладень в основний
капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів). Найчастіше
об’єкт інвестиційного кредитування виступає як інвестиційний проект,
змістом якого є заходи з проектування, будівництва, придбання
технології та обладнання, підготовки кадрів тощо, спрямованих на
створення нового або модернізацію діючого виробництва товарів
(продукції, робіт, послуг) з метою одержання економічної вигоди.
Іноземний інвестиційний кредит перебуває у тісному зв'язку з
внутрішнім кредитом бере участь у зміні форм вартості, забезпечує
безперервність відтворення, обслуговуючи всі його фази.
Різночасність окремих фаз відтворення, розбіжність часу та місця
входження в міжнародний оборот реалізованої вартості та необхідних
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для цієї реалізації платіжних коштів, розбіжність валютного обороту з
рухом позичкового капіталу визначають взаємозв'язок іноземного
інвестиційного кредиту з виробництвом.
Особливості інвестиційного кредитування

при кредитуванні
об’єктом оцінки,
насамперед, виступає не
позичальник, а його
інвестиційні наміри
(інвестиційний проект),
отже у кредитора
виникає необхідність у
детальному аналізі
техніко-економічного
обґрунтування
інвестиційних заходів,
що кредитуються

відсоток з
інвестиційного
кредиту не
повинен
перевищувати
рівень
дохідності за
інвестиціями

строк
інвестиційного
кредиту
залежить від
строку
окупності
інвестицій

інвестиційна позичка
може бути видана з
пільговим терміном
відшкодування (на строк
реалізації інвестицій),
впродовж якого
сплачуються лише
відсотки за кредит, а
основна сума
відшкодовується у
наступні періоди часу

Рис.1. Особливості інвестиційного кредитування
Можна виділити ряд переваг кредитного методу фінансування
інвестиційних інноваційних проектів, зокрема:
- інвестиційне кредитування на відміну від інших джерел
фінансування інвестиційних проектів найкраще відповідає новим
умовам управління та господарювання, за яких широко
використовуються
заходи
економічного
впливу,
зокрема:
поверненість, платність та диференціація умов кредитування, а
необхідність погашення кредиту сприяє посиленню режиму економії в
процесі реалізації проекту та є засобом контролю за окупністю
інвестицій;
- основна різниця між власними та позичковими коштами
полягає в тому, що відсоткові платежі нараховуються до податків,
тобто включаються у валові витрати, а дивіденди нараховуються з
прибутку, який залишається на підприємстві, що є джерелом
додаткової вигоди для підприємства.
Все ж кредитне фінансування для підприємства є більш
ризикованим, бо відсотки за кредит та основну частину боргу треба
повертати незалежно від прибутковості інвестиційного проекту.
Незважаючи на це, в процесі формування джерел фінансування
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інвестиційних проектів інвестор повинен завжди використовувати
«золоте правило» інвестування: чим більший ризик інвестування, тим
більша прибутковість.
1. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібн./ Т.В. Майорова. – К.: Центр
навчальної літератури, 2004. – 376с.
2. Череп А.В. Інвестознавство. Навчальний посібник / А.В. Череп К.: Кондор, 2006.398 c.

УДК 657
Батурін О., ст. гр. ФК-31
*Науковий керівник: Іщук Л.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПРІОРИТЕТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННЯ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Відомо, що в процесі господарської діяльності людини
відбуваються істотні зміни в оточуючому її природному середовищі
зумовлені антропогенним його забрудненням. Аналіз наукових джерел
переконує, що якщо не запроваджувати науково-обґрунтованих
природоохоронних заходів, то неминуче відбудеться швидке
виснаження й руйнування природних ресурсів. Це значно впливає на
екологічний стан довкілля, а відтак на погіршення якості життя
населення. Тому важливо забезпечуючи все зростаючі потреби
суспільства, слід зберігати й збагачувати природні ресурси як джерело
матеріальних благ людства.
На другому всеукраїнському з’їзді екологів з міжнародною
участю було сказано, що реалізація стратегії національної,
регіональної екологічної політики має базуватися на системному
збільшені фінансової бази охорони навколишнього середовища, та її
балансуванні відповідно ВВП, доходами бюджетів.
Ще до недавніх часів людина вважала, що інвестиції в
збереження навколишнього природного середовища та природноресурсного потенціалу непотрібні і екосистема сама подолає
антропогенне навантаження. Але інтенсивний економічний і
технологічний розвиток останніх років змінив навколишнє природне
середовище та потребує вагомих зусиль для відновлення. Тому стає
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зрозумілим, що без досконалого механізму нагромадження й цільового
використання надходжень за користування природними ресурсами,
нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури
інвестиційних джерел та оптимізації напрямів їх вкладення,
досягнення позитивних результатів у сфері охорони навколишнього
природного середовища є неможливим.
Поняття «інвестиційний капітал» розглядається як фінансові,
майнові, людські, інтелектуальні, соціальні та екологічні ресурси. В
аспекті раціонального природокористування процес інвестування
повинен здійснюватися у всіх сферах, галузях економіки і
характеризується як перерозподіл ресурсів, засобів між сторонами, які
їх мають, і тими, яким вони потрібні, оскільки жодна сфера людської
діяльності не може здійснюватися поза природокористуванням.
Інвестиції в раціональне використання природних ресурсів повинні
здійснюватися системно у часі та просторі. Це пов’язано з тим, що
процес дисконтування інвестицій у виробництво можна усунути
локальними інвестиціями і достатньо швидко, в той час як
відновлення та поліпшення якості довкілля або властивостей
екосистеми через їхню просторову спільність потребують тривалого
періоду та більших зусиль, тим більше якщо здійснювались
превентивні інвестиції, то подальші, навіть значні інвестиції,
спрямовані на «спробу ліквідувати наслідки» малоефективні і в
основному призводять до накопичення проблем і погіршення умов
відновлення як у суспільстві, так і в екосистемі [1].
Зазначимо, що інвестиції природоохоронного призначення від
інших напрямків і форм інвестування відрізняються: наочністю,
транспарентністю, особливо для членів колективу фірми,
підприємства, населення в зоні функціонування підприємства в
масштабі природних комплексів, екосистем, популяцій; конкретністю,
ясністю місії проекту і самих інвестицій; визначеністю і ясністю цілей
інвестицій для всіх, чіткістю у питаннях задоволення потреб щодо
їхньої ефективності.
Динаміка бюджетних видатків у регіонах України на охорону
природного
навколишнього
середовища
свідчать
про
її
недофінансування. Темпи зростання видатків на цю сферу,
враховуючи інфляцію, залишаються незначними.
Важливим фактором ж у інвестуванні екологічних програм та
завдань є сама економіка регіону, його розвиненість, наявність боргів.
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Також важливим у розподілені інвестицій є спеціалізація регіону. До
екологічних інвестицій може бути залучена велика кількість
природокористувачів, оскільки в результатах цього процесу
зацікавлене все людство. Ці інвестиції на відмінну від інших форм
інвестицій можуть швидше поєднати ресурси незалежно від форми
власності їхніх власників.
Обсяги інвестицій в економіку України і, зокрема, на охорону
довкілля поки що залишаються на низькому рівні. Дієва інвестиційна
політика забезпечить активізацію інвестиційної діяльності. Цьому
сприятиме мобілізація інвестицій з усіх можливих джерел,
стимулювання притоку іноземних інвестицій, створення сприятливого
інвестиційного клімату, розвиненого фондового ринку та фінансовокредитної системи, зниження податкового тиску, підвищення рівня
ефективного використання амортизаційних відрахувань тощо.
Водночас, необхідно продовжити роботу по удосконаленню
національного інвестиційного законодавства України, а також
організації державних статистичних спостережень щодо надходження
і використання інвестицій у сфері природокористування та охорони
довкілля.
Можна бути певним, що навколишнє природне середовище є
важливим природним капіталом, середовищем нашого життя та
розвитку. Ми повинні оздоровити та відновити стан навколишнього
природного середовища, але для цього необхідно постійно направляти
певну кількість інвестицій природоохоронного призначення. Без цих
інвестицій відновлення навколишнього середовища та дослідження
його проблем стане значно складнішим.
1. Погрішук Г.Б. Напрями державної підтримки охорони навколишнього середовища //
Друга Всеукраїнська науково-практична конференція. -Вінниця. 2004. -С 50-55.
2. Погрішук Г.Б. Механізм фінансового забезпечення охорони навколишнього
природного середовища. Вісник Тернопільської акаде.м її народного господарства Тернопіль. 2002. -В ин. 6. -С. 65-67.
3. Федчак О.М. Збори за забруднення довкілля як основне джерело фінансування
природоохоронних заходів. Вісник Національного університету водного
господарства та природокористування. – 2007. – № 4. – С. 342-353.

19

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

УДК 657
Баховська Т.В., аспірант
*Науковий керівник: Гарасим П.М., д.е.н., професор
Львівська державнаї фінансова академія
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Світовий досвід засвідчує, що ефективне оновлення основних
засобів сільськогосподарських підприємств може ґрунтуватись на
використанні інвестиційного кредиту.
Пільговий інвестиційний кредит є інструментом втручання
держави,
який
спрямований
на
підтримку
розвитку
сільськогосподарського виробництва шляхом надання фінансової
допомоги, поліпшення умов праці, прискорення структурної
перебудови, а також на підвищення ефективності та рентабельності
виробництва.
На даний час відсутній ефективно функціонуючий механізм
залучення довгострокових фінансових ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками. Ми наголошуємо на тому, що не
потрібно вишукувати нові способи вливання коштів у сільське
господарство, а необхідно вдосконалити та доповнити вже існуючі
програми державної фінансової підтримки сільського господарства
таким чином, щоб вони повноцінно запрацювали та дозволили
отримати ефект, передбачений їх розробниками.
Для більш ефективної реалізації програми часткової
компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки
вітчизняного виробництва пропонуємо доповнити її механізмом
залучення сільськогосподарськими підприємствами довгостро-кових
кредитних ресурсів, за участі держави як регулятора. Така комплексна
програма дозволить їм забезпечити ефективне оновлення основних
засобів, технологій.
При цьому, схема кредитування процесу оновлення
сільськогосподарської техніки повинна враховувати реальну потребу
господарства, рівень його кредитоздатності, можливості бюджету
щодо компенсації ставок за кредитами та містити наступні складові:
мета кредитування, суб’єкти та об’єкти кредитних відносин, умови
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надання кредитних ресурсів банківськими установами, можливості
часткової компенсації ставок по кредитам, обсяги власних
інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств та участь
держави у формуванні інвестиційних ресурсів.
Для розвитку вітчизняного агропромислового виробництва та
сільської місцевості пільговий інвестиційний кредит доцільно
використовувати для фінансування і інших програм, зокрема:
модернізація молочної промисловості; модернізація м’ясної
промисловості; підвищення родючості грунтів; селекція в
рослинництві та тваринництві; розвиток соціальної інфраструктури
села;охорона
навколишнього
середовища;
впровадження
енергозберігаючих технологій.
УДК 658.012.32
Безух М.В., ст. гр. ЕП-42
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ БІЗНЕСПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Враховуючи динамізм змін, що відбуваються в економічній
ситуації та турбулентність зовнішнього середовища, кожному
підприємству, на старті своєї діяльності необхідно скласти чіткі
уявлення про усі види ресурсів, які знаходяться в його розпорядженні,
можливість залучення нових, оцінку та забезпечення ефективності
використання вже наявних засобів. Саме доцільність створення плану
діяльності підприємства та його орієнтація на довгострокову
перспективу, обумовлюють актуальність розгляду даної теми.
Бізнес-планування підприємницької діяльності є одним із
найважливіших елементів, що забезпечують успішне ведення бізнесу.
Оскільки створення плану діяльності забезпечує визначення мети,
завдань та заходів підприємства, здійснення яких полегшує процес
ведення діяльності та знижує рівень її ризикованості, то можна
говорити про те, що жоден успішний підприємець вже не може
обійтися без плану розвитку свого бізнесу.
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Проблеми бізнес-планування викликають неабиякий інтерес у
сучасних науковців. Дослідженням даної проблеми займалися М.І.
Андрушко, Б.В. Більський, Ю.Е. Губені, В.І. Дробот, А.П. Кисільов,
А.В. Линенко та інші.
Планування діяльності сприяє вирішенню головного завдання
будь-якого бізнесу - досягнення максимуму прибутку при мінімумі
витрат - визначаючи найбільш вигідні джерела фінансування і
раціональні напрямки витрачання коштів, забезпечуючи стійке
положення підприємства на ринку.
Окрім основної мети, планування бізнесу забезпечує чимало
переваг, зокрема:
- спонукає до ретельного вивчення шляхів розвитку бізнесу та
його подальших перспектив;
- змушує чітко сформулювати цілі бізнесу та обґрунтувати
способи їх досягнення;
- дає можливість забезпечити ефективну та раціональну
координацію всіх зусиль, які спрямовані на досягнення поставлених
цілей;
- визначає ключові показники бізнесу, необхідні для подальшої
оцінки та контролю результатів;
- робить підприємство більш підготовленим до раптових змін
ринкової ситуації.
Для проведення ефективного бізнес-планування, його поділяють
на три етапи, що здійснюються послідовно:
1. Підготовчий період – підбір виконавців, консультантів та
експертів, постановка завдання і розподіл обов’язків між виконавцями,
розробка календарного плану (графіка) виконання робіт, збір вихідної
інформації;
2. Розробка бізнес-плану;
3. Презентація бізнес-плану – доведення основних положень
бізнес плану до потенційних інвесторів.
Важливість планування неможливо переоцінити. Об'єктивний
погляд на речі дозволяє виявити сильні і слабкі сторони, повністю
визначити потреби, на ранньому етапі встановити можливості і
приступити до розробки плану дій з оптимізації досягнення цілей
організації.
Проаналізувавши важливість здійснення планувальних заходів
на підприємстві, можна дати наступне визначення результату цього
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процесу: бізнес-план – це ретельно підготовлений плановий документ,
який розкриває усі сторони будь-якого започаткованого комерційного
проекту. Він дозволяє передбачати заходи щодо реалізації нової ідеї,
визначати необхідне фінансове забезпечення і отримання певної
вигоди. Практично його можна вважати формою експертної оцінки
доцільності та ефективності здійснення тієї або іншої підприємницької
ідеї.
У змісті бізнес плану окреслюються можливості та вже
сформульовані цілі реалізації ідеї, проводиться оцінка сильних та
слабких сторін бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та
особливостей його функціонування, подаються подробиці розвитку та
моделі поведінки підприємства за цих умов, визначаються обсяги
фінансових і матеріальних ресурсів, які необхідні для реалізації
проекту.
У розробці бізнес-планів слід дотримуватися певних принципів.
Насамперед, необхідно скористатися принципами державного
прогнозування та розробки програм.
Засновник сучасного менеджменту А. Файоль визначив чотири
основні принципи планування, назвавши їх загальними рисами
хорошої програми дій. Це єдність, безперервність, гнучкість і точність
[1, с. 32].
Бізнес-план, будучи невід'ємною частиною системи планування на
підприємстві, є її окремою ланкою і не обмежується будь-яким одним
видом планування.
Бізнес-план дає змогу розв’язати цілий ряд завдань, основними
серед яких є:
1) обґрунтування економічної доцільності напрямків розвитку
підприємства;
2) розрахунок очікуваних фінансових результатів діяльності
підприємства, насамперед обсягів продажу та прибутку;
3) визначення джерел фінансування обраної стратегії, тобто
способів концентрації фінансових ресурсів;
4) підбір працівників, спроможних реалізувати даний план [3,
c.15].
Кожне завдання плану може бути розв'язане лише у
взаємозв’язку з іншими. Центром бізнес-плану є концентрація
фінансових ресурсів. Саме бізнес-план виступає важливим засобом
збільшення капіталу підприємства. Процес складання плану дає змогу
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глибоко проаналізувати розпочату справу у всіх деталях. Бізнес-план є
основою бізнес-пропозиції у переговорах з майбутніми партнерами,
він відіграє важливу роль при комплектуванні основного персоналу
підприємства.
Таким чином, бізнес-план, по-перше, може бути використаний
для розробки концепції бізнесу, для детального відпрацювання
стратегії, для попередження помилок шляхом детального аналізу
маркетингу, фінансів, виробничої діяльності підприємства.
По-друге, бізнес-план є інструментом, за допомогою якого
суб’єкт господарювання може оцінити фактичні результати своєї
діяльності за певний період.
По-третє, бізнес-план є засобом залучення коштів.
Отже, доцільність здійснення бізнес-планування на підприємстві
очевидна. Усе вище сказане дає можливість зробити висновок про те,
що ретельно підготовлений і складений план бізнесу відкриває
перспективу його розвитку, тобто відповідає на найважливіше
питання: чи варто вкладати сили і кошти в цю справу, чи принесе вона
такий прибуток, який окупить усі витрати.
Вдало розробивши бізнес-план, можна знайти надійний
інструмент у змаганні з конкурентами та у розширенні своєї власної
справи.
1. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. Попован, С.И. Ляпунова. – М.:
Финансы и статистика, 2009.
2. Пашута М. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності //
Персонал. – 2006. – № 10. – С. 66-74.
3. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування:
Підручник. / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О Швиданенко, О.Г. Дерев’янко. –
К. 2012.
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УДК 658.012.32
Безух М. В.
*Науковий керівник: Ковальська Л.Л., д.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
СУТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО РИНКОВОГО
СЕРЕДОВИЩА
У сучасних умовах функціонування ринкового середовища
результативність ведення підприємницької діяльності залежить від
здатності підприємств вести ефективну конкурентну боротьбу.
Актуальність даної теми обумовлюється посиленням конкуренції між
підприємствами. Це спонукає їх до пошуку нових шляхів розв’язання
наявних проблем, виявлення і використання конкурентних переваг та
підвищення конкурентоспроможності потенціалу, що передбачає
врахування взаємодії всіх його складових.
Дослідження проблеми підвищення конкурентоспроможності
потенціалу підприємства можна знайти у працях Ареф’єва О.В.,
Балабанової Л.В., Бузько І.Д., Воронкової А.Є., Іщука С.О., Отенко
І.П., Радченко В.В., Хомякова В.І., Шершньової З.Є та ін.
У загальному розумінні конкурентоспроможність слід
трактувати як можливість об’єкта протистояти конкуренції
аналогічних об’єктів, які знаходяться в умовах ринкового середовища.
У свою чергу, під потенціалом варто розуміти приховані можливості,
які ще не виявилися, або ж здатність до певної діяльності у
відповідних сферах.
Конкурентоспроможність є відносною характеристикою,
оскільки постійно змінюється під впливом зовнішнього та
внутрішнього середовища, що безперервно здійснюється на
порівняльні конкурентні переваги щодо відповідних підприємствконкурентів у групі. Вона також визначає наскільки активно
використовується наявний потенціал підприємства, а також його
можливість випередити конкурентів як у теперішніх умовах, так і
ситуації, яка спрямована на перспективу.
Конкурентний потенціал підприємства – це сукупність
взаємозалежних і взаємообумовлених потенціалів: виробничого,
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фінансового, інноваційного і маркетингового, які дозволяють
підприємству отримувати прибуток, достатній для відтворення
елементів виробництва, удосконалювання процесу виробництва,
підтримки і поліпшення якості продукції, стимулювання виробництва
в умовах постійних змін конкурентного середовища [1].
Виділяють такі складові конкурентоспроможності потенціалу
підприємства:
світове лідерство;
світовий стандарт;
національне лідерство;
національний стандарт;
галузеве лідерство;
галузевий стандарт;
порогів рівень (якщо рівень підприємства знаходиться нижче
за порогове значення, то його потенціал вважається не
конкурентоздатним)[2,с.30- 31].
О.С. Федонін визначає конкурентоспроможність потенціалу
підприємства як комплексне, багатопрофільне поняття, оскільки
передбачає врахування взаємодії всіх його складових (виробництво,
персонал, маркетинг, менеджмент, фінанси та ін.)[3, c. 53]. На відміну
від інших економічних категорій конкурентоспроможність потенціалу
підприємства має кілька особливостей, а саме:
1. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства може бути
виявлена й оцінена тільки при обов’язковій наявності реальних або
потенційних конкурентів.
2. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства залежить
від продуктивності використання залучених до процесу виробництва
ресурсів.
3. Рівень конкурентоспроможності потенціалу підприємства
залежить від рівня конкурентоспроможності його складових, а також
від загальної конкурентоспроможності галузі та країни [3, c. 53]
Конкурентоспроможність потенціалу забезпечує здатність
підприємства до адаптації в умовах турбулентного зовнішнього
середовища та нестабільності ринкової інфраструктури, що є її
невід’ємною характеристикою. Швидке пристосування потенціалу до
змін
повинне
забезпечуватися
комплексом
різноманітних
характеристик
(економічних,
технічних,
технологічних,
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організаційних та інтелектуальних), за допомогою яких здійснюється
ефективна діяльність на ринку.
Підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства
доцільно розглядати як довгостроковий поетапний процес пошуку й
реалізації оптимальних управлінських рішень у всіх сферах його
діяльності, здійснюваний планомірно, відповідно до обраної стратегії
планового розвитку, із врахуванням змін, які відбуваються в
зовнішньому середовищі та стану засобів самого підприємства, і, при
виникненні необхідності, корегування та внесення потрібних
альтернатив.
Найважливішими методологічними завданнями, що постають
при вирішенні проблеми підвищення конкурентоспроможності
потенціалу підприємства є:
1. Визначення критеріїв конкурентоспроможності й формування
системи показників її вимірювання;
2. Розроблення методів оцінки рівня конкурентоспроможності;
3. Розроблення методів формування алгоритмів підвищення
конкурентоспроможності.
Оскільки, конкурентоспроможність підприємства знаходиться в
безпосередній прямій залежності від конкурентоспроможності його
потенціалу, то до організаційних заходів його підвищення можна
віднести наступні:
забезпечення пріоритетності продукції;
зміну якості виробу і його технічних параметрів з метою
обліку вимог споживача та його конкретних запитів;
виявлення переваг товару порівняно із замінниками;
виявлення недоліків товарів-аналогів, які випускають
конкуренти;
вивчення заходів конкурентів з удосконалення аналогічних
товарів;
виявлення й використання цінових факторів підвищення
конкурентоспроможності продукції;
нові пріоритетні сфери використання продукції;
диференціація продукції, що забезпечує відносно стійкі
переваги споживачів, які віддаються певним видам взаємозамінних
товарів;
вплив безпосередньо на споживача, шляхом штучного
обмеження надходження на ринок нових товарів, проведення реклами,
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надання грошового або товарного кредиту.
Застосування усіх, або хоча б частини вище перелічених заходів
дасть змогу підприємству значно підвищити рівень свого потенціалу,
що безумовно позитивно позначиться на ефективності здійснення
господарської діяльності в цілому. Також необхідно згадати про
важливість впливу впровадження інновацій та фундаментальних
наукових і технічних розробок у виробництво. Це дозволить відкрити
нові можливості для підприємства, а також забезпечить йому
беззаперечні конкурентні переваги над аналогічною продукцією
підприємств-конкурентів.
Отже, забезпечення рівня високої конкурентоспроможності
потенціалу підприємства в сучасних умовах динамічного розвитку є
ключовим фактором для його успішного функціонування та здатності
вести ефективну конкурентну боротьбу на усіх її рівнях. Кожне
підприємство прагне знайти шляхи для підвищення своєї
конкурентоспроможності на ринку, що сприятиме швидшому
досягненню поставлених цілей, отримання очікуваного соціального
ефекту та максимізації власної прибутковості. Все це стане можливим
за умови ефективного управління всіма складовими потенціалу
підприємства та створення нових можливостей для розвитку його
конкурентних переваг.
1. Отенко І. П. Управління конкурентними перевагами підприємства: наукове видання
/ І. П. Отенко, Є. О. Полтавська. –Харків : ХНЕУ, 2010. –212 с.
2. Потенціал і розвиток підприємства. Навчально-методичний посібник для студентів
ЗДІА напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форми
навчання /Р. В. Севастьянов. – Запоріжжя, 2009. – 133с.
3. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та
оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2008. – 316 с.
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УДК 658
Бєгалашвілі А.Г., ст. гр. ФінЗ-10
*Науковий керівник: Фісуненко П.А., к.е.н., доц.
ДВНЗ «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОСНОВНИХ ФОНДІВ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні економічні реалії та прагнення нашої країни зайняти
чільне місце серед високорозвинених держав висувають суттєві
вимоги до підвищення ефективності використання всіх ресурсів на
рівні суб’єктів господарювання. Особливо це стосується основних
фондів підприємства, оскільки ще К.Маркс говорив, що економічні
епохи розрізняються не тим, що виготовляється, а тим, як
виготовляється, якими засобами праці.
Як відомо, основні фонди (засоби) – це матеріальні активи, які
підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва,
постачання товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для
здійснення адміністративних функцій.
Основні фонди - невід’ємна частина будівельного підприємства.
Від їх стану, терміну корисної експлуатації, фізичного і морального
зносу залежить якість виконуваних будівельних робіт. Основні фонди
використовуються тривалий час, поступово зношуються, переносять
свою вартість на вартість виконаних будівельних робіт чи продукції та
зберігають натуральну форму.
Наразі будівельні підприємства повинні підвищувати рівень
інтенсивності використання наявних основних фондів, тому розробка
конкретних засад для їх поліпшення призведе до виявлення, резервів
на підприємстві щодо підвищення ефективності використання
основних фондів. Це можливо, якщо своєчасно проводити моральну та
фізичну заміну устаткування, скорочувати термін введення в
експлуатацію обладнання, стимулювати працівників, залучати
інвесторів для модернізації підприємства.
В умовах швидкого технічно-технологічного розвитку
відбувається постійне вдосконалення техніки. Термін використання
основних фондів у виробничому процесі набуває важливого значення з
точки зору правильного високоефективного використання тих
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капітальних вкладень, які витрачаються на створення нових основних
фондів, що впливає на кінцевий фінансовий результат діяльності
підприємства. Головним показником ефективності використання
основних виробничих фондів є фондовіддача, яка відображає вартість
продукції (будівельних робіт), що припадає на 1 грн. основних фондів.
Ефективне використання основних фондів підприємства – це
запорука збільшення обсягу будівельної продукції (будівельних робіт),
а також підвищення їх якості. Для підвищення ефективності
відтворення засобів праці необхідно проводити своєчасне введення
основних фондів в експлуатацію, тим самим зменшувати час простоїв
та моральний знос техніки, що є важливим фактором зростання
ефективності.
Таким чином, зростання ефективності використання основних
фондів у даний час має велике значення. Інтенсивність використання
виробничих потужностей і основних фондів можна підвищувати також
шляхом
удосконалення
технологічних
процесів,
організації
безперервно-потокового виробництва, вибору сировини, її підготовки
до виробництва відповідно до вимог певної будівельної технології.
1. Череп А.В. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст]/
А.В. Череп, А.А. Клименко // Держава та регіони. Серія: Економіка та
підприємництво. – 2009. - № 6. – С. 212 - 215.
2. Мацибора В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. для вузів / В.І. Мацибора, В.К.
Збарський, Т.В. Мацибора. – К.: Каравела, 2008. – 312 с.
3. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. Л.Г. Мельника. –
Суми: Університетська книга, 2012. – 864 с.
4. Іванілов О.С. Економіка підприємства [Текст]: підручник / О.С. Іванілов. – К.:
Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

УДК 657
Бєлая М.Ю., ст.гр. 4-го курсу
*Науковий керівник: Клименко С.О., к.е.н.
Миколаївський національний університету ім.В.О.Сухомлинського
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, одним із
складних та суперечливих питань є облік дебіторської заборгованості.
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Насамперед це пов’язано з загострення проблем неплатежів, тому
необхідним є вміння управляти боргами. Проблема обліку
дебіторської заборгованості та пошук нових методів мінімізації
заборгованості , удосконалення облікової політики підприємства
стосовно дебіторської заборгованості є актуальною як для наукових
досліджень, так і для практичного вирішення.
Дослідженням даної теми займалися такі вітчизняні економісти,
як М.Д.Білик, Ф.Ф.Бутинець, С.Ф.Голов, В.В.Сопко, Н.М. Ткаченко та
багато інших. Проте ця проблема потребує подальшого висвітлення.
Необхідно визначення економічну сутність дебіторської
заборгованості, виявити проблеми, пов’язаних з обліком та
управлінням дебіторською заборгованістю, а також надати пропозиції
щодо шляхів їх вирішення.
У процесі діяльності підприємство не завжди здійснює
розрахунки з іншими підприємствами або фізичними особами
одночасно з передачею майна, виконанням робіт, наданням послуг
тощо. У зв'язку з цим у нього виникає дебіторська заборгованість, яка
визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну
дату в результаті минулих подій.
На даний час облік дебіторської заборгованості повністю
регулюється законодавчими актами, але незважаючи на повний
контроль з боку держави, в системі розрахунків існує ряд проблем
пов’язаних з несвоєчасністю її погашення покупцями. Виникає
необхідність проведення внутрішньогосподарського контролю, тобто
всебічного оцінювання фінансового стану потенційних дебіторів, їх
платоспроможності, репутації на ринку, терміну існування,
диверсифікації клієнтури; визначення максимальної суми боргу в
цілому та на одного клієнта; використання різних форм забезпечення
повернення боргу(застава, страхування, оформлення забезпеченим
векселем тощо) сприятиме зменшенню виникнення простроченої та
безнадійної дебіторської заборгованості.
Доцільно
звернути
увагу
на
проблему
зближення
бухгалтерського обліку сумнівної та безнадійної дебіторської
заборгованості та обліку її для цілей оподаткування. Хоча
законотворці і наполягають, що із введенням в дію Податкового
кодексу України, податковий облік максимально наближено до
бухгалтерського обліку, але, як показує практика, проблеми їх
взаємозв’язку, протиріч і розбіжностей залишилися.
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Наступна
проблема
стосується
удосконалення
обліку
дебіторської заборгованості при її автоматизації. Для її вирішення
необхідно: створити інформаційну базу дебіторської заборгованості
учасників розрахунків; в електронній формі звірити взаємні вимоги та
зобов’язання і знайти найбільш раціональні способи погашення
взаємної
заборгованості;
провести
взаємозаліки,
поступово
скорочуючи обсяги заборгованості; вести облік та звітність
проведених взаєморозрахунків.
Таким чином, загальна криза неплатежів, яка характерна для
сучасної української економіки, та певні глобальні тенденції значно
впливають на стан дебіторської
заборгованості суб’єктів
господарювання в Україні. Зазначені проблеми вказують на
необхідність пошуку специфічних засобів удосконалення обліку
дебіторської заборгованості, спрямованих на отримання інформації
комплексного характеру, достатньої для прийняття рішень щодо
налагодження системи розрахунків з дебіторами, поліпшення стану
простроченої заборгованості. Подолати проблеми в обліку
дебіторської заборгованості можна за допомогою: вдосконалення
методики визначення суми резерву сумнівних боргів, для цього
потрібно внести зміни в діюче законодавство для стимулювання
створення підприємствами цього резерву;моніторингу потенційних
дебіторів; систематичного проведення інвентаризації розрахунків.
1. Сурніна К.С. Удосконалення дебіторської та кредиторської заборгованості
промислових підприємств// www.dissland.info.
УДК 336.025
Білко А.В., ст. гр. ОА-11-1
*Науковий керівник: Онищенко О.В., асистент
Кременчуцький національний університет
ім. Михайла Cтроградського
ВПЛИВ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ НА
РОЗВИТОК МАЛОГО БІЗНЕСУ
Розвитку малого бізнесу в Україні перешкоджають високі ставки
податку та їх велика кількість, незважаючи на те, що метою
32

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

Податкового кодексу України (ПКУ) було упорядкування систем
законодавства у сфері податкового регулювання, поліпшення умов
ведення бізнесу, стимулювання економіки, збільшення доходів. Для
суб’єктів малого підприємництва ПКУ передбачено, що вони можуть
бути на загальній або спрощеній системі оподаткування.
За міжнародними оцінками сумарна ставка податків в Україні
становить 55,5% від чистого доходу і це не враховуючи єдиний
соціальний внесок, який також створює фіскальне навантаження на
бізнес і також розраховується у відсотках до доходу підприємця [1].
Тобто для малого підприємця ставка оподаткування збільшується на
розмір єдиного соціального внеску. Якщо розмір витрат та податку
залежить від конкретного виробництва, то розмір єдиного внеску –
мінімум 34,7% від чистого доходу.
Після прийняття ПКУ у 2011 році, відбулося скорочення
кількості податків і зборів та зниження податкового тиску на
економіку. Замість 29 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових
платежів, які були закріплені законами України стосовно
оподаткування,
Податковим
кодексом
запроваджено
17
загальнодержавних та 5 місцевих платежів, перелік яких відрізняється
від того, що існував раніше [2], що позитивно сказалося на кількості
суб’єктів малого бізнесу. Так, кількість зареєстрованих фізичних осібпідприємців станом на 01.01.12 рік менше, ніж станом на 01.01.13 рік,
при цьому темп приросту становить 3,06%. Найбільший темп приросту
за період з 01.01.12 до 01.01.13 року спостерігався в таких областях, як
у Києві - 3,87%, Чернігівщині - 3,78 % та в Кіровоградщині – 3,49% [3].
Найменший темп приросту за період з 01.01.12 до 01.01.13 року
спостерігався в таких областях, як у Запоріжжі - 2,65%, Луганщині 2,56%, Миколаївщині - 2,66% [3].
Позитивним є поступове зниження ставки податку на прибуток:
19% - з 01.04 2013 року, 16% - з 01.04 2014р, та податку на додану
вартість, що становитиме 17% з 01.01 2014 року. Відбулось
розширення переліку груп єдиного податку до шести груп [2].
Але якщо раніше фізична особа-підприємець (ФОП) сплачував
максимальну ставку єдиного податку 200 грн, то сьогодні, ФОП який
обрав другу групу платників податку, платить податок у межах від 2 до
20% обсягу мінімальної заробітної плати, тобто у 2013 р. щомісячна
сума єдиного податку становить 229,4 грн (1147*20 %). Також,
підприємець зобов'язаний щомісячно сплатити єдиний соціальний
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внесок до Пенсійного фонду, який становить 34,7 % мінімальної
заробітної плати, а саме 398 грн. Отже, загальна суму щомісячного
платежу підприємця (у разі, якщо він працює без найманих осіб) на
спрощеній системі оподаткування становить 627,4 грн. А оскільки сума
єдиного податку та єдиного соціального внеску залежить від
мінімальної заробітної плати, то вона буде постійно змінюватися у бік
зростання.
Таким чином, охарактеризувавши положення Податкового
кодексу, які вплинули на мале підприємництво можна відмітити як
позитивний, так і негативний вплив. Але загалом запровадження ПКУ
спрямовано на стимулювання та розвиток малого бізнесу в Україні, як
важливої динамічної частини ринкової економіки.
1. Doing Business in Ukraine / World Bank Group. [Electronic resource]. – Mode of
accesshttp://www.doingbusiness.org.
2. Податковий кодекс України № 2755-VІ від 02.12 2010 року [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.portal. rada.gov.ua.
3. Державна
реєстраційна
служба
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://www.drsu.gov.ua/show/55/.
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Сьогодні Україна потребує істотних змін у сфері економіки
через адаптацію чинного законодавства до міжнародних стандартів.
Це стосується безпосередньо й сфери фінансового контролю.
Фінансовий контроль – це контроль законодавчих і виконавчих
органів влади всіх рівнів, а також спеціально створених установ за
фінансовою діяльністю всіх економічних суб’єктів із застосуванням
певних методів і прийомів. Залежно від суб’єктів, що здійснюють
фінансовий контроль, розрізняють такі його види: державний
фінансовий контроль, відомчий фінансовий контроль, громадський
фінансовий контроль, аудит [1]. Проте система фінансового контролю
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не може забезпечити на високому рівні фінансово-бюджетної
дисципліни в державі в цілому та на її регіональних рівнях. Це
зумовлено існуванням значної кількості проблем, які призводять до
зростання обсягів фінансових порушень. Отже, питання виявлення,
усунення недоліків, удосконалення та реформування фінансового
контролю та аудиту нині є особливо актуальними.
Серед основних проблем фінансового контролю варто виділити
такі: відсутність єдиного погляду щодо визначення поняття
фінансового контролю;
недосконалість
нормативно-правового
забезпечення діяльності суб’єктів контролю, що спричиняє
недосконалість їх координації; відсутність єдиної інформаційної та
методологічної бази контролю, що ускладнює досягнення його
загальної мети; недосконалість організаційної структури контролю;
недотримання принципу гласності контролю [2]. Крім того, у нашій
державі відсутній моніторинг у системі державних органів, постійна
оцінка якості функціонування системи фінансового контролю; має
місце недостатньо швидке реагування правоохоронних органів у
випадках фінансових порушень, відсутня належна відповідальність
посадових осіб за порушення законів, норм, правил та відповідне
відшкодування втрачених ресурсів та інші.
У цьому контексті одним із напрямів є поліпшення нормативноправового забезпечення контрольної функції держави. Система
державного фінансового контролю в Україні функціонує згідно з
Конституцією та чинним законодавством України, регламентується
підзаконними актами. Ці норми часто мають суперечливий характер,
не охоплюють потрібні сфери, не розмежовують функції та
повноваження контрольних органів, що призводить до того, що
система не має цілісності й дієвості. Використання всіма суб’єктами
фінансового контролю у своїй діяльності єдиних базових принципів і
основних процедур буде сприяти підвищенню якості контрольних
заходів, більш повному охопленню ними фінансових операцій. Дієвий
державний фінансовий контроль не лише вказує на відхилення від
норм, а здатний забезпечити запобігання незаконному та
неефективному використанню фінансових ресурсів держави.
Проблема в тому, що фінансовий контроль в Україні до цього часу не
має системного характеру і не забезпечує виконання тих завдань, які
повинен виконувати як на мікро-, так і на макрорівні [3].
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З метою вдосконалення організації фінансового контролю
потрібно використовувати досвід зарубіжних країн. Це дасть
можливість українським фахівцям якнайкраще вдосконалити існуючу
в Україні систему контролю.Узагальнюючи наукові підходи слід
виділити наступні пріоритетні напрями, спрямовані на підвищення
ефективності функціонування фінансового контролю:
- організація фінансового контролю, побудована на міжнародній
практиці, але адаптована до України, що дасть змогу органам
державного фінансового контролю забезпечити контроль за
використанням бюджетних коштів і правильністю складання
фінансової звітності суб’єктами господарювання;
- розробка і практична реалізація концепції цілісної системи
фінансового контролю, що базується на єдиних принципах, правилах,
методології та інформаційній базі;
- узгодження основних напрямів взаємодії правових актів
державного фінансового контролю з актами інших підгалузей (сфер)
фінансового права;
- оптимізація функцій та повноважень кожного контрольного
органу, що сприятиме формуванню ефективної організаційної
структури системи державного фінансового контролю [4].
Запропоновані напрями вдосконалення сприятимуть створенню
єдиної системи державного фінансового контролю в Україні,
удосконаленню законодавчих актів, що регламентують організацію
контролю, підвищенню якості його організаційного, методологічного
та інформаційного забезпечення.
1. Любченко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні / А.
Любченко // Економічний аналіз. – 2010. – № 6. – с. 441 – 443.
2. Дмитренко Г. В. Проблеми удосконалення державного фінансового контролю в
контексті зарубіжного досвіду / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. – 2009. –
№ 7. – С.76 – 79.
3. Чупіс А. В. Пріоритетні напрями удосконалення системи державного фінансового
контролю / А. В. Чупіс // Вісник Сумського національного аграрного університету. –
2009. – № 2. – С. 65 – 68.
4. Загорський B. C. Фінанси / Загорський B. C., Вовчак О. Д., Благун І. Г., Чуй І. Р. //
навч. посіб.– 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – с. 247.
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НАПРЯМ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сотні років тому люди використовували знання з математики
для вирішення різних економічних задач. Та протягом останніх 50-60
років, коли економіка наука набула широких масштабів, у ній
з’явилися такі задачі, які неможливо розв’язати за допомогою
традиційних методів. І тому в умовах розвитку економічних відносин
спостерігається посилення інтересу до економетричних досліджень.
Вони знаходять використання у різних галузях: бізнесі, медицині,
техніці тощо.
Економетрія («вимірювання економіки») – порівняно молода
галузь науки. Її виникнення можна датувати груднем 1930 року, коли в
м. Клівленді (США) було засноване Міжнародне економетричне
товариство. Сутність економетрії можна зрозуміти зі слів відомого
економетриста Цві Грілліхеса: «Економетрія є одночасно нашим
телескопом і нашим мікроскопом для вивчення оточуючого нас
економічного світу» [1, c. 3]. Тому на даному етапі розвитку економіки
сформувався новий напрям теоретично-практичних досліджень –
економiко-математичне моделювання, значення якого у сучасному
світі складно переоцінити.
Великий внесок у розвиток економетричних методів
моделювання належить лауреатам Нобелівської премії з економіки Р.
Фрішу і Я. Тінбергену (1969 р.), Л. Клейну (1980 р.), Т. Хаавельмо
(1989 р.), Дж. Хекману (2000 р.). Також важливий вклад у розвитку та
дослідженні економетричного моделювання зробили українські вчені,
такі як Буркінський Б.В., Вітлінський В.В., Грабовецький Б.Є., Здрок
В.В., Лепа Н., Осипов В., Прокопов С.В., Слуцький Є.Є., ТуганБарановський М.І. та інші. Їх праці дозволяють вивчати і кількісно
визначати внутрішні і зовнішні причинно-наслідкові зв’язки між
показниками економічних систем, встановлювати закономірності їх
формування і тенденції розвитку.
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Моделювання – це наукова теорія побудови і реалізації моделей,
за допомогою яких досліджуються явища, процеси в природі і
суспільному житті [2]. Економіко-математичне моделювання є
універсальним інструментом аналізу та дослідження виробничих та
фінансово-господарських процесів і явищ. Зокрема, економікоматематичні методи і моделі дають такі можливості:
точно викласти положення економічної теорії;
формально описати зв'язки між економічними змінними;
розв'язати задачі оптимізації планування та управління;
своєчасно реагувати на зміни цілей, обмежень на ресурси, та
адекватно коректувати плани й управлінські рішення;
отримати інформацію про об'єкт, його функціонування;
спрогнозувати об'єкт і його поведінку в майбутньому.
Проте, як зазначає Яремко І.Й., хоча і за сучасного розвитку
знань, математичного й комп’ютерного моделювання, потенційна
можливість економетрики є неосяжною, у багатьох випадках існують
неформалізовані ситуації, коли економетричне моделювання складно
застосовувати взагалі [3]. Це пояснюється особливою не
математичною, а економічною сутністю, розвитком кризових ситуації
у соціально-економічному середовищі. Отже, ключовим завданням
розширення інформаційної бази економетричного моделювання є
адаптація методів збору і обробки даних до сучасних динамічних
умов.
1. Доля В.Т. Економетрія: Методичні вказівки з самостійного вивчення дисципліни,
практичних занять і виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт / Доля
В.Т. Вид. 3-є, переробл. і доповн. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 48 с.
2. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: навч. посібник / Т.І.
Макаренко. – К.: "Центр навчальної літератури", 2005. – 160 с.
3. Яремко І.Й. 100-ліття витоків економетричної науки / І.Й. Яремко [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vnulp/menegment/2010_691/63.pdf
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМЕНШЕННЯ
Тіньова економіка – це ринкове виробництво товарів та послуг,
як заборонених, так і не заборонених законодавством, яке не
враховується офіційною статистикою національного продукту і не
пов’язане з будь-якими зобов’язаннями зі сплати податків державі .
Серед причин, що заважають розбудові України як сучасної
європейської країни з розвинутою економікою, виділяється проблема
існування тіньового сектора, що значною мірою стримує соціальноекономічний розвиток країни і її регіонів, впливає на політику і на
міжнародний авторитет України.
Існуючі форми тінізації економічних процесів зумовлюють
наявність вУкраїні значних обсягів тіньової зайнятості. З метою
розробки заходів щодо покращання ситуації у сфері зайнятості і
підвищення рівня захищеності працівників розрізняють поняття
неформальної і нелегальної (тіньової) зайнятості. Існування потужного
тіньового сектору спричиняє ряд серйозних проблем, серед яких:
1) рішення про перехід до неофіційного сектору призводить до
руйнування фіскальної (податкової) бази, необхідної для виконання
державою своїх функцій;
2) перебування поза межами офіційної економіки накладає
обмеження на можливості розширення виробництва, а отже,
економічного зростання країни;
3) тіньовий сектор є каналом поступового залучення до
легальної економіки суто кримінальних грошей;
4) значні обсяги тіньової економіки та високий рівень корупції,
що з нею асоціюється, негативно впливають на інвестиційну
привабливість України.
Ключовою проблемою, пов’язаною з існуванням тіньового
ринку праці, є нелегальні доходи громадян, не враховані і відповідно
не оподатковані. Аналіз тіньової економіки як складного
багатоаспектного, об’єктивного процесу, який формується у взаємодії
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політичних, економічних, правових і соціальних факторів, дає
підстави стверджувати, що єдино можлива стратегія детінізації
економіки полягає у створенні більш вигідних умов господарювання у
легальному секторі.
Це
досягається
шляхом
поєднання
адміністративнообмежувальних та економіко-правових заходів, перші з яких мають
спрямовуватися на ускладнення тіньової діяльності, а другі – на
створення сприятливого підприємницького клімату у країні.
До головних причин існування тіньової економіки належать:
криза системи управління, дисбаланс між розвитком продуктивних сил
та виробничими відносинами, великий розрив між багатими та
бідними прошарками населення, відсутність середнього класу як
стабілізаційного чинника у суспільстві, високі податки та
нерівномірний їх розподіл, надмірне регулювання підприємницької
діяльності, високий рівень корупції. Поширеними видами тіньової
зайнятості є вулична торгівля, послуги населенню з будівництва,
ремонтні роботи, посередницька діяльність. Ці види діяльності
здійснюються без ліцензій і не декларуються у податкових органах.
Подолання тіньової економіки та корупції є необхідною умовою
входження України до Європейського Союзу. Одним із кроків
подолання тіньової економіки повинна стати зміна фіскальної
політики, спрямована на більшу диференціацію ставок податку
залежно від бази оподаткування. Необхідними є також заходи щодо
впровадження ефективного господарського управління державними
підприємствами, всією державною власністю. Удосконалення системи
управління підприємствами, які перебувають у державній власності,
оптимізації розподілу прибутку державних підприємств, розбудови
системи стимулів ефективного менеджменту на підприємствах.
Підвищення штрафних санкцій та кримінальної відповідальності за
скоєння злочинів у економічній сфері, особливо за ухилення від
сплати податків.
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РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ В
КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЦЬОМУ
ПРОЦЕСІ
На сучасному етапі господарювання конкуренція є важливим та
дієвим механізмом, який забезпечує високо ефективність,
пропорційність та динамічність ринкових відносин як у галузі
виробництва, так і реалізації товарів чи послуг. Мінливі конкурентні
умови потребують від підприємств вчасного відповідного реагування
на зміни, що відбулися. Конкуренція стимулює адаптацію суб’єктів
господарювання до нових ринкових умов, за допомогою чого
активізується розвиток економіки країни. На ефективність конкуренції
суттєво впливає державне регулювання, тому держава має бути
зацікавлена у розробці дієвого механізму розвитку та підтримки
конкуренції на вітчизняному ринку. В системі державного
регулювання конкуренції важливою складовою є антимонопольна
політика, спрямована на підтримку економічної конкуренції та
боротьбу з негативними проявами монополізму.
Слід
відмітити,
що
антимонопольне
законодавство
Європейського союзу складається з двох рівнів: основою є національні
законодавства, а інший рівень – це конкурентне право ЄС.
Національний рівень передбачає систему державного захисту та
конкурентну політику кожного національного ринку з врахуванням
тенденцій
розвитку
конкуренції
в
різних
країнах.
Загальноєвропейський рівень – це спільне конкурентне законодавство
Європейського союзу, що враховує особливості реалізації
конкурентної політики на спільному ринку. Таким чином, конкурентна
політика Європейського Союзу спрямована на:
запобігання реалізації угод, які обмежують конкуренцію та
спрямовані на зловживання домінуючим становищем на ринку;
контроль за рівнем економічної концентрації суб’єктів
господарювання; лібералізацію монополістичних секторів економіки
ЄС;
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забезпечення моніторингу надання державної допомоги
суб’єктам господарювання в країнах-членах ЄС.
Антимонопольне законодавство Європейського союзу не
заперечує наявності монополій, а лише запобігає їхньому
зловживанню домінуючим положенням на ринку. Крім цього, воно
спрямоване не лише на обмеження діяльності підприємств, а й на
підтримку всіх суб’єктів господарювання, для яких вона необхідна з
метою
підвищення
міжнародної
конкурентоспроможності.
Незважаючи
на
те,
що
конкурентне
законодавство
є
загальнообов’язковим, у процесі його застосування враховуються
особливості галузей та ринків.
Узагальнюючи
механізми
проведення
антимонопольної
політики в розвинутих країнах, слід зазначити, що норми
законодавства США та Великобританії мають попереджувальний
характер, при визначенні монополій головну роль відіграє не розмір
підприємства, а його спроможність контролювати ринок і обмежувати
конкуренцію.
Антимонопольне законодавство країн Західної Європи
спрямоване на підвищення конкурентоспроможності підприємств на
світовому ринку та пріоритетний захист інтересів споживачів. Це
підтверджує антимонопольне законодавства Франції, що передбачає
здійснення діяльності щодо підтримки та заохочення розвитку
підприємств до рівня, який відповідає вимогам міжнародної
конкуренції.
В Україні конкуренцію регулюють Закони України «Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції
у підприємницькій діяльності», «Про захист від недобросовісної
конкуренції», «Про природні монополії», «Про захист економічної
конкуренції». Контроль за їх виконанням та дотриманням здійснює
антимонопольний комітет України. Державний контроль щодо
конкуренції здійснюється за такими напрямками: виявлення та
припинення зловживань монопольним становищем; виявлення та
припинення антиконкурентних узгоджених дій; виявлення та
припинення дискримінації суб’єктів господарювання органами
державної влади, місцевого самоврядування, адміністративногосподарського управління та контролю; виявлення і припинення
недобросовісної конкуренції; додержання вимог антимонопольного
законодавства у процесі перетворення державної власності; контроль
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за економічною концентрацією; додержання антимонопольних вимог
у процесі антимонопольного регулювання та прийняття рішень
органами
державної
та
місцевої
влади,
адміністративногосподарського управління та контролю.
Незважаючи на те, що антимонопольну законодавчу базу в
Україні сформовано, економічна криза в країні не дає змоги в повному
обсязі її застосувати на практиці. Багато проблем при використанні
антимонопольного законодавства в Україні зумовлено тим, що воно є
дуже молодим. Початковий етап впровадження економічних законів
характеризується стихійністю. В сучасних умовах це явище в нашій
країні поглиблюється недостатнім розумінням та усвідомлення
економічних законів, а також фактами їх свідомого використання
суб’єктами для одержання вигод шляхом зловживання монопольним
становищем.
Демонополізація економіки України – це комплексний процес
подолання і ліквідації негативних соціально-економічних наслідків
економічного і організаційного монополізму та обмеження діяльності
інституційних утворень – носіїв монопольної влади. Основою такого
процесу є проведення антимонопольної політики та реалізація системи
дій, спрямованих на формування конкурентного середовища.
Нині, коли конкуренція в Україні стає реальністю, головним
завданням антимонопольного законодавства має бути не лише
усунення монополізму, а й створення високоефективного
конкурентного середовища. При цьому доцільно застосовувати
широкий спектр заходів для боротьби з монополіями, який пропонує
світова практика. Сучасне конкурентне середовище розвинутих країн є
надзвичайно динамічним і різко відрізняється від вітчизняного, тому
при використанні зарубіжного досвіду слід враховувати національні
особливості.
Для створення високоефективного конкурентного середовища
потрібно дослідити такі напрямки діяльності: реорганізацію
адміністративної системи управління, що генерує монопольні
відносини; розділення та роздрібнення виробників-монополістів;
розвиток малого і середнього бізнесу та створення сектору малого
бізнесу; створення і розробку, впровадження таких організаційних,
правових механізмів для попереднього виявлення монополістичних
тенденцій.
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Слід застосовувати антимонопольні засоби, враховуючи
особливості різних галузей чи окремих ринків. Вважаю, що з метою
запобігання корупції в Україні необхідно створити незалежні органи
контролю за використанням законодавства про конкуренцію.
1. Костусєв О. захист економічної конкуренції в україні: стан і проблеми // Економіка
України. – 2003. - № 7. – С.4.
2. Віскузі В. Кіп, Вернон Джон М., Гарінгтон Джозеф Е. Економічна теорія
регулювання та антимонопольна політика. К.: Основи.- 2004.-1047 с.
3. Черничко Т.В. Оптимізація механізму державного регулювання економіки України /
Університетські записки, 2006. - №3-4 (9-20). – С.392.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: АНАЛІЗ ПІДХОДІВ
ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ
У процесі переходу до ринкових відносин, що зумовили свободу
та вільну конкуренцію підприємств, логічним та закономірним явищем
є перебудова та трансформація бухгалтерського обліку у відповідності
як до чинного державного законодавства, так і до МСФО.
Бухгалтерський облік являє собою інструмент для управління
діяльністю підприємства, є корисним як для внутрішніх, так і для
зовнішніх користувачів, тому має бути організований належним
чином.
Мета облікової політики полягає у створенні підприємством
підґрунтя для відображення господарських операцій та складання
фінансової звітності. Раціонально встановлена облікова політика
забезпечує надання надійної та достовірної інформації про фінансовий
стан підприємства та результати його діяльності внутрішнім і
зовнішнім користувачам.
На даний час ні в Україні, ні на територіях найближчих країнсусідів немає єдиного підходу стосовно формування та впровадження
облікової політики на підприємствах. Загалом, формування облікової
політики, на наш погляд, є досить ―туманним― процесом, оскільки
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кожне підприємство має самостійно створювати документи щодо
облікової політики та обирати сукупність тих чи інших методів,
принципів та процедур, які будуть використовуватись в процесі
ведення бухгалтерського обліку, підготовки та подання фінансової
звітності.
Основною причиною існування невизначеності щодо механізмів
реалізації облікової політики на вітчизняних підприємствах є
теоретична та нормативна розбіжність поняття «облікової політики»,
що в подальшому тягне за собою лише формальне вирішення питання
формування Наказу про облікову політику підприємства. Негативним
наслідком такої невизначеності є звітність підприємств, достовірність
якої хоч і є доведеною, проте не є цілком порівнюваною, зважаючи на
різноманітність використовуваних варіантів ведення бухгалтерського
обліку тих чи інших об’єктів (навіть два ідентичних підприємства,
застосовуючи різні облікові політики, будуть відображати у звітності
різні показники, і, як наслідок, різні фінансові результати, що наводить
на висновки про неоднозначну порівнянність фінансової звітності).
Питанням визначення сутності та формування облікової
політики розглядали вітчизняні та зарубіжні науковці, проте, не
зважаючи на досить велику кількість наукових досліджень щодо
визначення сутності облікової політики, на сьогодні недостатньо
теоретично обґрунтовано зміст даного поняття, оскільки безліч авторів
у багатьох випадках не розмежовують змісту тих чи інших термінів.
Однією зі складових облікової політики є процедури
бухгалтерського обліку. У загальному своєму тлумаченні, термін
―процедура― можна трактувати як послідовність виконання певних дій.
Бухгалтерська
процедура
визначає
послідовність
дій
по
спостереженню, вимірюванню, реєстрації, обробці даних та
узагальнення за фактом господарської діяльності.
Зазначені у визначенні облікової політики принципи, методи та
процедури, які використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності, не є сукупністю, а системою, оскільки
вони використовуються як єдність закономірно розташованих та
функціонуючих елементів, а не як їх загальна кількість, що
характеризує сукупність.
Отже, можна зробити висновки, що на даний час на
теоретичному рівні поняття облікової політики визначене в багатьох
його суттєвих аспектах, проте, аналогічно до відсутності єдиного
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підходу щодо формування та побудови облікової політики на
підприємствах, немає єдиної думки серед науковців стосовно її
трактування. У нормативно-правових актах бухгалтерського обліку
облікова політика має своє визначення, проте в процесі дослідження
встановлено недостатню відповідність теоретичного визначення
терміну особливостям його практичного застосування.
УДК 339.92
Галазюк Ю.О., ст. гр. ТТП-41
*Науковий керівник: Зелінська О.М., доцент
Луцький національний технічний університет
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ПРИКОРДОННИХ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
На шляху економічних перетворень в Україні на перший план
дедалі більшою мірою виходять питання регіональної політики. І це
закономірно, оскільки відмінності в рівнях економічного і соціального
розвитку, природних умов її регіонів є дуже значними.
У цьому контексті місце транскордонного співробітництва
визначається його здатністю до мобілізації та ефективного
використання існуючого потенціалу прикордонних регіонів і
територій, а також до оптимального поєднання можливостей та
ресурсів прикордонних регіонів і територій двох або більше країн, що
межують, з метою розв'язання спільних проблем та вирішення завдань
просторового розвитку в межах транскордонних регіонів.
Транскордонне співробітництво прикордонних областей
України і сусідніх країн можна розділити на два "напрямки":
транскордонне співробітництво, що відбувається на кордоні України з
ЄС; транскордонне співробітництво у так званому «новому
прикордонні», уздовж кордонів колишніх радянських республік,
зокрема України, Росії, Білорусі й Молдови.
Основними напрямами співробітництва створених єврорегіонів
виступають поєднання зусиль в економічній сфері, розбудові
соціальної, інформаційної та виробничої інфраструктури; будівництво
та модернізація інфраструктури кордону; розвиток транспортної
46

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

мережі, наукової та культурної співпраці; охорона навколишнього
природного середовища; обмін досвідом між відповідними органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; взаємна
допомога в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; боротьба із
злочинністю та нелегальною міграцією тощо.
Аналіз та оцінка діяльності транскордонних регіонів в Україні
показують, що всі вони функціонують більшою мірою декларативно і
їх існування мало відображається у практиці реалізації поставлених
цілей.
Для розвитку транскордонного співробітництва в Україні слід
звернути увагу та такі шляхи його вдосконалення: розробка та
впровадження державної політики транскордонного співробітництва;
розроблення державної програми розвитку економіки прикордонних
регіонів; відлагодження механізму державного фінансування програм
та
проектів
транскордонного
співробітництва;
активізація
співробітництва з європейськими структурами, відповідальними за
питання регіонального розвитку; спрощення різного роду бар’єрів та
процедур перетину державного кордону людьми, капіталами та
іншими
ресурсами,
які
стосуються
реалізації
проектів
транскордонного
співробітництва;
активізація
інформаційної
політики, яка стосується питань транскордонного співробітництва;
залучення громадських організацій до участі в регулюванні процесів
транскордонного співробітництва шляхом їх включення до керівних
органів єврорегіонів; розбудова інфраструктури ТКС прикордонних
регіонів України.
Отож, розвиток транскордонного співробітництва – це потужна
інвестиція в економіку України, і ті незначні кошти, які були б
використані із державного бюджету на співфінансування проектів
могли б повернутися їй у значно більшому розмірі.
1. Галазюк Н.Н., Ковальчук Ю. Перспективи розвитку транскордонного
співробітництва прикордонних регіонів України як дзеркала її регіональної
політики
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Economics/ 2_84656.doc.htm
2. Засадко В.В. Чинники розвитку транскордонного співробітництва регіону
[Електронний ресурс] / В.В. Засадко // Національний інститут стратегічних
досліджень – Режим доступу: niss.lviv.ua/analytics
3. Проблеми розвитку транскордонного співробітництва України в умовах
розширеного ЄС: Монографія / За ред. д.е.н.,проф. Н.Мікули, к.е.н., доц.
В.Борщевського, к.е.н. Т. Васильціва.– Львів: Ліга Прес, 2009.-436с.
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НОВОВВЕДЕННЯ У СПЛАТІ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА
АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ ТА ТЮТЮНОВІ ВИРОБИ
Україна займає перше місце в світі за кількістю курців. Крім
цього, Україна займає четверте місце у світі за споживанням міцних
напоїв на душу населення (6-7 л). Виходячи з цього можна сказати, що
в Україні однією з проблем є боротьба з курінням та алкоголізмом. А
іншою проблемою є дефіцит державного бюджету. Тому Верховна
Рада вирішує підвищити акцизні ставки. У сучасних умовах
реформування акцизного податку чи не головним завданням є
формування ефективної системи акцизного оподаткування, яка
ґрунтувалася б на використані економічно обґрунтованого рівня і
структури ставок податку, а також забезпечувала виконання ним
функції, пов’язаної з обмеженням споживання алкогольних напоїв та
тютюнових виробів. В таблиці 1 розглянуто динаміку роздрібного
продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів за 2010 рік – 9
місяців 2012 року.
Таблиця 1
Динаміка роздрібного продажу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів (млн.грн)
Абсолютне
Темп
Назва
2010 р.
2011р.
відхилення, млн.
росту
грн (+,-)
(%)
Горілка
та
вироби лікеро88,6
87,1
-1,5
98,31
горілчані
Напої
94,8
94,0
-0,8
99,16
слабоалкогольні
Вина
78,7
75,4
-3,3
95,81
Коньяк
82,3
83,0
0,7
100,85
Вина
ігристі
89,2
88,1
-1,1
98,77
(шампанське)
Пиво
92,2
90,9
-1,3
98,59
48

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

Продовження табл. 1
Тютюнові
93,1
93,9
0,8
100,86
вироби (тис.шт)
Джерело: сайт Державного Комітету Статистики (Держкомстат)
Як бачимо з таблиці, споживання коньяку у 2011 р. збільшилося
на 0,7 млн грн або 0,85%. У всіх інших напоях спостерігається
зменшення споживання. Можна сказати, що ця тенденція говорить про
те, що українці стають менше пити. Також споживання тютюнових
виробів збільшилося на 0,8 млн. грн. або на 0,86%. Нажаль
Держкомстат ще не оприлюднив дані щодо споживання алкогольних
напоїв та тютюнових виробів у 2012 році і, як наслідок, немає повної
картини для аналізу.
Алкогольні напої та тютюнові вироби належать до підакцизних
товарів. Акцизний податок – непрямий, загальнодержавний податок. Є
три види ставок, які застосовують: адвалорні, специфічні, адвалорні та
специфічні разом. Адвалорна ставка застосовується до алкогольних
напоїв, адвалорні та специфічні одночасно – до тютюнових виробів
[2]. З 01 квітня 2013 року набрав чинності закон України «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок
деяких податків і зборів» №5503 [1]. Відповідно було змінено ставки
на алкогольні напої та тютюнові вироби також.
Таблиця 2
Динаміка надходження акцизного податку до держбюджету з
підакцизних товарів, вироблених в Україні у 2010-2011 роках, тис. грн
Підакцизні
Абсолютне
Темп
товари,
2010
2011
відхилення, приросту
вироблені в
тис. грн (+,-)
(%)
Україні
Алкогольні
7001432,91 6951627,95
- 49804,96
99,29
напої
Тютюнові
12127580,12 14663090,4 +2535510,28
120,91
вироби
Як бачимо, з таблиці 2 надходження податку з вироблених в
Україні алкогольних напоїв в 2011 р. порівняно з 2010 р. скоротилося
на 49804,96 або на 0,71%. Щодо тютюнових напоїв, то ситуація
склалася, навпаки, акцизу надійшло на 2535510,28 або на 20,91%
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більше. Якщо розглядати таблицю 3, то ситуація складається зовсім
інша тому, що надходження від алкогольних напоїв збільшилося на
9,03%, а від тютюнових напоїв скоротилося на 31,49%.
Але якість горілчаних виробів все одно залишається на
високому рівні. Нещодавно в березневому номері газети «Факти»
вийшла стаття, в якій зазначалося, що торгова марка «Хортиця», яка
виробляє горілку, завоювала три ринки – України, Росії та США. [3]
Таблиця 3
Динаміка надходження акцизного податку до держбюджету з
підакцизних товарів, ввезених в Україну у 2010-2011 роках, тис. грн.
Підакцизні
Абсолютне
Темп
товари,
2010
2011
відхилення, приросту
ввезені в
тис. грн (+,-)
(%)
Україну
Алкогольні
228252,37
477113,11
+248860,74
109,03
напої
Тютюнові
918287,76
625774,09
-292513,67
68,15
вироби
Підвищення податку призведе до підвищення ціни на алкогольні
напої. В свою чергу, це має збільшити доходи державного бюджету.
Підвищення може мати і іншу сторону, тому що можлива «тінізація»
алкогольного ринку та ринку тютюнових виробів, контрабанди даних
товарів до України. Для населення це означає, що воно буде купувати
ці товари легально або купувати їх нелегально.
1.
2.
3.
4.

http://www.golos.com.ua/userfiles/file/040113/8%20i17-22-u.pdf
Податковий кодекс України №2755 від 02 грудня 2010 року
Газета «Факти» №56 (3795) від 29 березня 2013 р. – с.10
e-mail: elena.gamuga@yandex.ru
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ ПОСЛУГ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Досвід західноєвропейських країн показує, що головна умова
успішної інтеграції — поступовість і послідовність у переході від
одного етапу до іншого. Поступове перетворення національних
господарств країн ЄС на єдину регіональну економіку та його
позитивні ефекти супроводжувалися територіальним розширенням
зони інтеграції. В результаті декількох розширень внутрішній ринок
ЄС став одним із найбільших у світі.
Для економіки ЄС торгівля послугами має надзвичайно важливе
значення. До початку 60-х років ХХст., коли тільки починала
розгортатися діяльність Європейського економічного співтовариства,
послуги становили вже більше 60% доданої вартості [1, с. 26].
Значна роль сфери послуг в економіці країн-членів дістала
віддзеркалення в Римському договорі про створення ЄЕС 1957 р.
Зокрема, в ст. 3, а також у розділі «Послуги» (ст. 59—67) говориться
про усунення протягом перехідного періоду перешкод щодо вільного
обміну послугами між державами-членами. Проте, на відміну від
розділу щодо торгівлі товарами, якій містить графік скасування
обмежень у внутрішньорегіональній торгівлі, розділ щодо послуг
зобов'язував учасників лише «розробити загальну програму
скасування наявних обмежень на свободу надання послуг у
Співтоваристві» і не вводити нових обмежень. При розробці етапів
лібералізації пріоритет слід було віддавати «тим послугам, які прямо
впливають на витрати виробництва або лібералізація яких сприяє
розвиткові торгівлі».
Фактично до середини 80-х років ХХст. сектор послуг у ЄС
залишався найменше інтегрованим. Однією з причин цього була
відсутність цілісної й докладно розробленої правової бази. Істотним
імпульсом інтенсифікації лібералізації сфери послуг стало ухвалення в
1987 р. Єдиного європейського акта, що передбачав створення до 1992
р. єдиного внутрішнього ринку ЄС, заснованого на «чотирьох
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свободах»: пересування товарів, капіталів, послуг і громадян [2].
Основні підходи до лібералізації ринку послуг сформульовані
Комісією ЄС у документі «Біла книга щодо завершення створення
Спільного ринку». Комісія закликала держави ЄС негайно вжити
заходів щодо відкриття всього ринку послуг: як традиційних
(банківські, страхові, транспортні), так і нових (телекомунікаційні,
інформаційні та ін.). При цьому вона виходила з того, що швидкий
розвиток ділових послуг може позитивно вплинути на розвиток
промисловості та торгівлі.
Загалом, як доводить європейська практика, потенційні вигоди
від інтеграції ринків послуг поділяються на дві категорії:
— ефект поліпшення добробуту громадян, пов'язаний зі
встановленням цін на рівні кращих виробників;
— тенденція до швидшого економічного зростання. Збільшення
продуктивності праці у секторі надання послуг у єврозоні було
незначним порівняно з міжнародним. Різниця є особливо помітною у
сфері бізнес-послуг. Інтеграція ринків послуг могла б стимулювати
зростання шляхом економії на масштабах виробництва, більш
ефективного використання конкурентних переваг та поліпшення
розміщення ресурсів.
Таким чином, на нашу думку, зростання випуску продукції в
межах ЄС може бути значним, якщо доступність послуг і накопичення
знань збільшуватимуться шляхом покращення регуляторної політики,
глибшої інтеграції ринків послуг та інтенсифікації процесу поширення
технологій.
1. Заблоцька Р. О. Єдиний ринок послуг в країнах Європейського Союзу /
Р. О. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – Вип. 66, ч. І.
– С. 24–29.
2. Зайцев В. Є. Тенденції та особливості розвитку посткризового світового ринку
послуг в умовах глобалізації / В.Є.Зайцев. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ/2011_2/Zaitcev.htm.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ВИТРАТ
ВИРОБНИЦТВА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У сучасних економічних умовах одним із найкращих варіантів
підвищення прибутковості суб’єктів господарювання є аналіз
поточних витрат та виявлення резервів їх економії. Важливе значення
відіграє за таких обставин дослідження методичних підходів до
аналізу витрат виробництва суб’єктів господарювання.
Кожне підприємство розробляє свою стратегію економії витрат
виходячи з особливостей свого функціонування. При цьому можуть
бути використані два шляхи підвищення ефективності використання
витрат виробництва та обігу.
Перший шлях – це шлях зниження собівартості за рахунок
пошуку та реалізації резервів скорочення витрат. Інструментом
пошуку є аналіз собівартості продукції. Підприємство, яке йде цим
шляхом, повинно визначати напрями пошуку резервів скорочення
витрат виробництва.[1]
Одним з перших кроків на шляху побудови ефективної системи
аналізу і оцінки витрат є вибір постатейної чи поелементної системи
калькуляції витрат. Наступним кроком можна назвати визначення
відхилення планових показників від фактичних. Також важливо
розглянути відхилення витрат на сировину та матеріали,
проаналізувати зміну адміністративних та збутових витрат. Третім
кроком є аналіз та оцінка собівартості за кожним окремо узятим видом
продукції, яка містить у собі усі складові формування ціни. Як
результат, є можливість виявити, яка питома вага кожного фактора
впливу і який з них є найсуттєвіший, або має необхідні резерви до
зменшення. Для характеристики змін собівартості продукції
використовують такий показник як витрати на 1 гривню товарної
продукції, який в свою чергу тісно пов’язаний з показником
рентабельності діяльності підприємства. В кінцевому підсумку
визначається рівень витрат, який притаманний саме цьому
підприємству.[2]
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Отже, за допомогою аналізу собівартості продукції,
визначається вплив кожного рівня витрат на фінансово-господарський
стан підприємства, робляться висновки, плануються резерви зниження
затрат.
Другий шлях – це шлях оптимізації витрат. Термін оптимізації
визначає вибір найліпшого варіанта витрат, оптимальне використання
наявних ресурсів. Реалізується такий шлях завдяки управлінню.[1]
Управління витратами – це цілеспрямована дія обліку,
планування та контролю витрат за певними критеріями. Основним
критерієм оптимізації витрат виступає спрямування їх до мінімуму,
при забезпеченні випуску якісної продукції.
В даному випадку одним із важливих напрямків є застосування
методу Парето, який дозволяє виділити запаси, які не приносять
великого прибутку, але і не є надто дорогими, проте є часто
затребуваними у виробництві. Парето-аналіз спирається на гіпотезу,
що 20 % елементів забезпечують 80 % результату. Використання
даного аналізу дає можливість виділити найбільш значимі фактори
впливу, і як результат дозволяє приймати рішення щодо контролю та
оптимізації втрат.
Отже, суб’єкти господарювання повинні слідкувати за
витратами, їхньою динамікою. Рівень витрат відбиває досягнення та
недоліки роботи підприємства. Тому управління витратами є
важливим аспектом у досягненні високих економічних результатів. А
кожне підприємство повинне обирати свої ефективні методичні
підходи до аналізу витрат виробництва залежно від специфіки свого
функціонування.
1. Остапчук М.В., Сердюк Л.В., Овсянникова Л.К. О-76 Система технологій.
Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 368 с., Розділ 5.6.
2. Гурко О. Шляхи вдосконалення аналізу та оцінки витрат підприємства/О.Гурко
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://viem.edu.ua/konf_V4_1/art.php?id=0116 .
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
Банкрутство підприємств в Україні є поширеним явищем
сьогодення. Світова економічна криза, нестабільність економічного і
політичного середовища в країні, недосконалість правового та
податкового законодавства призвели до збільшення кількості
неплатоспроможних підприємств, які прямують до банкрутства, а це
призводить до їх ліквідації.
Загалом банкрутство є регулятором ринкової економіки, основне
призначення якого полягає у «відсіюванні» неефективних,
неплатоспроможних та збиткових суб'єктів підприємницької
діяльності. З огляду на це, можна констатувати, що рівень банкрутства
в Україні є досить високим [1].
Актуальність проблеми банкрутства підприємств в Україні
особливо загострюється у зв'язку з кризовими явищами в економіці
країни як в цілому, так і на рівні кожного окремого підприємства.
Розробку методик і критеріїв прогнозування банкрутства подано в
роботах Альтмана Е., Аргенті Дж., Беєрмана К., Бівера У., Гайдака Й.,
Ковальова В., Ліс Р., Спрінгейт К., Стос Д., Таффлер Р., Тішоу Г.,
Фулмер Дж., які сформували основні методичні підходи та зробили їх
апробацію на різних підприємствах [2].
Активізація
наукових
досліджень
щодо
банкрутства
підприємства підтверджує наявність невирішених проблемних питань,
що потребують подальшого дослідження. Необхідно відмітити, що
недостатньо уваги приділяється визначенню основних проблем з
банкрутства підприємств на макроекономічному рівні.
Згідно із Законом України "Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011 банкрутство визнана господарським судом неспроможність боржника відновити
свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової
угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному Законом,
грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування
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ліквідаційної процедури. Банкрутство є складним процесом, який
може бути охарактеризований з різних сторін: юридичної,
управлінської, організаційної, фінансової, обліково-аналітичної тощо
[3].
Фактори, які є передумовою банкрутства підприємств можна
згрупувати на зовнішні по відношенню до підприємства (економічні,
політичні, демографічні, посилення міжнародної конкуренції, НТП,
банкрутство боржників), на які воно не має можливості впливати або
цей вплив дуже слабкий, та внутрішні (зростання дебіторської
заборгованості, дефіцит власних оборотних коштів, неефективність
фінансових вкладень, відсутність договірної дисципліни тощо), які
безпосередньо залежать від організації роботи на самому підприємстві
[4].
Для того,щоб зменшити вплив цих факторів, на підприємстві
повинно функціонувати антикризове управління. Антикризове
управління є спеціальним, постійно організованим управлінням, що
націлене на оперативне виявлення ознак кризового стану та створення
відповідних передумов своєчасного подолання з метою відновлення
життєздатності окремого підприємства, недопущення виникнення
ситуації його банкрутства [5].
Вивчення практики розробки антикризових заходів показало, що
сьогодні підприємства надають перевагу розробленню захисної
стратегії, яка, за загальним визнанням, характеризується згортанням
діяльності, а наступальні стратегії діяльності підприємств (стратегії
розвитку) знаходяться в стадії вичікування, що характеризується
глибоким вивченням можливостей скорочення витрат і пошуками
інноваційних підходів до організації технологій виробництва та
реалізації продукції на засадах випередження попиту. Тільки за
рахунок випуску продукції, яка випереджає сучасний попит,
підприємство може залишитися «на плаву» і навіть розвиватися в
кризових умовах [6].
Під загрозою банкрутства в Україні перебувають у переважній
більшості малі та середні підприємства, а стабільність розвитку
ринкової економіки, як відомо, залежить від ефективності
функціонування в країні малого та середнього бізнесу. В Україні
спостерігається стабільна тенденція до підвищення ролі малого
підприємництва в економіці. Як показує практика, в Україні жодне
велике збиткове підприємство зі значними обсягами простроченої
56

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

заборгованості досі не збанкрутувало: процедура банкрутства
застосовується переважно до малих приватних підприємств у сфері
торгівлі, що є негативним не лише для збанкрутілих підприємств, але
й для їх кредиторів, партнерів, працівників, держави та економіки в
цілому. У зв'язку з цим держава втрачає платників податків,
працівники - робочі місця, і кредитори не отримують у повному обсязі
повернення своїх коштів. Однією з причин такого стану є
неврегульованість законодавства [1].
За даними Державної служби статистики України, кількість
збиткових промислових підприємств в Україні за січень-червень 2013
року збільшилася порівняно з відповідним періодом минулого року з
44,8% до 45,1%. Також за даними Держстату відомо, що кількість
збиткових підприємств у відсотках до загальної кількості збільшилася
порівняно з показниками 2012 року з 41,4% до 42,2% [7].
Виходячи зі статистичних даних, слід зазначити, що сучасний
стан підприємницьких структур України характеризується: швидким
вимиванням оборотних коштів через неможливість отримання
короткострокових кредитів на оптимізацію поточної діяльності, а
також замороженням програм розвитку; масовими порушеннями
платіжних зобов’язань; скороченням обсягів виробництва через
зменшення попиту зовнішніх та внутрішніх ринків; масовими
звільненнями або відпустками за власний рахунок працівників,
скороченням робочих змін з 2–3 до однієї, переходом на неповний
робочий день та ін. [8].
З метою подолання банкрутства треба зменшити податковий
тиск на підприємства, що сприятиме зменшенню витрат підприємств,
та збереженню власного капіталу.
Ще одним чинником подолання банкрутства є полегшення
процедур банкрутства.
Завдяки світовому досвіду бачимо, що розробка та реалізація
стратегій діяльності підприємства в умовах кризових ситуацій
дозволяє керівнику постійно стежити за ситуацією і мислити
перспективно, що дає змогу безболісно пережити ситуацію, що
виникла.
Однак вивчення технологій антикризового управління залежить
від уміння керівництва організовувати, виявляти причини кризи,
циклічність їх походження, а також добре розбиратися в їх видових
особливостях, так як кризи і причини, що їх породжують, можуть бути
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різними. Оскільки передумови виникнення кризи існують на всіх
стадіях життєдіяльності підприємства, це означає, що система
управління підприємством має обов’язково містити систему
антикризового управління [2].
1. Троц І.В., Актуальні питання проблеми банкрутства в Україні // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/trots-iv-aktualni-pitannya-problemibankrutstva-pidpriemstv-v-ukrayini.
2. Степанова Т.О., Субрись О.В., Щербова А.І. // VI Міжнародна науково–практична
конференція «Донбас - 2020: перспективи розвитку очима молодих вчених» (24-26
квітня
2012
року)
//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://masters.donntu.edu.ua/2012/iem/shcherbova/library/article1.htm
3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011 р.
4. Іванілов О. С. Економіка підприємства. // К.: Центр учбової літератури, 2009. – 693
с.
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8. Мних Є. В., Ференц І. Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. // Львів: "Армія
України", 2000. – 240 с.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ
ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Політика оподаткування прибутку, що сьогодні проводиться в
Україні, має низку істотних вад, через що не змогла стати надійним
джерелом прогресивних починань незалежної держави. Нинішній
системі прибуткового оподаткування притаманні такі проблеми:
наявність двох паралельних обліків – бухгалтерського та податкового:
взаємозв’язок бухгалтерського обліку з нормами податкового
законодавства є однією з найважливіших бухгалтерських проблем
сьогодення, котра вже декілька років обговорюється обліковцями;
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безсистемне, необґрунтоване надання пільг. Надання економічно
необґрунтованих пільг в оподаткуванні не можна назвати
ефективними стимулами чи регуляторами підприємницької
діяльності.
Податок на прибуток підприємств – це прямий податок, який
сплачують підприємства з прибутку. Об’єкт визначається шляхом
зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих
товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат
звітного податкового періоду.
За допомогою податку на прибуток можна регулювати напрями
розподілу прибутку (накопичення чи споживання), методи
фінансування інвестицій (самофінансування, залучені чи позичкові
засоби), розподіл трудових і матеріальних ресурсів між окремими
сферами господарської діяльності, розподіл і перерозподіл ВВП,
темпи економічного зростання на макрорівні.
Податок на прибуток, який справляється в Україні, має велике
фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в
економічно розвинутих країнах.
Також податок на прибуток
підприємств має широкі можливості для регулювання і стимулювання
підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватися як
завдяки диференціації ставок оподаткування за різними видами
діяльності, так і завдяки наданню пільг у виробництві пріоритетних
товарів. Але в нашій країні можливості щодо використання податку на
прибуток як регулюючого фактора дещо обмежено його великим
бюджетним значенням, внаслідок чого і застосовується єдина ставка
податку на прибуток підприємств.
З прийняттям Податкового кодексу України, механізм
оподаткування податку на прибуток зазнав суттєвих змін [2].
Насамперед, позитивним є те, що з кожним роком ставка податку
поступово зменшується. У 2010 році ця ставка була 25%, у 2011 –
23%, у 2012 – 21%, у 2013 – 19%, а у 2014 ставка становитиме 16%.
Податок на прибуток посідає друге місце після ПДВ за
значущістю в доходах Державного бюджету України. На рис.1
зображено динаміку надходжень податку на прибуток підприємств до
Державного бюджету України за 2007-2012 рр.
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Рис.1. Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств
до Державного бюджету України за 2007-2012 рр. [3].
Як видно з рис.1, доходи державного бюджету (в тому числі
податкові надходження до яких належить і податок на прибуток) в
2007 р. суттєво знизились в наслідок посилення світової фінансової
кризи. Та вже починаючи з 2009 р. надходження до Державного
бюджету мають тенденцію до зростання. Це пов’язано зі збільшенням
податкових надходжень до бюджету, в тому числі податку на
прибуток.
Для України дуже важливим на сьогодні є вдосконалення
податку на прибуток підприємств. Одним з етапів такого
вдосконалення було прийняття Податкового Кодексу. Проте він не
вирішив всіх проблем даного податку, тому наступним кроком ми
вбачаємо прийняття поступових змін до Кодексу, які будуть
передбачати: скасування податкового обліку і використання
бухгалтерського; запровадження інвестиційного податкового кредиту
з податку на прибуток підприємств для суб'єктів господарювання які
інвестують кошти в суспільно важливі сфери економіки; підвищення
стабільності і прозорості податкового законодавства; постійний
моніторинг податкових ризиків та факторів ризику; активне введення
в дію системи електронної звітності.
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Поступове запровадження зазначених заходів дозволить
вирішити зазначені проблеми та значно вдосконалити систему
оподаткування прибутку в Україні.
1. Довгалюк В.І. Податкова система: навч. пос. / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Єрмоленко. –
Київ: „Центр учбової літератури", 2007. – 360 с.
2. Плугатар О.А. Проблеми та шляхи реформування податку на прибуток /
О. А. Плугатар, Т. О. Кравченко // Економічний простір. – 2009. – №12. - С. 138143.
3. Державна казначейська служба України [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://treasury.gov.ua
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших
напрямків розвитку підприємництва. Під зовнішньоекономічною
діяльністю розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності , що
побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на
території України, так і за її межами [1,с.6].
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства ґрунтується на
можливості одержання економічних вигод виходячи з переваг
міжнародного поділу праці, міжнародних ділових відносин. Це
пов'язано з тим, що виробництво певного товару, його збут або
надання певного виду послуг в іншій країні має більше переваг, ніж
така діяльність всередині країни. Таким чином, ЗЕД здійснюється в тій
країні і з тими партнерами, які є найвигіднішими.
Організація ЗЕД - дуже складна і клопітка робота. Вона вимагає
уважного опрацювання таких питань як кон`юнктура ринку,
потенціальні покупці і продавці, встановлення ділових контактів з
ними, проведених переговорів, підписання угод і т.д. Тому, для
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ефективного керівництва ЗЕД на рівні підприємства, необхідна
адекватна до умов його роботи структура управління.
На будь-якому підприємстві є системи, які управляють і якими
управляють. До першої відносяться органи, служби, апарат
управління. До іншої - виробничі підрозділи (цехи, участки, відділи).
Організаційно-виробнича структура відображає побудову
системи, якою управляють, структура управління - системи, яка
управляє, а організаційна структура підприємства - побудову і
взаємозв'язок обидвох даних систем [2, с.96].
Організаційна структура управління ЗЕД визначається тією
метою і завданнями, які вона покликана вирішувати. ЇЇ мета максимізація прибутку на довготривалий період за рахунок ефективної
участі в міжнародному підприємництві. Організаційна структура
управління ЗЕД, як і внутріфірмового управління, повинна постійно
розвиватися і вдосконалюватися, пристосовуватися до змін у
зовнішньому середовищі і сфері управління. Її форми і методи не
можуть залишатися незмінними.
Організувавши вихід на іноземні ринки, підприємство може
значно підвищити ефективність ЗЕД. Однак при цьому необхідно
добре знати умови діяльності в даній країні, її закони. На основі
дослідження, оцінки й вибору іноземних ринків, повинна розроблятися
товарна, цінова, збуту та інші види політики, тобто заходи
маркетингового комплексу, що входять в стратегічну маркетингову
програму.
Підприємства, розпочинаючи ведення ЗЕД, повинні з увагою
поставитися до такого питання, як вибір партнерів на світовому ринку.
Адже успішність бізнесу багато в чому буде залежати не лише від
здібностей самого підприємства вести експортно – імпортні операції, а
й від ділових зв’язків з іноземними контрагентами. Дуже важливо
визначити країну, в яку найбільш вигідно експортувати чи з якої
найбільш вигідно імпортувати товар (послуги) [3].
Крім економічних критеріїв, важливо враховувати й характер
торгово - політичних відносин з даною країною. Перевага повинна
надаватись тій, з якою налагоджені нормальні ділові відносини,
підтверджені договірно-правовою основою.
Серед основних можливих заходів по удосконаленню організації
ЗЕД на підприємствах можна виділити наступні: створення окремого
структурного підрозділу, що відповідав би за успішність ведення ЗЕД
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на підприємстві, маркетингові дослідження нових ринків за умови
виходу на них, вибір партнерів для ведення зовнішньоекономічної
діяльності шляхом збору необхідної інформації про них.
Втілення в життя вищезапропонованих заходів, без сумніву
значно покращить якість роботи підприємства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності.
1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств / За ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової,
І.Ю. Сіваченка – Київ : Центр навчальної літератури , 2006. – 792 с.
2. Мазаракі А.А. Міжнародний маркетинг / А.А. Мазаракі: підручник – К.: Київ
держ.торг. -екон. ун-т, 2003. – 306 с.
3. Кириченко О. А. Менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi: Пiдручник. - 2-ге
вид., перероб. і доп. [текст] – К.: Знання, 2008 – 386 с.
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СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Сьогодні глобалізація стала однією з найбільш впливових сил,
які визначають подальший хід розвитку нашої планети в цілому,
оскільки ХХІ століття знаменується тим, що значно посилилася
взаємозалежність країн, включаючи економіку, соціальну сферу,
екологію, культуру тощо.
Глобалізація як процес виник не в останні десятиліття. Сам
термін «глобалізація» з’явився понад 400 років тому, але поширення
його використання почалося в середині минулого століття. Це
об’єктивний, необхідний процес, який супроводжує людство протягом
його історії. Водночас це процес суспільний, який відбувається в
діяльності та взаємовідносинах індивідів, різних соціальних груп і
прошарків, націй і цивілізацій. Він пов’язаний безпосередньо з їх
цілями та інтересами.
Отже, глобалізація – це сукупність економічних, соціальних,
технологічних, політичних і культурних явищ та процесів,
спричинених змінами у світовому виробництві, споживанні й торгівлі.
Це також інтенсифікація всесвітніх суспільних зв’язків, які охоплюють
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найвіддаленіші куточки земної кулі і події, що трапляються в одному
місці, впливаючи на ситуацію в іншому.
Безсумнівно, глобалізація містить як позитивні, так і негативні
аспекти. Її позитивний вплив пов’язаний з ефектом конкуренції, до
якої вона неминуче призводить, а негативний – з потенційними
конфліктами, якими вона загрожує.
Як зауважує М. Делягін, один з перших у Росії дослідників
феномена глобалізації, глобалізація характеризується такими рисами,
як «руйнування адміністративних бар’єрів між країнами, планетарне
об’єднання регіональних фінансових ринків, поширення фінансових
потоків, конкуренції, інформації й технологій по всьому світу. Найважливішою рисою глобалізації, на його думку, є формування в
масштабах усього світу не просто фінансового або інформаційного
ринку, а фінансово-інформаційного простору, в якому у все більшій
мірі здійснюється не тільки комерційна, але й вся діяльність людства»
[1, c. 231].
Відомий російський філософ О.Панарін визначає глобалізацію як
«процес ослаблення традиційних територіальних, соціокультурних і
державно-політичних
бар’єрів,
становлення
неупорядкованих
зовнішніх впливів і нової системи міжнародної взаємодії й
взаємозалежності» [2, c. 300].
Однак на сьогоднішній день немає загальновизнаної концепції
глобалізації. У різних регіонах, суспільствах, наукових дисциплінах
цей термін має свій специфічний зміст.
Глобалізація сьогодні означає новий етап інтеграційних процесів
у світі і призводить до втягування більшої частини людства в єдину
відкриту систему фінансово-економічних, суспільно-політичних і
культурних зв’язків на основі новітніх засобів інформатики і
телекомунікацій.
Підсумовуючи все вищезазначене, можна вести мову про те, що
сьогодні глобалізація багатьом здається дуже привабливою і
всеохоплюючою, однак поки що вона перебуває в початковій стадії і
передбачити всі її наслідки дуже складно. Але вже окреслилися деякі
перші результати цієї нової системи світового устрою. Можна сказати,
що її вплив на соціально-економічні процеси і становище в окремих
країнах і регіонах є неоднозначним. До позитивних рис глобалізації
слід віднести зростання контактів і зв’язків між народами в сфері
економіки; торгівлі, технології та культури.
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1. Делягин М. Мировой кризис. Общая теория глобализации / Михаил Делягин. – М.:
ИНФРА-М, 2003. – 333 с.
2. Панарин А.С. Искушение глобализмом / Александр Сергеевич Панарин. – М.:
Эксмо-Пресс, 2002. – 416 с.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ОФШОРНИХ ЗОН
В умовах посткризового періоду уряд України знаходиться в
активних пошуках загальнодержавної програми, яка б змогла зрушити
національну економіку з «мертвої точки». Під час реформування
економіки країни у ринкову перед державою було поставлено питання
швидкої заміни господарської структури, розвитку пріоритетних
галузей, а саме: АПК, надбання передового науково-технічного
досвіду тощо. Ці завдання не можливо вирішити без інтеграції
національної економіки у світове господарство через використання
нових форм співпраці із закордонними партнерами. З метою залучення
іноземого капіталу в регіони, де слабо розвинута економіка, частіше
всього створюється офшорна зона.
Як відомо, термін "офшор" (з англ. "Offshore" — "поза межами")
означає, що законодавство країни, яка потрапляє до цього розряду,
дозволяє повністю або частково звільнити від податків компанії, які
належать іноземним особам [1]. Слід зауважити, що оподатковується
діяльність фірми, яка ведеться тільки на території такої держави, а все
інше — поза оподаткуванням.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про
перелік офшорних зон" [2] затвердженоновий список офшорних зон.
До переліку внесено 37 офшорних зон, до яких належать: Британські
залежні території (Острів Джерсе, ОстрівГернсі, ОстрівОлдерні,
ОстрівМін), Центральна Америка (Беліз, Панама), Ближній Схід
(Бахрейн), Карибський регіон (Аруба, Ангілья, Антігуа і Багамські
Острови, Барбуда, Бермудські острови, Барбадос, Британські острови і
Віргінські острови (США), Гренада, Монтсеррат, Кайманові острови,
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Антільські острови і Нідерландські, Пуерто-Ріко, Гренадіни- СентВінсент, Сент-Кітс, Сент-Люсия, Невіс, СпівдружністьДомініки,
Кайкос і Теркс), Європа (Монако, Андорра, Гібралтар),
Тихоокеанський регіон (Науру, Вануату, Ніує, Маршальські острови,
Самоа, Острови Кука), Африка (Сейшельські і Острови Ліберія),
Південна Азія (Мальдівська Республіка).
Функціонування офшорних зон неможливе без створення в них
офшорних компаній, під якими розуміють будь-яку форму ведення
бізнесу, що отримала офшорний статус. Офшорна компанія може
отримати пільги тільки у разі володіння нею іноземцями, а прибуток
повинен вилучатися за межами юрисдикції, де компанія зареєстрована.
Офшорній компанії заборонено вести підприємницьку діяльність у
країні реєстрації, тому що в іншому випадку держава поставила би в
нерівні умови місцеві фірм, порівняно з офшорними, які мають
податкові пільги.
Створюючи офшорні компанії, власники можуть отримати
наступні переваги: низькі ставки податків, відсутність контролю над
обміном валют, можливість вільного використання валюти, рахунки в
банках у різних валютах, недорога банківська система, прибуток у
твердій валюті, володіння нерухомістю за кордоном тощо.
Поряд із численними перевагами виникає низка очевидних
недоліків створення офшорних компаній для економіки країни, а саме:
створення передумов для відтоку капіталу, підтримка тіньового
сектору економіки, скорочення зайнятості в країнах- донорах,
отримання
по
законкурентних
переваг
компаніями,
які
використовують офшори, негативний вплив на соціально-економічну
ситуацію в країнах-донорах, пов'язаний з ухиленням від
оподаткування, несправедливі податкові умови та інші [3].
Офшорні схеми розроблені на основі використання
можливостей, що надаються укладеними угодами про уникнення
подвійного оподаткування. Офшорні операції дедалі частіше
спираються не тільки на договори купівлі-продажу, але й на лізингові,
комісійні, трастові, страхові та інші форми комерційних операцій. В
Україні офшорним зонами можна також назвати вільні економічні
зони, за допомогою яких досягається відкритість економіки нашої
держави і стимулюється міжнародне економічне співробітництво за
рахунок залучення іноземних інвестицій.
Привабливість офшору пояснюється актуальними на сьогодні
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обставинами: нестабільністю фінансових інститутів України та
високим рівнем ризику. Компанії є більше захищеними, оскільки вони
працюють, як правило, зісталою твердою валютою і функціонують на
стабільному фінансовому ринку, що робить їх гарантами захисту
інтересів клієнтів, оскільки, в іншому випадку, вони можуть зазнати
збитків від форс- мажорних обставин. В Україні більшість ВЕЗ стали
створювати у межах адміністративних одиниць. Управління такими
зонами, крім спеціальностворених адміністрацій, здійснюють ще й
місцеві органи влади, що значно ускладнює цей процес і дає
можливість ведення непрозорого управління.
Таким чином, у процесі забезпечення умов, необхідних для
економічного розвитку країни, формування офшорних зон має
неоднозначні наслідки. Так, позитивний вплив полягає у можливості
активізування підприємництва і залученні інвестиційних ресурсів у
економічно нерозвинуті регіони, а негативний - в узаконенні
механізмів уникнення суб'єктами підприємництва сплати податків.
1. Босак А.О., Григор'єв О.Ю., Дарміць Р.З., Скибінський О.С., Чернобай Л.І.
Навчальнийпосібник
"Міжнароднаекономіка:
прикладний
аспект"
Національнийуніверситет "Львівськаполітехніка". Львів, 2006. - 145 с.
2. Розпорядження КМУ «Про перелікофшорних зон» від 23.02.2011 № 77-р (із
змінами, внесенимизгідно з Розпорядженнями КМУ N 82-р (82-2005-р) від
01.04.2005, N 44-р ( 44-2006-р ) від 01.02.2006)
3. Москаленко, Н.В. Проблеми, зумовленіфункціонуваннямофшорнихюрисдикцій, та
шляхи їхрозв'язання / Н.В. Москаленко // АктуальніПроблемиЕкономіки : журнал . 2009 . - №10.
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ФІНАНСОВА ТА ОПЕРАЦІЙНА ОРЕНДА: ПОРІВНЯЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА П(С)БО 14 ТА МСБО 17
Важливим моментом на сучасному етапі розвитку економіки є
пожвавлений процес інтеграції економічних процесів, що призводить
до уніфікації регулювання господарської діяльності підприємств.
Яскравим прикладом є запровадження Міжнародних стандартів
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бухгалтерського обліку та закріплення їх обов’язкового використання
рядом українських підприємств. Таким чином на теренах
бухгалтерського обліку існує два нормативних документа, які
регулюють облікове відображення операцій фінансової та операційної
оренди, а саме національне – П(с)БО 14 «Оренда» та міжнародне –
МСБО 17 «Оренда».
Виявлення та аналіз відмінностей у положеннях даних
нормативів необхідно для удосконалення та запровадження їх у
національних стандартах, що дозволить наблизити облік до вимог
міжнародних стандартів. Варто зазначити, що дані стандарти
оперують таким поняттям як оренда, але їх можна застосовувати і до
лізингу.
Структура побудови нормативних актів є ідентична, окрім того,
що у МСБО 17 виділяється класифікація оренди, відповідно до якої
розподіляється викладення матеріалу у самому документі щодо
облікового відображення.
Стосовно порівняння змістовного наповнення, то існують деякі
розбіжності, але здебільшого вони стосуються трактування понять та
їх наповнення. У П(С)БО 14 відсутні поняття: «валові інвестиції в
оренду» та «чисті інвестиції в оренду», які містяться у МСБО 17.
Відповідно до цього валові інвестиції в оренду та чисті інвестиції в
оренду не мають відображення в обліку за П(С)БО.
Якщо детальніше розглянути дані поняття, а саме їх сутність та
складові, то можна відмітити наявність аналогічних визначень у
національному положенні. Тобто під чистими інвестиціями в оренду
згідно МСБО 17 необхідно розуміти валові інвестиції в оренду,
дисконтовані за відсотковою ставкою, припустимою при оренді. До
валових інвестицій необхідно включати мінімальні орендні платежі,
які підлягають отриманню орендодавцем за угодою про фінансову
оренду та будь-яку негарантовану ліквідаційну вартість, нараховану
орендодавцю.
У П(С)БО 14 складові вище наведеного поняття необхідні для
розрахунку вартості наданого у фінансову оренду об’єкту, який
орендодавець відображає в бухгалтерському обліку. Отже, відмінність
полягає у термінології, що використовується.
У МСБО 17 «припустима ставка відсотка при оренді» означає
ставку дисконту, яка на початку строку оренди використовується для
визначення справедливої вартості активу, зданого в оренду та будь68
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яких первісних прямих витрат орендодавця. У П(С)БО 14 таке поняття
як «припустима ставка відсотку» (у зв’язку із ставкою дисконтування)
не розкрите. Поняття «ставка відсотка на можливі позики орендаря»,
яка також може використовуватися як ставка дисконтування, у
П(С)БО 14 має інший зміст, що полягає у визначенні його як ставка
відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду. Про
зв’язок ставки відсотка на можливі позики із ставкою дисконтування
не згадується.
Таким чином, на даному етапі зближення національних
стандартів обліку та міжнародних можна говорити про значну
наближеність, але існують ще деякі відхилення, що відрізняють
облікове відображення орендних операцій. Яскравим прикладом є
облік первісних прямих витрат, які за МСБО 17 можуть збільшувати
вартість орендованого об’єкта, а за П(С)БО 14 тільки відносяться до
витрат діяльності.
Суттєвою є відмінність у використанні термінології для опису
порядку обліку операцій оренди. Національне положення для
роз’яснення деяких пунктів не використовує узагальнені терміни, а,
навпаки, більш детально їх описує. Крім того, існують терміни, які
тлумачаться або звучать по-різному.
Отже, можна зазначити, що нормативне регулювання обліку
оренди за національними стандартами є не достатньо наближеним до
міжнародних. Основним завданням є, в першу чергу, формування
однакової термінології для забезпечення однозначного тлумачення
положень та зменшення відмінностей у методології обліку.
УДК: 336.012.23
Данилюк А., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Баула О.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МАЙБУТНЄ ЕНЕРГЕТИКИ ЗА АЛЬТЕРНАТИВНИМИ
ДЖЕРЕЛАМИ ЕНЕРГЕТИКИ
В теперішній час можна спостерігати значний інтерес вчених
різних країн до дослідження та використання альтернативних джерел
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енергії. Насамперед це пов’язано з великою необхідністю охорони
навколишнього середовища.
Рушійною силою цього процесу являються виникаючі зміни в
енергетичній
політиці країн із структурою перебудови паливноенергетичного комплексу,пов’язаною з екологічним станом, який
виникає в наш час як перехід на енергозберігаючі та
ресурсозберігаючі технології в енергетиці, так і в промисловості та
житловому комплексі.
Питання екології все більше і більше впливають на наше життя.
Як відомо, здоров’я людини на 20% залежить від екології, а це
більше, ніж від рівня розвитку медицини. Сучасні найбільш
використовувані джерела електроенергії - це гідро -, тепло - і атомні
електростанції. Але вони не екологічні.
У зв'язку із зазначеними та іншими чинниками, проблема
використання нетрадиційних відновлювальних енергетичних ресурсів
(сонячна, вітрова, геотермальна енергія, енергія відходів, поряд із
впровадженням енергозберігаючих технологій)
стає дедалі
актуальною і потребує швидкого розв'язання. Енергія сонячної
радіації може бути перетворена в постійний електричний струм за
допомогою сонячних батарей, які мають малу масу, відрізняються
простотою обслуговування, ефективним використанням як прямої,
так і розсіяної сонячної радіації. Енергію вітру можна
використовувати для безпосереднього вироблення механічної або
теплової енергії (вітротеплові, вітронасосні, вітрокомпресорні,
мірошницькі та інші системи); для задоволення потреб в
електроенергії малих підприємств, фірм, станцій і т. п. [1, c.18].
Використання енергії сонця, вітру та низько потенційних
енергетичних ресурсів потребує встановлення дорогого і складного
обладнання. Враховуючи, що Україна - аграрна країна, значну
кількість енергії можна отримати шляхом розкладу, насамперед,
органічних відходів з одержанням біогазу (метану) та добрив.
Використання процесу анаеробного бродіння, як джерела
альтернативного енергозабезпечення, дає змогу вирішити не тільки
цю проблему, а й соціальну, агрономічну та збереження
навколишнього середовища. Так, при згоранні кожного кілограма
сухої деревини виділяється близько 20000 Дж теплоти. Теплота
згорання бурого вугілля дорівнює приблизно 13000 кДж/кг, антрациту
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- 25000 кДж/кг, нафти й нафтопродуктів - 42000 кДж/кг, природного
газу (метану) - 45000 кДж/кг, а найвищу теплоту згорання має водень
- 120000 кДж/кг [6, c.25].
До
сучасних
напрямів
виробництва
нетрадиційних
відновлювальних джерел енергій можна віднести використання:
1. сонячної енергії для систем теплопостачання за допомогою
колекторів і систем сонячного опалення;
2. геотермальної води для теплопостачання;
3. теплових насосів малої та середньої потужності для
теплопостачання окремих будинків і утилізації теплових викидів, а
великої потужності - в теплонасосних станціях для заміни малих і
середніх котелень;
4. біодизельного палива з ріпаку та соняшника;
5. органічних відходів для отримання біогазу (метану) як
палива та екологічно чистих добрив [3, c.34].
Аналіз альтернативних джерел енергії свідчить, що
найперспективнішим напрямком нетрадиційної енергетики може бути
використання енергії Сонця. Цьому сприяє географічне розташування
нашої країни. Так, щорічно на територію України надходить від 3860
МДж/м2 енергії сонячного випромінювання на півночі і до 4990
МДж/м2 на північному заході і півдні. Середньорічна кількість годин
сонячного світла становить понад 2300 год. [5]. Вітер також можна
розглядати як одне з перспективних джерел енергії, здатне замінити
традиційні джерела. Вироблення електроенергії за допомогою вітру
має ряд таких переваг:
6. екологічно чисте джерело енергії без шкідливих відходів;
7. економія дефіцитних дорогоцінних видів палив;
8. доступність;
9. практична невичерпність.
Достатня
конкурентоспроможність
вітроенергетичних
установок (ВЕУ), порівняно із традиційними видами електроенергії,
може бути забезпечена за скорочення вартості вітроенергетичних
установок приблизно у два рази й підвищення їхньої надійності (у 3-5
раз).
Важливим завданням сьогодення є створення сучасних
вітроенергетичних установок. Сумарну кінетичну енергію вітру
оцінюють у 2,43-1015 кВт/год, що в 5 раз перевищує сучасне світове її
споживання.
Особливий
інтерес
при
використанні
цих
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вітроенергетичних ресурсів є розробка і впровадження новітніх
вітродизельних генераторних систем та тихохідних вітрових
генераторів для автономного енергопостачання. Потужність
вітроенергетичних агрегатів для індивідуальних споживачів може
становити 4,5 кВт, а для фермерських господарств й колективного
користування - 10 кВт. В Україні передбачається будівництво
вітроенергетичних установ загальною потужністю 500 МВт [5, c.28].
Перспективним нетрадиційним джерелом енергії є застосування
аналога природного газу - біогазу, що одержується в результаті
бродіння органічних відходів. Використання біогазу (метану)
дозволить частково вирішити енергетичну проблему, покращити
екологічний стан регіонів України та отримувати біодобрива з
підвищеним вмістом гумусу.
Заслуговують на поширення, як одного з альтернативних
джерел енергії, біогазові технології і процеси переробки відходів. Так,
з однієї тонни сухих органічних речовин [1] метанові бактерії можуть
виробляти 200-600 м3 біогазу, енергоємність якого (1 м3) становить
22-25 мкДж, що еквівалентно 0,5 кг бензину або 0,77 кг умовного
палива чи 5-6 кВт/год. електроенергії. У приватних господарствах
щодня можна зібрати до 100 кг гною, у якому вміст сухих органічних
речовин досягає 8-10 кг. Із цих відходів можна одержувати 1,5-2,5 кг
бензину або 18-30 кВт/год електроенергії [2, c.53].
Впровадження сучасних біогазових технологій і процесів дасть
змогу розв'язувати такі проблеми:
10. енергетичну - отримання біогазу(метану), який доцільно
використовувати на ТЕС;
11. агрономічну - отримання екологічно чистих та ефективних
органічних добрив, що здатні значно підвищувати врожайність ґрунту
й сприяти вирощуванню екологічно чистих продуктів харчування;
12. соціальну - поліпшення умов праці та побуту, особливо
мешканців сільської місцевості;
13. екологічну - знешкодження негативного впливу органічних
відходів при їх збереженні та застосуванні.
Біогазові технології і процеси можна використовувати як у
сільському (фермерському) господарстві, так і на тваринницьких
фермах, а також на каналізаційних мережах очищення побутових та
виробничих стічних вод [4, c.56].
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При прогнозуванні енергетичного потенціалу відходів, слід
враховувати, що:
14. джерелом енергії може бути, насамперед, органічна частина
відходів - продукти біологічного походження, так як 70 % від
загальної кількості господарських і міських відходів є горючі
матеріали;
15. для одержання енергії може бути залучена лише частина
горючих відходів через їх нерівномірний розподіл;
16. необхідні уточнені дані про швидкість накопичення
господарських і міських відходів;
17. деякі горючі відходи, які придатні для використання як
джерела енергії, можуть мати більш ефективніше застосування;
18. відходи паперової промисловості можуть бути залучені для
виготовлення паперу нижчого ґатунку;
19. перегній може бути використаний для покращання якості
ґрунту з метою збільшення урожаю тощо [3, c.65].
Таким
чином,
подальший
розвиток
альтернативних
відновлювальних джерел енергії в Україні може здійснюватись в
таких напрямках:
20. створення біологічно чистого біопалива з відходів
різноманітних виробництв (солома, тирса, деревина, качани
кукурудзи), які за питомою теплотою згорання близькі до природного
газу чи кам'яного вугілля;
21. використання вторинних енергоносіїв (відходів горючих
газів) промислових підприємств (металургійної і хімічної галузі та
метану вугільних родовищ);
22. відновлення
електрогенерувальних
установок
малої
гідроенергетики;
23. впровадження інноваційних конструкцій вітрових агрегатів
для мережної й автономної вітроенергетики, адаптованих до вітрових
умов України;
24. впровадження теплових насосів і систем геотермальної
енергетики;
25. створення новітніх технологій і процесів прямої регенерації
енергії з органічних відходів та високоефективних й екологічно
безпечних електростанцій різної потужності, що дасть змогу
зменшити на 30-50 % споживання природного газу у виробництві
енергії.
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Конкурентоспроможність являє собою здатність підприємств
виготовляти і реалізовувати на споживчому ринку товари, які за ціною
і якістю більш привабливі, ніж товари конкурентів. Підприємства
досліджують конкурентів та умови конкуренції в галузі з метою
визначення, в чому його переваги і недоліки перед конкурентами.
Після цього робить висновки і формує власну конкурентну стратегію.
Варто зазначити, що оцінка конкурентоспроможності є відносним
показником оскільки вона розраховується відносно потенційних
конкурентів і є індивідуальною для кожного окремого підприємства.
Великий різновид існуючих в сучасній економіці методичних
підходів до дослідження конкурентоспроможності підприємства
зумовлює і множинність використовуваних методів її оцінки. Дане
питання досліджували багато вчених, проте вважаю за доцільне
відобразити точку зору Зламанюка Т. В. [1, с. 158-162]. Цей автор
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узагальнюючи методи визначення та оцінки конкурентоспроможності
підприємства, об’єднує їх в наступні групи:
1. Методи, що засновані на аналізі порівняльних переваг.
2. Методи, що базуються на теорії рівноваги фірми і галузі.
3. Методи, що побудовані на основі теорії ефективної
конкуренції.
4. Методи, що засновані на теорії якості товару.
5. Матричні методи оцінки конкурентоспроможності.
6. Інтегральний метод.
7. Метод, що заснований на теорії мультиплікатора.
8. Метод визначення позиції в конкуренції з точки зору
стратегічного потенціалу підприємства.
9. Методи, що засновані на порівнянні з еталоном.
Одним із важливих питань при побудові системи оцінки є
питання вибору підходу, на якому вона базуватиметься. Автори у
своїх роботах виділяють різну кількість підходів до оцінювання
конкурентоспроможності (КС) підприємства:
1. Системний – КС розглядається як цілісна система взаємодії із
зовнішнім середовищем.
2. Процесний – КС підприємства формується в процесі
створення споживчої цінності.
3. Функціональний – визначає КС на основі оцінки сукупності
видів діяльності спрямованих на забезпечення конкурентних переваг.
4. Логічний – встановлення набору показників оцінки КС та їх
вагових коефіцієнтів на основі логічного аналізу.
5. Ситуаційний – оцінка КС здійснюється для ряду визначених
ситуацій на основі аналізу окремих факторів, які ідентифікують
конкретну ситуацію.
6. Структурний – визначає КС виходячи з прогресивних норм
заданих досконалою технологією, організацією виробництва загалом і
окремих структурних елементів.
7. Ресурсний – відображає ефективність використання ресурсів,
їх продуктивність.
8. Якісний – оцінка КС продукції як інтегрального результату дії
таких чинників як: продукт, ціна , канали збуту, персонал.
Кожен
із
наведених
підходів
в
процесі
аналізу
конкурентоспроможності підприємства може застосовуватися як
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окремо, так і в поєднанні з іншими залежно від конкретних цілей
аналізу та специфіки діяльності досліджуваних підприємств.
Отже,
можна
зробити
висновок,
що
оцінка
конкурентоспроможності повинна визначатися при використанні
сукупності методик аналізу. Це дасть більш точну оцінку і змогу
сформулювати вірну конкурентну стратегію для кожної області
бізнесу даного підприємства.
1. Зламанюк Т.В. Методологічні засади оцінки конкурентоспроможності підприємства
/ Т.В. Зламанюк // Економічний вісник Донбасу. – № 4 (18). – 2009. – С. 158–162.

УДК 657
Дида Т.М.
Карпатський інститут підприємництва
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА
УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
Управління компанією є непростим завданням, тим більше в
нинішніх умовах кризи. У такій ситуації необхідно своєчасно (щодня,
щогодини) одержувати інформацію для прийняття управлінських
рішень. Від цього залежить ефективність діяльності, а в даний час і
життєздатність компаній.
Дослідження з цієї проблеми набули значного поширення в
країнах з розвиненою ринковою економікою в 70-ті роки минулого
століття. Економісти-науковці (К. Друрі, Т. Скоун, Ч. Хорнгрен, Д.
Фостер, Р. Ентоні та ін.) обґрунтували необхідність відокремлення
управлінського обліку, його призначення, основні функції та
методичні принципи організації й звернули увагу на те, що
управлінський облік включає планування, складання бюджету,
відображення фактичних даних в аналітичному і синтетичному обліку
й у звітності, контроль, аналіз, а також підготовку інформації для
прогнозування та прийняття правильних ситуаційних управлінських
рішень. Невирішеними досі залишаються питання розмежування
управлінського та фінансового обліку в частині організації та функцій.
Система управлінського обліку передбачає збір та обробку
зовнішньої та внутрішньої інформації, тобто про саме підприємство і
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про навколишнє його середовище. Відповідно складовими виступають
особи на яких покладено збір та обробку даних щодо діяльності
підприємства. Основним джерелом інформації про підприємство
виступає система бухгалтерського обліку, що вимагає інтеграції
управлінського та бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік направлений на відображення реальний
стан речей, але його обмежує нормативне регулювання: ПСБО,
Податковий Кодекс тощо. Зокрема в частині витрат: підприємство
реально понесло витрати, але відповідно до законодавства не може
включити їх до собівартості продукції або розподілити (витрати на
рекламу, благодійні внески, витрати пов'язвані з виявом соціальної
відповідальності підприємства, витрати на відрядження понад
законодавчо встановлені нормативи), за цих умов реальний стан
витрат та їх розподіл покликаний відображати управлінський облік.
Саме це виступає головною проблемою управлінського обліку.
Чимало підприємств стикаються з необхідністю направлення
працівників у відрядження. Підприємство зобов'язане забезпечити
його грошовими коштами (авансом) у розмірах, встановлених
відповідними нормативно-правовими актами [1;2].
За рішенням керівника понаднормові витрати пов’язані з
відрядженням керівника можуть бути відшкодовані, однак порядок їх
відображення в бухгалтерському обліку відмінний, що зумовлено
вимогами оподаткуванням таких витрат.
Для цілей управлінського обліку, витрати пов’язані з наданням
відряджень надають в розрізі відряджень та працівників одночасно з
результатами останніх (підписання договору збір інформації,
придбання сировини тощо).
Отже,
специфіка
управлінського
обліку,
відносно
бухгалтерського обліку, передбачає їх інтеграцію. Основна проблема,
щодо нормативного обмеження у класифікації витрат в
бухгалтерському обліку у мовах управлінського обліку зазнає змін у
частині визнання та розподілу витрат з метою підвищення її
зрозумілості та порівнюваності.
1. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 N 59
2. Лист Державної податкової служби України від 06.03.2012 р. N 3268/5/15-1416
«Щодо віднесення до витрат підприємства витрат, пов'язаних із відрядженням»).
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УДК: 336.012.23
Динь Р., Копп В., ст.гр. МЕ-21
*Науковий керівник: Зелінська О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ, УМОВИ ТА ФАКТОРИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
В процесах міжрегіонального та міждержавного переміщення
капіталу, як одного із основних факторів економічного розвитку,
важливу роль відіграє поняття інвестиційної привабливості. В силу
значної територіальної нерівномірності розподілу економічних
факторів взагалі та капіталу зокрема, країни та регіони виступають
конкурентами в боротьбі за вільні ресурси.
У фундаменті економічної літератури існує досить багато праць
різних науковців, присвячених питанням інвестиційної привабливості
підприємства. В цих працях немає спільної думки щодо сутності та
методики оцінки інвестиційній привабливості підприємства. Думки
вітчизняних авторів на цю тему в деякій мірі відрізняються, одночасно
доповнюючи одне одного.
Однак, залучення інвестицій в українські підприємства
пов’язане з інвестиційною привабливістю об’єкта інвестування. І
першим кроком під час прийняття інвестиційного рішення є оцінка
інвестиційної привабливості потенційного обєкта інвестування. Саме
тому, ціль об’єкта інвестування – підвищення інвестиційної
привабливості та залучення максимально можливого обсягу
інвестицій.
Формування інвестиційної політики підприємства здійснюється
у cфері взаємних інтересів як самого підприємства, так і його
потенційних інвесторів. Можливість залучення інвестицій залежить
від розуміння та врахування інтересів партнерів, від можливості
бачити об’єкт інвестування з позиції інвестора та оцінити його
інвестиційну привабливість. Слід зауважити, що підприємство також
зацікавлене в підвищенні рівня інвестиційної привабливості, тобто
кожен суб’єкт господарювання прагне розвивати своє виробництво,
підвищувати конкурентоспроможність продукції і підприємства в
цілому, в тому числі на міжнародній арені.
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Інвестиційна привабливість навколишнього для підприємства
середовища (регіону, галузі, країни) має опосередкований вплив на
інвестиційну привабливість підприємства. По-перше, тому, що
підприємство є відкритою системою. По-друге, зовнішні фактори
мають універсальний характер і відіграють для потенційних інвесторів
не менш важливу роль, ніж конкретний об’єкт інвестування. Оцінка
інвестиційної привабливості на розглянутих рівнях – це перший етап
прогнозування та передбачення заходів щодо залучення інвестиційних
ресурсів. Отже, визначення інвестиційної привабливості окремого
підприємства як потенційного об’єкта інвестування є завершальним
етапом оцінки інвестиційного ринку. Від стану привабливості
підприємства залежить галузева та регіональна спрямованість його
інвестиційної діяльності.
Інвестиційна привабливість об’єкта інвестування формується під
впливом певних умов та факторів внутрішнього та зовнішнього
характеру.
Ефективність використання активів слід визначити з погляду
наявності та використання всіх можливих джерел їх формування. А
тому однією з умов формування інвестиційної привабливості
підприємства – це результативність фінансово-господарської
діяльності підприємства, яка може визначатися на основі фінансової та
бухгалтерської звітностей.
Підприємство повинне також мати високу та надійну
перспективність
маркетингових
досліджень,
що
є
більш
обгрунтованою умовою, ніж тільки перспектива збуту продукції.
Йдеться про придбання всіх необхідних видів матеріально-технічних
ресурсів (МТР) для виробництва та збуту готової продукції. Це має
стосуватися не тільки домовленості, а й наявності договорів
(контрактів) на придбання МТР і певної гарантії збуту продукції на
внутрішніх і зовнішніх ринках.
Визначення інвестиційної привабливості будь-якого об’єкта
господарювання потребує особливої уваги щодо оточення
підприємства, яке розташоване в певному адміністративнотериторіальному регіоні держави. Підприємство – це соціальноекономічна система, яка постійно змінюється, розвивається та
вдосконалюється..
На практиці фахівці розглядають різні фактори формування
інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання. Аналіз
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наявних методик, особливості розвитку економіки та функціонування
ринкової інфраструктури дали змогу визначити найбільш значущі
фактори впливу на інвестиційну привабливість, такі як фінансова
стійкість, майнове становище, ділова активність, ліквідність активів і
рентабельність.
Не менш важливий вплив на інвестиційну привабливість
діючого підприємства має стадія його життєвого циклу. В теорії ринку
виокремлюють шість послідовних стадій: «народження», «дитинство»,
«юність», «рання зрілість», «остаточна зрілість», «старіння».
Як свідчить вітчизняний і закордонний досвід, інвестиційнопривабливими вважаються підприємства, що знаходяться на стадіях,
коли в них збільшуються обсяги продажу, рівень використання
виробничих потужностей, тобто покращуються показники їх
діяльності. На стадіях «остаточної зрілості» та «старіння» інвестиції
вважаються недоцільними, за винятком тих випадків, коли продукція
підприємст має досить високі маркетингові перспективи, обсяг
інвестицій у технічне переоснащення невеликий і вкладені кошти
можуть повернутися інвестору в найкоротший термін (до 2 років).
Розглянутий підхід впливу стадії життєвого циклу підприємства
використовується в умовах відносної стабільності ринкових відносин.
Нині в Україні цей підхід не можна використовувати повною мірою.
Це пов’язано з особливостями становлення, розвитку та
функціонування будь-якого підприємства в національній економіці.
Якщо дотримаватися розглянутого підходу до визначення стадій
ЖЦП, то практично всі підприємства, які були застосовані до
переходу до ринкових відносин, можуть бути віднесені тільки до
останньої стадії («старіння»). Значна тривалість економічної кризи
стосувалася та стосується всіх об’єктів і суб’єктів господарювання в
Україні.
Отже, можна зробити висновок, що інвестиційна привабливість
підприємства (ІПП) – це його інтегральна характеристика як об'єкта
майбутнього інвестування з позиції перспектив розвитку (динаміки
обсягів продажу, конкурентоспроможності продукції), ефективності
використання ресурсів і активів, їхньої ліквідності, стану
платоспроможності і фінансової стійкості, а також низки
неформалізованих показників (професійні здібності керівництва,
галузева та регіональна приналежність підприємства, стадія життєвого
циклу, добросовісність підприємства як партнера).
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Визначення інвестиційної привабливості слід розглядати не
тільки як інтегральний фінансово-економічний показник, а й як
систему кількісних показників оцінки господарського, фінансового,
технічного потенціалів підприємства, що дозволяє оцінити позицію
конкретного підприємства відповідної галузі та регіону. Кінцевий
результат щодо інвестиційної привабливості підприємства дає змогу
замовникам більш об’єктивно оцінити стан і можливості певного
підприємства України.
1.

2.

Гончарук А.Г. Інвестиційна привабливість промислового підприємства як об’єкт
управління / А.Г. Гончарук., А.А. Яцик // Науковий журнал "Економіка харчової
промисловості". – 2011. – № 4(12). – С. 29–33.
Коваленко Н.В. Інвестиційна привабливість підприємств у реаліях глобалізації /
Н.В. Коваленко, М.М. Мархайчук, І.А. Фесенко // Науковий вісник НГУ.
Економіко-правові умови діяльності підприємств. – 2011. – С. 21-27.
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МСБО 7 «ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ»: ПРОБЛЕМИ
ПЕРЕХОДУ ВІД НАЦІОНАЛЬНИХ ДО МІЖНАРОДНИХ
СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В умовах інтеграції української економіки до економічного
простору Європейського союзу та необхідності гармонізації
національних та міжнародних стандартів обліку виникає потреба у
досліджені відмінностей між ними, зокрема, відмінності у методиці
складання звіту про рух грошових коштів та інтерпретації інформації
що в ньому відображається. Звіт має важливу значення для
користувачів, адже дає потрібну інформацію про джерела походження
грошових коштів (від реалізації, кредити, продаж основних засобів
тощо) та напрями їх витрачання (капітальні вкладення, погашення
заборгованості перед постачальником, бюджетом, виплата дивідендів
тощо), що дозволить користувачам об’єктивно оцінити здатність
підприємства забезпечувати необхідний рівень ліквідності та
платоспроможності.
Набуття професійних знань, навичок та вмінь фахівцями з
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обліку, зайнятими в різноманітних сферах економіки, передбачає
вміння правильно інтерпретувати здійснену господарську операцію
відповідно до її економічного змісту та відображати зміни, що
спричиненні її здійсненням, на рахунках бухгалтерського обліку, що у
подальшому буде представлено в узагальнюючих облікових звітах.
Особливість складання звіту про рух грошових коштів полягає в тому,
що інформація яка необхідна для його складання не накопичується в
облікових реєстрах, а потребують або додаткових опрацювання, або
окремих додаткових реєстрів, в яких буде накопичуватися відповідні
данні. Національні та міжнародні стандарти зазначають лише загальні
підходи до складання звіту про рух грошових коштів, але визначають
конкретну методику його складання, тому дане питання потребує
відповідного наукового дослідження.
Питання теорії та практики обліку та управління грошових
коштів досліджували такі автори як Мних Є.В., Барабаш Н.С. [1],
Бланк І.О. [2], Лігоненко Л.О. [3], Несходовський І.С. [4], Редько
О.Ю., Пилипенко І.І. [5]. Водночас у вітчизняному доробку бракує
окремих завершених досліджень з окремих питань управління та
відображення грошових потоків із використанням міжнародних
стандартів обліку та фінансової звітності.
Функціонування підприємства – це складний динамічний
процес, що є результатом неперервного циклічного руху грошових
коштів, тобто грошові потоки – це надходження та вибуття грошових
коштів та їх еквівалентів.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», публічні акціонерні товариства, банки,
страховики, а також підприємства, які провадять господарську
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінет міністрів
України, складають фінансову звітність і консолідовану фінансову
звітність за міжнародними стандартами,а також підприємства, крім
тих, що зазначені вище визначають доцільність застосування
міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та
консолідованої фінансової звітності.
Для нормального функціонування будь-якої структури в умовах
ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи
рішення, мали правдиву й об’єктивну інформацію про його майно,
фінансовий стан, результати роботи, а також про систему їх
формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів, на підставі
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даних.
Тим більше використовуючи звітність, складену за МСБО,
підприємства матимуть можливість залучити фінансування з боку
приватних інвесторів, банків, вийти на міжнародні ринки капіталу.
Процес складання першої звітності за МСБО та МСФЗ досить
складний. До труднощів, що виникають під час переходу на МСБО,
можна віднести:організацію процесу підготовки першої звітності
(внутрішніми силами підприємств або із залученням сторонніх
консультантів);складання облікової політики за МСБО;визначення
периметра консолідації звітності;автоматизацію формування першої
звітності й вибору програмного середовища, у якому формуватиметься
звітність.
Спільними рисами у Н(С)БО 1 та МСБО 7 щодо побудови,
розкриття інформації та подання Звіту про рух грошових коштів є:
1) Згідно з Н(С)БО 1 метою складання Звіту про рух грошових
коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої
та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових
коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.
2) Звіт про рух грошових коштів розмежовує грошові потоки
протягом певного періоду від операційної ,інвестиційної та фінансової
діяльності , що пов’язано з необхідністю отримання інформації, яка б:
а) давала користувачам фінансової звітності змогу оцінювати та
контролювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан
підприємства і суму його грошових коштів та їхніх еквівалентів (далі –
грошові кошти); б) використовувалася для оцінки взаємозв’язку
наведених вище видів діяльності та формування висновків про ступінь
даного взаємозв’язку [6, с. 145];
3) Не грошові операції не включаються до звіту про рух
грошових коштів, оскільки не належать до руху грошових коштів
протягом звітного періоду, незважаючи на їх вплив на розмір капіталу
та активів підприємства [6, с. 155].
Однією з особливостей МСБО 7 є можливість використання два
методи формування Звіту про рух грошових коштів щодо операційної
діяльності:
• прямий метод подання руху грошових коштів від операційної
діяльності
• непрямий метод звітування про рух грошових коштів від
операційної діяльності [6, с. 149].
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МСБО 7 пропонує розкривати окремо ще низку статей:
екстраординарні статті – дохід або витрати, які виникають внаслідок
подій чи операцій, що чітко відрізняються від звичайної діяльності
підприємства; відсоток і дивіденди отримані і сплачені; рух грошових
коштів, який виникає від податків на прибуток ; сукупний рух
грошових коштів, який виникає від придбання чи реалізації дочірніх
підприємств або інших господарських одиниць (П(С)БО 20
«Консолідована фінансова звітність» передбачає наведення у
примітках до консолідованої фінансової звітності, серед іншої,
зокрема інформації про вплив придбання або продажу дочірніх
підприємств на фінансовий стан (на дату балансу), фінансові
результати звітного періоду та такі самі показники попереднього
періоду); суму руху грошових коштів, який виникає від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності в кожній галузі промисловості і
в кожному географічному звітному сегменті та інші статті.
Використання МСБО 7 через чітке та детальне розмежування
фінансових результатів в розрізі операційної, фінансової,
інвестиційної діяльності та надзвичайних подій за статтями має
принципове значення для повного висвітлення всіх операцій та
правильного представлення господарської операції(інтерпретації)для
зменшення викривлення та неправильної подачі звіту.
Розкриття окремої інформації про інвестиційну діяльність
надають інформацію – якою мірою використовувались видатки на
ресурси. Розкриття окремої інформації про фінансову діяльність
визначення майбутніх претензій за отриманим капіталом. Наявність
двох методів формування звіту, що дає можливість вибрати метод
,який на погляд суб’єкта господарювання є легшим.
Звіт про рух грошових коштів за МСБО 7 стає дієвим
інструментом , що дозволяє проаналізувати майбутні грошові потоки
на основі минулого звіту. Дозволяє користувачам інформації
визначити: взаємозв’язок рентабельності чистих грошових потоків і
впливу зміни цін,оцінювати зміни в чистих активах,здатність суб’єкта
генерувати грошові кошти та їх еквіваленти. Тим самим визначати
здатність впливу на суми та строки грошових потоків з метою
пристосування до змінюваних обставин та можливостей.
1. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Н.С. Барабаш; [За заг. ред.:
Є.В. Мних] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2005. - 394 с.
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2. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. – К. : Итем Лтд ;
АДЕФ-Украина, 2002. – 735 с.
3. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками : навч. посіб. / Л.О. Лігоненко,
Г.В. Ситник – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 255 с.
4. Несходовський І. С. Облік грошових коштів та звітність щодо їхнього руху /
І.С.Несходовський // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2001. – № 1. – С. 66-71.
5. Пилипенко І.І., Редько О.Ю.. Основи бухобліку за міжнародними стандартами
(МСБО): Навч. посібник. – К., 2001. – 184 с.
6. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф.
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1272 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ ДРУГОЇ ХВИЛІ СВІТОВОЇ КРИЗИ
Посилення процесів глобалізації та транснаціоналізації світової
економіки та міжнародних фінансових ринків обумовлюють високий
рівень взаємозалежності світових фінансових центрів та їх вплив на
фінансові системи національних держав.
Сьогодні світу загрожує друга хвиля кризи. Якщо перша хвиля
була результатом іпотечної кризи та банкрутства банків США, то
другу фахівці пов’язують із банкрутством цілих держав у Європі.
Насамперед це стосується Греції, а також Ірландії, Італії, Іспанії та
Португалії.
Причини загострення проблем починалися з Греції, яка,
користуючись приєднанням до Єврозони, позичала надто багато. До
речі, ситуація у Греції у дечому схожа на ситуацію в Україні: держава
брала на себе великі зобов’язання, хоча були відсутні кошти на їх
виконання. Власне, це призвело до надмірних запозичень Греції під
час кризи.
З часом проблеми, аналогічні до грецьких, почали
поширюватися іншими країнами Єврозони, які теж мали великі
бюджетні дефіцити та великі боргові тягарі. Це стосується Іспанії,
Португалії та Італії.
Більшість офіційних прогнозів майбутнього світової економіки
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зараз вказують на неминуче різке уповільнення росту. Так, за оцінками
аналітиків Morgan Stanley, зростання загальносвітового ВВП у
найближчі п'ять років може сповільнитися до 3,2-3,5% з 5% у 2012 р.
(у порівнянні з 4,7% у середньому за п'ять років до початку кризи). За
оцінками банку, до уповільнення світової економіки ведуть зміна
моделей поведінки споживачів, а також заходи, що вживаються
європейськими країнами для скорочення держборгу і дефіциту
держбюджетів. Крім того, негативно позначаються зниження
банківського кредитування, високий рівень безробіття в Європі і
США, прагнення влади КНР «охолодити» економіку країни при
переорієнтації багатьох виробництв з експорту у першу чергу з США
на внутрішньокитайський ринок.
Щодо того, як нинішня криза може вплинути на Україну
існують два аспекти. Перший із них – економічний: через споріднення
та тісний зв’язок економік країн Єврозони складна ситуація негативно
впливає на український експортний потенціал. Плюс падіння євро
означає, що наші продукти стали менш конкурентоспроможними, ніж
вони були раніше. Однак якщо наші проблеми обмежаться тільки цим,
то негативний вплив на українську економіку буде незначним.
Основним експортним продуктом України є продукція
металургії, і у нас буде можливість переорієнтуватися на інші ринки,
оскільки Європа стає менш перспективним партнером, ніж була
раніше. Експорт інших товарів також може зменшитися або взагалі
припинитися, тому потрібно диверсифікувати ринки збуту. Але
альтернативних ринків в України доволі небагато - ми можемо
переорієнтовуватися на Азію, Африку та ринки Латинської Америки.
На сьогоднішній день основним нашим сподіванням є Азія та
Близький Схід.
Другий аспект, фінансовий, є більш тривожним. Якщо
з’являться проблеми у тих банків, які є материнськими для
українських, то це негативно вплине на економіку України. Оскільки
значно зменшаться перспективи економічного зростання, якого ми
очікували цього і наступного року, і яке базувалося на відновленні
притоку капіталу до України з-за кордону.
Крім того, дуже великими залишаються наші зовнішні борги. А
для того, щоб їх погасити, їх треба рефінансувати. Для цього нам
потрібен доступ до світових ринків капіталу. Плюс на початку року
українські позичальники почали виходити на зовнішній ринок та
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залучати кредити, що також дозволяло підтримувати українську
економіку. Якщо ж проблеми на світових фінансових ринках
поглиблюються, то це означає негативні перспективи для залучення
коштів українськими позичальниками.
Таким чином, звичайно, спостерігатиметься негативний вплив
складної економічної ситуації в світі на зростання української
економіки, але їй все ж таки вдається зростати, тому що у нас не друга
хвиля кризи, а певні перебої у виході з першої. І поки що масштаби
нинішньої кризи набагато менші, ніж масштаби попередньої.
УДК 339.922: 330.341.1
Домбровський С.В., ст. гр. УП-31
Луцький національний технічний університет
ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
З переходом економіки України до ринкових відносин суб’єктам
господарювання необхідно адаптуватися до різноманітних форм
прояву тенденцій глобалізації світогосподарських зв’язків. Від
успішності вирішення даної проблеми залежатимуть не тільки поточна
ситуація в країні, а й перспективи її розвитку у найближчому
майбутньому. Адже відомо, що сьогодні процеси економічного
становлення, політичної діяльності, інтеграційної співпраці з
європейськими країнами протікають не найкращим чином. Тому,
вважаємо за необхідне серед пріоритетних напрямів розвитку країни
визначити необхідність активізації процесів глобалізації з метою
подальшої інтеграції у європейське співтовариство шляхом вступу у
ЄС.
Виходячи із точок зору різних науковців, можна розглядати
процес глобалізації як цілеспрямований процес уніфікації (об’єднання,
визнання спільних цінностей) через суттєву зміну економічних,
політичних, культурних, взаємозалежних явищ, що виникають в
державі. Процеси глобалізації характерні і для України, адже
враховуючи її вигідне географічне положення, економічний потенціал
та інші сприятливі чинники, є всі підстави для активізації процесів
подальшої інтеграції у міжнародному економічному просторі.
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Процеси глобалізації слід розглядати з позитивної точки зору, адже
враховуючи складне економічне становище нашої держави, саме
активна співпраця з міжнародними фінансово-кредитних установами,
залучення зарубіжних інвесторів та орієнтація та передові технології
можуть стати засобами не тільки економічної стабілізації, а й
підвищення іміджу країни на міжнародній арені. Адже сьогодні, на
жаль, наша країна у рейтингу процвітаючих країн посіла 71-е місце
серед 144 країни світу.
Все це переконливо свідчить, що у нашій державі залишається
ще багато невирішених проблем, які стримують процеси її інтеграції у
світогосподарські інститути. Відсутність взаємовигідної співпраці з
багатьма сусідніми країнами (зокрема, Російською Федерацією),
політична нестабільність та низькорозвинуте культурне середовище –
це не усі перелічені проблеми, які не сприяють покращенню
макроклімату в країні. Останнім часом бурхливого розголосу набрали
питання вступу України в один з міжнародних інститутів: ЄС чи
Митний Союз. Саме цей вибір в кінцевому результаті впливатиме на
рейтинг нашої країни в світовому масштабі за різними показниками,
що характеризуватимуть якісні та кількісні зміни в державі.
Вважаємо, що процес інтеграції України у європейське
співтовариство
повинен
стати
пріоритетним,
адже
наша
східноєвропейська держава потребує додаткових зарубіжних
інвестицій, європейських цінностей, взаємовигідної співпраці,
налагодження якісних зовнішньоекономічних зв’язків, активізації руху
капіталів. Усе перелічене дозволить нам реалізувати власний
потенціал та позиціонувати себе, як стратегічно впливового гравця
міжнародного значення. Шлях до втілення цієї ідеї європейської
інтеграції – це шлях гуманізації соціальних процесів в країні шляхом
послідовних змін людської самосвідомості усієї української нації.
Адже необхідно також забезпечити культурне становлення «нового
українця-європейця» шляхом розвитку самокультури, гуманності,
етичності, світопізнання.
Інтеграція України в світовий економічний простір дозволить
реалізувати свій потенціал в складних кризових умовах за рахунок
використання переваг розгортання процесів глобалізації та вибору
чіткої стратегії розвитку, спрямовану на європейську інтеграцію нашої
країни задля забезпечення добробуту наступних поколінь українців.
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УДК 658.8
Драганчук С.В., ст. гр. УІДмз-51
*Науковий керівник: Морохова В.О.., к.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У сучасний період швидкого розвитку продуктивних сил
інновації є визначальною умовою розвитку суспільного виробництва.
Саме інновації стають головною ―дійовою особою‖ теоретичних
сценаріїв і практичної реалізації сучасної науково-технічної революції,
трохи відтіснивши інвестиції, що багато років були основним
фактором економічного зростання.
Метою інноваційної діяльності підприємства є розробка та вихід
на ринок інноваційних товарів, розробка та впровадження
інноваційних технологій. Інноваційна діяльність для підприємства є
чинником конкурентоспроможності його продукції. Вона забезпечує
ефективність використання виробничих ресурсів, підвищує ступінь
адаптивності підприємства до умов зовнішнього середовища,
розширює можливості підприємства по виходу на зовнішні ринки
продукції, створює передумови для довгострокової стабільності.
Основними ефектами інноваційної діяльності є: соціальний,
екологічний, науково-технічний, економічний.
Соціальним ефектом називають результат, який сприяє розвитку
суспільства, задовольняючи його потреби, і оцінюється в основному
якісними показниками. Як правило, чим більші соціально-політичні
досягнення, тим складніше дати їм інтегральну кількісну оцінку.
Соціальні оцінки відображають внесок інноваційного проекту в
покращення соціального середовища, а саме – підвищення якості
життя людей.
Екологічний ефект − це результат взаємодії інноваційної
діяльності з навколишнім середовищем. Він проявляється у зниженні
негативного навантаження на довкілля.
Науково-технічний ефект є результатом науково-прикладних,
дослідно-конструкторських розробок та етапу освоєння і може бути
оцінений через очікуваний економічний ефект. Науковий ефект є
результатом фундаментальних та прикладних досліджень і може бути
оцінений через потенційний економічний ефект. Технічний ефект,
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який отримується в результаті освоєння дослідно-конструкторських
розробок у виробництві і експлуатації може бути оцінений фактичним
економічним ефектом.
Економічна ефективність інновацій визначається порівнянням
результатів з витратами, що забезпечили цей результат. Економічним
ефектом називається результат, який одержують внаслідок витрат
впровадження інноваційних проектів у виробництво, що дає змогу
збільшувати виробництво засобів виробництва; предметів споживання,
послуг за визначений період. Економічний результат оцінюється
системою вартісних показників і критеріїв.
Для оцінки економічної ефективності інновацій (інноваційних
проектів) у вітчизняній практиці використовується система
показників. Ці показники відображають співвідношення витрат і
отриманих результатів, тобто тих вигод, які будуть одержані від
реалізації інновацій.
УДК 330.142
Драганчук К., ст. гр. ЕП-42,
Поліщук І., ст. гр. УІДмз-61
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
БІЗНЕС-ПЛАН ЯК ПЕРЕВІРКА ЗДІЙСНЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ
Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в
Україні потребують принципово нових підходів до організації
управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична
реалізація будь-якого комерційного проекту значно ускладнюється чи
навіть стає неможливою без попередньо розробленого бізнес-плану.
Цей письмовий документ є не лише дійовим важелем управління
суб’єктом господарювання, а й засобом необхідного зовнішнього
фінансування для започаткування нового або діючого бізнесу.
Бізнес-план — це письмовий документ, в якому викладено
сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації,
охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові
аспекти майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. Він
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є основою для здійснення підприємницької діяльності, необхідною
передумовою залучення інвесторів до процесу фінансування розробки
та реалізації підприємницької ідеї і інноваційно-інвестиційних
проектів [1, с.5].
Одним з основних аспектів бізнес-плану є ідея проекту. В ній
викладається загальна характеристика рішень, що приймаються при
розгортанні нового бізнесу або реорганізації чи диверсифікації вже
реально існуючого підприємницького проекту. Розділ містить:
- обґрунтування бізнес-ідеї;
- галузеву характеристику бізнес-проекту;
- аналіз тенденції розвитку галузі;
- загальну характеристику проектованого виду продукції
(товару, роботи, послуги);
- вибір місця реалізації проекту;
- загальну характеристику учасників проекту та організаційноправової форми підприємницького формування;
- результати аналізу можливостей і загроз проекту.
Цей розділ за своїм змістом є концептуальним, адже від його
сутності залежить основний напрямок та побудова майбутнього
бізнесу, а від якості прийнятих рішень залежить життєздатність
проекту. Від генерування ідеї бізнес-проекту залежать в значній мірі
як фінансові показники майбутнього бізнесу так і вимоги до розробки
всього проекту. Саме тому бізнес-ідея є інтелектуальною основою
будь-якого підприємницького проекту.
У бізнес-плануванні практикується розробка альтернативного
плану на випадок, якщо запропоновану ідею не вдається з тих чи
інших причин реалізувати. План повинен передбачати варіант невдачі,
можливість втрати вкладених ресурсів, зміни на ринку, прорахунки в
механізмі управління. Іншими словами, бізнес-план покликаний
переконливо довести, що при його розробці продумані найдрібніші
подробиці діяльності компанії.
Експертиза бізнес-плану повинна бути заключним етапом його
реалізації. Вона передбачає чітку методику підтвердження реальності,
отриманої в бізнес-плані інформації та розрахунків, реальності
стратегічних цілей. Арифметична та порівнювана перевірка різних
показників бізнес-плану не задовольняє користувачів інформації, їм
потрібні чіткі розрахунки реалізованих ідей та їх досягнення в
найближчому майбутньому [2, с.253]. Тому проведення експертизи
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повинно будуватися на чіткій методичній основі зі складанням
висновку експерта.
Отже, виникнення будь-якої підприємницької ідеї (чи буде це
створення нового бізнесу, чи вдосконалення діяльності вже наявного)
ставить багато різноманітних запитань: хто виступає як конкретний
споживач, яким є ринок продукту підприємства, які кошти необхідні
для реалізації проекту, чи виправдовує себе проект економічно тощо.
Задля отримання відповідей на ці запитання й складається бізнес-план.
1. Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. — К.: Центр учбової літератури, 2009.
— 236 с.
2. Перевозова І. В. Організація експертизи бізнес-плану / І. В. Перевозова, С. М. Кафка
// Економіка Криму. Науково-практичний журнал. – 2011. – № 2 (35). – С. 248–253.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ ПІД ДІЄЮ ГЛОБАЛЬНИХ ЧИННИКІВ
Ринок цінних паперів України знаходиться у стані постійного
розвитку, зазнає значних змін під впливом процесів глобалізації, які, з
одного боку, прискорюють розвиток фондового ринку, а з іншого породжують нові суперечності. Унаслідок таких суперечностей у
глобальному та інтегрованому оточенні зростає роль державних
регуляторів, які здатні оцінювати природу поведінки при відносинах з
іншими країнами, якщо вони бажають забезпечити існування
справедливих, ефективних і прозорих ринків. Сьогодні кількісні та
якісні параметри для української економіки диктує глобалізація
економічного розвитку всіх сторін сучасної господарської діяльності.
Реформування економіки з метою подолання наслідків економічної
кризи та відповідність її світовим стандартам потребує створення
сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних і закордонних
інвесторів, становлення та ефективного розвитку національного
фондового ринку.
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Порівняно з ринками цінних паперів найбільш розвинутих країн
національний ринку цінних паперів перебуває на стадії початкового
розвитку,
що
пояснює
його
низьку
ліквідність
і
конкурентоспроможність. Сьогодні дедалі більше інвесторів віддають
перевагу розміщенню своїх коштів на фондовому ринку, який,
незважаючи на періодичні коливання, в останні роки впевнено зростає.
Але далеко не кожен потенційний суб’єкт ринку має можливість
здійснювати інвестування у цінні папери. Причиною цього є ряд явищ:
від непоінформованості та браку знань потенційного споживача
послуг фондового ринку, до негативних явищ як на самому ринку, так
і в економіці країни загалом [1, c.4]. Ще однією з важливих причин
розвитку ринку цінних паперів України є його низька ліквідність та
слабка внутрішня підтримка. Тобто, у випадку настання кризового
стану на ринку цінних паперів і бажанні інвесторів продати власні
цінні папери, ринок не здатний повністю поглинути обсяг, що
продається, і у результаті, продавець вимушений істотно знижувати
ціну і ринок падатиме.
З огляду на сучасний стан економіки, зокрема стан фондового
ринку, на період до 2015 року зусилля держави мають бути спрямовані
на вирішення таких основних завдань подальшого розвитку ринку
цінних паперів України під дією процесів економічної глобалізації [2,
с.15]:
- збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондового
ринку шляхом: суттєвого розширення пропозиції цінних паперів з
високими інвестиційними характеристиками; удосконалення засад
функціонування боргового ринку та запровадження нових видів
інструментів; покращання інформаційної прозорості фондового ринку
України;
- удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення її
надійного та ефективного функціонування за допомогою: консолідації
інформаційної та технологічної біржової системи фондового ринку;
модернізації депозитарної системи України; підвищення вимог до
професійних учасників фондового ринку;
- удосконалення механізмів державного регулювання, нагляду
на фондовому ринку та захисту прав інвесторів шляхом: підвищення
ефективності
державного
регулювання
фондового
ринку;
удосконалення саморегулювання на ринку цінних паперів.
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Таким чином, здійснення послідовної цілеспрямованої політики
формування в Україні ефективного фондового ринку є принципово
важливою складовою завершення процесу ринкової трансформації
національної економіки, забезпечення інституційної збалансованості
останньої,
суттєвим
чинником
зміцнення
національної
конкурентоспроможності у довгостроковій перспективі.
1. Горобець І.Ю. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в Україні/ І.Ю.
Горобець // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://libfor.com/index.php.
2. Дегтярьова Н. Ефективний ринок цінних паперів / Н. Дегтярьова, О. Виходцев /
Ринок цінних паперів України. – 2011. - №1. - С.43-48.
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ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
На шляху інтеграції України у світовий економічний простір
стоїть значна кількість перешкод і проблем, головними з яких можна
назвати низьку конкурентоспроможність українських товарів на
світових ринках, недосконалу структуру експорту, від’ємне
торгівельне сальдо, невисоку інвестиційну привабливість України,
деякі недопрацювання з боку законодавства. Аналіз товарної
структури експорту поточного року показує, що найбільшу частку у
експорті України, як і в попередні роки, складають недорогоцінні
метали та вироби з них і мінеральні продукти (43,9 і 10,5 %
відповідно). Це означає, що структура українського експорту є
недиверсифікована і зосереджена в основному на сировинних
ресурсах, напівфабрикатах і невисокотехнологічних товарах.
В сучасних умовах розвитку світового господарства подібна
спеціалізація експорту є неоптимальною з трьох причин:
- сировина, на відміну від технологій чи знань, вичерпується і не
відновлюється;
- низький рівень переробки зазвичай означає низькі прибутки;
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- у конкурентному світі сировину завжди можна замінити
аналогічною сировиною з іншої країни, що робить попит на неї високо
еластичним і зумовлює значні коливання ціни.
За дослідженнями Міжнародного інституту менеджменту (ІМD,
Швейцарія, м. Лозанна), який вважається найбільш професійним та
об’єктивним, по рейтингу конкурентоспроможності Україна посідає
46 місце з 55 досліджуваних країн з індексом конкурентоспроможності
45,479. За складовими критеріями макроекономічних показників
Україна посідає 43-тє місце, а за ефективністю бізнесу – 32-ге місце.
Виходячи з цього можна зробити висновок про досить низький рівень
конкурентоспроможності України.
Основними причинами невисокої конкурентоспроможності
української продукції на світових ринках є: низька якість,
невідповідність сучасним потребам споживачів; мала частка готової
продукції, орієнтація на товари з низькою доданою вартістю; висока
енергомісткість виробництва, що ставить вартість продукції у пряму
залежність від ціни імпортованих енергоносіїв, в першу чергу це
стосується продукції хімічної та металургійної галузей; технологічна
відсталість і високий рівень зношеності обладнання; відсутність у
малого та середнього бізнесу досвіду продажу на зовнішніх ринках в
умовах підвищеної конкуренції та інші. Забезпечити зростання
конкурентоспроможності
вітчизняних
товарів
і
відповідно
вдосконалення структури експорту можна за рахунок наступних
заходів:
1) закріплення на державному рівні заходів щодо забезпечення
пріоритетного
розвитку
експортоорієнтованих
підприємств,
спрямованих на оптимізацію структури торгівлі товарами та
послугами, що посприяє диверсифікації експорту на основі
модернізації промислово-технологічних потужностей;
2) розробки та впровадження плану дій з підвищення
конкурентоспроможності українських експортерів, що базуватиметься
на підвищенні продуктивності праці, якості товарів, ефективному
використанні ресурсів;
3) реалізації стратегії співробітництва з міжнародними
організаціями економічними союзами, ТНК, що забезпечить
зміцненню зв’язків з економічними партнерами;
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4) розширення системи національної інфраструктури з метою
створення потужної логістичної, транспортної та інформаційних
ланок, які з’єднують Європу та Азію.
Отже, Україна досить успішно здійснює своє входження у
світове господарство, маючи для цього всі необхідні можливості, але
для прискорення даного процесу потрібно визначити головні
проблеми економічної інтеграції і спрямувати максимум зусиль з боку
держави і суспільства на їх вирішення.
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Науковий керівник: Ніколаєва А.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЛІЗИНГОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ
Для України, яка гостро відчуває потребу в оновленні основних
засобів в усіх галузях економіки, необхідність розвитку ринку
лізингових послуг є особливо актуальною. За експертними оцінками
Україна потребує щонайменше 172 млрд. дол. США інвестицій в
основні засоби з метою їх оновлення. Адже рівень зносу основних
засобів в Україні нині становить у середньому 50-60%. Активне
запровадження лізингових операцій сприяє оновленню основних
фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел
фінансування інвестицій, і розвитку малого та середнього бізнесу.
Також розвиток лізингових відносин стимулює підвищення
ефективності кредитної політики банків та розвиток організованого
вторинного ринку багатьох видів техніки. Тому дослідження перспектив
розвитку лізингових відносин в економічному середовищі України не
втрачають своєї актуальності.
Станом на 01.07.2013 року на обліку в Нацфінпослуг перебувало
254 юридичних осіб-лізингодавців. Більшість із них працюють з
великими підприємствами (50%). Основні напрями використання
лізингових операцій - транспортні засоби (55,6% вартості усіх чинних
договорів лізингу); сільськогосподарська техніка та переробка –
24,0%, будівельні машини та механізми – 4,8%, що загалом за
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структурою відповідає світовій практиці [1].
Результати дослідження свідчать, що ринок лізингових послуг в
Україні на сьогоднішній день перебуває на стадії становлення, і
очевидним є необхідність збільшення обсягів лізингових операцій.
Втім, попри свою недолугість, український ринок, на думку фахівців, є
привабливим для зарубіжних лізингодавців, позаяк підвищений ризик,
пов’язаний з діяльністю на ньому, компенсується вищими відсотками.
Аналізуючи розвиток лізингових відносин в Україні, варто
виділити такі основні проблеми: складна організація угоди через значну
кількість учасників; на підготовку лізингової угоди може знадобитися
більше часу, ніж на підготовку контракту на купівлю; вищі можуть бути і
адміністративні витрати [2]. Також слід відмітити недосконалість
законодавства про лізинг, механізмів оподаткування, кредитування,
амортизації та страхування; монопольне становище лізингодавців на
ринку лізингових послуг, неспроможність більшості лізингоодержувачів
своєчасно та в повному обсязі сплачувати лізингові платежі, висока
вартість лізингових угод, яка пропонується рядом лізингових компаній та
інші.
Дослідження наукових праць з даної проблематики дозволяє
виділити наступний комплекс заходів для активізації розвитку лізингу в
Україні: створення сприятливої законодавчої бази для суб’єктів
лізингової діяльності, розвиток механізму сублізингу, удосконалення
системи оподаткування, кредитування, амортизації; розширення
структур лізингу, урізноманітнення джерел фінансування лізингу
(приватний капітал); зниження вартості кредитних ресурсів до рівня,
який би не перевищував 20% річних, для забезпечення ефективності
лізингових операцій; надання податкових пільг щодо операцій з
міжнародного лізингу; створення лізингових центрів, які б
спеціалізувалися на обслуговуванні малих підприємств; організацію при
обласних лізингових центрах відділів з формування бази даних про
попит та пропозицію на обладнання й устаткування; розроблення
державної програми підтримки лізингу, яка б передбачала залучення
банківського сектору до розвитку лізингових послуг та ін.
Таким чином, активізація розвитку лізингового ринку в Україні
може сприяти структурній перебудові економіки, стати потужним
імпульсом технічного розвитку, а саме переобладнання виробництва,
відновлення основних засобів малого і середнього бізнесу.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ
ЗАСОБІВ
Основні засоби є важливою складовою функціонування
підприємства. Оскільки, на даний час, важливою умовою переходу
системи бухгалтерського обліку в Україні є приведення її у
відповідності до міжнародних стандартів. Саме тому особливої
актуальності набувають дослідження правильності оцінки основних
засобів та подання інформації про них у фінансовій звітності.
Дослідженню і вивченню проблем оцінки основних засобів було
присвячено багато наукових праць українських та зарубіжних вчених
таких, як В.В. Качалін [1], М.С. Пушкар[2], В.В. Сопко[3] та інші.
Проте більшість проблем та питань залишаються не вирішеними і
потребують подальшого дослідження та вивчення.
Згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» виділяють такі види оцінок:
первісна вартість, переоцінена вартість та ліквідаційна вартість. При
безоплатному переданні об’єктів та як внесок до статутного капіталу,
основні засоби оцінюються за справедливою вартістю. Однак
визначення цього поняття не наведене в П(С)БО 7, що викликає деякі
труднощі при оцінці справедливої вартості. На даний час, не має
методичної бази щодо правильності оцінки основних засобів за
справедливою вартістю, яка б враховувала рівень інфляції, фактор
часу, ризики та стан економіки в країні.
Також актуальною проблемою є те, що в даний час більшість
економістів вважають, що при оцінці основних засобів в умовах
інфляції застосування первісної вартості може привести до негативних
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наслідків. Навіть якщо ціни будуть на одному рівні, потенціал
основних засобів не залишається незмінним, оскільки скорочується
термін їх служби, вони стають морально застарілими. Основні засоби,
придбані в різний час, та які мають однакові характеристики будуть
мати різну вартість [4].
Особливу увагу треба приділити документальному оформленню
операцій з обліку основних засобів. З веденням П(С)БО 7 не були
враховані такі необхідні реквізити в первинних документах як строк
корисного використання (експлуатації) об’єкта, метод нарахування
амортизації, ліквідаційна вартість, справедлива вартість, сума
дооцінки або уцінки об’єктів. Тому необхідним є розроблення на
законодавчому рівні додатків то первинних документів, де буде
вказана вся необхідна інформація.
Отже, вирішення найважливіших проблем обліку основних
засобів дозволить отримувати точну і достовірну інформацію щодо їх
використання на підприємствах.
1. Качалин В. В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со ста- ндартами
GAAP/ В. В. Качалин . – М. : Дело , 2008. – 436 с.
2. Пушкар М. С. Фінансовий облік : підручник / М. С. Пушкар . – Тернопіль : Карт бланш , 2010. – 649 с.
3. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч .посіб ./ В. В. Сопко . – [ 5 вид ., перероб .
і доп .] – К. : КНЕУ , 2010. – 598 с.
4. Стрибуль О. В. Об’єктивна оцінка основних засобів як база для нарахування
амортизації [Електронний ресурс] / Стрибуль О. В. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Tmm/2009_33/22.pdf
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ОЦІНКА СКЛАДОВИХ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Більшість дослідників в структурі інноваційного потенціалу
підприємства виділяють такі складові: ринкова, інтелектуальна,
кадрова, технологічна, інформаційна, інтерфейсна, науково-дослідна.
Оцінка ринкової складової інноваційного потенціалу може бути
здійснена за наступною методикою. Фактори ринкового середовища і
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фактори, що визначають внутрішні можливості підприємства, як і в
методі SWOT-аналізу, поділяють на дві групи. Для зовнішнього
середовища - можливості розвитку і загрози розвитку, для
підприємства - сильні і слабкі сторони його діяльності.
Вплив кожного з факторів (як зовнішнього середовища, так і
внутрішнього) на можливості розвитку підприємства по
інноваційному шляху науковці [3] пропонують оцінювати за
допомогою коефіцієнтів упевненості, що виміряються за шкалою
від -1 до +1. Кожний з факторів розглядається як свідчення за чи
проти можливості розвитку інноваційним шляхом. При цьому
можливості, надані ринком, і сильні сторони підприємства
оцінюють від 0 до +1, а загрози і слабкі сторони - від 0 до -1.
Інтегральну оцінку всього комплексу факторів порівнюють з
таблицею прийняття рішень і роблять висновок про достатність
ринкової складової інноваційного потенціалу підприємства.
Рівень інтелектуальної складової інноваційного потенціалу
може бути визначений у такий спосіб. Розраховують значення
наступних показників (коефіцієнтів): плинність працівників високої
кваліфікації; питома вага інженерно-технічного персоналу і науковців;
показник винахідницької (раціоналізаторської) активності; показник
освітнього рівня [1].
Ці й інші аналогічні показники (коефіцієнти) порівнюють з
показниками інших підприємств чи аналізують у динаміці.
Спочатку значення всіх показників зводять в інтегральний, а
далі виводять середні значення інтегрального показника для галузі
(ринку) чи для конкретного підприємства за ряд років.
За ступенем відхилення фактичних значень від середнього
можна судити про рівень інтелектуальної складової інноваційного
потенціалу підприємства.
Розрахунок рівня кадрової складової виконують аналогічно
викладеному вище, з внесенням певних змін до складу показників. У
ряді випадків показники інтелектуальної і кадрової складових
поєднують.
Рівень технологічної складової інноваційного потенціалу
підприємства може бути розрахований з використанням таких
показників,
що
характеризують
технологічний
потенціал
підприємства:
рівень
прогресивності
технологій;
рівень
прогресивності продукції; рівень технологічного потенціалу [1; 3].
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Як показники рівня інформаційної складової можуть бути
використані такі коефіцієнти: коефіцієнт повноти інформації;
коефіцієнт точності інформації; коефіцієнт суперечливості інформації
[2].
Рівень інформаційної складової інноваційного потенціалу
підприємства може бути визначений на основі значень добутку трьох
згаданих коефіцієнтів:
Kі = Kпл ∙ Kт ∙ Kпр
(1)
При цьому, якщо: Kі > 0,7 - рівень високий; 0,3 ≥ Kі < 0,7 - рівень
середній; Kі < 0,3 - рівень низький.
Оцінку інтерфейсної складової інноваційного потенціалу
(ступеня надійності взаємодії з економічними контрагентами)
доцільно виконувати за наступним комплексом критеріїв: розширення
адаптаційних можливостей; ріст конкурентного потенціалу;
розширення ринку; зростання прибутку; підвищення економічної
безпеки; підвищення іміджу.
Укрупнену оцінку науково-дослідної складової інноваційного
потенціалу підприємства можна виконати за такими показниками:
- частка витрат на НДДКР в обсязі товарної продукції;
- частка витрат на використання науково-технічних досягнень в
обсязі товарної продукції;
- частка наукових, інженерних і технічних кадрів у загальній
чисельності зайнятих;
- співвідношення витрат на НДДКР і витрат на впровадження
нової техніки.
Інноваційний потенціал підприємства в цілому (з урахуванням
усіх його складових) пропонується більшістю науковців визначати у
такій послідовності:
1. Перевести у відносні оцінки показники рівнів кожної зі
складових інноваційного потенціалу за формулою:
1
(2)
Oi
ni ,
Ni
де Оі - відносна оцінка і-ї складової інноваційного потенціалу
підприємства;
Ni - кількість рівнів і-ї складової;
ni - номер розрахованого відповідно до викладених вище
підходів рівня і-ї складової, починаючи від самого несприятливого
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включно.
2. Визначити вагомості Ві кожної зі складових.
3. Розрахувати інтегральну оцінку інноваційного потенціалу як
середньозважену складових.
Чим вона буде ближче до одиниці, тим вище інноваційний
потенціал. Оцінка нижче 0,5 свідчить про ослаблення потенціалу
підприємства.
1. Смерічевська С.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/ Okt/18_Smerich.htm
2. Причепа І.В. Особливості формування інноваційного потенціалу машинобудівних
підприємств / І.В. Причепа // Вісник Хмельницького національного університету. –
2010. – № 1. – С.103-106.
3. Ілляшенко С.М. Складові інноваційного потенціалу суб'єкта господарської
діяльності / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Вісник Сумського державного
університету. Сер.: Економіка. – 2002. – № 7 (10). – С. 118-125.
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СУЧАСНИЙ СТАН УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ
ТРАНСКОРДОННОЇ ТУРИСТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ
Прикордонні області України (Львівська та Волинська), які
прилягають до Польщі, та прилеглі до України польські воєводства
(Любінське й Передкарпатське) вирізняються геополітичним
розташуванням, сприятливими природними умовами, ресурсним,
економічним, культурним та науковим потенціалом тощо. Це дає
широкі можливості для ефективного транскордонного співробітництва
у галузі туризму між цими регіонами [1].
У наш час українсько-польська транскордонна співпраця в галузі
туризму дає змогу розв'язати ряд відповідних проблем:
- стимулювання соціально-економічного розвитку у відсталих
регіонах, особливо в гірських;
- посилення конкурентоспроможності на українсько-польському
ринку туристично-рекреаційних послуг;
- створення найбільш перспективного сектору для розміщення
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вільної робочої сили, що сприятиме підвищенню зайнятості населення
та ліквідації соціальної напруженості у суспільстві;
- уникнення багатьох негативних наслідків масового туризму
завдяки раціональному використанню природних та культурноісторичних туристичних ресурсів;
- вдосконалення геопросторової організації прикордонної
інфраструктури;
- переобладнання кордону за світовими стандартами.
Про унікальні природні ресурси польсько-українського
прикордонного регіону свідчить існування на цій території чотирьох
національних парків (Яворівський та Шацький – на українській
території та Поліський і Розсточанський – на польській території), а
також понад 1000 об'єктів природно-заповідного фонду. Враховуючи
існуючу природно-ресурсну базу, пам'ятки історії, культури та
архітектури, етнічну самобутність населення, мальовничі паркові
ансамблі та природні ландшафти, найбільш прийнятними напрямами
розвитку туризму на українсько-польських прикордонних територіях
є: рекреаційний, культурно-історичний, етнічний, сільський та
екологічний види туризму [2, c.11].
Розвиток цих видів туризму може ґрунтуватися на таких
положеннях: мінімізація негативного впливу туристів на природне
середовище; гармонійне поєднання людини, природного середовища
та рекреаційної інфраструктури; відвідування рекреаційних природнозаповідних територій та об'єктів; науково-пізнавальне освоєння
природного різноманіття і потенціалу рекреаційних територій;
гарантія довготривалого збереження природних та культурних
ресурсів рекреаційних територій.
Для розвитку туризму на українсько-польських прикордонних
територіях вирішальне значення мають, з одного боку, природнорекреаційні ресурси та історико-культурна спадщина, а з іншого, –
якість та доступність туристичної інфраструктури. Польськоукраїнські прикордонні території характеризуються відносно високою
комунікаційною насиченістю. Тут проходять автомобільні дороги і
залізниці, що з'єднують країни Західної Європи з Україною та іншими
державами. На українсько-польських прикордонних територіях
функціонує 76 музеїв (більше з боку польської частини, їх кількість –
39), 17 театрів і 108 кінотеатрів (на українській території – 11 і
відповідно 47), 303 туристичні бюро (113 з них в українській частині),
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п'ять центрів туристичної інформації (чотири в польській частині),а
також чотири ботанічні і один зоологічний (Замосць) сади.
Транскордонне співробітництво на українсько-польських
прикордонних територіях у галузі туризму сприятиме підвищенню
іміджу цих прикордонних регіонів; поглибленню безпосереднього
партнерства між туристичними підприємствами та організаціями як
прикордонних регіонів, так і країни в цілому; вивченню і
впровадженню досвіду інших держав для регіонального регулювання
та стимулювання галузі; налагодженню контактів з іноземними
представництвами, громадськими організаціями тощо.
1. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація
надання послуг гостинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.twirpx.com/file/557033/
2. Бородюк Н. Туризм не має кордонів// Н. Бородюк. Урядовий кур'єр. – 2003. – 1
листопада. – С. 11.
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЛОМБАРДІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Діяльність ломбардів із надання фінансових кредитів є одним із
найстаріших видів кредитування населення, яке пережило різні
економічні устрої та політичні режими. У разі виникнення у громадян
термінових потреб у невеликих сумах грошей на короткі періоди така
форма кредитування населення є однією з найпростіших і
найзручніших, а тому виявилася стійкою в конкурентній боротьбі з
банками та кредитними спілками. З кожним роком значно зростає
частка ломбардів на фінансовому ринку України. За статистичними
даними, послугою ломбарду щороку користується більше п’яти
мільйонів людей у всьому світі. Даний вид діяльності власникам
ломбардів приносить досить серйозний фінансовий дохід, а населенню
- задоволення потреби в коштах швидко та без складної процедури
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оформлення кредиту. Тому проблематика даного дослідження не
втрачає своєї актуальності.
Популярність ломбардів в Україні зростає. Так протягом І
півріччя 2013 року кількість діючих ломбардів в Україні зросла на 17
одиниць, з 461 до 478 установи. Така тенденція пов’язана, перш за все
із забезпеченням ними першочергових потреб фізичних осіб у
грошових коштах [1]. Проте останнім часом спостерігалося зменшення
обсягів ломбардного кредитування (на 6,9%), зумовлене як
посиленням конкуренції з боку банківських установ, так і зниженням
ціни на золото. Залишається і високою річна процентна ставка за
кредитами ломбардів. Так за інформацією Нацфінпослуг
середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами
ломбардів за І півріччя 2013 р. становила 206,1% [1].
Найчастіше віддають у заставу вироби з дорогоцінних металів й
каміння (в І пів. 2013 р. – 87,2% кредитів), побутову техніку (12,2%),
деякі ломбарди приймають під заставу автотранспорт, квартири, цінні
папери.
Порівняно з іншими кредитними установами ломбарди мають
ряд переваг, а саме: надання готівки в кредит швидко, і при цьому, не
потрібні ні поручитель, ні довідки про доходи; спроможність швидко
реагувати на потреби клієнтів; простота та доступність кредитів для
фізичних осіб.
Перспективним, хоча поки недостатньо розвинутим, видом
ломбардного кредитування вважають позику під заставу нерухомості
під 3,5-6% в місяць на термін не більше року. Для надання таких
кредитів необхідний значний обсяг оборотних коштів, тому даний вид
кредитування перебуває на стадії впровадження та принесення
високих прибутків вже у майбутньому.
На думку фахівців, ринок ломбардів, ще як мінімум кілька років
залишиться основним джерелом короткострокового кредитування для
населення та малого бізнесу. Прийняття Закону України «Про
ломбарди та ломбардну діяльність» [2] дозволить створити ефективну
державну систему регулювання ломбардної діяльності, необхідні
правові механізми реалізації ломбардами своїх функцій та забезпечить
захист споживачів ломбардних послуг.
Отже, можна зробити висновок, що сьогоднішній ломбардний
ринок ще не може повністю конкурувати з банками, але він є
ефективним посередником на ринку кредитування фізичних осіб і
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виконує функцію соціально-економічних стабілізаторів в умовах будьяких економічних змін.
1. Аналітичний огляд ринку небанківських фінансових послуг України за І півріччя
2013 р. [Електронний ресурс] / Національне рейтингове агентство РЮРІК. - Режим
доступу: http://rurik.com.ua/our-research/branch-reviews/1191.
2. Про ломбарди і ломбардну діяльність [Електронний ресурс]: Проект Закону України
від 3 грудня 2008 року № 3433. - Режим доступу: www.rada.gov.ua.
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Вінницький національний аграрний університет
МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Постійний процес розвитку, удосконалення економічних
відносин та постійні зміни норм законодавства сприяють скоєнню
злочинів економічного напряму. Такий стан справ є причиною
наявності досить великої кількості порушень та злочинів у сфері
економіки. Нині розкриття цих злочинів стає неможливим без знань
судово – бухгалтерської експертизи. Тому для розслідування
економічних злочинів необхідні спеціальні знання в галузі
бухгалтерського обліку, якими, здебільшого, не володіють суддя та
слідчий і які є спеціальною сферою знань експерта – бухгалтера.
Ускладнення видів правопорушень передбачає володіння експертом
методиками їх виявлення [1].
Методика судово-бухгалтерської експертизи являє собою
сукупність методів, способів та прийомів вирішення завдань, які
поставлені слідчими органами чи судом перед експертом-бухгалтером.
Проведений аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати
про відсутність єдиного підходу до сутності поняття ―методика
судово-бухгалтерської експертизи ‖.
Аналізуючи наукову та навчально-методичну літературу, можна
виділити класифікацію та перелік методів, які застосовуються в
судово-бухгалтерській експертизі, представлена на рисунку 1 [2].
Аналізуючи дану класифікацію слід зауважити, що остання
група (узагальнення та реалізації результатів експертизи) не об’єднує в
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собі методів, а містить лише перелік способів узагальнення кінцевої
інформації, тому підтримуємо думку щодо недоцільності виділення
даної групи в структурі класифікації методів судово-бухгалтерської
експертизи [3, с.64-66].
Методи, методичні прийоми
судово-бухгалтерської експертизи
Загально наукові методи
дослідження

Часткові наукові методи
дослідження

Аналіз і синтез

Розрахунковоаналітичні

Індукція і дедукція
Документальні
Абстрагування і
конкретизація

Органолептичні

Аналогія і моделювання

Узагальнення, оцінювання і
реалізація результатів
експертизи

Системний і функціональновартісний аналіз

Рис. 1. Класифікація методів судово-бухгалтерської експертизи.
Отже, на основі вище розглянутого було встановлено, що не
існує універсальної моделі методів експертного дослідження, тому
експерт-бухгалтер повинен усвідомити, що використання тих чи
інших методів і прийомів дослідження об’єктів судово-бухгалтерської
експертизи залежить від обставин справи. Його основним завданням є
вибір найбільш ефективних і доцільних методів, які дозволять
провести експертне дослідження найбільш повно та об’єктивно та
сформулювати правильні висновки.
1. Разборська О.О. Методи судово-бухгалтерської експертизи. [Електронний
ресурс].- Режим доступу до сторінки:
2. http://www.rusnauka.com/12KPSN2013/Economics/7135159.doc.htm
3. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи:
Навч. Посіб. для студ. вищ. нав. закл/ - М.Ф. Базась.-К.: МАУП, 2007.-488с.
4. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч.-метод. посіб. для
самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с (64-66).
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Організація роботи підприємства та облікового процесу
починається з формування облікової політики. Ретельно продумана
облікова політика забезпечує ефективну фінансово-господарську
діяльність підприємства, а також максимальний ефект від ведення
обліку. Основою для прийняття рішень про облікову політику має
бути формування повної, достовірної, правдивої інформації, яка
максимально ефективно розкривала б інформацію про діяльність
підприємства для зацікавлених осіб-користувачів.
Висвітленням даного питання займалися такі науковці як В. А.
Дерій, Ф. Ф. Бутинець, М. С. Пушкар та А. А. Пилипенко. В своїх
працях вченні досліджували принципи та методику формування
облікової політики. Щодо суті облікової політики, то її трактуванням
займалися А. Н. Діденко, Т. І. Лозова та Г. Ю. Олійник. Незважаючи
на їх здобутки, все ще залишаються деякі не визначенні питання.
Метою нашої статті є обґрунтування необхідності формування
облікової політики відповідно до сучасних умов господарювання та
узагальнення причин, які стримують її впровадження в господарську
практику, а також розробка пропозицій, спрямованих на вирішення
цієї проблеми.
Згідно з Методичними рекомендаціями щодо облікової політики
підприємства , наказ МФУ від 27.06.2013 № 635, у розпорядчому
документі про облікову політику наводяться принципи, методи і
процедури, які використовуються підприємством для ведення
бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та
щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку
передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які
використовуються підприємством з метою розподілу витрат між
відповідними звітними періодами. Одноваріантні методи оцінки,
обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати
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недоцільно.[1]
Облікова політика може враховувати організаційно-правову
форму підприємства, галузеві особливості економічної діяльності,
обсяги виробництва. Вона є елементом системи організації
бухгалтерського обліку на підприємстві та застосовується всіма
філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими
підрозділами незалежно від їх місцезнаходження.
Більшість бухгалтерів сприймають облікову політику як
документ, що обов’язково повинен бути на підприємстві, але
особливого значення як інструменту забезпечення облікового процесу
не надають. Даний документ формується поверхово, не враховуючи
особливостей певного підприємства, тобто не має ні чіткого процесу
формування, ні алгоритму проведення. Якщо ж обліковці намагаються
розробити облікову політику ґрунтовно, то їм стають на перешкоді
безліч проблем. На сучасному етапі формування ринкових відносин в
Україні дедалі виразнішими стають притаманні ринку характерні риси
конкурентоспроможність виробництва, оперативність, своєчасність і
ризик прийнятих рішень. [2,с.58]
І як висновок можна сказати, що сьогодні є необхідним
переосмислення ролі облікової політики в процесі управління
підприємством. Саме управлінська спрямованість облікової політики
має сенс, оскільки повною мірою може впливати на процеси
господарювання.. Відсутність сформованих товарних і фінансових
ринків, їх інфраструктури, достатнього досвіду роботи підприємств у
новому економічному середовищі потребують суттєвого підвищення
кваліфікаційного рівня бухгалтерів.
1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики
підприємства : Наказ Міністерства Фінансів України від 27.06.2013 №635;
2. Рябокучка Л. Узгоджені процедури:перевірка обліку необоротних активів
підприємства/ Л.Рябокучка // Незалежний аудитор-2013-№9-С.58-62.
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ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В сучасних умовах глобалізації ринків збуту та поширення
зовнішньоекономічних зв’язків зростає необхідність забезпечення
єдиних підходів до визначення і обліку дебіторської заборгованості
суб’єктів господарювання різних країн. Тому вивчення зарубіжного
досвіду з цього питання має неабияке значення. Сьогодні питання
дебіторської заборгованості є досить актуальним, адже фінансовий
стан підприємства значною мірою залежить саме від наявності та
ефективного управління цим видом заборгованості, тому наукове
дослідження організації обліку дебіторської заборгованості в
зарубіжних країнах, дозволить у майбутньому практично
застосовувати їх у нашій державі з урахуванням національного
законодавства.
Дослідженню питанню особливостей обліку дебіторської
заборгованості в Україні та за її межами присвятили увагу чимало
науковців, серед яких можна виділити: Скорбу О.А., Нашкерську Г.В.,
Бутинця Ф.Ф., Горецьку Л.Л., Губачову О.М., Мельник С.І. та інших.
Дебіторська заборгованість - сума заборгованостей дебіторів
підприємству на певну дату [1]. Під таке трактування підлягає як
заборгованість дебіторів, яка утримується підприємством до дати
погашення, так і заборгованість дебіторів призначена для
перепродажу.
В українському законодавстві питання обліку дебіторської
заборгованості регулює П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», в міжнародній практиці
використовується МСФЗ 1 «Подання фінансових звітів», МСФЗ 32
«Фінансові інструменти: розкриття та подання» та МСФЗ 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка». На відміну від
національних стандартів у міжнародній практиці вся дебіторська
заборгованість відноситься до фінансових активів. При цьому відсутнє
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чітке визначення поняття дебіторської заборгованості. МСБО 39, п.9
зазначає: «позики та дебіторська заборгованість - це непохідні
фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають
визначенню та не мають котирування на активному ринку» . Що
стосується методів визнання, класифікації та оцінки дебіторської
заборгованості, то МСФЗ прямо їх не визначають, а лише дають
загальні рекомендації по розкриттю відповідної інформації у
фінансових звітах . Торговельна (операційна) дебіторська
заборгованість виникає в процесі звичайної операційної діяльності
компанії за умови продажу товарів чи надання послуг в кредит;
особлива (неопераційна) дебіторська заборгованість виникає від
операцій, не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства . До
неї відносяться позики та аванси, видані працівникам або філіям
компанії, депозити для покриття потенційних збитків, депозити, як
гарантія платежу, дивіденди і відсотки до отримання тощо.
Оцінка поточної дебіторської заборгованості у вітчизняній
практиці здійснюється на дату виникнення та на дату складання
балансу за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації
відповідно. У зарубіжних країнах оцінка проводиться на дату
виникнення, дату погашення та на дату складання балансу за сумою
виставленого рахунку, з урахуванням знижки (за умови оплати в
період дії знижки) та за сумою, скоригованою на знижку відповідно.
Чиста вартість реалізації в зарубіжних країнах визначається як
первісна вартість за вирахуванням знижки і сумнівної (безнадійної)
заборгованості, а в українській практиці чиста вартість реалізації
дорівнює первісна вартість за мінусом резерву сумнівних боргів.
Отже, проведене дослідження зарубіжного досвіду обліку
дебіторської заборгованості свідчить, що впровадження міжнародних
стандартів обліку у вітчизняну практику, в першу чергу, вимагає
узгодженість між вітчизняними та зарубіжними системами обліку на
основі уточнення на законодавчому рівні економічної сутності
окремих складових господарських засобів підприємств та джерел їх
формування, статей балансу, методів оцінки, порядку відображення на
рахунках.
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ВПЛИВ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА
ПРИБУТКОВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
У величині отриманого прибутку (збитку) безпосередньо
відображаються всі аспекти діяльності суб’єкта господарювання:
технологія і організація виробництва, система внутрішнього та
зовнішнього управління, особливості діяльності, які впливають на
якість та обсяг виготовленого продукту, рівень собівартості, стан
продуктивності праці тощо. Сукупність цих факторів визначають
ефективність виробництва і перетворюють прибуток на основну
рушійну силу ринкової системи господарювання та основне джерело
економічного і соціального розвитку як кожного окремого
підприємства, так і держави в цілому. Політика розподілу прибутку
визначає пропорції розподілу прибутку на внутрішні інвестиції,
соціальні заходи, відшкодування в бюджет, і є не менш важливою
ланкою загальної політики управління прибутком на підприємстві.
Тому питання оптимізації грошових потоків з метою максимізації
розміру отримуваного прибутку є важливим фактором підвищення
ефективності діяльності підприємства та зміцнення його фінансового
стану.
Враховуючи основні засади формування прибутку підприємств
можна стверджувати, що чистий прибуток формується завдяки
грошовим потокам від усіх видів діяльності підприємства –
операційної, інвестиційної та фінансової.
Грошові потоки від операційної (основної) діяльності переважно
представлені у вигляді коштів, що отримуються від покупців та
замовників за реалізовані товари, або надані послуги. Прибуток, який
вони формують є основним складовим валового прибутку і відповідно
безпосередньо визначає розмір чистого прибутку підприємства.
Грошові потоки від фінансової діяльності включають вхідні
грошові потоки (емісія ЦП, продаж викуплених акцій власної емісії,
отримання позик) та вихідні (погашення позик без відсотків, виплата
дивідендів, викуп акцій власної емісії). Під прибутком від фінансової
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діяльності розуміється непрямий ефект від залучення капіталу із
зовнішніх джерел, або прямий прибуток на вкладений власний капітал
на основі ефекту фінансового левериджу.
Грошові потоки від інвестиційної діяльності відповідно
формують прибуток від інвестиційної діяльності, який полягає у
фінансовому результаті від участі підприємства в спільних
підприємствах, від володіння цінними паперами, від депозитних
вкладів або в результаті реалізації майна підприємства (передусім
необоротних активів).
Усі вищеназвані види діяльності підприємства формують єдину
систему грошових надходжень, яка необхідна для нормального його
функціонування. Однак важливим є визначення правильних,
економічно обґрунтованих величин цих надходжень від кожного виду
діяльності, а також їх перетікання з одного виду діяльності в інший.
За таких обставин основною задачею оптимізації грошових
потоків є не стільки визначення їх оптимального обсягу та
співвідношення як аналіз факторів, що спричинили таку ситуацію:
зокрема, визначення передумов та сфер виникнення позитивного або
негативного потоку грошових коштів; аналіз впливу тих чи інших
джерел фінансування основної та інвестиційної діяльності
підприємства на її ефективність.
Основним завданням оптимізації грошових потоків з метою
підвищення прибутковості є забезпечення збалансованості як вхідних,
так і вихідних грошових потоків та забезпечення синхронності їх
формування у часі. Водночас, важливим є оптимізація процесу
розподілу отриманого прибутку [1].
Для формування високої прибутковості діяльності, покращення
надійності та фінансової стійкості підприємства необхідним є
систематичний контроль та аналіз його грошових потоків від усіх
видів діяльності. Вибір заходів коротко- та довготермінового впливу
на процес оптимізації та управління грошовими потоками повинен
ґрунтуватися на аналізі ситуації, що склалася на підприємстві.
1. Гриценко О.І. Вплив оптимізації грошових потоків на формування та розподіл
прибутку підприємства / О. І. Гриценко. // Вісник СНАУ серії „Фінанси і кредит‖. №2. - 2007 р., С. 80-86
2. Данілов О.Д. Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях: навч. посіб. /
О.Д. Данілов, Т. В. Паєнтко – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.
Історія розвитку інвестиційних фондів у світі бере свій початок з
першої половини 19 століття. Перші інвестиційні фонди були
засновані в 1822 році в Бельгії, в 1849 році в Швейцарії і в 1852 році у
Франції. У США перший інвестиційний фонд був заснований у 1860
році - це була корпоративний інвестиційний фонд. Перший взаємний
фонд у США був заснований в Бостоні в 1924 році. Однак у той час
взаємні фонди дуже важко здобували довіру інвесторів. Аж до 50-х
років індустрія взаємних фондів росла дуже слабо. Не допомогло
навіть прийняття в США закону про інвестиції в 1940 року і закону
про трасті в 1939 року. Бурхливе зростання числа взаємних фондів
почався лише в 1950 році. Вже до 1951 року їх кількість у Сполучених
Штатах перевищила 100 одиниць, а число акціонерів даних фондів - 1
мільйон людей.
Найбільш значний розвиток індустрії інвестиційних фондів у
США та Європі почалося після Другої світової війни. На кінець 20
століття інвестиційні фонди стали відігравати особливу роль в
економіці розвинених країн світу і стали основним суб'єктом
інвестування заощаджень домашніх господарств. В даний час основну
частину активів інвестиційних фондів у світі становлять відкриті
фонди. У 1990 році активи взаємних фондів у Сполучених Штатах
перевищили 1 трильйон доларів, а в даний час досягли 6 трлн. дол. На
сьогоднішній день кількість американських взаємних фондів
перевищує 6 тисяч.
У країнах Західної Європи специфіка діяльності інвестиційних
фондів обумовлюється особливостями цього регіону. Так, в
Європейському союзі (Директива Ради від 20.12.1985 р.) була введена
концепція «UCITS» - «Undertaking for Collective Investment in
Transferable Securities» («Угода про колективне інвестування в
переказуються цінні папери»). Згідно з цим документом до UCITS
пред'являються вимоги публічного залучення інвестиційних ресурсів,
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дотримання принципу диверсифікації ризику, викупу паперів фондів
на вимогу інвесторів. При цьому правова форма інвестиційного фонду
може бути як контрактній, так і трастової або корпоративної. Таким
чином, по суті UCITS сильно нагадують взаємні фонди США. Частка
активів UCITS в даний час в активах всіх інвестиційних фондів країн
Євросоюзу становить близько 80%.
У той же час, Великобританія і Німеччина, з точки зору
організації діяльності інвестиційних фондів в даних державах, істотно
відрізняються від інших країн Євросоюзу. Інвестиційні фонди у
Великобританії підрозділяються на так звані юніт-трасти (або пайові
трасти) та інвестиційні трасти.
Інвестиційні механізми в Німеччині ще більш специфічні в
порівнянні з іншими країнами. Це пов'язано з особливою роллю
банків, яку вони в ній грають. За німецькими законами інвестиційні
компанії є кредитними установами, і на них поширюються всі
законодавчі норми, пов'язані з кредитним установам.
У результаті, в порівнянні з іншими країнами у Німеччині за
рахунок випуску акцій фінансується помітно нижча частка
капіталовкладень. За питомою вагою капіталізації у ВВП (20-25%)
Німеччина в два з гаком рази поступається США і в п'ять разів Великобританії. Більшу частину потреб великих підприємств у
довгостроковому капіталі задовольняють банки. Іншим результатом
домінуючої ролі банків і банківського законодавства в Німеччині є те,
що регулювання німецьких інвестиційних компаній вважається одним
з найбільш суворих у світі, коли мова йде про законодавчу захисту
інтересів інвесторів.
У Японії та інших країнах Азії, інвестиційні фонди розвинені
слабо, а населення цих країн не є таким активним учасником
інвестиційного процесу, як, наприклад, в США чи країнах Західної
Європи.
При порівнянні активів за типами фондів між США і Європою
можна виділити ще одну цікаву особливість. Якщо в США більше
половини всіх відкритих фондів є фондами акцій, то в Європі кількість
фондів акцій лише ненабагато перевершує кількість фондів облігацій і
фондів грошового ринку.
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ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
У наукових роботах спостерігається підвищений інтерес до
розкриття теоретичних основ трактування проблемних питань оцінки
необоротних активів та власності в бухгалтерському обліку [1, 2, 3],
проте, не зважаючи на це, дане питання потребує подальшого
дослідження та ґрунтовної розробки.
Особливістю необоротних активів є багаторазове їх
використання в процесі повсякденної діяльності , збереження
початкового зовнішнього вигляду (форми) протягом тривалого
періоду, який перевищує один рік. Під впливом зовнішніх умов вони
зношуються і протягом нормативного терміну переносять свою
первісну вартість на кінцевий результат діяльності установи, а з цього
випливає, що від правильності формування первісної вартості,
залежить кінцевий результат діяльності установи.
В бухгалтерському обліку від правильного вибору методів
оцінки майна підприємства залежить картина фінансового стану,
фінансових результатів та складу звітності. Оцінка будь-якого об’єкту
необоротних активів залежить від мети, яку ставлять перед собою
учасники господарського процесу та від тих інструментів оцінювання,
які вони обирають.
В результаті аналізу змісту поняття ―оцінка‖ та особливості його
використання у вітчизняному та міжнародному обліку, дозволяє
виділити наступні риси, які характеризують його сутність:
– це окремий процес або процедура, здійснювана економічним
суб’єктом або професійним оцінщиком, яка має на те відповідні
повноваження;
– оцінка, як обов’язковий елемент методу бухгалтерського
обліку, означає грошовий вираз властивості об’єкта або події;
– цілю оцінки є висловлювання думки про цінність або рівень,
значення об’єкта оцінки;
– способи оцінки залежать від цілі її проведення;
– інформація оцінки підлягає відображенню в бухгалтерському
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обліку і бухгалтерській звітності при відповідності вимогам, які
висунуті до якісної характеристики;
– використання
результатів
оцінки
для
задоволення
інформаційних потреб зацікавлених користувачів і вплив на прийняття
рішення користувачами звітності [1].
Процес оцінки необоротних активів суб’єктів господарювання
набуває великого значення. В першу чергу, це пов’язано з тим, що
оцінка майна, в тому числі необоротних активів, дозволяє встановити
те, чим розпоряджається господарюючий суб’єкт , а також
співвідношення між окремими групами майна підприємства. За
допомогою оцінки можна, наприклад, визначити, чи достатньо
підприємство забезпечене основними засобами, нематеріальними
активами, іншими необоротними активами, скільки є зайвих засобів,
ступінь їх зношеності. По-друге, при оцінці майнових статей балансу
визначається їх грошова вартість.
Оцінка може характеризувати вартість майна в різні періоди
часу і бути оцінкою минулого, теперішнього і майбутнього. Причому
самі характеристики також носять тимчасовий характер и даються або
в минулому, або в теперішньому, або в гіпотетичному майбутньому.
Тому необхідно звернути увагу на те, що в бухгалтерському обліку час
розпадається на два: реальне, в якому виникають факти
господарського життя, що потребують оцінки, і час в якому бухгалтер
веде облік, тобто реконструює перше, реальний час. Отже, час оцінок
приймає характер матриці, дев’ять елементів якої: минулі, теперішні і
майбутні оцінки минулого, теперішнього і майбутнього. Кожен із часу
оцінки знаходить своє застосування в обліку [4, 5, 6, 7], а їх
порівняльний аналіз дозволяє провести концептуальну реконструкцію
фактів господарського життя [2, с. 108].
1. Іщенко О.А Сутність оцінки та її значення в обліку необоротних активів бюджетних
установ / О.А. Іщенко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу ://
http://eztuir.ztu.edu.ua/3702/1/170.pdf
2. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерського учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы
и статистика, 2000. – С. 108-124
3. Замчевська Н.В. Проблеми при оцінці необоротних активів в проведенні контролю
на
державному
підприємстві
Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу://http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=24310
4. П(С)БО 7 «Основні засоби» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу ://
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=293533
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5. МСБО 16 «Основні засоби» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу ://
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=386622&cat_id=386616
6. Закон України ―Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності в Україні‖ зі змінами і доповненнями від 9 вересня 2004 р., № 1992-IV /
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2658-14
7. Международные стандарты оценки / Г.И. Микерин, М.И. Недужий, Н.В. Павлов,
Н.Н. Яшина. – М.: ОАО ―Типография ―Новости’, 2000. – 360 с.

УДК 331.5
Квас І., Нивчик О., ст. гр. МЕ-21
*Науковий керівник: Галазюк Н.М., доцент
Луцький національний технічний університет
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ
Розвиток економіки будь-якої держави визначається наявними
людськими ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також
наявністю умов для її здійснення. Тому можливість займатися
ефективною працею, забезпечення зайнятості та її регулювання можна
розглядати як чинник забезпечення стійкого економічного зростання
держави.
Економічна ситуація в країні потребує передумов для
збільшення зайнятості та доходів населення, підвищення
продуктивності його праці. Однак об’єктивні нерівномірності виходу з
кризи окремих галузей і підприємств, істотні відмінності у
співвідношенні інтенсивних та екстенсивних чинників обумовлюють
неминучі диспропорції національного ринку праці, різнонаправленість
розвитку окремих його сегментів. У поєднанні з прорахунками
політики ринку праці це спричинило низку проблем.
Всесвітній
Економічний
Форум,
досліджуючи
конкурентоспроможність країн відзначає, що ринок праці України має
певні резерви щодо підвищення конкурентоспроможності робочої
сили, особливо серед країн, що переходять з першої стадії розвитку
(залежності економіки від факторів) до другої стадії (залежності від
ефективності): за показником якості початкової освіти Україна займає
49-те місце серед світових країн, за доступом до вищої освіти – 17-те,
за якістю математичної і природничо-наукової освіти – 44-те, за
якістю всієї освітньої системи – 47-ме, за практикою наймання і
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звільнення персоналу – 17-те, за відношенням продуктивності праці до
заробітної плати – 26-те, за здатністю до інновацій – 40-ве місце.
Позитивних позицій набирається лише 18 проти 92 позицій недоліків
[1, с.126].
Виходячи із зазначеного можна констатувати, що Україна
повинна працювати на майбутнє, опікуючись якістю робочої сили,
забезпеченням та закріпленням прогресивних зрушень у регіональній
та галузевій структурі зайнятості, забезпечуючи належні умови для
гідної результативної праці. Саме цим держава повинна забезпечити
практичну реалізацію людського потенціалу нації.
Ринок праці відіграє важливу роль у відтворенні робочої сили,
яка відповідає вимогам сучасного високотехнологічного виробництва,
забезпечує розподіл і перерозподіл трудових ресурсів, створює
спонукальні стимули для їх ефективного використання, заміняє
неефективну структуру зайнятості на більш динамічну, раціональну.
Ринок праці сприяє мобільності робочої сили,посилює її
міграцію як у межах галузі, так і в міжгалузевому і міжрегіональному
напрямках. Це створює певні можливості вирішення проблеми
зайнятості працездатного населення внаслідок посилення економічної
мотивації праці,призводить до зростання її продуктивності,прискорює
адаптацію населення до ринкових відносин,що утверджуються в
економіці країни,сприяє виробленню економічної поведінки
ринкового типу.
Український ринок праці складався під впливом як
інерції планово-централізованої системи організації праці та
трансформаційної кризи, так і позитивних соціально-економічних
перетворень. Стан ринку праці визначається і становищем
національної економіки в цілому, і методами макроекономічного
регулювання, і ефективністю соціальної політики, особливо у сфері
загальної та професійної освіти. Процес формування ринку праці
значно відстає від загального поступу економічних перетворень,
особливо в період відносної стабілізації, і це ще більшим негативом
проявляється на системі зайнятості, на зростанні безробіття.
Формування нових економічних відносин може бути
ефективним лише в тому випадку, коли враховується, від якого стану
йде суспільство і якої якості воно прагне. Це ключове положення не
тільки не заперечує, а й передбачає збереження міцних позицій
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держави в розв'язанні проблем зайнятості в перехідний період та
створення ефективних механізмів регулювання трудових відносин.
1. Горник В.Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах
/В.Г.Горник // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 125-127.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ухудшение плодородного слоя почвы влечет за собой
экономические риски для сельскохозяйственных предприятий.
Интенсификация сельскохозяйственного производства повлекло за
собой создание ряда экологических проблем: сокращение
биоразнообразия на сельскохозяйственных землях до ненадлежащего
управления водой для орошения, истощения подземных вод и
агрохимического загрязнения.
Несомненно, производство сельскохозяйственной продукции
оказывает наибольшее влияние на экосистему, чем какая-либо другая
отрасль экономики, так как производство непосредственно
взаимодействует с земельными ресурсами.
Экологически ориентированное управление предприятием на
макроуровне
является
социально-экономическим
гарантом
устойчивого развития государства, стимулирование использования
ресурсосберегающих технологий, создание благоприятной атмосферы
для инвестиционной деятельности, что, как следствие, влечет за собой
повышение благосостояния населения.
На сегодняшний день не одно сельскохозяйственное
предприятие не имеет стратегической концепции в области
ресурсосбережения экологии. Это требует организации такой системы
управления на стратегическом уровне, которая бы способствовала
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совершенствованию ресурсосберегающей и экологической политики
предприятия, то есть была бы экологически ориентированной.
Экстенсификация сельскохозяйственного производства привело
к различным экологическим проблемам, истощению и потери лесов,
болот, почв и пастбищ.
Создание
экологически
ориентированного
управления
производством сельскохозяйственной продукции с применением
инновационно-институциональных решений и технологий дает
возможность минимизировать влияние на биологические ресурсы.
Экологизация управления сельскохозяйственного производства
направлена на применение на всех уровнях экологически безопасных
технологий, научных разработок и инноваций.
Аналитическая
оценка
состояния
производства
сельскохозяйственной продукции показывает высокое влияние на
биосферу: загрязнение поверхностных вод и деградация водных
экосистем при эвтрофикации; сведения лесов и деградация лесных
экосистем (обезлесивание); нарушение водного режима на
значительных территориях; опустынивание; уничтожение природных
мест обитаний. В качестве путей решения рассматривается
применение
экологически
ориентированного
управления
производством
сельскохозяйственной
продукции.
Сочетание
политики, инновационных институциональных решений и инвестиций
может помочь сократить масштаб значительного воздействия
сельского хозяйства на окружающую среду и использовать его
потенциал для предоставления экологических услуг.
УДК 330.142
Кліш Н., ст. гр. ЕПм-51
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Становлення ринково-орієнтованої системи господарювання та
розвиток досконалих конкурентних відносин між її суб’єктами в
Україні вимагають впровадження механізму, здатного забезпечити
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стабільне функціонування найважливіших структурних одиниць –
підприємств та їх відтворювальних процесів. З цього приводу важливу
роль в забезпеченні ефективного розвитку вітчизняних підприємств
почав відігравати такий інструмент, як економічна діагностика, який
забезпечує проведення детального дослідження, одержання
достовірної та повної інформації про діяльність підприємства.
Особливої актуальності набуває діагностика стану технікотехнологічної
бази
сільськогосподарських
підприємств
та
можливостей нарощення виробництва при покращенні стану
відтворення основних фондів та технології виробництва.
Методологічною основою даної роботи стали праці, Василенко
В.М., Гетьман О.О., Загорна Т.О., Жилінська Л.О., Косинчук Т.Ф.,
Костенко Т.Д., Кривов’язюк І.В., Писаренко Б., Підгора Є.О., Шаповал
В.М. та інші. Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних
засад оцінки технічної та технологічної бази підприємства був
внесений Білоусько Н.Л., Шамрін Н.В., Шурою Н. та іншими.
Діагностика – це процес дослідження стану об’єкта,
встановлення відхилень від нормального перебігу процесів за
допомогою існуючого методологічного інструментарію з метою
виявлення проблем, вузьких місць, як нині існуючих, так й таких, що
виникатимуть в майбутньому, а також їх усунення та визначення
шляхів подолання у майбутньому засобом прийняття ефективних
управлінських рішень [2].
Техніко-технологічна база (ТТБ) підприємства – це система
найбільш активних компонентів належних йому основних виробничих
фондів (машин і обладнання й транспортних засобів, тобто виробничої
техніки) та використовувана технологія виготовлення продукції, які
інтегровані в технологічний спосіб виробництва продукції в рамках
окремих виробничих підрозділів і підприємства в цілому [1].
Діагностика техніко-технологічної бази підприємства – це процес
дослідження стану основних виробничих фондів та технології
виробництва, шляхом застосування методологічного інструментарію,
за допомогою якого можна виявити характер порушення їх
нормального перебігу, усунути недоліки та забезпечити ефективне
функціонування в майбутньому. Одним із важливих напрямів
підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
є інтенсифікація відтворення та ліпшого використання основного
капіталу підприємства.
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Характеристика даних процесів повинна супроводжуватися
належним аналізом. Для проведення кількісного оцінювання
використання основних засобів доцільно застосовувати систему
показників, яка б комплексно характеризувала усі аспекти
функціонування основних фондів на підприємстві [3].
Отже,
діагностика
стану
техніко-технологічної
бази
сільськогосподарських підприємств базується на дослідженні
технічної складової підприємств (основні фонди) та технологіях, які
використовуються в процесі виробництва продукції. Саме ефективне
використання основного капіталу підприємства в поєднанні з
новітніми технологіями може забезпечити максимальний прибуток
сільськогосподарських підприємств.
1. Гедройц Ю.Г. Техніко-технологічна база підприємства як основа його
функціонування / Ю.Г. Гедройц // Економічні науки. – 2010. - № 1.
2. Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика [текст] : навч. посіб. / І.В. Кривов’язюк. –
К. : Центр учбової літератури, 2013. – 450 с.
3. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства : [Підручник] / Г.О. Швиданенко. – К. :
КНЕУ, 2009. – 816 с.
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Ужгородський національний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
В СИСТЕМІ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ
Поширення застосування інформаційних технологій вимагає
появи нових та трансформації існуючих банківських послуг.
Використання інформаційних технологій направлене на мінімізацію
витрат часу та економічних ресурсів на зберігання інформації,
здійснення розрахунків клієнтів та банківських установ.
Питання розвитку фінансових послуг в систем електронного
бізнесу відображено у дослідженнях О.Д. Василика, В.В. Вітлінського,
А.С. Гальчинського,
В.М. Гейця,
В.М. Кравця,
А.І. Кредісова,
В.І. Міщенка, О.М. Мозгового, А.М. Мороза, С.В. Науменкової,
Ю.М. Пахомова, М.І. Савлука, А.С. Савченка, В.С. Стельмаха,
М.Ф. Тимчука, А.С. Філіпенка та інших. Не применшуючи результати
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попередніх досліджень, потребують подальшого вивчення питання
перспективних напрямків розвитку фінансових послуг з урахуванням
здобутків останніх років.
Концепції "електронного бізнесу" та "електронної комерції"
виникли у США у 80 роках XX ст. За чверть століття ця сфера бізнесу
поширилася по всьому світу і на сьогодні охоплює майже 85 % усіх
он-лайн-користувачів. Важливою передумовою реалізації такої ідеї є
безпосереднє використання інформаційних технологій у процесі
функціонування установ і організацій на основі створення внутрішньо
фірмових і корпоративних інформаційних мереж [1].
Послугу можна вважати електронною, якщо основна частина
процесу її надання відбувається в режимі реального часу (он-лайн) з
безпосереднім використанням Інтернету.
Надання фінансових послуг в режимі реального часу (он-лайн)
дозволяє зменшити трансакційні витрати, розширює клієнтську базу,
швидко поширюється на спектр валютних операцій, сприяє появі
нових комбінованих та гібридних продуктів.
Специфіка організації надання електронних фінансових послуг
класифікують за напрямами:
1. Фінансові послуги для організації електронного бізнесу;
2. Послуги з розробки та впровадження спеціалізованих
інструментів для оплати товарів (послуг) через інтернет;
3. Інтернет-банкінг;
4. Інтернет-трейдинг;
5. Інтернет-страхування.
Специфіка надання фінансових послуг в умовах електронної
комерції пов’язана з рядом проблемних питань, зокрема недосконале
нормативне законодавство їх надання, сталі традиції готівкових
розрахунків на споживчому ринку та низький рівень розвитку
інфраструктури, а також брак механізмів гарантій здійснення операцій
та їх страхування.
З метою вирішення вище наведених проблемних моментів,
вітчизняні банківські установи впроваджують підсистеми інтернетбанкінгу, розробляють різні пакети фінансових послуг та беруть
участь у програмах лояльності з метою стимулювання використання
безготівкових розрахунків, як юридичними, так і фізичними клієнтами
банків.
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Розширення
надання електронних фінансових
послуг
вітчизняними банківськими установами потребує розробки та
впровадження стандартизації та сертифікації фінансових продуктів, а
також підвищення рівня захисту інформації, можливість інтеграції та
інформаційної взаємодії з продуктами та проектами банку та його
клієнтів
Отже, особливості надання електронних фінансових послуг
пов’язані з технічним забезпечення їх надання, вітчизняною
практикою використання фінансових послуг та рівнем нормативного
регулювання. З року в рік зростає обсяг наданих фінансових послуг в
умовах електронної комерції, однак досі невирішеними питаннями
залишається питання нормативного регулювання, захисту інформації
та впровадження єдиних стандартів надання фінансових послуг в
умовах електронної комерції.
1. Науменкова С.В., Міщенко С.В. Ринок фінансових послуг / С.В. Науменкова,
С.В. Міщенко. Навч. посібник. – К.: Знання, 2010. – 532 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Сучасна ІТ-індустрія розвивається надзвичайно швидкими
темпами. В умовах чергового спаду світової економіки велика
кількість організацій намагається зменшити витрати на власну ІТінфраструктуру на користь отримання необхідних ІТ-ресурсів онлайн
[1]. Тому на сьогодні постає питання перспектив використання
«хмарних» технологій в управлінні діяльністю підприємств взагалі, та
в бухгалтерському обліку, зокрема.
Найрозвиненіші країни вже прийняли стратегічні рішення щодо
комплексного розвитку «хмарних» сервісів: США (2011р.) «Федеральна стратегія щодо «хмарних» обчислень» [2]; Західна
Європа (2012р.) - «Вивільнення потенціалу «хмарних» обчислень в
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Європі». Передбачається, що реалізація цієї стратегії принесе ЄС 2,5
млн. робочих місць і 160 млрд. євро чистого прибутку щороку [3].
За підрахунками International Data Corporation (IDC), вже у 2015
році обсяг ринку «хмар» збільшиться втричі порівняно з 2010 роком, а
інвестиції в цей сектор складуть близько половини всіх інвестицій в
сектор ІТ. Зростання складе $72,9 млрд. в 2015 році проти $21,5 млрд.
в 2010-му [4]. «Хмари» дозволять звести до мінімуму необхідні
капіталовкладення в ІТ-інфраструктуру, витрати на залучення фахівців
для їх впровадження та експлуатації.
«Хмарні» сервіси
Xero,
Kashoo,
Эльба
дозволяють
автоматизувати облік у повному обсязі. Такі інтернет-сервіси як
iforma, jПарус, iFin, FLP, вже ефективно функціонують в Україні та
надають послуги дистанційного вирішення певних облікових задач [5].
На відміну від країн Заходу, в країнах СНД процес використання
«хмарних» технологій в бізнесі запроваджується низькими темпами.
Головними причинами цього є: низький рівень безпеки даних (є
випадки розкрадання конфіденційної інформації шахрайськими
«хмарними» сервісами); непрозора діяльність провайдерів, яку
складно повністю відслідкувати; складність оцінки ризиків
використання «хмарних» ресурсів [4]. «Хмара» абсолютно залежить
від підключення до Інтернет. Програми можуть працювати не так
швидко і стабільно, як на локальному комп’ютері через «повільне»
з’єднання. Гальмування роботи може бути викликане, приміром,
завантаженістю віддалених серверів чи проблемами на маршрутах
обміну даними [6].
Хоча «хмарні» сервіси ще не стали масовою потребою, попит на
них постійно зростає. Використання віртуальної інформації «хмари»
стає критично важливим ресурсом завдяки можливості зберігання у
них практично необмежених обсягів даних, доступних онлайн для
особистого чи корпоративного використання.
1. Гнатюк С.Л. Актуальні питання захисту персональних даних у віртуальному
середовищі (на прикладі технологій та сервісів "хмарного" обчислення). Аналітична
записка.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу
:
http://www.niss.gov.ua/articles/1090/
2. Federal Cloud Computing Strategy [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/digital-strategy
/federal-cloudcomputing-strategy.pdf
3. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe. European Commission/
Brussels, 27.9.2012COM(2012) 529 final [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
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http://ec.europa.eu/information_s
ociety/activities/cloudcomputing/docs/com/com_cloud.pdf
4. Гнатюк С.Л. Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та
ризики. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/1191/
5. Мачуга Р.І. Віртуалізація і хмарні технології в обліку: далеке майбутнє чи реальне
сьогодення?
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2008
6. Волокита А., Мухін В., Стешин В. Специфіка інформаційних систем на основі
технології cloudcomputing [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ natural/vcndtu/ 2011_ 53/29.htm
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
В сучасних умовах господарювання інформація є найціннішим
ресурсом для здійснення процесу управління. Переважну частину
необхідної інформації складає облікова інформація. Бухгалтерський
облік є основою інформаційного забезпечення в діяльності
підприємства. Його основне завдання - забезпечення як внутрішніх,
так і зовнішніх користувачів інформацією про фінансовій стан і
діяльність підприємства, на основі якої приймаються управлінські
рішення. Проте проблемним питанням є забезпечення якості такої
інформації, а саме – її оцінки.
Роль бухгалтера в процесі підготовки рішення полягає у
своєчасному забезпеченні менеджера необхідною інформацією,
оскільки саме бухгалтерська служба є одним з провідних підрозділів
підприємства, яка формує інформацію про результати діяльності та
майновий стан підприємства. Інформація повинна бути повною та
достовірною. Проте, в даному випадку маємо певну суперечність, що
виникає між вимогами користувачів до якості і вимогами осіб, що
надають інформацію, щодо її змістового наповнення. З одного боку,
облікова інформація повинна містити максимум того, що необхідно
знати зацікавленим особам (користувачам) і містити необхідні
пояснення. З іншого, - кожного користувача, в більшості, цікавить не
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достовірність інформації і сумлінність її представлення, а її
корисність, тобто можливість з найменшими зусиллями досягти певної
мети.
У системі бухгалтерського обліку накопичується багато
інформації, проте це не означає, що вся інформація буде корисною для
управління, оскільки кількість інформації не завжди означає її якість.
Формування інформації без створення належних умов для
забезпечення її високих якісних характеристик призводить до
прийняття неправильних управлінських рішень.
Неправильне або несвоєчасне надання інформації може
викликати негативні наслідки для підприємства – збитки і навіть
банкрутство. Якість інформації – ознаки, які роблять інформацію
корисною (придатною) для досягнення цілей користувачів.
Якісною є тільки та інформація, що може вплинути на рішення
користувача, при цьому інформація повинна бути оперативною,
оскільки з часом вона втрачає свою цінність.
Цінність облікової інформації
є основною
якісною
характеристикою. Вона визначається виходячи з мети її використання,
але одна й та ж інформація матиме різну цінність для різних
управлінських цілей. Крім цінності інформації виділяють і інші її
якісні характеристики, які є не менш важливими та забезпечують
високий рівень інформації, і, як наслідок, ефективність прийняття
управлінських рішень.
Оцінка якості інформації починається з оцінки джерел її подання
- первинних документів, облікових регістрів і форм фінансової та
інших видів звітності. Рівень якості інформації залежить від якості
носіїв первинної, поточної та підсумкової інформації, чому і сприяє
раціональна організація обліку.
Для швидкого надходження інформації на більшості
підприємств затверджено графік документообороту, що сприяє
отриманню користувачами своєчасної, достовірної та якісної облікової
інформації. Проте, досить часто, якість інформації знижують наявність
застарілих типових форм первинних документів, тому, для уникнення
подібних ситуації, бухгалтер повинен контролювати зміни в
законодавстві та введення нових або оновлення наявних форм
первинних документів.
Якщо інформація в первинних документах не відповідає якісним
характеристикам, а саме: достовірність, доречність та своєчасність, то
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в подальшому отримана інформація не буде відображати належного
фінансового стану, що вплине на прийняття хибних управлінських
рішень та негативно вплине на подальшу діяльність підприємства.
Оцінка якості облікової інформації залежить від процесу
підготовки інформації, доцільності її використання та оцінки
кінцевого результату. Застосування основних якісних характеристик
облікової інформації забезпечує складання фінансової звітності, яка
дає достовірне уявлення про фінансовий стан та результати діяльності
підприємства, підвищує якість і сферу застосування інформації в
процесі прийняття рішень.
УДК 330.012.32
Ковальчук Ю., ст. гр. ЕП-41,
Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УМОВАХ
ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку економіки правильне аналізування
інвестиційних проектів за їхньою ефективністю є однією з головних
проблем для будь-якого підприємства. Особливо гостро ця проблема
постає в умовах невизначеності та ризику. При цьому важливим є
проведення адекватної оцінки ефективності інвестиційних проектів на
базі врахування основних чинників внутрішнього та зовнішнього
середовища. Від точності здійснення оцінювання інвестиційного
проекту залежить багато факторів, зокрема, терміни окупності
вкладених коштів, можливість їхнього повернення та ін.
Інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів
функціонування будь-якої комерційної організації. Інвестиційна
активність підприємств багато в чому визначає ефективність роботи в
довгостроковій перспективі, здатність протистояти в конкурентній
боротьбі, можливості виходу на нові ринки та освоєння нових видів
продукції [1].
Ефективним
інструментом
перспективного
управління
інвестиційною діяльністю організації в умовах суттєвих змін
макроекономічних показників, системи державного регулювання
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ринкових процесів, кон'юнктури інвестиційного ринку та пов'язаною з
цим невизначеністю виступає інвестиційна стратегія. Вона являє
собою систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності
організації, що визначаються загальними завданнями її розвитку, а
також вибір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення [3].
Ефективність інвестиційних проектів оцінюється на основі таких
принципів:
- оцінка
повернення
інвестованого
капіталу
повинна
здійснюватися на основі показника грошового потоку, який
формується за рахунок сум чистого прибутку та амортизаційних
відрахувань у процесі експлуатації інвестиційних проектів;
- обов’язкове приведення до теперішньої вартості як
інвестованого капіталу, так і сум грошового потоку;
- вибір диференційованої ставки процента (дисконтної ставки) у
процесі дисконтування грошового потоку для різних інвестиційних
проектів [4].
При прийнятті рішення про доцільність інвестування для
інвестора найбільш важливим є співвідношення між прибутковістю і
ризикованістю. Оскільки для реалізації інвестиційного проекту
необхідний певний час, то виникає потреба у приведенні грошових
потоків доходів і витрат [2]. Така кількість етапів аналізу
інвестиційного проекту і є головним доказом важливості цієї
процедури для будь-якого підприємства та інвестора.
На сьогодні існує безліч різноманітних методик оцінки
ефективності інвестиційних проектів, але оптимальною є так звана
«комбінована» методика. Вона обирається для певного інвестиційного
проекту індивідуально, а обчислювання показників ефективності
проекту проводяться за різними стадіями його життєвого циклу [3].
В сучасних умовах нестійкої економіки основним завданням для
будь-якого інвестора, а особливо для іноземного, є вибір оптимального
варіанта вкладення інвестицій з меншим ризиком. Таким чином, умови
економічної невизначеності, в яких змушені діяти інвестори,
спричинять вплив тих чи інакших факторів ризику на їхні майбутні
прибутки. Інвестиційні ризики загрожують зменшенням прибутків
порівняно з можливими або навіть збитками. Тому при прийнятті
рішень з питань щодо інвестиційної діяльності керівництво фірм,
банків або інвестиційних фондів має обов’язково враховувати вплив
інвестиційних ризиків. В сучасній літературі існує багато методів
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оцінки ефективності інвестицій, однак жоден з них не є універсальним
і має як переваги, так і недоліки. Тому у статті було переглянуто
сутність поняття «інвестиційний проект» та доведено необхідність
проведення оцінки інвестиційних проектів в умовах нестійких
ринкових відносин.
1. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент: Навчальний курс. – К.: Эльга-Н, Ника-центр,
2009. – 448 с.
2. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч.
посібник. – К.: Каравела, 2010. – 424 с.
3. Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.І. / Управління інвестиціями
на підприємстві. — К.: Лібра, 2009. — 368 с.
4. Пересада А.А., Коваленко Ю.М., Онікієнко С.В. Інвестиційний аналіз. – К.: КНЕУ,
2009. – 485 с.
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ІННОВАЦІЙ
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ
Функціонування і розвиток будь-якого підприємства спрямовані
на збереження та зміцнення його ринкових позицій. За умов жорсткої
конкуренції це вдається лише тим із них, які орієнтуються на високі
стандарти діяльності й постійно дбають про забезпечення своїх
конкурентних переваг через залучення різноманітних інновацій.
Потребу у інноваціях відчуває і ПАТ „Волиньобленерго‖ − одне
з провідних підприємств регіону, що динамічно розвивається та
повноцінно виконує свою діяльність з передачі електроенергії
магістральними та розподільчими мережами для задоволення потреб
юридичних та фізичних споживачів.
З метою підвищення надійності електропостачання споживачів
області, підвищення рівня якості електроенергії, суттєвого поліпшення
технічного стану обладнання, програмою розвитку електромереж ПАТ
―Волиньобленерго‖ передбачається виконання широкого спектру
технічних заходів. Це, зокрема, будівництво нових підстанцій, також
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реконструкція існуючих із заміною застарілого комутаційного
обладнання на сучасне з одночасним технічним переоснащенням
пристроїв релейного захисту, автоматики і телемеханіки, будівництво
повітряних ліній. Подальша робота товариства буде спрямована також
на зниження нормативних ТВЕ, стовідсотковий збір коштів за
реалізовану електроенергію та зниження дебіторської заборгованості
споживачів, підвищення якості та культури обслуговування абонентів.
Одним з елементів інноваційної стратегії компанії є вжиття всіх
можливих заходів, спрямованих на розвиток маркетингової діяльності
компанії
ПАТ
―Волиньобленерго‖
доцільно
використовувати
синхромаркетинг (для вирівнювання нерівномірного попиту) та
демаркетинг (спрямований на зниження попиту). У перспективі для
стимулювання електроспоживання у побутовому секторі з метою
покращання умов життя населення чи створення сприятливих умов
для розвитку окремих видів виробництв використовуватиметься і
ремаркетинг (для ширшого використання електроенергії).
Для вирівнювання графіка навантаження маркетингова
діяльність енергетичного підприємства повина полягати у знаходженні
певних споживачів електричної енергії, використання яких для
регулювання графіка електричних навантажень було б пов'язане із
виключенням негативних соціальних наслідків і наявністю
позитивного регулювального ефекту в енергопостачанні і не
знижувало б ефективність роботи цих споживачів.
До загальноорганізаційних заходів, які проводяться без
додаткових капіталовкладень, належать також: розподіл вихідних днів
підприємств, зсув початку роботи, обідніх і міжзмінних перерв. Але ці
заходи безпосередньо стосуються соціально-побутових умов життя і
тому повинні здійснюватися дуже обережно. Використовуючи їх ПАТ
―Волиньобленерго‖, необхідно враховувати іноземний досвід.
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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Управління запасами в логістичних системах зводиться до
вирішення такого завдання, як підтримка розмірів матеріальних
запасів на такому рівні, щоб забезпечити безперебійне постачання всіх
підрозділів необхідними матеріальними ресурсами за умови
дотримання мінімальних витрат.
Матеріальні запаси – це продукція виробничо-технічного
призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва й обігу,
вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у
процес масового або особистого споживання. Основними мотивами
створення матеріальних запасів є: імовірність порушення
встановленого графіка постачань, можливість коливання попиту,
сезонні коливання виробництва деяких видів товарів, знижки за
покупку великої партії товарів, спекуляція, оптимізація витрат,
пов'язаних з оформленням замовлення, можливість рівномірного
здійснення операцій з виробництва і розподілу, можливість негайного
обслуговування покупців, зведення до мінімуму простоїв у
виробництві через відсутність запасних частин, спрощення процесу
управління виробництвом [2, с.231–235].
У теорії управління запасами їх класифікують:
1. За місцем продукції в логістичному ланцюзі;
2. За фазами процесу відтворення;
3. Щодо комплексних логістичних активностей;
4. За функціональним призначенням (стосуються виробничих і
товарних запасів);
5. Щодо ланки логістичного ланцюга або логістичних
посередників;
6. За концентрацією вартості [1].
Система управління запасами – це сукупність правил і
показників, які визначають момент часу й обсяг закупівлі продукції
для поповнення запасів. У логістиці застосовуються такі технологічні
системи управління запасами як:
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– система управління запасами з фіксованим розміром
замовлення;
– система управління запасами з фіксованою періодичністю
замовлення;
– система зі встановленою періодичністю поповнення запасів до
встановленого рівня;
– система "Мінімум-максимум";
– система оперативного управління тощо.
Основними параметрами системи управління запасами
вважаються:
– точка замовлення – мінімальний (контрольний) рівень запасів
продукції, за умови досягнення якого необхідне їх поповнення;
– нормативний рівень запасів – розрахункова величина запасів,
яка досягається під час чергової закупівлі;
– обсяг окремої закупівлі;
– частота здійснення закупівель – тривалість інтервалу між
двома можливими закупівлями продукції, тобто періодичність
поповнення запасів продукції;
– поповнювана кількість продукції, за якої досягається мінімум
витрат на зберігання запасу згідно із заданими витратами на
поповнення і заданими альтернативними витратами інвестованого
капіталу [5].
Усі розглянуті системи управління запасами пов'язані з певним
порядком контролю їх фактичного рівня на складах, що часто вимагає
витрат фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, особливо для
багатономенклатурних запасів. Однак зазвичай із загального числа
найменувань найбільша вартість запасу (або основна частка витрат на
управління ними) припадає на відносно невелику їх кількість.
1. Альбеков А. У. Логистика коммерции / А. У. Альбеков, В. П. Федько, О. А. Митько.
– 2001. – 512 с.
2. Гаджинский А. М. Логистика : учебник для высших и средних специальных
учебных заведений / А. М. Гаджинский. – 2000. – 375 с.
3. Дыбская В. В. Управление складами в логистической системе. – М.: КИАцентр,
2000. – 110 с.
4. Зеваков А. М. Логистика производственных и товарних запасов: учебник / А. М.
Зеваков, В. В. Петров. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 320 с.
5. Кальченко А. Г. Логістика : навч. посібник / А. Г. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2002. –
148 с.
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ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі фірми прагнуть збільшувати питому вагу
нововведень, реалізованих в інноваціях. Це дозволяє їм підвищувати
рівень конкурентноздатності порівняно з конкурентами. Сам добробут
суспільства визначається ефективністю інноваційної діяльності, що
дає кінцевий позитивний результат, а не масою факторів виробництва
й не обсягом інвестицій.
Інноваційна діяльність підприємства спрямована на створення і
залучення із зовнішнього середовища таких інновацій, які б сприяли
підвищенню його конкурентоспроможності, зміцненню ринкових
позицій, забезпечували б перспективу розвитку. Однак можливості
підприємств щодо залучення інновацій різні, що зумовлено передусім
існуючими ресурсними обмеженнями, особливо фінансовими. Тому
управління інноваційною діяльністю слід здійснювати, з одного боку,
з огляду на потенційні можливості інновації у формуванні
конкурентних переваг, а з іншого — на інвестиційні можливості
підприємств.
Для успішної реалізації інновацій необхідна наявність багатьох
чинників: науково-технічного потенціалу, персоналу, виробничотехнічної бази, та інших видів ресурсів, крупних інвестицій. Це
означає, що у процес впровадження і реалізації інновацій на
підприємстві необхідно залучати усі підрозділи, проводити значну та
складну підготовчу роботу, і саме інтеграція та узгодження планів
управління інноваційним розвитком стає передумовою виживання в
майбутньому.
Аналіз визначень інноваційного потенціалу показав, що їх
можна згрупувати наступним чином:
як здатність до сприйняття ідей інновацій, можливість і
економічну доцільність виробити і просувати інновації на ринку;
як деяку критичну масу ресурсів необхідну і достатню для
генерації інновацій, втілення їх у конкретні конкурентоспроможні
товари, технології, організаційні чи управлінські рішення.
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На нашу думку інноваційний потенціал слід розглядати
одночасно як критичну масу ресурсів (інтелектуальних, техніко-технологічних, управлінських, фінансових і т.д.) і як здатність до їх
реалізації. При цьому, враховуючи ринкові реалії, обов’язковою є
здатність ринку сприйняти новації, матеріалізовані у нових товарах,
технологіях, організаційних і управлінських рішеннях.
УДК 657
Коновалова Х.С., ст. гр. ОАМ-21
Житомирський державний технологічний університет
ВИНИКНЕННЯ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ
БУХГАЛТЕРА ТА АУДИТОРА
В більшості випадках професійна етика має значення для тих
професій, об’єктом яких є людина. Адже тільки з розумінням значення
«етика» колективи різних професій та спеціальностей, зможуть
працювати на високому рівні.
Професійна етика – це кодекс правил, що визначає поведінку
спеціаліста у службовій обстановці, норм, які відповідають існуючим
законам та відомчим нормативним документам, професійним знанням,
стосункам у колективі, глибокому усвідомленню моральної
відповідальності за виконання професійних обов'язків.
Слово «етика» виникло з давньогрецького «ethos», що у різні
часи мало різні значення. Спочатку воно означало місцезнаходження,
спільне житло, потім - звичай, темперамент, характер, стиль мислення.
Пізніше видатний мислитель античності Аристотель узявши за основу
значення етосу як характеру, темпераменту, утворив прикметник
«ethicos» - «етичний» для позначення особливої групи людських
чеснот - мудрості, мужності, помірності, справедливості тощо відрізняючи їх від доброчинностей розуму.
Кожна епоха має свій комплекс вироблених моральнопрофесійних норм, які стають певною духовною реальністю. Вперше
про професійну етику було почуто ще в рабовласницькому
суспільстві. Давньогрецький філософ Аристотель вважав її особливою
галуззю етичного знання. А давньогрецький лікр, «батько» медицини
Гіппократ розробив вперше в історії професійний кодекс у формі
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клятви лікаря як вихідний пункт розвитку професійної етики. Після
чого цією проблематикою професійної етики займалися і. Бентам, Ш.
Монтеск'є, О. Конт, Е. Дюркгейм та ін.
Згодом почали з’являтися численні морально-професійні
кодекси, статути, заповіді цехів, чернецькі та лицарські ордени,
купецьких гільдій, суддів тощо. Це відбулося в феодальну епоху, що
сприяло прагненню представників панівного класу закріпити за собою
привілеї займатися розумовою працею, а пізніше ця тенденція почала
виявлятися і серед людей так званих вільних, творчих професій.
У новий час, з утвердженням буржуазних відносин, як відомо,
триває професійний розподіл праці, зберігаються і поглиблюються
професійні суперечності. Одночасно з цим, подальшого формування
професій набуває розвитку й морально-професійна свідомість.
Моральний склад людини зумовлювався "кастовістю" професії, що
мало вплив на ставлення "професіоналів" до справи, поведінку в
повсякденному житті, у суспільстві. Слід зазначити, що моральнопрофесійні норми є невід'ємною частиною загальнолюдської моралі та
конкретно-історичної моральної системи.
Морально-професійні
кодекси,
що
стали
частковим
еквівалентом суспільної моралі, виковують такі соціальні функції:
- пізнавальну, яка реалізується у відображенні об'єктивних
процесів суспільно-професійного розподілу праці за конкретних
історичних умов;
- регулятивну (забезпечується взаємозв'язок спеціалістів з
суспільством; набір специфічних прийомів праці);
- ціннісно-орієнтаційну (даються уявлення про моральний ідеал
професіонала, професійні обов'язок, честь, совість, справедливість
тощо).
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УДК 336.717.06
Коробчук Т.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ
ЧЕРЕЗ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
БАНКІВСЬКИМИ АКТИВАМИ
Прагнення вітчизняних банків подолати негативні наслідки
кризових явищ в економіці, зумовлених впливом світової фінансової
кризи, примушує їх підвищувати ефективність системи управління
активами. Загострення конкуренції на ринку банківських послуг
обумовлює необхідність застосування таких методів управління
активами,
які
забезпечили
б
запланований
рівень
конкурентоспроможності банку.
Пошуком шляхів виходу із фінансово-економічної кризи
займались В.Міщенко, В.Лисицький, О.Дзюблюк Т.Вахненко,
І.Кравченко, Г.Багратян. Вагомий внесок у дослідження сутності,
структури та динаміки портфеля активів банків України зробили такі
вчені як О.Г.Копилюк, О.Музичка, Є.Мазіна, О.В.Васюренко та інші
науковці.
Аналіз якості управління активами банку визначається, на нашу
думку, їх структурою, основною частиною якої є кредити. Структура
активів українських банків майже не змінювалась за останні шість
років: основну частку в них становили кредити (72% – 85%), всі інші
складові варіювали від 3% до 6%. Щодо динаміки банківських активів,
то необхідно відзначити їх ріст на 54,5% у 2008р., зменшення на 4,9%
у 2009р. внаслідок впливу фінансової кризи. Протягом 2010 р. активи
банків зростали в середньому на 17,2 млрд. грн. За результатами 2011
р. сукупний обсяг активів українських банків збільшився на 25,1 млрд.
грн. (або на 2,4%) і перевищував позначку в 1 трлн. грн., досягши 1
054,3 млрд. грн. У 2012 р. банківські активи збільшились на 72,91
млрд. грн. (або на 6,9%). З початку 2013 року сукупний обсяг активів
українських банків збільшився на 5,9% (49,08 млрд. грн.) і
перевищував позначку в 1,1 трлн. грн., досягнувши 1 194,2 млрд. грн.
[1]. Таке зростання активів пояснюється, в першу чергу, збільшенням
обсягу портфелю цінних паперів на продаж.
О.М. Колодізєв та В.О. Лесик вважають, що стабілізація
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банківської системи у посткризовий період значною мірою була
досягнута за рахунок більш консервативної кредитної стратегії банків
в умовах жорстких регулятивних вимог з боку НБУ, підвищеної
схильності економічних суб’єктів до мінімізації ризиків, орієнтації на
інвестування в цінні папери замість розширення кредитування,
орієнтації на погашення власних боргів [2, с. 3-4].
Таким чином, виходячи з вищесказаного, можемо виділити
основні фактори, що впливають на ефективність управління активами:
ендогенні: структура активів та їх дохідність, рентабельність
активів, ступінь ліквідності груп активів та ризикованості банківських
операцій, належна організація банківського контролю;
екзогенні: операції на валютній біржі, маржа по кредитах,
позитивний
фінансовий
результат
діяльності
суб’єктів
господарювання, соціально-економічний стан регіону, конкуренція на
ринку банківських продуктів та послуг, грошово-кредитна політика
НБУ.
Основними принципами підвищення ефективності управління
повинні стати: забезпечення доцільної структури активів;
диверсифікація кредитних та інвестиційних операцій; моніторинг
ризиків та своєчасне створення резервів під них; забезпечення
дохідності активів на належному рівні.
НРА «Рюрік». Аналітичний огляд банківської системи України. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http:// www:rurik.com.ua
2. Колодізєв О. Забезпечення стабільності банківської системи на основі підвищення
ефективності управління капіталізацією вітчизняних банків [Електронний ресурс]. / О.
Колодізєв,
В.
Лесик.
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/VUABS/ 2012_1/32_03_01.pdf
1.
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УДК 330
Костюк Т.М., ст. гр. МЕ-21
*Науковий керівник:Вісина Т.М., к.іст.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЛІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У
СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
Фіскальну політику було сформовано і впроваджено після
світової кризи 1929-1933 рр. Доцільність такої політики обґрунтував
Дж. Кейнс. У 30-40-х рр. XX ст. фіскальна політика спрямовувалася на
зменшення глибини економічних криз і прискорення виходу з них,
скорочення безробіття, підвищення платоспроможного попиту
населення, в 50-60-х - на стимулювання темпів економічного
зростання, вжиття анти циклічних заходів, досягнення високої
зайнятості тощо. Здійснення фіскальної політики можливе завдяки
концентрації в руках держави значних фінансових ресурсів. У
розвинених країнах держава акумулює 40-55% національного доходу і
формує значний гарантований ринок збуту товарів і послуг, спрямовує
значні кошти на розвиток інфраструктури, фундаментальних наукових
досліджень, здійснює широкомасштабну соціальну політику, державне
регулювання економікою.
Якщо фіскальна політика впливає на сукупний попит і на
функціонування економіки в цілому, то залишається питання, яких
форм вона має набувати. Кейнс передбачає, що експансійна політика
веде до зростання видатків, не розглядаючи альтернативи, що полягає
у скороченні податків. Таким чином кейнсіанська політика почала
пов'язуватися зі зростанням бюджетів. Разом з вибором інструментів
здійснення фіскальної політики неокласична модель також пропонує
вибір між фіскальними і монетарними заходами впливу на сукупний
попит, тим самим пов'язуючи керування сукупним попитом з
результатом взаємодії споживання та інвестування. Це ж у свою чергу
означає, що фіскальна політика є рушійною силою економічного
зростання.
Фіскальна політика має значний вплив на сукупний попит і
пропозицію методом вилучення частини грошових потоків через
оподаткування та перерозподіл бюджетних коштів з метою досягнення
загальнодержавних цілей інституційного, економічного, політичного,
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соціального характеру. Першочерговим завданням держави є
стабілізація економіки, яка реалізується, як правило, інструментами
фіскальної політики, тобто через маніпулювання державними
видатками і оподаткуванням. Проте слід враховувати, що бюджетна
політика породжує ситуацію, коли окремі статті державних видатків
не завжди є доцільними.
Здебільшого
розглядають
такі
фіскальні
інструменти
державного регулювання, як :1) податки, які скорочують приватні
витрати і внаслідок чого створюють можливість здійснення державних
витрат; 2) витрати державних коштів, які спонукають підприємства
виробляти певні товари та послуги, а також трансфертні виплати, що
забезпечують певний рівень доходів деяким категоріям населення; 3)
регулювання або контроль, які стимулюють певну економічну
діяльність чи примушують відмовитися від неї.
Завдяки своїй здатності автоматично змінювати величину
фінансових надходжень до бюджету залежно від потреб стабілізації
економіки податки одержали назву вмонтованих стабілізаторів. Однак
вплив вмонтованих стабілізаторів не є достатнім "гальмом" для
подолання економічних коливань. Вони не усувають повністю ці
коливання, а лише певною мірою обмежують їхню глибину. Ступінь
вмонтованої стабільності економіки залежить від величини циклічних
бюджетних дефіцитів і надлишків, які виконують функції
автоматичних "амортизаторів" коливань сукупного попиту.
Таким чином, бюджетно-податкова (фіскальна) політика полягає
у державному регулюванні перерозподілу продукції. Вилучення
частини доходів на здійснення закупівель дозволяє державі
задовольнити потреби у товарах, роботах, послугах через
децентралізований конкурсний механізм взаємодії розпорядників
державних коштів та учасниками ринку. Отже, бюджетно-податкова
(фіскальна) політика є вагомим інструментом державного
регулювання економікою і вимагає всеохоплюючого планування,
аналізу, оцінки та контролю. Це надасть широкі можливості для
розробки ефективних стратегій державного регулювання, підвищення
результативності діяльності сектора державного управління.
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МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ
ПРАЦІВНИКІВ
Функціонування підприємства потребує ритмічного та
безперервного
виробничого
процесу,
наявності
ресурсів,
висококваліфікованих працівників, які схильні до інноваційної праці,
творчої участі та раціоналізації у виробництві як своєї діяльності, так і
всього підприємства в цілому.
На зміст і розвиток інноваційної праці, з одного боку, впливає
ринкове середовище, конкуренція, з іншого, – спільна зацікавленість в
інноваціях роботодавців та найманих працівників. Вирішального
значення набуває узгодження інтересів соціальних партнерів, активне
спонукання працівників до високопродуктивної праці. Останнє
потребує пошуку потужних важелів мотиваційного впливу на
персонал, який, займаючись розробкою й запровадженням нової
техніки (продукції, послуг), як правило, відрізняється від інших
найманих працівників високим рівнем освіти, розвитком інтелекту,
наявністю аналітичного мислення, вмінням працювати з інформацією,
схильністю до підвищеної працездатності в разі високої мотивації до
творчості [2].
Теорія і практика оцінювання інноваційної праці персоналу в
Україні перебуває на етапі становлення. Відомо, що персонал є
головним ресурсом будь-якої організації. Оцінювання персоналу– це
процедура, що здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності
професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і
якісних результатів його трудової діяльності визначеним вимогам.
Об’єктивно проведена оцінка діяльності не тільки дає можливість
працівникові мати уявлення про те, як було оцінено виконану ним
роботу, а й значною мірою впливає на мотивацію його подальшої
трудової діяльності.
Оцінювання інноваційної праці працівників допомагає
вирішувати управлінські і стратегічні задачі організації, оскільки вона:
– надає об'єктивні дані для планування діяльності підприємства;
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– дозволяє удосконалювати процес управління персоналом;
– забезпечує контроль якості виконання роботи;
– сприяє розробці ефективної системи мотивації працівників [1].
Сучасні підходи до оцінки персоналу дозволяють розширити межі
застосування існуючих діагностик, а також збільшити їх
результативність. Оцінка персоналу виконує дві функції: орієнтуючу й
стимулюючу. Орієнтуюча функція полягає в тому, що кожна людина
через оцінку з боку суспільства та за допомогою самооцінки
усвідомлює себе, свій стан і поведінку, отримує можливість визначити
напрямки і способи подальшої діяльності. Стимулююча функція оцінки
спонукає людину до діяльності в певному напрямку.
Досить поширеною можна вважати коефіцієнтну методику оцінки
трудового потенціалу підприємства. Всі коефіцієнти даної методики
інтегруються у такі групи:
- показники професійної компетентності;
- показники творчої активності;
- показники кількості, якості та оперативності виконаних робіт;
- показники трудової дисципліни;
- показники колективної роботи.
Усі групи показників представлені великою кількістю
аналітичних коефіцієнтів другого рівня. Система оцінки трудового
потенціалу працівників, згідно з коефіцієнтною методикою включає
такі основні показники:
1) Коефіцієнт освіти ( Косв):
К осв=

,

де А- тривалість роботи працівника за спеціальністю, визначеною
за перівод,місяць;
60- максимальна нормативна тривалість роботи за спеціальністю,
визначеною у дипломі про вищу освіту, місяців.
2. Коефіцієнт посадового досвіду (К досв) :
К досв=

,

Де В – досвід роботи на певній посаді, місяців;
60 - максимальна нормативна тривалість роботи на певній посаді,
місяців.
3. Коефіцієнт підвищення кваліфікації ( К квал) :
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К квал=

,

Де Н – фактична тривалість навчання з підвищення кваліфікації за
період роботи за спеціальністю, місяців;
ПН - нормативна тривалість навчання з підвищення кваліфікації.
4. Коефіцієнт раціоналізаторської активності:
К ра=

,

Де РП - число раціоналізаторських пропозицій та винаходів,
генерованих співробітником протягом терміну роботи за спеціальністю,
місяців;
СП – тривалість роботи працівника за спеціальністю.
5. Коефіцієнт оперативності виконання робіт:
К опр=

,

Де М – фактична кількість робіт, виконаних у встановлені строки;
Р - кількість робіт, фактично виконаних за аналізований період.
Оцінювання інноваційної праці працівників є однією з
найважливіших складових системи управління персоналом. Проте, для
вітчизняної практики оцінювання персоналу все ще характерними є
некомплексність, брак систематичності та регулярності у застосуванні
процедур оцінювання. Тому для підвищення ефективності оцінювання
персоналу, на нашу думку, необхідно:
- поширення сучасних методів оцінки на всі категорії персоналу;
- розширення доступу персоналу до результатів його оцінки;
- активне включення персоналу в процес його оцінки через
залучення до самоаналізу діяльності і розробки заходів з поліпшення
роботи;
- розширення кола оцінювачів, у ролі яких, крім
безпосереднього керівника, часто виступають вищі менеджери, колеги
по роботі, підлеглі, споживачі результатів праці.
1. Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації// Актуальні проблеми
економіки.- 2007.- №11. - С. 84-87.
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РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЗА ФРАНЧАЙЗИНГОМ
Динамічний процес суспільних перетворень в Україні та
реформування економічних відносин актуалізують проблему вибору
оптимальних шляхів розвитку національного готельного господарства.
На теперішній час безліч чинників ускладнюють діяльність
підприємств готельного бізнесу. Це нестабільність економічної та
політичної ситуації в Україні, низький рівень інвестицій, зростання
конкуренції у готельному бізнесі. Однією з основних проблем
готельного бізнесу в Україні залишається відсутність оптимального
співвідношення між попитом і пропозицією на ринку готельних
послуг та використання дієвого інструментарію для забезпечення
ефективного функціонування готельних підприємств. Внаслідок цього
характерною ознакою сучасного ринку готельних послуг в Україні є
тривала перевага пропозиції над попитом.
Як показує зарубіжний досвід, ефективним засобом розвитку і
стимулювання бізнесу є франчайзинг – механізм передання чи
продажу ліцензій на товарний знак (марку) або технологію відомої
фірми на певних комерційних умовах іншій особі, яка отримує
виключні права на певні форми виробничо-збутової діяльності.
Готельний франчайзинг – це метод підприємництва, завдяки
якому підприємець, що має готель, може об’єднатися з великою
мережею, що вже діє. Франшизодавець надає захищене в законному
порядку право займатись певною підприємницькою діяльністю, а
також допомогу і організації цієї діяльності, навчанні, реалізації і
управлінні за винагороду від франшизоодержувача [1].
Франчайзинг готельних мереж буває двох варіантів:
Перший варіант – франчайзі отримує комплект будівельної
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документації від франчайзера для будівництва готелю. Рентабельність
такого бізнесу маленька. В кращому випадку готель окупиться тільки
через 5-6 років.
Другий варіант – франчайзі, у якого є свій готель, входить в
«готельне кільце» відомого бренду в сфері готельного бізнесу,
зводиться до трьох форм, таких як управління, франшиза, прямі
інвестиції. Кільце потрібно для того, щоб плавно передавати клієнтів з
одного готелю в інший.
За підсумками 2009 р. у розвиток готелів суб'єктами
господарювання за рахунок усіх джерел фінансування інвестовано
1423,2 млн. грн., що майже у 2,5 рази більше, ніж у попередніх роках,
але складає 84,8% обсягів 2008 р. Обсяг прямих іноземних інвестицій
у розвиток діяльності готелів та інших місць для тимчасового
проживання на перше січня 2010 р. становив 258,9 млн. доларів.
Іноземні інвестори можуть вийти на український ринок
готельних послуг не тільки вкладаючи гроші у будівництво нових
готелів, що становить неабиякий ризик у зв’язку з невирішеністю
низки питань у юридичній , економічній та політичній сфері, але і на
умовах франчайзингу [2].
Отже, з вищесказаного можна зробити висновок, що у
готельному господарстві України знаходять своє відображення
основні тенденції, що існують сьогодні в готельному бізнесі світу.
Подальший успішний розвиток готельної галузі України потребує
належної уваги та підтримки з боку держави шляхом внесення змін у
законодавчу базу. Це забезпечить імпульс для більш стійкого розвитку
структури на основі франчайзингу, задоволення кінцевого попиту на
якісний продукт готельно-ресторанного бізнесу, особливо у частині
створення сприятливого маркетингового середовища для залучення
інвестиційних та кредитних коштів, а також адекватного використання
переваг інтеграційних процесів світового готельного бізнесу.
Підвищенню конкурентних позицій українського ринку
готельних послуг сприятиме вдосконалення його функціональної
структури , запровадження сучасних технологій.
Готельний бізнес в Україні потребує подальших серйозних
аналітичних та прогностичних напрацювань для успішної діяльності і
найповнішого задоволення потреб клієнтів.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
Внутрішній контроль є досить важливою функцією управління,
яка містить облік, фінансовий аналіз і контроль, порівняння та оцінку
фактично досягнутого результату з поставленими цілями і завданнями
підприємства. Керівник підприємства затверджує індивідуальні та
календарні плани щодо яких організовується робота служби
внутрішнього аудиту на підприємстві. За результатом виконаної
роботи аудитор надає керівнику суб’єкта господарювання звіт, за
допомогою якого голова підприємства може привернути увагу до
виявлених або можливих порушень. Робота вважається виконаною
тоді, коли питання, поставлені у звітах внутрішніх аудиторів,
розглянуті керівником підприємства і коли видано офіційне
розпорядження про прийняття (неприйняття) рекомендацій аудиторів.
Розглядаючи функції, що стоять перед службою внутрішнього
аудиту, необхідно врахувати відмінності між внутрішнім контролем та
ревізією. Одним з результатів контролю є укладання висновку за
діяльністю підрозділів, виявлення відповідності бухгалтерської
звітності цих підрозділів і всієї організації в цілому даним
бухгалтерського обліку.
Фінансово - економічний аналіз організації та розробка її
фінансової стратегії є одним з найважливіших завдань служби
внутрішнього аудиту. Саме це допомагає підвищити ефективність
роботи підрозділів і організації в цілому, дає змогу виконати основну
мету, яку поставили перед внутрішнім аудитором.
Для досягнення зазначених цілей організації системи
внутрішнього аудиту необхідно вирішити наступні завдання:
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періодичний контроль за фінансово-господарською діяльністю
головної організації та її філій;
аналіз господарської та фінансової діяльності та оцінка
економічних інвестиційних проектів, економічної безпеки систем
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю головної
організації та її філій. Рішення цього завдання дозволяє підвищити
ефективність діяльності окремих відособлених підрозділів і всієї
організації в цілому, що дасть можливість повною мірою виконати
основну мету, поставлену перед службою внутрішнього аудиту;
проведення семінарів, підвищення кваліфікації та навчання
персоналу, надання допомоги кадровій службі у підборі та тестуванні
бухгалтерського персоналу головної організації та її філій;
кошти підприємства не повинні бути незаконно привласнені або
не ефективно використані;
внутрішня звітність повинна оперативно передаватися особам,
уповноваженим приймати управлінські рішення, для її оптимального
використання;
наукова розробка, видання методичних посібників і
рекомендацій з бухгалтерського обліку, оподаткування, аналізу
фінансово-господарської діяльності, аудиту, господарського права, та
інформаційне обслуговування головної організації та її філій;
консультування
з
питань
фінансового,
податкового,
банківського та іншого господарського законодавства, інвестиційної
діяльності, менеджменту, маркетингу, оптимізації оподаткування,
реєстрації, реорганізації та ліквідації підприємств. Бухгалтеру, що
займається поточною роботою, може знадобитися професійна
допомога при незвичних або рідко зустрічаються економічних
ситуаціях, а також при істотних змін законодавства;
взаємодія із зовнішніми аудиторами, представниками
податкових органів та інших контролюючих органів.
Отже, основною особливістю внутрішнього аудиту є те, що він
виконується під час здійснення і документального оформлення
господарських операцій. Саме це сприяє своєчасно визначити
недоліки в роботі і вжити відповідних заходів щодо їх попередження
1.
2.
3.

Бутинець Ф.Ф. Аудит / Ф. Ф, Бутинець. – Житомир:ПП „Рута‖, 2009. – 305с.
Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту / В. С. Рудницький. –
Тернопіль: Економічна думка, 2007.- 192 с.
Макальская А.К. Внутренний аудит / А. К., Макальская. - М: Аудит, 2010. – 294 с.
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УДК 338.2
Кривовязюк Л.В.,
Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ
На
сьогодні
значного
поширення
набув
розвиток
високотехнологічних компаній як у світі, так і в Україні.
Високотехнологічним промисловим підприємством є те, котре
виробляє високотехнологічну продукцію, здійснює розробку, розвиток
і виведення на ринок нових продуктів та інноваційних виробничих
процесів шляхом використання наукових та технічних досягнень.
Бізнес-модель виступає сукупністю різних бізнес-процесів,
спрямованих на ефективне управління діяльністю підприємства,
результатом яких є отримання прибутку. Процес формування бізнесмоделі на будь-якому підприємстві повинен включати визначений
перелік питань. Він повинен включати всі особливості тієї сфери, в
якій функціонує підприємство, тоді остаточна бізнес-модель в
подальшій діяльності забезпечить ефективне функціонування
обраного підприємства.
Враховуючи різноманітність бізнес-моделей і їх структурну
складність, необхідно надати базовий набір основних елементів опису
бізнес-моделей. Так, Т. Загорна виділяє характеристику наступних
основоположних аспектів бізнесу будь-якого підприємства, яку
повинна надавати кожна бізнес-модель: що є споживчою цінністю, яку
пропонує підприємство; як воно створює, реалізує дану споживчу
цінність; як керує своєю діяльністю; як генерує дохід і прибуток [1,
с.16-17].
Найбільш перспективними для України є бізнес-моделі, що
формуються в сфері інформаційних технологій. Високотехнологічний
сектор має широкі можливості для розвитку за рахунок відсутності
конкуренції та наявності великого інтелектуального капіталу.
Структура компанії, організація процесів, виробництво,
управління, маркетинг є також важливими елементами, які необхідно
враховувати при виборі бізнес-моделі.
Формування бізнес-моделей високотехнологічних компаній має
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враховувати наступні чинники:
– швидкі та непередбачувані зміни ринків та технологій даної
сфери діяльності;
– підвищені фінансові ризики;
– невизначеність творчого процесу;
– складність оцінки вартості бізнесу;
– застосування Agile-менеджменту (гнучкого менеджменту);
– застосування принципів організацій, що навчаються;
– поширеність адаптивних структур.
Формування
ефективних
бізнес-моделей
в
сучасній
швидкоплинній економіці неможливе без активного використання
інновацій. Високотехнологічні компанії це яскраві представники
компаній, що займаються реалізацією інновацій в процесі ведення
діяльності. Разом з тим, в даних компаніях інновації можуть
розглядатися не тільки як наукомісткий продукт, прилад, пристрій,
винахід. Інновації в даній сфері, перш за все виступають
управлінським проектом, оскільки, крім розробки, найважливішим
аспектом є ефективне застосування інновацій та управління ними.
Тому інновації в сфері високотехнологічних підприємств
доцільніше розглядати як процес, що пронизує всю діяльність
компанії. Інноваційна складова, таким чином, може міститися в
елементах бізнес-моделі, і в свою чергу, сама бізнес-модель, як спосіб
побудови бізнесу, може бути інноваційною.
Відомими
типовими
прикладами
бізнес-моделей,
що
застосовуються у діяльності високотехнологічних компаній є:
1. ―Розділення‖. Наявні три фундаментальні форми бізнесдіяльності: бізнес, орієнтований на клієнтів, на інновації, і на
інфраструктуру. Бізнес-модель застосовується компаніями у сфері
телекомунікацій та банкінгу;
2. ―Довгий хвіст‖. Компанії пропонують велику кількість
нішевих товарів (eBay, Facebook, Lego);
3. ―Багатосторонні платформи‖. Характеризуються об'єднанням
різних груп споживачів, що отримують блага один від одного (Visa,
Google, Apple iTunes, Microsoft);
4. ―FREE‖. В моделі один споживчий сегмент може тривалий час
отримувати вигоду від безкоштовних пропозицій (Skype);
5. ―Відкриті‖. Характеризуються співробітництвом з зовнішніми
партнерами «ззовні» або ж «зсередини» (P&G).
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Отже,
формування
бізнес-моделей
високотехнологічних
компаній включає не лише базові складові, але й характерні саме даній
сфері, а також потребу в створенні адаптивних структур та відділів, які
відповідатимуть за розробку інновацій.
1. Загорна Т.О. Формування бізнес-моделі підприємства: навчальний посібник / Т.О.
Загорна, А.О. Коломицева. – Донецьк: СПД Купріянов. – 2010. – 403 с.

УДК 658.012.32
Кривовязюк Л.В., ст. гр. ЕП-42
Науковий керівник: Кривов’язюк І.В., д.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
ЕТАПИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ ЯК ПРИКЛАДНОЇ НАУКИ
Економічний аналіз як наука розпочав формуватись одночасно із
виокремленням з економічної теорії прикладних економічних наук та
одночасним
розвитком
ринкових
відносин.
Враховуючи
багатогранність економічного аналізу як науки доцільним є виділення
періодів, коли уявлення про закономірності розвитку економіки
змінювались, адже це дозволяє сформувати основні етапи та напрямки
розвитку економічного аналізу.
Економічний аналіз нині являє собою сукупність методів та
прийомів, що застосовуються для дослідження змін у функціонуванні
різного роду господарських систем, виявлення факторів, що
впливають на них та для надання висновків та пропозицій з приводу
підвищення ефективності діяльності економічних суб’єктів.
Існує досить широке коло думок щодо встановлення етапів
розвитку економічного аналізу. Проте, з огляду на трансформації
сучасної економіки, її злети та падіння, зростання ймовірності
виникнення нових загроз кризових станів вважаємо за доцільне
підтримати точку зору Н.П. Любушина [1], який розвиток
економічного аналізу пов’язує з процесами діагностики.
Так, враховуючи підхід російського вченого, пропонуємо
виділяти наступні етапи розвитку економічного аналізу як прикладної
науки:
1. Розвиток ідей детермінованої рівноваги, сформульованих у
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працях К. Вальраса.
2. Формування теорії порівняльної статики, що припускає
можливість досягнення економічною системою стану рівноваги,
визначає умови часткових рівноваг.
3. Виникнення та розвиток теорій максимізації дій економічного
об’єкта (У. Джонсон, Є. Слуцький, Дж. Хікс), де сформульовано
найбільш важливою умовою рівноваги рівність граничних норм
заміщення співвідношенню цін набору відповідних благ.
4. Розкриття принципу відповідності, введеного в аналітичну
економіку П. Самуельсоном.
5. Розвиток економічного аналізу на базових положеннях теорії
порівняльної динаміки. Ключова риса – використання фактору часу в
якості незалежної змінної.
6. Сучасний етап розвитку економічного аналізу (початок – ХХІ
століття) – поглиблення розвитку прикладної науки на засадах
емпіричного аналізу господарюючих систем (як можна побачити з
робіт Нобелівських лауреатів з економіки).
В розвитку економічного аналізу, що має тісну ув’язку з
процесами оцінки, діагностування та прогнозування для вивчення
рівноваги як кризи руху відстежується декілька напрямів його
формування.
Перший напрям пов’язаний із застосуванням методів
екстраполяції та традиційних методів аналізу на лінійних проміжках
кривих
розвитку
господарських
систем,
де
досліджувані
характеристики стаціонарні та слабко піддаються змінам.
Другий напрям пов’язаний із дослідженням поведінки
господарюючих систем на нелінійних проміжках, де досліджувані
характеристики не стаціонарні та піддаються стрибкоподібним змінам.
Таким чином, розвиток економічного аналізу як прикладної
науки відтворює основні закономірності розвитку економіки, їх
взаємозв’язки та суперечності, визначальні фактори впливу на
формування економічних процесів, існуючі диспропорції, вказуючи,
яким напрямком слід далі розвиватись економічним системам.
1. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности:
Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 448 с.
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УДК 657.1
Кулаківська О.Д., магістрант
*Науковий керівник: Легенчук С.Ф., д.е.н., професор
Житомирський державний технологічний університет
ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Важливою умовою ефективного функціонування кожного
господарюючого суб’єкта в Україні є належним чином побудована
система бухгалтерського обліку, що передбачає формування та
прийняття чіткої облікової політики. Облікова політика відіграє дуже
важливу роль як інструмент тривалого та стабільного розвитку
підприємств.
Значний внесок у розвиток теоретичних і практичних аспектів
формування облікової політики підприємств зробили такі провідні
вчені,
як
Т.В. Барановська,
Б.І. Валуєв,
О.П. Войналович,
Г.Г. Кірейцев,
Р.О. Костирко,
О.В. Олійник,
О.М. Петрук,
М.С. Пушкар, О.Ю. Редько, В.В. Сопко, В.Г. Швець та інші.
Дослідивши напрацювання науковців у сфері облікової політики
підприємства можна зробити висновок, що недостатньо розглянутими
та не повністю вивченими залишається ряд питань щодо облікової
політики, а саме: етапи формування облікової політики, складові
облікової політики, законодавче та нормативне регулювання облікової
політики, фактори впливу на облікову політику, документальне
оформлення облікової політики тощо.
Організація
бухгалтерського
обліку
на
підприємстві
розпочинається із розробки облікової політики. Вона розробляється
самостійно підприємством за погодженням з власником або
уповноваженим ним органом відповідно до установчих документів
підприємства. При формуванні облікової політики підприємство
самостійно обирає принципи, методи та процедури обліку, для
достовірного відображення фінансового стану, результатів фінансовогосподарської діяльності підприємства. Тому головною метою
облікової політики є вибір найбільш вигідних для конкретного
підприємства методів обліку.
Основні положення облікової політики формуються та
фіксуються у відповідному наказі, в якому до тексту включають тільки
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методи оцінки, обліку, процедури, які будуть використовуватись
підприємством.
Наказ про облікову політику для підприємства є одним з
основних документів, після законів, постанов, інструкцій та
стандартів, які регулюють ведення бухгалтерського обліку. Він
складається в довільній формі, але, звертаючи увагу на потреби
управління підприємства та його специфіку. Наказ про облікову
політику може включати в себе розділи, підрозділи та додатки.
В сучасних умовах необхідно розробляти облікову політику
конкретного підприємства таким чином, щоб вона була максимально
наближена до П(С)БО та фінансової звітності. Правильно сформована
облікова політика підприємства досить суттєво впливає на
достовірність відображення фінансового стану підприємства. За
допомогою чітко сформованої облікової політики власник може
здійснювати порівняльний аналіз показників діяльності підприємства
за різні звітні періоди.
Отже, облікова політика кожного підприємства повинна
здійснюватися з розумним поєднанням законодавчого регулювання і
власних інтересів підприємства щодо ведення обліку та складання
фінансової звітності, звертаючи увагу на галузеві особливості
підприємства. Галузеві аспекти мають найбільший вплив на
визначення
методологічних
та
організаційно-технологічних
особливостей облікової політики, що має відображати реальний
фінансовий стан діяльності підприємства при складанні та поданні
фінансової звітності.
Без чітко сформованої облікової політики в сучасних умовах
неможливо уявити роботу бухгалтерії та процес формування
фінансової звітності. Облікова політика розробляється з метою впливу
на систему обліку, а саме, для пристосування її до потреб
управлінського обліку. Облік розглядається в системі управління як
засіб отримання інформації керівника для контролю підприємством.
Таким чином, перспективою для подальших досліджень є
розробка науково обґрунтованої методики формування облікової
політики суб’єкта господарювання, а також проведення аналізу
зарубіжного досвіду організації облікової політики та можливості його
застосування в Україні.
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ПРЕДМЕТ І ОБЄКТИ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ:
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ.
Розвиток ринкових відносин разом з економічною кризою в
Україні супроводжується зростанням економічної злочинності. Для
ефективної боротьби з нею необхідно залучити висококваліфікованих
спеціалістів у галузях економіки і права[1].
Дослідженню сутності предмета і об’єкта судово-економічної
експертизи приділяли увагу такі вчені: Л. Алексєєва, В. Арсеньєв, М.
Базась, Л. Бєлкін, В. Бондар, Р. Бруханський, Ф. Бутинець, Л.
Волинець, В. Гринева, Я. Дячишин, С. Іванов, І. Петрухін, Т. Сєрікова,
Б. Усач, П. Хомин, С. Чаадаєв, В. Шарманська, В. Швець, В. Шевчук,
О. Шляхов та ін. Проте в роботах вказаних дослідників та практиків
присутня неоднозначність[2].
Слід постановити, що в українському законодавстві не надано
визначення досліджуваному виду експертизи. Надається лише
визначення судової експертизи в цілому як самостійного класу
експертних досліджень. Так, відповідно до Закону України "Про
судову експертизу" судова експертиза – це дослідження експертом на
основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які
містять інформацію про обставини справи, що перебуває у
провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.
Об'єктом судово-бухгалтерської експертизи є документи,
бухгалтерські регістри та бухгалтерська звітність, в яких відображена
господарська діяльність підприємств, у тому числі і протиправна[3].
Розглядаючи таке визначення об’єкта з огляду на судово-економічну
експертизу, можна сказати, що необхідними ознаками об’єкта
останньої є його належність до реальності (фізично існуючих
документів, залучених до справи) та факт взаємодії об’єкта із судовим
експертом (суб’єктом) у процесі дослідження. При цьому виділення
об’єкта здійснюється залежно від предмета дослідження за допомогою
методів дослідження. У загально філософському розумінні "предмет –
категорія, яка означає цілісність, відокремлену зі світу об’єктів у
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процесі людської діяльності та пізнання. До предмета входять лише
головні, найбільш істотні з точки зору даного дослідження властивості
та ознаки"[3]. Таким чином, предмет дослідження міститься в межах
об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як
загальне та часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є
предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага
експерта.
Отже, поняття предмета судово-економічної експертизи можна
тлумачити наступним чином: це фактичні дані, які містяться в
об’єктах дослідження, та інформація про господарські операції (стан
та результати економічної діяльності суб’єктів економічних відносин),
що мають істотне значення для органу, який призначив експертизу.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що комплексних
наукових досліджень у вітчизняній науці, спрямованих на визначення
сутності судово-економічної експертизи, предмета та об’єкта
недостатньо. Це призводить до невизначеності в понятійному апараті,
тому виникає необхідність у подальших теоретичних розробках з
удосконалення понятійного апарату судово-економічної експертизи.
1. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посібн. / Гуцаленко Л. В., Михальчишина
Л. Г., Сидорчук В. М. та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с.
2. Бандурка О. М. Основи судової бухгалтерії : підручник / О. М. Бандурка. – Х. :
Нац. ун-т ВС України, 2001. – 336 с.
3. Мумінова-Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза : навч.-метод. посібник /
Г. Г. Мумінова-Савіна. – К., 2004. – 268 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИЗМУ У ТРАНСКОРДОННОМУ
СПІВРОБІТНИЦТВІ
Транскордонне співробітництво визначається як будь-які спільні
дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських
відносин між територіальними общинами або органами влади, що
знаходяться під юрисдикцією двох або декількох договірних сторін, а
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також укладання з цією метою будь-яких необхідних угод або
досягнення домовленостей [1].
Помітно, що співпраця України та Польщі охоплює широкий
спектр туристичної діяльності, що є беззаперечним доказом
необхідності створення туристичних проектів. Це засвідчується
низкою нормативно-правових документів. Серед таких: Державна
стратегія регіонального розвитку України на період до 2015 року та
Національна стратегія регіонального розвитку Польщі на період 2007
– 2013 роки, де туризм є пріоритетною для розвитку галуззю, особливо
на прикордонних територіях двох держав. Щоправда, в обох
документах питання розвитку туризму мають більш теоретичноописовий характер, аніж практичне спрямування. 11 лютого 2010 року
між Польською туристичною організацією та Національним
туристичним офісом України було підписано Меморандум про
співпрацю, що безпосередньо визначає напрями співпраці двох держав
в сфері туризму, та заходи, які сприятимуть зміцненню позитивних
тенденцій у польсько-українських взаєминах. Україна та Польща
співпрацюють у межах двох єврорегіонів: "Карпати" та "Буг", що дає
можливість місцевим органам влади розробляти спеціальні програми у
сфері туризму, реалізувати конкретні туристичні проекти, вирішувати
проблеми, які пов’язані з розвитком туристичної галузі. Першим на
тернах України був створений Карпатський єврорегіон в лютому 1993
року. Карпатський єврорегіон здійснює свою діяльність на основі
Декларації про співпрацю спільнот, які мешкають на терені
Карпатського єврорегіону, а також на основі статуту Міжрегіональної
Асоціації "Карпатський єврорегіон", що були підписані 14 лютого
1993 року в м. Дебрецені (Угорщина) міністрами закордонних справ
України, Польщі та Угорщини. 7 травня 2004 року Радою Асоціації
була затверджена Стратегічна програма розвитку "Карпатського
єврорегіону" [2].
Одним із пріоритетних завдань Єврорегіону "Буг" є розвиток
туристичної сфери у прикордонних територіях. Для реалізації цього
завдання створено робочу групу освіти, охорони здоров`я,
культури,спорту, туризму і молоді. В рамках роботи Єврорегіону було
здійснено ряд проектів спрямованих на розвиток туризму в
прикордонні. Одним з таких став проект 2003 р. під назвою
"Проведення семінарів-тренінгів із питань започаткування сільського
зеленого туризму у Волинській області". Головним завданням проекту
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було поширення інформації про сільський туризм серед жителів
регіону та ознайомлення із досвідом організації цього виду
підприємницької діяльності. Здобутки цього проекту були використані
для подальшого розширення транскордонної співпраці у сфері
туризму [3, с.106].
Українсько-польська співпраця в галузі туризму охоплює всі
аспекти туристичної діяльності та реалізується на всіх рівнях. Це, в
свою чергу, надійний фундамент для подальшого співтовариства.
Проте, хоча й процес розвитку туризму в обох країнах почався
приблизно одночасно, Польща знаходиться на крок попереду. Така
асиметрія була викликана рядом проблем України в туристичній
галузі. Головними з них є: недосконала нормативно-правова база,
практична відсутність державного фінансування цієї сфери, застаріла
інфраструктура, практично відсутні маркетингові стратегії з реклами
країни тощо. Саме тому туристичний досвід Польщі є дуже важливим
для України і проведення спільних туристичних проектів – найкращий
спосіб його отримати.
1. Європейська Рамкова Конвенція про транскордонне співробітництво між
територіальними общинами або властями (21 травня 1980 р., м. Мадрид). Текст
українською мовою. – Рада Європи. – 35 с.
2. Міжрегіональна Асоціація «Карпатський єврорегіон» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/poland/ua/publication/content /42646.htm
3. Дубович
І.А.
Геополітичні
та
соціально-економгеографічні
проблеми
транскордонного співробітництва України// І.А. Дубович. Історія української
географії. – Випуск 12. – Тернопіль, 2005. – С. 105-109.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ
ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Функціонування підприємств в ринкових умовах вимагає
постійного контролю за результатами діяльності, що є запорукою
досягнення бажаних фінансових результатів та розробки ефективних
управлінських рішень. Для прийняття важливих рішень необхідним є
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володіння інформацією про якісні та кількісні показники діяльності
об’єкта, його можливості та загрози. Отримання необхідної інформації
потребує проведення діагностики діяльності як в цілому, так і за
окремими напрямками.
Якісна діагностика відіграє важливу роль у процесі залучення
капіталу на підприємство, оскільки її результати відображають
привабливість підприємства, прибутковість та ефективність вкладення
коштів. Прийняття будь-яких фінансових рішень на підприємстві
вимагає володіння інформацією про фінансовий стан об’єкта.
Інформація, що отримується у процесі діагностики фінансового стану,
з однієї сторони показує результати діяльності суб'єкта
господарювання, свідчить про його досягнення та набутки, з іншої –
виявляє передумови та резерви для розвитку підприємства
З огляду на вищезазначене, фінансовий стан - це одна з
найважливіших характеристик діяльності підприємства, яка у своїй
основі містить динамічні, повторювані, часто нерівномірні процеси
руху фінансових ресурсів. Тому, на наш погляд, метою оцінки
фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення
ефективності їх формування, розміщення і використання [2].
Недоліками методик діагностики фінансового стану є:
незадовільний стан джерел інформації для аналізу;
ігнорування при аналізі галузевих особливостей підприємств;
не досконале інформаційне та програмне забезпечення аналізу
фінансового стану підприємства.
Також, одним із основних недоліків методик діагностики
фінансового стану, як вітчизняних, так й іноземних авторів, є
ігнорування галузевих особливостей [2]. Так застосування в Україні
деякими економістами міжнародних систем оцінок фінансового стану,
неадаптованих до умов вітчизняної економіки, як наслідок, спричиняє
прийняття неправильних управлінських рішень, використання коштів
в низькорентабельних напрямах діяльності, затвердження стратегії
розвитку підприємства, що не відповідає сучасним реаліям розвитку
ситуації на ринку.
Фінансовий стан підприємства треба 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 проблеми у фінансовій
159

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

діяльності та способи ефективнішого використання фінансових
ресурсів, їх раціонального розміщення.
Для забезпечення задовільного фінансового стану підприємству
необхідно розробити, проаналізувати, затвердити та забезпечити
використання механізму оцінки фінансово-господарського стану
підприємства із врахуванням специфіки діяльності у тій чи іншій
галузі економіки, тобто адаптувати систему оцінки стану підприємства
до особливостей визначеного виду ринку [3].
Діагностика фінансового стану проводиться за декількома
напрямами: фінансова стійкість, ділова активність, ліквідність і
платоспроможність, майновий стан, грошові потоки, фінансове
становище підприємства на ринку цінних паперів, ефективність
діяльності. Кожний із напрямів відображає окрему ланку роботи
господарюючого суб’єкта і свідчить про різні сторони його
функціонування.
Основними завданнями діагностики фінансового стану
підприємства є:
1) визначення спроможності підприємства самостійно
фінансувати поточні потреби чи необхідності залучення зовнішніх
коштів;
2) оцінка платоспроможності з метою визначення ймовірності
банкрутства;
3) аналіз наявності активів та ефективності їх використання;
4) визначення швидкості обертання фінансових ресурсів
авансованих у підприємство;
5) визначенні ефективності використання власного та позикового
капіталу;
6) вивчення факторів, що впливають на фінансове становище
підприємства та їх кількісний вимір;
7) оцінка прибутковості та дослідження чинників, що обумовлюють її
зміну.
8) оцінка грошових потоків та виявлення напрямів витрачання
фінансових ресурсів;
9) визначення становища підприємства на фінансовому ринку;
10) виявлення резервів покращення прибутковості підприємства.
З метою підвищення якості оцінки фінансового стану
підприємства необхідними напрямами є :
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удосконалювати інформаційне та методичне забезпечення
фінансового стану підприємства;
розробляти методичне забезпечення процесу прогнозування
фінансового стану підприємства;
удосконалювати теоретичні засади формування та реалізації
інформаційної системи підприємства;
адаптувати методики аналізу до потреб українських
підприємств;
удосконалювати методику аналізу стану підприємства,
залежно від мети та змісту роботи на кожному етапі.
1. Жукевич С.М. Діагностика фінансового стану в системі управління підприємством /
С.М. Жукевич, Н.В. Кудлаєва // Научный вестник ДГМА. – 2009. - №1(4Е). – С. 234240.
2. Обущак Т.А. Сутність фінансового стану підприємства / Т.А. Обущак // Актуальні
проблеми економіки. – 2007. – № 9.
3. Раєвнєва О.В. Моделювання фінансової діагностики стану підприємств / О.В.
Раєвнєва, С.О. Степуріна // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського
національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ,
2005. - №3(6). – С. 74-80.
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КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ ТА СКЛАДОВА ЙОГО РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
На сьогоднішній день поступово посилюється залежність
суспільства від розвитку технології в цілому і комп’ютерної техніки
зокрема. Розвиток обчислювальної техніки, яка стає дедалі
досконалішою, стимулюється потребою у швидких та точних
обчисленнях і надалі все більше інтенсифікується.
Сьогодні комп’ютерна техніка, з одного боку, виступає об’єктом
бухгалтерського обліку, а з іншого – складовою раціональної та
сучасної його організації та ведення. Впорядкування величезних
масивів даних за сучасних умов неможливе без застосування
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електронно-обчислювальних машин.
На сьогодні існує необхідність пристосування вітчизняної
системи бухгалтерського обліку до умов ведення бізнесу із
застосуванням інноваційних технологій.
Сьогодні вартість персонального комп’ютера для виконання
повного обсягу робіт, наприклад, бухгалтера, є відносно незначною, а
підприємство без придбання хоча б якогось із видів ЕОМ (чи то
персональний комп’ютер, чи то автоматизована лінія) практично не
може функціонувати.
Близько 90 % процедур ведення бухгалтерського обліку на
даному етапі розвитку технологій може бути автоматизовано. Це
свідчить про те, що функції бухгалтера як рахівника втрачають своє
значення, а точніше, модернізуються і пристосовуються до вимог
сучасного суспільства. Майже повна автоматизація бухгалтерського
обліку стала можлива після розробки відповідних програмних
продуктів, які для зручності були написані і пишуться на
легкодоступних пристроях комп’ютерної техніки.
Що ж стосується обладнання, яке автоматизує процес
виробництва, слід зазначити, що в цьому випадку наявна дещо інша
специфіка: значним для цього є саме технічна (апаратна) складова,
хоча і відповідні програми також повинні існувати для забезпечення
нормального функціонування такої техніки. Залежно від того, які
функції та в якому саме структурному підрозділі підприємства
виконує комп’ютерна техніка, бухгалтерська програма спрямовує
витрати на її утримання до відповідних статей: адміністративні
витрати, загальновиробничі тощо. Тобто існує коло: комп’ютерна
техніка здійснює облік іншої комп’ютерної техніки, яка виконує
подібні чи відмінні функції.
Досі найбільшу питому вагу на даному ринку займає
обладнання. Ринок програмного забезпечення також важливий і
місткий, поступово він стає все більш цивілізованим, з використанням
виключно легального інструментарію.
Відповідно, потрібно знати, яким чином правильно відображати
у системі бухгалтерського обліку наявність та експлуатацію такого
обладнання, адже якщо для державного сектору економіки розроблені
певні інструкції, то для приватних підприємств регламентація обліку
комп’ютерної техніки недосконала, облік здійснюється в цілому, як
одного об’єкту основного засобу. Хоча П(С)БО № 7 «Основні засоби»
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нам говорить, що у випадках, коли один об’єкт основних засобів
складається з частин, що мають різний термін корисного використання
(експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися у
бухгалтерському обліку як окремий об’єкт основних засобів. Тобто ми
можемо окремо обліковувати, наприклад, мишку, клавіатуру, монітор.
Це є зручним у випадку, якщо постачальник надає підприємству
прибуткові документи, в яких окремими позиціями вписані зазначені
вище пристрої, і при ймовірності такого варіанту практично
неможливою є ситуація, коли постачальник в первинних документах
вказує не технічні характеристики комп’ютерної техніки, а її апаратні
складові, які знаходяться у системному блоці. В той же час, згідно
чинного законодавства, ми не маємо право обліковувати частину
основного засобу як окремий об’єкт у випадку, якщо без цієї частину
основний засіб не може нормально функціонувати.
На сьогодні існує нагальна необхідність врахувати специфіку
даного комплексного об’єкту і розробити детальні методичні
положення щодо відображення наявності та руху таких основних
засобів у бухгалтерському обліку.
УДК657.631:338.432 (075.8)
Логін М.В.,ст. гр. ОА-51м
*Науковий керівник: Зубілевич С.Я., професор
Національний університет водного господарства
та природокористування
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ
Сьогодні Україна стала на шлях євроінтеграції, що в контексті
економіки означає зростання економічного потенціалу держави,
залучення нових інвестицій, перехід на міжнародні стандарти
фінансової звітності. Національним та іноземним інвесторам
необхідно мати повну, достовірну та неупереджену інформацію про
фінансово-майновий
стан
суб’єкта
господарювання,
його
платоспроможність, фінансову стабільність. Дана інформація
відображається у фінансовій звітності акціонерних товариств, а її
достовірність забезпечується шляхом проведення як внутрішнього, так
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і зовнішнього аудиту.
За Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 56)
внутрішній аудитор(служба внутрішнього аудиту) призначається
наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо
члену наглядової ради - голові комітету з питань аудиту. Внутрішній
аудит виконує ряд важливих функцій, метою яких є допомога
керівництву акціонерного товариства досягти поставленої мети,
використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки й
підвищення ефективності процесів управління ризиками, системи
контролю й корпоративного управління. Зокрема, О.Сметанко виділяє
такі функції верифікації, оцінки, контролю, регулювання, аналітичну,
прогностичну, планування, прийняття рішень, моніторингу,
інформаційну, правового захисту, прямого та зворотного зв’язку [2].
Роль внутрішнього аудиту зростає в умовах розгалуженої
організаційної
структури
товариства.
Наприклад,
ПАТ
«Укртранснафта» включає філії «Магістральні нафтопроводи
«Дружба», «Придніпровські магістральні нафтопроводи» та «Південні
магістральні нафтопроводи», які, в свою чергу, мають інші
відокремлені підрозділи. Призначення внутрішнього аудиту в даному
випадку полягає в оцінці обґрунтування єдиної облікової політики,
контролі за організацією і функціонуванням єдиної системи
бухгалтерського обліку, забезпеченням збереження активів,
погодженим функціонування усіх підрозділів підприємства.
У внутрішніх документах товариства важливо чітко визначити
статус та повноваження служби внутрішнього аудиту, зазначивши такі
його об’єкти: ефективність процесу управління ризиками; надійність,
адекватність та ефективність системи внутрішнього контролю;
повнота та достовірність фінансової і управлінської інформації;
дотримання вимог законодавства України. Повинні бути чітко
визначені взаємовідносини з наглядовою радою, Комітетом з аудиту,
Ревізійною комісією і Правлінням. Слід обмежити відповідальність і
повноваження внутрішнього аудиту щодо операцій, за якими
здійснюється аудит.
Основою для аналізу якості є Положення про внутрішній аудит,
Методичні рекомендації з організації внутрішнього аудиту в
акціонерних товариствах [3].
Оцінка стану бухгалтерського обліку є однією з задач
внутрішнього аудиту. Особливості внутрішнього аудиту фінансової
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інформації у 2013 році викликані зміною форм фінансових звітів,
необхідністю забезпечити узгодженість показників звітного року та
порівняльної інформації, перегляду облікової політики на
відповідність Методичним рекомендаціям Міністерства фінансів
України, врахування змін у Міжнародних стандартах фінансової
звітності, зокрема, впровадження МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою
вартістю», огляду очікуваних змін та оцінки їх впливу на показники
фінансових звітів товариства у майбутньому.
1. Закон України «Про акціонерні товариства».
2. Сметанко О. Функції внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України. //
[Ел.
ресурс].
Режим
доступу:
http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_5_2012_12_11_12/funkcij
i_vnutrishnogo_auditu_v_akcionernikh_tov
3. Методичні рекомендації з організації внутрішнього аудиту в акціонерних
товариствах. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 08
вересня 2011 р. № 1261
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ
ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМІ ЗСО
В умовах розбудови національної системи загальної середньої
освіти (ЗСО) важливого значення набуває інноваційна діяльність
загальноосвітніх навчальних закладів, яка характеризується системним
експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в
освітньому процесі.
Під освітніми інноваціями ми розуміємо новизну, що істотно
змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому
удосконалені чи нові освітні, дидактичні, виховні системи; освітні,
педагогічні технології; методи, форми, засоби розвитку особистості.
Освітні інновації поділяються на психолого-педагогічні, наукововиробничі та соціально-економічні. До психолого-педагогічних
інновацій належать нововведення,що стосуються навчального,
виховного та управлінського процесів. До науково-виробничих165
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комп’ютерні та мультимедійні технології. До соціально-економічнихюридичні, правові та економічні нововведення.
Розглядаючи психолого-педагогічні інновації як новостворені
або вдосконалені технології, що істотно змінюють обсяги, структуру
та якість педагогічного процесу, ми насамперед виділяємо технології:
інтеграційної природничої освіти (В.Рільченко), розвивального
навчання (Д.Ельконін), особистісно орієнтованого навчання
(О.Савченко, С.Подмазін), колективного навчання (Л.Кочина, Н.Бібік),
модульно-розвивального навчання (А.Фурман), життєтворчості
(І.Єрмаков), психологічного управління (Л.Карамушка), адаптивного
управління (Г.Єльникова) тощо.
Освітні інновації, що здійснюються на сучасному етапі розвитку
у вітчизняній системі загальної середньої освіти, слід розглядати у
змісті навчання й виховання учнів; формах, методах і технологіях
навчання та виховання учнів; змісті, структурі, формах і методах
управління закладом освіти.
Конкретно це виглядає так:
- у змісті навчання й виховання учнів інноваційними є введення
державних стандартів початкової освіти, розробка проектів державних
стандартів освіти, розробка загальнодержавних концепцій виховання
дітей та молоді; створення авторських навчальних планів і програм;
розробка нової системи оцінювання навчальних досягнень;
- у формах, методах і технологіях навчання та виховання-поява
дистанційної
форми
навчання;
пріоритетність
діалогових,
діагностичних, активних та інтерактивних методів навчання і
виховання; запровадження альтернативних навчально-виховних
технологій;
- у змісті, формах методах управління закладом освітизапровадження
модернізованих
управлінських
функцій
керівника,таких
як
прогностична,
політико-дипломатична,
менеджерська, консультативна;
- в організаційній структурі закладів освіти-створення
варіативних організаційних освітніх структур, таких як ліцеї, гімназії,
коледжі, колегіуми-дошкільні заклади,комплекси тощо.
Важливу роль у системі інноваційної роботи відіграє діяльність
науково-методичної ради, яка координує цю роботу в школі,
спрямовану на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього
процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. На
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засіданнях науково-методичної ради розглядаються питання: аналізу
стану і результативності роботи методичної служби; науковометодичного супроводу навчально-виховного процесу; удосконалення
системи роботи з обдарованими та здібними дітьми; використання
мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі; пропозиції
щодо стимулювання й оцінювання інноваційної діяльності педагогів
під час атестації тощо.
УДК 338.436.33
Магдысюк И.В., ст. гр. 1121111
*Научный руководитель: Бокша, Н.В., ст. преподаватель
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АПК
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Агропромышленный комплекс (АПК) имеет особое значение в
экономике
страны.
Он
относится
к
числу
основных
народнохозяйственных
комплексов,
определяющих
условия
поддержания жизнедеятельности общества. Значение его не только в
обеспечении потребностей людей в продуктах питания, но в том, что
он существенно влияет на занятость населения и эффективность всего
национального производства.
Следует подчеркнуть: страна, игнорирующая развитие
собственного агропромышленного комплекса и производящая
недостаточно сельскохозяйственного продовольствия, попадает в
конъюнктурную зависимость от других государств. Вот почему
внимание к развитию АПК рассматривается как обязательное
требование, даже для тех государств, которые возглавляют мировое
сообщество. Большинство стран официально рассматривают аграрную
политику в качестве приоритетной, стратегической.
Состояние внутреннего рынка продовольствия свидетельствует
о том, что Республика Беларусь самодостаточная в продовольственном
отношении страна. Производство сельскохозяйственной продукции,
сырья и продуктов питания обеспечивает в последнее время их
годовое потребление из расчета 3100-3200 ккал в сутки на душу
населения (88,6- 91% к нормативному уровню), что практически
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соответствует уровню развитых стран. Собственного производства
сельскохозяйственной продукции достаточно, чтобы избежать
хронического недоедания всем социальным группам [1].
Удельный вес сельскохозяйственного производства во
внутреннем валовом продукте (ВВП) в последние годы составляет 89%, а в целом агропромышленного комплекса - до 30%. По прогнозу
Всемирного банка, доля сельского хозяйства в ВВП страны к 2015
году снизится примерно до 5%. По оценке экспертов банка, это
свидетельствует о сравнительно зрелой природе экономики
белорусского государства в сравнении со многими другими странами
бывшего Советского Союза.
По данным Национального статистического комитета, объем
производства сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий Беларуси
в 2011 году возрос по сравнению с 2010-м на 6,6 % и составил 56,7
трлн. рублей. В сельскохозяйственных организациях этот показатель
увеличился на 9,6 %, Лидерами по производству сельхозпродукции
стали Гомельская (темп роста 109 %), Витебская (106,4 %) и
Могилевская (107,1%) области.
В 2011 году в республике в хозяйствах всех категорий получено
8,4 млн. тонн зерна (в весе после доработки), что на 1,4 млн. тонн, или
на 19,9 %, больше, чем в 2010 году . Производство зерна увеличилось
во всех областях: в Витебской – в 1,4 раза, Гомельской в 1,3 раза,
Минской – на 24,6 %, Могилевской на 13,5 %, Гродненской – на 9,4 %,
Брестской – на 3,8 %. Урожайность зерновых и зернобобовых культур
составила 32,3 ц/га против 27,6 ц/га в 2010 году. Наибольшая прибавка
получена в Гродненской области – 40,2 ц/га. Всего в республике 260
сельскохозяйственных организаций (или 17 % всех зерносеющих)
вышли на урожайность свыше 40 ц/га.
По производству основных видов сельскохозяйственной
продукции в расчете на душу населения (кроме зерна) Беларусь на
нынешнем этапе развития занимает первое место среди стран СНГ, по
производству мяса сравнялась с Германией, а молока - примерно вдвое
превышает основные развитые в аграрном отношении страны Европы
и США.
Эффективность деятельности субъектов агропромышленного
комплекса (далее - АПК) в настоящее время во многом зависит от
использования
ими
в
производстве
современной,
высокотехнологичной техники и оборудования. В связи с этим
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актуальными являются вопросы о правовой регламентации отношений
в сфере материально-технического обеспечения АПК.
Материально-техническое обеспечение АПК - это обеспечение
субъектов АПК необходимыми им для осуществления уставной
деятельности материально-техническими средствами (тракторами,
сельскохозяйственной техникой, оборудованием и т.д.).
Фондообеспеченность
сельскохозяйственных
предприятий
специальной техникой и техникой общего назначения снижается
вследствие недостаточности у них собственных средств для
осуществления инвестиций.
В течение последних лет процент готовности техники к весеннеполевым и уборочным работам не превышал 75 %. Обеспеченность
тракторами составляет около 60% нормативной потребности, зерно- и
картофеле-уборочными комбайнами, грузовыми автомобилями —
примерно 60, 70 и 50% соответственно, кормоуборочными
комбайнами - немногим более 20%. Необеспеченность техникой
негативно сказывается на своевременности проведения полевых работ,
ведет к снижению и потере урожая, повышению его стоимости [2].
Решение
проблем
развития
АПК
и
обеспечение
продовольственной безопасности Беларуси требует проведения
последовательной продовольственной политики.
Каждая из проблем требует серьѐзных мер для своего решения.
Для этого требуется, прежде всего, установление более
благоприятного ценового климата для сельского хозяйства и
предоставление прямых государственных субсидий на основные виды
средств производства. Большинство сельхозпредприятий из-за
быстрого сокращения производственного потенциала требуют
серьезной финансовой поддержки со стороны государства даже для
достижения стадии равновесия, не говоря уже о последовательном
развитии.
Аграрная политика должна быть ориентирована на устойчивость
и рост производства с учетом опасности его возможного спада. При
этом необходимо стимулировать все формы хозяйствования, которые
обеспечивают наиболее эффективное использование ресурсов и
прирост производства на сельскохозяйственной, в особенности
товарной, продукции.
Кризисную ситуацию с материально-технической базой
сельского хозяйства предполагается решить за счет развития сети
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машинно-технологических станций на основе современных техникотехнологических систем для производственного обслуживания
сельскохозяйственных
производителей,
а
также
за
счет
совершенствования производственно-технической базы через развитие
лизинга сельскохозяйственной техники [3].
Можно с уверенностью сказать, что приоритет, отдаваемый
сегодня качественным показателям развития белорусского села, даст
возможность аграрному сектору Беларуси перейти на интенсивный
путь развития, закрепит его передовой статус не только среди
государств СНГ, но и на мировых рынках.
1. Национальная экономика Беларуси: учебник / В.Н. Шимов, Я.М. Александрович,
А.В. Богданович [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Н. Шимова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Мн.: БГЭУ, 2006. – 751с.
2. Печень В.С. Сельское хозяйство Беларуси: эффективность развития / В.С. Печень
// НАШЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: Журнал настоящего хозяина. -2012. - №5. –
с.59-63
3. Шибеко, Александр. Перспективы и факторы устойчивого развития АПК
Республики Беларусь в условиях экономической нестабильности / А.Шибеко,
С.Кулагин // АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА: Ежемесячный научный журнал. -2012. №3. – с. 2-9
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Проблемы формирования и развития кадрового потенциала
организации в условиях складывающейся рыночной системы и
растущей конкуренции делают актуальными поиск новых и
совершенствование применяемых методов и процедур подбора
персонала. Процедура подбора персонала при всем многообразии
используемых технологий имеет несколько стандартных этапов:
- планирование количественных потребностей в персонале - на
основании принятого плана стратегического развития компании или
заявок линейных и функциональных служб об ожидаемых вакансиях;
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- построение модели компетенций вакантных должностей,
описание профиля вакансии и должностной инструкции;
- организация поиска кандидатов с использованием внутренних
и внешних источников, а также нестандартных подходов;
- первичный отбор кандидатов (анализ резюме и анкет,
телефонное интервью);
- вторичный отбор (тестирование, собеседование, кейс-методы и
пр.);
- принятие решения о найме сотрудника;
- оформление трудового договора, зачисление в штат,
подготовка и проведение программы адаптации[1].
Любая компания нуждается в качественном подборе
сотрудников. Каждая отдельная компания решает этот вопрос для себя
по-разному, но существует также ряд распространенных методов
подбора персонала, которые используются практически всеми
коммерческими структурами:
1. «Внутриорганизационный» поиск. Цель - подбор сотрудников
на вакантные должности менеджеров среднего и высшего звена.
Свободные места появляются как следствие расширения организации
или «движения» сотрудников внутри компании. В этом случае
руководители назначают на свободные должности уже работающих в
компании людей: Преимущества: отсутствие материальных затрат,
способствует росту лояльности к организации, кандидаты не
нуждаются в интеграции в коллектив. Недостатки: ограниченный
выбор претендентов» возможности привлечения свежих сил, поощряет
укрепление местничества начальников структурных подразделений.
2. Рекомендации работников. Цель - подбор сотрудников на
рядовые должности или набор неквалифицированного персонала
(рабочих). Достоинство метода: высокая степень совместимости.
«Минусами» метода являются невозможность использования метода
при приеме на работу профессиональных кадров из-за отсутствия у
«советующих» работников нужных опыта и навыков отбора
персонала, а также, как правило, незнание специфики вакансии.
3 . Средства массовой информации. Использование медийного
пространства обеспечивает максимальный «охват» возможных
претендентов относительно малые финансовые издержки. В данном
случае успех мероприятия в большей степени зависит от следующих
показателей: тиража периодичности выхода, образа издания,
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известности и посещаемости сайта, простоты в использовании и
регистрации и т.д. В этом случае следует приготовиться к большому
количеству заявлений о приеме на работу. В настоящее время
популярность приобретает поиск через Интернет.
4. Услуги кадрового агентства. Вся работа по подбору персонала
ложится в данном случае на плечи сотрудников кадрового агентства.
Успех «кампании» зависит от четко и правильно сформулированных
требований к кандидату на должность, а также от профессионализма
сотрудников агентства. Недостаток - как правило, услуги кадровых
агентств оцениваются недешево, что позволяет прибегать к ним
только при подборе специалистов на ключевые должности.
5 . «Самоинициативные» соискатели. Сотрудники отделов
кадров нередко сталкиваются с такой ситуацией и такими
претендентами. Чаще всего это кандидаты, которые предлагают себя,
не претендуя на какую-то конкретную должность. Вероятность
выбрать сотрудника таким методом очень низка - вряд ли желание
претендента по времени совпадет с необходимостью организации в
новом сотруднике. Еще более мала вероятность таким образом
«заполучить» ценного сотрудника.
6 . Поиск в учебных заведениях. Обеспечивает приток в
компанию «свежих» кадров. Издержки метода — «новичку»
необходимо время для овладения практическим опытом на данной
должности. Однако с каждым годом все больше и больше компаний
пользуются этим методом. Причиной этого стала адаптация системы
образования к потребностям рынка.
7. Служба занятости. Следует отметить, что возможности
государственной службы занятости используются не до конца, так как
не каждая компания готова сотрудничать с государственной службой.
Поэтому работодатели посредством службы занятости ищут лишь
низкоквалифициро-ванных малооплачиваемых работников. Как
следствие вышеуказанных факторов — низкая степень доверия
населения к службе занятости. Ситуацию, в принципе, изменить
достаточно легко. Службе занятости следует развивать деятельность
по поиску и подбору специалистов с учетом вакансий и требований,
которые необходимы для той или иной организации Выход службы
занятости на уровень профессионального кадрового агентства
способен положительно сказаться на ее репутации как среди
работодателей, так и у соискателей[2].
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Таким образом, исследование основных методов подбора
персона да подтверждает, что не существует единого метода, который
дает максимально положительные результаты. Как правило,
менеджеры по подбору персонала комбинируют несколько методов,
что позволяет воспользоваться преимуществами разных методов. При
объединении и дальнейшем использовании нескольких методов
увеличиваются шансы на привлечение большого количества
соискателей на должность и, как следствие, найти хорошего
специалиста.
1. Спивак, В.А. Организационное поведение и управление персоналом: учеб.
по¬добие для вузов / В.А. Спивак. - СПб., 2011.
2 Травин, В.В. Основы кадрового менеджмента: учеб. пособие / В.В. Травин. - |М.;
Дело, 2010.
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В условиях мирового системного кризиса важным является
повышение эффективности и конкурентоспособности деятельности
предприятий. Для преодоления негативных факторов внешней и
внутренней среды функционирования предприятий наиболее
эффективным является использование механизма интеграции,
способствующего увеличению объѐма продаж, снижению затрат на
единицу продукции, росту производительности труда, обеспечению
расширенного воспроизводства, облегчению внедрения достижений
научно-технического прогресса. Интеграция также влияет на
повышение жизнестойкости предприятий, получение ими финансовой
стабильности, снижение уровня неопределенности в снабжении и
сбыте продукции, укрепление позиций объединения предприятий на
рынке данного вида товаров и услуг, диверсификацию производства
для снижения рисков. Одним из способов интеграции является
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создание кластеров.
Кластер
представляет
собой
совокупность
субъектов
хозяйственной
деятельности
взаимосвязанных
отраслей,
объединѐнных целостную организационную структуру, элементы
которой находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно
функционируют с определѐнной целью [3, с. 10].
Понятие кластера введено Майклом Портером, который
определял его как группу соседствующих взаимосвязанных компаний
и
организаций,
действующих
в
определѐнной
сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих
друг друга [4, с. 304]. Портер рассматривал кластер как один из
способов повышения конкурентоспособности экономической системы.
Сегодняшнее восприятие кластеров расширило свои рамки, их относят
к гибким мезоэкономическим системам, включающим в свой состав
экономических субъектов микроуровня, соединѐнных между собой
гибридными связями и кооперирующихся для достижения некоторых
общих целей, но одновременно сохраняющих самостоятельность [1, с.
83].
Кластер как устойчивое партнѐрство взаимосвязанных
предприятий, учреждений, организаций, отдельных лиц имеет
потенциал, который превышает простую сумму потенциалов
отдельных составляющих (эффект синергизма). Это приращение
возникает как результат сотрудничества и эффективного
использования возможностей партнѐров на длительном периоде,
сочетания кооперации и конкуренции. Компании выигрывают, имея
возможность делиться положительным опытом и снижать затраты,
совместно используя одни и те же услуги и поставщиков.
Во многих развитых странах отраслевые кластеры стали
привычной формой организации бизнес- сообществ. В качестве
характерных примеров можно назвать автомобильный (Северный Рейн
—
Вестфалия,
Германия),
химический
(Сингапур),
биотехнологический (Швеция), продуктовый (Аризона, США),
телекоммуникационный (Италия), аэрокосмический (Испания)
кластеры [2, с. 68].
Как правило, кластеры направлены на достижение следующих
целей:
- повышение конкурентоспособности участников кластера за
счѐт внедрения новых технологий;
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- снижение
затрат
и
повышение
эффективности
соответствующих наукоѐмких услуг за счѐт эффекта синергии и
унификации подходов в логистике, инжиниринге, информационных
технологиях, менеджменте качества и т. д.;
- обеспечение занятости в условиях реформирования крупных
предприятий и аутсорсинга;
- консолидированное лоббирование интересов участников
кластера в различных органах власти.
Среди факторов, мотивирующих интеграцию различных форм и
организаций в отраслевой кластер, можно отметить следующие:
- согласованные требования головных сборочных заводов к
своим поставщикам и дилерам;
- снижение затрат на внедрение новых технологий за счет
эффекта масштаба;
- более эффективный характер коллективных инноваций в
наукоемких отраслях (горизонтальная кооперация при аутсорсинге);
- увеличение потенциального рынка инжиниринговых и
консалтинговых услуг, в том числе для малых предприятий, за счет
внедрения субконтрактинга при выполнении комплексных проектов и
программ;
- расширение доступа к информации о потребностях рынка и
продвижение продукции и услуг малого бизнеса на рынок крупных
предприятий;
- повышение возможности предприятий, в том числе малых, к
привлечению инвестиций и грантов;
- более эффективная система выхода на зарубежных партнеров и
новые рынки.
Оценка эффективности создания и функционирования
кластерного образования основывалась на обобщенных критериях,
которые включают совокупность частных показателей, достаточно
полно раскрывающих сущность выбранных критериев. На наш взгляд,
перечень частных показателей имеет оптимальный размер,
позволяющий всесторонне и в полном объеме показать сущность,
важность и объективность избранного критерия. Каждый из
показателей
должен
характеризоваться
репрезентативностью,
достоверностью и доступностью.
Таким образом, можно выделить следующие критерии и
совокупности показателей.
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1. Производственная структура кластера:
- производство отдельных видов продукции (товаров, услуг) в
стоимостном (без учѐта НДС и акцизов) или натуральном выражении;
- продукция, производимая в рамках кластера и идущая на
экспорт, в стоимостном или натуральном выражении по каждому
отдельному виду товаров и услуг;
- производство отдельных видов продукции (товаров, услуг) в
процентах от общего объема.
Эти показатели характеризуют объѐм производства кластера и
степень
его
ориентации
на
выпуск
прогрессивной,
экспортноориентированной продукции мирового уровня.
2.Ресурсный потенциал кластера:
- природно-ресурсный потенциал (объѐм разведанных
извлекаемых природных ресурсов в текущих ценах)
- среднесписочная численность работающих, чел.;
- среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
р.
3.Инвестиционная деятельность:
- оборотные средства, р.;
- нематериальные активы (без интеллектуальных инвестиций),
р.;
- интеллектуальные инвестиции (вложения в подготовку кадров,
ноу-хау, НИОКР) и инновационный фонд (финансирование новейших
научно-технических разработок и рисковых проектов), р.,
- финансовые инвестиции, р.
4.Экономические показатели кластера:
- балансовая прибыль (прирост, убыток), р.;
- выручка от реализации продукции, р.;
- рентабельность, %.
Предложенная система показателей позволяет максимально
точно и всесторонне оценить эффективность создания и
функционирования кластерного образования в промышленности
Беларуси.
Можно сделать вывод, что инновационное развитие
хозяйствующих комплексов кластеров — залог повышения
конкурентоспособности национальной экономики Республики
Беларусь.
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СТРАХОВОЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Страхование по природе своей имеет ярко выраженную
социальную направленность, а в мировой практике страховой рынок
признается одним из стратегических секторов экономики.
Страховой рынок – это рынок, где объектом купли-продажи
является страховая услуга [1, с. 215].
Рынок страхования играет важную роль в экономическом
развитии и является особенно значимым для стран с переходной
экономикой по ряду причин. Во-первых, страхование представляет
собой наиболее оптимальный способ сокращения убытков
посредством управления рисками. Во-вторых, страхование – это
неотъемлемая часть финансового рынка. Уровень капитализации и
концентрации страховых организаций сравним с аналогичными
показателями финансовых корпораций в развитых странах. Их
высокий инвестиционный потенциал служит постоянным источником
внутренних инвестиций. Как правило, именно страховой сектор
является одной из главных предпосылок для формирования
финансового рынка в странах с переходной экономикой, который в
долгосрочной перспективе обеспечивает устойчивый экономический
рост.
По состоянию на 1 января 2013 г. на страховом рынке
Республики Беларусь действовали 32 страховые организации, в том
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числе 14 с иностранным капиталом и государственные страховые
организации, созданные Правительством Республики Беларусь.
На 1 января 2013 г. суммарный уставный фонд белорусских
страховых компаний составил 1,842 трлн руб.
Основной объем страхового бизнеса сосредоточен в 10
крупнейших
страховых
организациях
(преимущественно
государственных), обеспечивших 94,9 % страховых поступлений в
целом по сектору. Страховыми организациями за девять месяцев 2013
года получено 1115,7 млрд руб. страховых взносов и выплачено
физическим и юридическим лицам страхового возмещения на сумму
711,4 млрд руб. Таким образом, за 9 месяцев 2013 г. доля страховых
взносов в ВВП составила 0,9 %.
Следует заметить, что, чем выше уровень жизни населения
(рассчитывается по паритету покупательной способности), тем больше
в ВВП занимает страхование. В Республике Беларусь сумма страховых
взносов на 1 человека за 9 месяцев 2013 года составила 122 653 бел.
руб., или приблизительно 13 долларов США.
К примеру, страховые взносы на 1 человека в разных странах
составляют:
– в Ирландии (1 место в мире) – 7171 долларов США;
– в США – 3984 долларов США;
– в странах Западной Европы – 3138 долларов США;
– в африканских странах – 55,3 доллара США [2, с. 27–29].
Страховой рынок Республики Беларусь в настоящее время
недостаточно развит. В целом он характеризуется высокой степенью
концентрации,
отсутствием
необходимой
конкуренции,
доминированием
государственной
формы
собственности,
преференциями
в
отношении
страховых
организаций,
контролируемых государством. Отметим следующие сдерживающие
факторы его развития.
1. Сдерживающие факторы со стороны населения:
– невыполнение договоров страхования, заключенных до 1992 г.
Госстрахом, и отсутствие компенсаций по данным договорам;
–
высокие
инфляционные
ожидания
(нестабильность
белорусского рубля порождает желание населения заключить
страховые контракты за рубежом);
– присутствие на рынке компаний сетевого маркетинга в сфере
страхования жизни.
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Существует риск потерять договор страхования без возмещения
первоначального взноса, так как лица, распространяющие страховки
по принципу сетевого маркетинга, не зарегистрированы в Беларуси
как официальные представители страховых компаний или их агенты.
2. Сдерживающие факторы со стороны предприятий:
– существующие определенные традиции и отсутствие стимулов
к страхованию;
– налогообложение: некоторые виды страховых взносов нельзя
относить на затраты, а выплата их из прибыли расценивается
руководителями предприятий как дополнительные издержки и
вынуждает их отказаться от добровольных видов страхования.
Развитию страхового рынка Республики Беларусь не
способствует и дискриминация негосударственных страховых
компаний и ограничения в отношении деятельности иностранных
страховых компаний на территории страны.
Исходя из анализа сдерживающих факторов, можно указать на
следующие предложения, которые ускорят развитие страхового рынка
в Республике Беларусь:
– начать выплату компенсаций по договорам долгосрочного
страхования, заключенным до 1992 г.;
–
взносы
по
добровольному
страхованию
должны
выплачиваться не из прибыли, а относиться на издержки предприятий;
– обязательное страхование не должно рассматриваться как
средство прививания страховой культуры;
– право проводить обязательные виды страхования должно быть
предоставлено всем компаниям без исключения;
– открыть доступ иностранным страховщикам на белорусский
рынок страховых услуг [3, с. 15–19].
1. Ковалев, В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. – М. :
Финансы и статистика, 2011. – 449 с.
2. Сверж, А. И. Страховой рынок Республики Беларусь: перспективы в развитии / А.
И. Сверж // Банковский вестник. – 2013. – № 10. – С. 27–29.
3. Лукашевич И. Страховой рынок Беларуси: проблемы и перспективы развития / И.
Лукашевич // Финансовый директор – 2013. – № 6. – С. 15–19.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА САНАЦИИ
(ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ) И
БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Характерной чертой современной белорусской экономики
является неплатежеспособность большей части предприятий,
объективно приводящая к их банкротству и ликвидации. Развитие
рыночных
отношений
потребовало
возрождения
института
несостоятельности (банкротства), имманентно присущего рыночной
экономике. С начала 90-х годов тема банкротства стала предметом
дискуссии в специальной научной литературе и периодической
печати. Свое отношение к ней высказали практически все
общественно-политические организации и ведущие экономисты.
Проблемы поиска путей финансового оздоровления и
устойчивого развития предприятий Республики Беларусь продолжают
оставаться весьма актуальными. Особое значение имеют механизмы
санации
и
банкротства
неплатежеспособных
предприятий,
позволяющие спасать те из них, которые могут производить
конкурентную продукцию и приносить прибыль, а также выводить с
рынка нежизнеспособных, ставящих под угрозу экономическое
состояние деловых партнеров и порождающих лавину неплатежей в
масштабе всей страны.
Механизмы финансового оздоровления и банкротства все шире
применяются в практике реализации государственной промышленной
политики,
при
проведении
реструктуризации
предприятий,
комплексных мер по финансовому оздоровлению групп предприятий,
подотраслей,
территориальных
промышленных
комплексов.
Системные, структурные кризисы, сотрясающие целые отрасли и
секторы экономики, заставляют вырабатывать особые управленческие
подходы в условиях крайне неблагоприятных результатов
деятельности предприятий. Это предопределило необходимость
180

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

разработки современной теории и практики эффективного управления
несостоятельными предприятиями.
Специалисты отмечают, что недостаточная разработанность
экономической теории, и методической базы в области банкротства и
санации несостоятельных предприятий приводит к потере
стратегической инициативы экономических реформ, недостаткам
государственного регулирования сферы приватизации и управления
собственностью, снижает эффективность института банкротства
предприятий, осложняет практическую деятельность арбитражных
управляющих и, в конечном счете, ведет к реальному снижению
эффективности экономики страны.
Решение этих проблем имеет принципиальное научное и
практическое значение, так как центральной задачей рыночных
реформ
становится
постприватизационная
реструктуризация
собственности, выявление реального собственника, ориентированного
на преодоление кризисного состояния и повышение эффективности
отечественного производства.
Для эффективного решения этих проблем необходимо
исследовать механизм банкротства, выявить специфические
экономические и институциональные условия протекания процедур
финансового оздоровления предприятий, что предполагает научный
поиск и углубленное исследование этих процессов [1].
В рыночной экономике банкротство – это норма
предпринимательской жизни.
Например, ежегодно жертвами банкротства в США становятся
примерно 50 тыс. фирм, в Германии -15-16 тыс., в Канаде около 10
тыс. Законы о банкротстве в этих странах работают по 80 и более лет.
Экономика же их развивается динамично, в том числе и по этой
причине.
Европейские исследователи отмечают, что до конца второго
года доживают не более 20-30 % вновь возникших фирм, а в течение
пяти лет 50 % прекращают свою производственную деятельность.
Процедура вывода из хозяйственной жизни неэффективных
предприятий Республики Беларусь в результате признания их
банкротами
чрезвычайно
важный
элемент
нормальной
хозяйственной среды. Именно путем закрытия неэффективных
производств, технологий, отраслей можно осуществить необходимую
структурную перестройку в условиях ограниченности ресурсов [2].
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Введение в хозяйственную практику процедуры банкротства
способствует решению целого ряда критических проблем для
белорусской экономики:
- обеспечения ликвидации на нормальных рыночных принципах
неэффективных и бесперспективных производств и стимулирования
на этой основе процесса структурной перестройки экономики;
- нормализации и активизации процесса изъятия предприятий и
другого имущества у неэффективных собственников. За счет этого
может быть организован и процесс перехода предприятий в руки
других собственников, возможно более эффективных;
- обеспечения соблюдения организациями и предприятиями
обязательств перед кредиторами, что снизило бы остроту кризиса
неплатежей, а также способствовало бы нормализации и легализации
хозяйственных отношений на всех уровнях, созданию более
благоприятных условий для притока инвестиций в реальный сектор
экономики;
- соблюдения хозяйствующими субъектами обязательств по
уплате налогов и внесению платежей во внебюджетные фонды[3].
Таким образом, банкротство предприятий Республики Беларусь
является одним из важных рыночных атрибутов хозяйствования и
проявляется в способности рыночного хозяйства к постоянному
восстановлению равновесия и на микро, и на макроуровне. Кроме
того, угроза банкротства предприятия выполняет в определенном
смысле мобилизующую роль, понуждая собственника (руководство)
более осмотрительно относиться к управлению предприятием. С
макроэкономической точки зрения, такая же ситуация возникает также
в отраслевом разрезе - руководство соответствующих министерств
(ведомств) начинает проводить более согласованную отраслевую
политику, динамично корректируя стратегию развития отрасли,
направленную на недопущение банкротства предприятий.
1. Гаврилова А. Недействительность сделок при банкротстве. Риски приобретения
активов. / А. Гаврилова // Хозяйство и право. –2011. – N 1. – С. 88–94.
2. Семина А.Н. Банкротство. - М., 2012. – С. 67-68.
3. Балдин К.В,, Передеряев И.И., Белугина В.В., Галдицкая С,Н. Банкротство
предприятия: анализ, учѐт и прогнозирование: Учебное пособие – 2012. – С. 142145.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СИСТЕМУ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Діяльність бюджетних установ має ряд специфічних ознак,
визначених чинним нормативним полем. Вони, в свою чергу,
визначають особливості бухгалтерського обліку в бюджетних
установах. В умовах трансформації економіки одним з основних
напрямів удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних
установах є перехід до міжнародних стандартів.
Питання, пов’язані з нормативно-правовим регулюванням
діяльності бюджетних установ, досліджується вченими різних галузей
науки, зокрема права, економіки, державного управління. Дослідження
нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в
бюджетних установах висвітлено в працях Л.Г. Ловінської,
О.В. Куцурубова-Шевченко,
В.Ф. Максімової,
Т. Канєвої,
Т.П. Остапчук, С.В Свірко та інші.
Нормативне регулювання діяльності бюджетних установах
можна поділити на чотири рівні регламентації.
Перший рівень – міжнародний (міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку в державному секторі). Другий рівень –
національний (документи, затверджені Кабінетом Міністрів України,
Державним комітетом статистики України, Міністерством фінансів
України, Державною податковою адміністрацією України). Третій
рівень
–
галузевий
(документи,
затверджені
Державним
казначейством, Галузевими міністерствами, відомствами та
управліннями). Четвертий рівень – внутрішньогосподарський
(внутрішні організаційно-розпорядчі документи бюджетних установ).
Ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах
здійснюється відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі, які визначають склад,
форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в
державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її
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елементів та інші питання, що впливають на систему ведення
бухгалтерського обліку бюджетними установами. Однак бюджетні
установи не можна повністю відокремлювати від інших підприємств,
адже крім специфічних вимог, що висуваються до бухгалтерського
обліку та звітності, на них поширюються і загальні вимоги,
встановлені для бухгалтерського обліку всіх інших підприємств.
У бюджетних установах використовується «План рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ», що затверджений
наказом Головного управління Державного казначейства України.
Форма ведення бухгалтерського обліку у бюджетних установах
визначена затверджена «Інструкцією про форми меморіальних ордерів
бюджетних установ та порядок їх складання», згідно якої бюджетні
установи складають меморіальні ордери.
Всі документи, прийняті на різних рівнях регламентації,
регулюють діяльність бюджетних установ, вимоги щодо обліку
здійснених ними господарських операцій, визначають методологічні
засади розкриття інформації у фінансовій звітності.
Розглянувши лише частину нормативних документів, пов’язаних
з обліком в бюджетних установах, можемо зробити висновок, що
кожен прийнятий та діючий кодекс, закон, інструкція, постанова або
положення має важливе значення при веденні бухгалтерського обліку
в бюджетних установах, оскільки вони впливають на систему обліку.
Також нами було розглянуто Національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі та
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного
сектора. Розглянувши дані стандарти можна зробити висновок, що
існують значні розбіжності між ними. Тому це зумовлює потребу в
перегляді Національних положень та наближення їх до Міжнародних.
Важливим також залишається питання розбіжності нормативних
документів, які стосуються ведення обліку та подання звітності
бюджетними установами. Це зумовлює необхідність створення нових
нормативних документів.
Отже, як бачимо, в Україні є достатня кількість нормативних
документів які регулюють питання обліку в бюджетних установах.
Проте зараз Україна знаходиться на шляху наближення
бухгалтерського обліку до Міжнародних стандартів. У зв’язку з цим
виникає потреба удосконалення існуючих нормативних документів.
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ
УДОСКОНАЛЕННЯ
За умов ринкової економіки необхідність виявлення проблем та
шляхів удосконалення управління витратами підприємства зумовлена
насамперед тим, що воно являється однією з основних складових
комплексної
системи
менеджменту
підприємства.
Будь-яке
підприємство, не зважаючи на форму власності, не може обійтися без
попереднього підрахунку витрат на випуск конкретного виду
продукції, виконання певного виду робіт чи надання послуг або ж
сукупних витрат по підприємству в цілому. Тому дана проблема на
сьогоднішній день є досить актуальною.
Вивченням питань щодо проблем та удосконалення управління
витратами займалися такі науковці як О.В. Трифонова, Ю.М. Ткачук,
М. Т. Білуха, Б. І. Валуєв, К. Друрі, М. В. Кужельний, В.Ф.Палій, В. В.
Сопко, А. Д. Шеремет та інші.
Особливо актуальна проблема управління витратами для
вітчизняних підприємств, які нині перебувають на етапі пошуку
раціональних організаційних форм і методів менеджменту з
урахуванням міжнародних вимог і правил. Усе це, в свою чергу,
підвищує вимоги до кваліфікації фахівців економічного профілю,
оскільки саме вони повинні на підприємстві формувати систему
управління витратами, опрацьовувати методичну базу планування,
обліку витрат, калькулювання продукції, обґрунтовувати заходи щодо
раціонального використання ресурсів та їх економії.
Тому під управлінням витратами слід розуміти динамічний
процес, який включає управлінські дії, мета яких полягає у досягненні
високого економічного результату діяльності підприємства. Воно не
повинно зводитись лише до зниження витрат, а, навпаки,
поширюватись на всі елементи управління.
Управління витратами є важливим складником управлінського
обліку, тому управління витратами повинно означати створення
єдиної системи з певними установками та інструментами. Більшість
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систем управління мають певні вади, а саме:
не визначена структура управління витратами на продукт, що
виробляється;
управління реалізовується через план, який сформований за
базовими витратами;
здійснюється управління комплексом витрат за господарським
одиницями, а не за виробами;
проблема повноти та своєчасності відображення витрат у
системі обліку;
відсутній єдиний механізм, який би дав змогу отримувати
повну інформацію про витрати на підприємстві на виготовлення
продукції. Адже сама така інформація є гарантом успіху в
конкурентному середовищі. [3, с. 49].
Побудову та вдосконалення системи управління витратами на
підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
виділення основних понять і процедур, системи управління
витратами;
виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат
на підприємстві;
побудови інформаційної системи;
адаптації документообороту до обраної інформаційної
системи;
розподілу відповідальності за формування витрат та створення
механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Отже, удосконалення системи управління витратами націлене на
постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування
їх витрат, планування, облік та аналіз витрат за їх видами,
стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою
підвищення
ефективності
фінансово-господарської
діяльності
підприємства.
1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318., зі змінами і
доповненнями.
2. Іванюта П.В. Управління витратами: навч. Посіб. / П.В. Іванюта, О.П. Лугівська
//Київ: «Центр учбової літератури», 2011 р. – с. 316.
3. Трифонова О.В. Принципи управління витратами промислових підприємств. / О.В.
Трифонова, Ю.М. Ткачук //Прометей, 2011 р. – 146 с.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ
ЕКОНОМІНИХ ВІДНОСИН: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Система сучасних міжнародних економічних відносин являє
собою складну ієрархічну сукупність господарських зв'язків між
різноманітними суб'єктами: фірмами, підприємствами, фінансовими
установами, країнами, міжнародними регіональними об'єднаннями,
метою яких є здійснення науково-технічної кооперації виробництва,
обмін матеріальними благами й послугами.
Важливою складовою економічних реформ в Україні, її
переходу до ринкової економіки, є поступова інтеграція країни в
світове співтовариство. Виникає необхідність аналізу та вивчення тих
процесів та тенденцій, які відбуваються у світі в умовах глобалізації.
[3]. На сьогоднішній день суттєвий вплив на міжнародні економічні
відносини впливають такі фактори, як:
- економічна криза в країнах Європи;
- криза світової фінансово-кредитної системи;
- збільшення обсягів і асортименту міжнародного товарного
обміну;
- загострення глобальних проблем (екологічної, сировинної,
енергетичної, продовольчої, демографічної та ін.), що активізувало
міжнародне співробітництво в сфері науково-дослідних робіт,
спільного освоєння надр Землі й Світового океану, охорони
навколишнього середовища тощо;
- лібералізація зовнішньоекономічної політики майже всіх
країн світу, що особливо чітко проявилися за останні 50 років і, що
полягає в послабленні заходів тарифного і нетарифного регулювання
зовнішньої торгівлі, поліпшенні інвестиційного клімату в багатьох
(особливо в розвинутих) країнах, пом'якшенні національної
міграційної політики безумовно сприяла розвитку всіх форм
міжнародних економічних відносин у світовому господарстві;
- зміни в системі міжнародного поділу праці. Як зазначалося
раніше, місце і роль країни в міжнародному поділі праці зараз все
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менше залежить від її природно-кліматичних ресурсів і географічного
положення і все більше — від «придбаних ресурсів» (технологій,
капіталу, якісного складу робочої сили), а також від того, наскільки та
чи інша країна «вписується» у стратегічні цілі найбільших
міжнародних корпорацій. Це значно змінило географічні потоки
товарів і послуг у світовому господарстві: промислово розвинуті
країни перетворилися в головних світових експортерів продовольства,
із країн, що розвиваються, все більше експортується машинотехнічної
продукції, одягу, взуття, інших готових виробів;
- процеси регіональної економічної інтеграції, що охопили усі
без винятку континенти, вплив яких на розвиток міжнародних
економічних відносин неоднозначний: з одного боку, вони сприяють
інтенсивному розвитку усіх форм міжнародних економічних відносин
між країнами-членами інтеграційних об'єднань, а з іншого —
стримують розвиток міжнародних економічних відносин із третіми
країнами;
- зростаюче значення у світовому господарстві міжнародних
корпорацій у сучасних умовах. Вони відіграють визначальну
стратегічну роль у розвитку як окремих форм міжнародних
економічних відносин, так і їх системи та географічної конфігурації;
- створення і постійне удосконалювання системи світового і
регіонального регулювання міжнародних економічних відносин як
відповідь на постійно виникаючі проблеми їхнього розвитку
дозволило створити загальну для всіх країн нормативно-правову базу
функціонування світогосподарських зв'язків у вигляді Віденської
конвенції про договори закупівлі-продажу товарів, Оттавської
конвенції про міжнародну фінансову оренду. Керівництво зі складання
міжнародних договорів про компенсаційні угоди, про промислове
співробітництво тощо;
- формування всесвітньої інфраструктури міжнародних
економічних відносин, що включає всесвітні мережі транспорту,
комунікацій, глобальні інформаційні мережі, що значно прискорює за
часом практичну реалізацію світогосподарських зв'язків, породжує
нові способи їхнього здійснення (висновок міжнародних товарних
угод і трудових контрактів у мережі Інтернет, купівля-продаж товарів і
послуг на міжнародних товарних біржах, аукціонах, торгах, майже
негайне здійснення міжнародних розрахунків та ін.). [4, с. 107].
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В результаті дії названих факторів виникли певні особливості
розвитку сучасних міжнародних відносин. Вони стали однотипними,
оскільки збільшилась кількість національних господарств із змішаною
економікою. Крім того, сучасні міжнародні економічні відносини
формуються, виходячи з економічної зацікавленості контрагентів, що
змушує країн жертвувати частковою втратою її суверенних прав.
Міжнародний
економічний
розвиток
характеризується
зростаючим впливом глобалізації. Її вплив не може бути однозначно
позитивним для різних країн: індустріально розвинуті країни завдяки
глобалізації отримують доступ до зовнішніх факторів виробництва
таких, як сировина і трудові ресурси, посилюючи свою участь у МПП,
з іншого боку – країни з низьким рівнем економічного розвитку
стають втягненими у часто непосильну конкурентну боротьбу, що
може становити для них економічну загрозу. В такій ситуації менш
розвинуті країни повинні вживати заходи, які б мали на меті
зменшення негативного впливу зовнішньоекономічних факторів. [1].
Можемо зробити висновок, що сучасні міжнародні економічні
відносини постійно та динамічно розвиваються, змінюються,
перебувають у пошуку нових географічних пріоритетів та набувають
рис цілісної системи, у якій окремі елементи не тільки взаємозалежні,
але й взаємообумовлені.
1. Грицюк І. В. Аспекти забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги та її вплив на
економічне
зростання
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2036
2. Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.:
Знання, 2006.
3. Романчиков В. І., Романенко І. О. Міжнародні економічні відносини. Навч. пос. —
К.: Центр учбової літератури, 2008.
4. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. –380 с.
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СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА ОРЕНДНИХ
ОПЕРАЦІЙ: ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ
У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу
причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже
відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це
спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність
не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому
завгодно «об'єктивному дослідженню» [1].
Судово-бухгалтерська експертиза, досліджуючи орендні
операції, сприяє попередженню порушень законодавства, що
виникають між суб’єктами злочинів, ними можуть бути як кредитори,
так і позичальники (юридичні особи, суб’єкти підприємницької
діяльності). Вона може призначатися слідчим, органом дізнання,
прокурором або судом [2].
Особливим об’єктом експертизи можуть виступати відносини з
приводу орендних операцій. Орендні операції - операції, за якими одна
сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату
на певний строк у користування майно для здійснення господарської
діяльності.
Для того, щоб повно та об’єктивно дати характеристику
орендним операціям, експерту-бухгалтеру необхідно дослідити
нормативно-правову
базу
та
фактографічну
інформацію,
використовуючи розрахунково-аналітичні, документальні прийоми та
прийоми узагальнення і реалізації результатів експертизи.
Основним первинним документом, що містить інформацію для
проведення дослідження є договір оренди. Це документ, згідно з яким
одна сторона (орендодавець) зобов’язується надати іншій стороні
(наймачу) майно (земельні ділянки) у тимчасове користування за
плату, а наймач зобов’язується вчасно вносити плату і повернути
майно після закінчення терміну договору.
Відмінність договору оренди від інших полягає в такому:
- наймач одержує майно не у власність, а лише в тимчасове
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користування;
- об’єктом оренди можуть бути тільки індивідуально визначені
та неспоживчі речі, що не знищуються у процесі їх використання;
- цей договір платний.
До методичних прийомів експертизи кредитно-фінансових
операцій
належать
розрахунково-аналітичні,
документальні,
узагальнення та оцінювання результатів, а саме:
- економічний, логічний і прогнозний аналізи;
- дослідження облікової інформації за суттю і змістом;
- порівняння документів з обліковими реєстрами;
- взаємний контроль операцій [3].
Експертне дослідження здійснюється за певними етапами, які
мають відповісти на всі питання та завдання, які ставляться перед
початком судово-бухгалтерської експертизи орендних операцій.
Таким чином, ефективність боротьби з корисливими
правопорушеннями, у тому числі з правопорушеннями, пов’язаними з
орендними операціями, залежить від професіоналізму кадрів
правоохоронних органів, а також експертів-бухгалтерів, від
опанування ними бухгалтерського обліку, контролю, економічного
аналізу, фінансового та господарського права, зокрема тактичних і
методичних аспектів використання документів під час виявлення та
розслідування таких злочинів.
1. Дондик Н. Я.Спеціальні бухгалтерські знання та їх застосування під час розкриття
та розслідування економічних злочинів: монографія / Н. Я. Дондик. — К.: Атіка,
2007. — 144 с.
2. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи:
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: МАУП, 2007.
– 488 с.
3. Завора Т.М, Тополь І.С. Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
// Економіка і регіони: Науковий вісник Полтавського національного технічного
університету ім. Юрія Кондратюка. – 2008. - № 4. – С. 149-151.
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РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Планування - сфера діяльності органів управління підприємства
по передбаченню майбутнього стану його економіки на основі
врахування дії законів розвитку природи і суспільства, а також
тенденцій розвитку підприємства, галузі і національної економіки.
Процес планування полягає у визначенні мети, якої підприємство
прагне досягнути за певний період, а також засобів, шляхів чи умов її
досягнення [1].
Планування як сфера і вид діяльності:
– об’єднує підрозділи підприємства загальною метою;
– надає всім процесам скоординованість;
– сприяє повному та ефективному використанню ресурсів.
Завдання планування:
– діагностика стану підприємства, соціальних процесів в
конкретний період часу та тенденції в його діяльності;
– наукове передбачення майбутнього стану економіки
підприємства з врахуванням тенденцій розвитку національної
економіки, галузі;
– здійснення оперативного контролю за діяльністю підприємства
шляхом порівняння звітних і планових показників його діяльності;
– забезпечення ефективного використання наявних на
підприємстві технічних, матеріальних, трудових ресурсів та їх
своєчасну заміну і поповнення [3].
Планування є спеціалізованим видом управлінської діяльності.
Серед п’яти основних функцій менеджменту (планування; організація;
координація; стимулювання і контроль) провідна роль належить саме
плануванню. Потреба в плануванні виникає тоді, коли необхідно
одночасно прийняти безліч рішень, причому різних за своєю
складністю та їх взаємозалежністю. Хоч планування в умовах ринкової
економіки не є нормативно обов’язковим і кожне підприємство
самостійно встановлює обсяги планових розробок, фахівці
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відзначають, що наявність планів сприяє скороченню кількості
помилкових управлінських рішень, а отже, поліпшує результати
господарської діяльності.
Головний сенс планування полягає у підвищенні ефективності
діяльності підприємства шляхом цільової орієнтації та координації
всіх процесів, виявлення ризиків і зниження їх рівня, підвищення
гнучкості й адаптованості до змін.
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича
програма або план виробництва та реалізації продукції. Виробнича
програма визначає необхідний обсяг виробництва продукції у
плановому періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і
якістю вимогам плану продажу. Вона обумовлює завдання по
введенню в дію нових виробничих потужностей, потребу в
матеріально-сировинних ресурсах, чисельності персо-налу, транспорті
тощо. Цей розділ плану тісно пов’язаний із планом праці і заробітної
плати, планом по витратах виробництва, прибутку і рентабельності,
фінансовим планом. Всі інші розділи планів розробляються у
відповідності з виробничою програмою і спрямовані на забезпечення її
виконання [3].
Для того щоб розроблена виробнича програма була реалізована
якісно і в намічені терміни здійснюється оперативне управління
виробництвом. Воно включає розробку оперативно-календарних
планів, змінно-добових завдань на рівні цехів, ділянок (бригад) і
робочих місць і контролю термінів їх виконання.
Оперативне управління виробництвом має велике значення для
ефективного використання ресурсів підприємства і виконання
замовлень у встановлені терміни [4].
Таким чином можна зробити висновок, що на сьогоднішній день
планування є об’єктивною необхідністю і відіграє провідну роль в
ефективному управлінні підприємством, допомагає забезпечити
ритмічність виробництва і одержання стабільних доходів.
1. Акофф Р. Планування майбутньої корпорації. — М.: Прогрес, 2009. — 382 с.
2. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: Підручник / Е.А. Зінь, М.О.
Турченюк. — К.: ВД «Професіонал», 2008. — 320 с.
3. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр
навчальної літератури, 2010. — 472с.
4. Організація і планування на підприємстві: навч. посіб. / Г.А. Семенов, В.К.
Станчевський, М.О. Панкова, А.Г. Семенов. — К.: Центр навчальної літератури,
2006. 528 с.
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5. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. /За ред. В.Є. Москалюка. — К.:
КНЕУ, 2009.— 384 с.

УДК 657
Матоляк Т.В.
Карпатський інститут підприємництва
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ З МЕТОЮ
ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА
В сучасних умовах дедалі більшого поширення набуває аудит
фінансової звітності та надання інших аудиторських послуг. До
основних причин проведення аудиту належать перевірка достовірності
фінансової звітності, перевірка керівником результатів роботи
бухгалтера та інших працівників.
Питання проведення аудиту фінансової звітності зокрема та
надання аудиторських послуг в цілому у своїх роботах розглядали
провідні вітчизняні вчені, зокрема Ф Бутинець, М. Білуха,
З. Гуцайлюк,
П. Головача,
М. Дем’яненко,
С. Зубілевич,
А. Кузьмінський, О. Петрик, П. Саблук, В. Сопко, В. Савченко,
Л. Шатковська та інші. Об’єктом подальших досліджень виступає
визначення причин проведення аудиту в сучасних умовах.
Обов’язковий аудит відповідно до статті 8 Закону України «Про
аудиторську діяльність» від 22.04.93, № 3126-XII проводять:
1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової
звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих
акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних
учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших
суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства
України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і
організацій, що повністю утримуються за рахунок державного
бюджету;
2) перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств
з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім
фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів
спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових
посередників;
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3) емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також
при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів.
4) Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках,
передбачених законами України.
За рішення керівника аудит лише фінансової звітності може бути
проведений на платній основі у випадку наявності фактів
необґрунтованого зростання витрат, здійснення знаних купівель
головним бухгалтером (автомобіль, нерухомість), вартість яких
перевищує річний дохід останнього, зниження прибутку, отримання
штрафів за порушення строків подання фінансової звітності, відмова у
прийнятті податкової звітності (виявлення фіктивних податкових
накладних), наявність значних обсягів витрат на господарські потреби,
наявність простроченої дебіторської заборгованості, отримання інших
штрафів та пені за порушення платіжної дисципліни.
Аудит фінансової звітності передбачає розрахунок ряду
аналітичних показників та наведення тенденції їх зміни на останні 3
роки, що виступають лакмусовим папірцем у виявленні факту
шахрайства.
Проведення перевірки фінансової звітності за умов підозри у
шахрайстві головного бухгалтера дозволить розмежувати наявність
помилки головного бухгалтера чи осіб відповідальних за подання
документів до бухгалтерії, безпосередньо виявлення факту
шахрайства. Це призведе до мінімізації витрат на проведення
розслідування.
Отже, за результатами аудиторської перевірки фінансової
звітності дозволить визначити наявність шахрайства з боку головного
бухгалтера або дозволить звернути увагу на інші ділянки
бухгалтерського обліку та обґрунтувати проведення внутрішнього
розслідування.
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Житомирський державний технологічний університет
ЛОГІКА ПОБУДОВИ ТА ФУНЦІОНУВАННЯ
КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
На сьогодні бухгалтерський облік зазнає частих змін як в частині
теорії так і в частині практичного використання. Основними
причинами на нашу думку є наступними: 1) циклічні зміни в
глобальній економіці, що вимагають від обліковців гнучкості у виборі
техніки та методики ведення бухгалтерського обліку; 2) вихід на
ринок транснаціональних компаній, що вимагають від обліку єдиної
уніфікованої системи бухгалтерського обліку, що в свою чергу дасть
змогу формувати фінансову звітність на єдиних принципах та надасть
змогу співставляти дані звітності незалежно від приналежності
компанії до тієї чи іншої облікової моделі; 3) розвиток сучасних
інформаційно-комп’ютерних
технологій,
що
вимагає
від
бухгалтерського обліку єдиної форми ведення для поліпшення
інтеграції в різноманітні системи. У цілому всі вимоги, які стосуються
до ведення бухгалтерського обліку насамперед висуваються до
побудови концептуальної основи як сукупності базових факторів.
Відповідно до House of GAAP, концептуальна основа знаходиться на
першому рівні ієрархії та має найбільший вплив на подальшу
побудову системи обліку.
Концептуальна основа (conceptual framework) – це сукупність
погоджених та затверджених методів, принципів та постулатів ведення
бухгалтерського обліку, яка функціонує у визначеній обліковій моделі
та задовольняє вимоги користувачів відповідно до встановлених
традицій. Основне призначення концептуальної основи обліку являє
собою формулювання вихідних положень (концепцій, постулатів,
принципів, тощо) як бази для створення взаємопов’язаних стандартів.
Концептуальна основа є наступний етап формування облікової
системи після теорії бухгалтерського обліку, що в свою чергу свідчить
про те, що вона є підґрунтям для формування системи бухгалтерського
обліку. Як і національна, так і міжнародна концептуальні основи,
базуючись на теорії, формують стандарти обліку, що в свою чергу
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задовольняють кінцеву мету – створюють систему бухгалтерського
обліку, яка на практиці перевірить відповідність та ефективність
створеного механізму. Тому в даній системі доцільно говорити про
двосторонній зв'язок між першоджерелом та кінцевим результатом.
Принципи бухгалтерського обліку – це базові узгодженні
домовленості щодо правил відображення фактів господарського
життя. У літературних джерелах кількість даних принципів може
варіюватися через виокремлення принципів котрі можуть бути
поєднані за схожим критерієм. Відносно постулатів принципи мають
більшу направленість в сфері бухгалтерського обліку: вони в повній
мірі впливають на якість складання фінансової звітності. Постулати
можуть слугувати тільки припущеннями щодо впливу зовнішнього
економічного середовища на відображення тих чи інших фактів
господарського життя.
Як і будь-яка наука, бухгалтерський облік має свій понятійний
апарат, котрий застосовується для теорії обліку та практичної її
сторони. Уникнути виділення із загальної сукупності елементів
неможливо за необхідності застосування коректного іменування та
смислового вираження понять та фактів господарського життя, що в
свою чергу дасть більш чітко розуміти сутність бухгалтерського
обліку як форми реєстрації актів бізнес-активності так і сутність
поданої інформації користувачам. Слід зазначити, що із переходом на
нові стандарти, глосарій поповнюється новими термінами, котрі
здебільшого поповнюються за рахунок інтеграції у міжнародне
співробітництво.
Перспективою подальших наукових досліджень є вивчення
логіки побудови із урахуванням національних особливостей. Це
дозволить визначити основні критерії побудови концептуальної
основи із врахуванням факторів суспільного розвитку та створити
сприятливу базу для побудови більш сучасної та уніфікованої
бухгалтерської системи.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Досягнутий рівень розвитку економічної науки та суспільної
свідомості визначають необхідність глибокого, комплексного
осмислення принципів і ролі природних ресурсів для національної
економіки, розробки адекватного сучасним умовам методичного
інструментарію оцінки вартості природних об’єктів, технології
створення та супроводження економічно та екологічно раціональної
системи управління природоохоронною діяльністю.
Особливої уваги заслуговує проблема формування та
функціонування економічного механізму водокористування, а також
прогнозування соціально-економічного розвитку країни на його
основі. Державна підтримка не дає бажаного результату, призводячи
до зменшення відповідних надходжень до бюджету та не створюючи
умов для вкладання інвестицій у відтворення водних ресурсів. Це
відбувається через недосконалу державну систему регулювання у
сфері водокористування, що виливається в невмотивоване виведення
великої кількості використання водних ресурсів з огляду на
перспективу. Тому з метою врегулювання порядку справляння зборів
та використання всіх природних ресурсів, у тому числі збору за
спецвикористання водних ресурсів, слід внести зміни до відповідних
законодавчих актів щодо встановлення єдиних режимів їх
оподаткування та затвердження нормативів збору.
Екологічна криза, що охоплює більшу частину регіонів України
значною мірою пов’язана з недосконалою системою фінансування
екологічних заходів. Зараз механізм фінансування природоохоронної
діяльності в Україні створений відповідно до вимог колишньої
адміністративно-командної системи і представлений:
- чисельними фондами охорони навколишнього природного
середовища;
- Державним фондом охорони навколишнього природного
середовища;
- розділом «Охорона навколишнього природного середовища» у
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Державному бюджеті, який формується за залишковим принципом,
видаткова частина якого постійно протягом року урізається, а кошти
плануються лише на поточні витрати.
- власними коштами підприємств, установ, організацій [3].
Головними недоліками системи фінансування природоохоронної
діяльності є те, що:
1. Обмежені кошти із цих джерел розпорошуються,
витрачаються без координації з метою фінансуванню на території
регіону визначених пріоритетних екологічних заходів та робіт.
2. Кошти з цих джерел переважно спрямовуються на поточні
витрати, а не на капітальні видатки. В умовах економічної кризи, що
переживає Україна, немає підстав сподіватися на збільшення
бюджетних видатків.
Виходячи із зазначеного постає нагальне завдання щодо
розвитку саме позабюджетних джерел та створення нового механізму
фінансування екологічної сфери відповідно до ринкових відносин та
адміністративної реформи, що здійснюється в Україні [2].
Природоохоронна діяльність є важливою ланкою суспільного
благополуччя. З часом наші природні ресурси вичерпаються, а для
того, щоб запобігти швидкого їх зникнення потрібно берегти те, що
знаходиться навколо нас.
Таким чином можна зробити наступний висновок. В Україні ця
проблема є актуальною на даний час. Фінансування природоохоронної
діяльності відбувається дуже зажато і хотілося б, щоб вона
вирішилась. Коли вона врешті ж вирішиться це буде сприятливим
чинником як і для нашого покоління так і для майбутнього. Для того,
щоб ця проблема була для нас менш болючою потрібно ввести низку
заходів:
- Провести заміну старого обладнання і технологій на більш
нове більш екологічно безпечне.
- Пропагування застосування у виробничо-господарській
діяльності природоохоронних заходів.
- Заміна нафтового палива на біопаливо.
- Раціональне їх використання.
- Ввести низку природоохоронних законів.
- Дотримання існуючих законів.
- Виділення коштів на природоохоронні заходи як на
пріоритетну галузь.
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політики// Економіка України, 2009, № 12– С. 76-79.
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ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
На виникнення проблем вперше звернули увагу західні вчені в
60-х роках ХХ ст. Наприклад, Р.Фолк, О.Тоффлер, Д.Медуз до
глобальних проблем відносять досить вузьке коло питань –
перенаселення планети, порушення екологічної рівноваги, виснаження
ресурсів. Такі вчені, як В.Леонтьєв, Е.Пестель, Я.Тінберген,
визначаючи наявність багатьох глобальних проблем, найголовнішою
вважають економічну відсталість країн, що розвиваються. Г.Кан,
Дж.Фелпс вважають, що перед людством стоїть близько 20 глобальних
проблем, 9 з яких – найголовніші.
Глобалізація економіки - це новітній, складний, багатогранний та
багаторівневий процес закономірних якісних перетворень світової
економіки, що відбуваються на основі усуспільнення виробництва та
поглиблення інтеграційних процесів у результаті безпрецедентного
зростання і прискорення міжнародних переміщень товарів, послуг,
капіталів, широкого розвитку новітніх інформаційних технологій,
глобальних телекомунікаційних мереж тощо.
Цьому сприяли передусім такі тенденції:
1.глобалізація фінансів:
2.підвищення ролі транснаціональних корпорацій:
3.розширення експорту прямих інвестицій з Північної Америки,
Західної Європи та Східної Азії:
4.міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі товарами та
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послугами:
5.глобалізація третинного сектору (сфери послуг) економіки:
6.глобалізація управлінських функцій:
7.перетворення туризму на галузь світового масштабу:
8.глобалізація проблем навколишнього середовища:
9.міжнародна економічна інтеграція.
Глобальні проблеми, в разі їх не вирішення, загрожують всьому
людству. Однією із сфер є сфера безпеки, де глобалізаційні процеси
можуть спричинити виникнення конфліктів. Інша сфера - це політичні
кризи, що можуть перерости із локальних на великомасштабні події, а
якщо їх вчасно не позбутися, то спричинити катастрофу. Третьою
сферою може стати екологія та охорона здоров’я. Глобальні
взаємозв’язки сповнені стихійними лихами, пов’язаними, наприклад,
із загальним потеплінням та зміною клімату, широкомасштабними
епідеміями.
Тоді яким же може бути "чистий" результат глобалізації, якщо
враховувати усі її плюси та мінуси? Якщо світ сповнений
конфліктами, то глобалізація буде мати, мабудь, абсолютно негативні
наслідки. І навпаки, якщо світ прагне до співпраці, глобалізація
принесе виключно позитивні результати. Завдання полягає в тому,
щоб в умовах посилення глобалізаційних процесів створити таку
світову систему, яка дозволила б дістати від глобалізації максимально
позитивний ефект, знизивши до мінімуму втрати. Основою такої
системи може стати співробітництво між країнами та динамічні
інновації у цій сфері, включаючи формування міжнародних інститутів.
УДК 336.225.674
Мішина Ю.О. ст. гр. 4 курсу
Донецький державний університет управління
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
Враховуючи інтеграційні процеси та розвиток міжнародних
зв’язків в Україні стрімко зросла кількість акціонерних товариств і
корпорацій. З’явилась потреба у контролі функціонування вкладеного
капіталу та діяльності найманих працівників з боку власників. Це
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зумовило появу та розвиток поняття «внутрішнього аудиту».
Нажаль в Україні цей вид контролю ще не набув достатнього
розвитку і поширеного застосування суб’єктами підприємницької
діяльності, насамперед через відсутність в потрібному обсязі
інформації щодо методики створення, об’єктів, значення, функцій,
засобів та прийомів внутрішнього аудиту.
Досвід країн із розвиненою ринковою економікою дає зрозуміти,
що для проведення певної перевірки в організації, необхідно створити
спеціальну службу внутрішнього аудиту, працівники якої мають
досконало знати специфіку підприємства, його організаційноекономічну структуру, коло питань, що мають бути висвітлені при
перевірках, об’єкти контролю, володіти методикою і технікою
проведення перевірок, добре знати законодавчі та нормативні акти,
вміти визначати шляхи попередження та ліквідації недоліків і втрат [1,
с. 73].
Із визначення міжнародного Інституту внутрішніх аудиторів
витікає, що внутрішній аудит є діяльністю з надання об’єктивних і
незалежних гарантій та консультацій, які спрямовані на удосконалення
діяльності організації. Внутрішній аудит виступає помічником
підприємства у досягненні поставлених цілей, використовуючи
послідовний та систематизований підхід до оцінки та підвищення
ефективності процесів контролю, управління ризиками, а також
корпоративного управління [2].
В економічно розвинених країнах значна увага приділяється як
зовнішньому, так і внутрішньому аудиту. В Україні становлення
зовнішнього аудиту вже відбулось, тоді як внутрішній аудит перебуває
в початковому стані розвитку, як в законодавчому, так і в
професійному аспектах. Одна з головних причин цього полягає у
відсутності законодавчого регулювання процесу. Проте, з іншого боку,
відсутність обмежень на зміст та форму проведення внутрішнього
аудиту спонукає суб’єктів господарювання розробляти власні форми
реалізації його функцій.
За умови створення служби внутрішнього аудиту на
підприємстві виникає необхідність в розробці Положення про
внутрішній аудит, в якому мають бути зазначені організаційні,
методичні та документальні вимоги до проведення аудиту.
Таким чином, при наявності необхідної нормативно-правової
бази, методичних розробок, внутрішніх нормативів аудиту
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організована служба внутрішнього аудиту на підприємстві забезпечить
ефективне функціонування, стабільність та відповідний розвиток
підприємства за умов ринкової конкуренції; надасть змогу зберігати та
продуктивно використовувати потенціал і ресурси підприємства;
зможе своєчасно виявити і мінімізувати фінансові, комерційні та інші
ризики в управлінні підприємством; сформувати сучасну систему
інформаційного забезпечення, що надасть змогу швидко реагувати на
зміни зовнішнього і внутрішнього середовища та вчасно адаптувати
функціонування підприємства до таких змін. Відтак, ефективно
організована робота фахівців внутрішнього аудиту є гарантією
виявлення порушень і помилок, що були допущені, дотримання
законності господарських операцій, а також прийняття правильних
управлінських рішень.
1. Філозоп О. В. Організація процесу внутрішнього аудиту на підприємстві / О. В.
Філозоп // Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – №1. - С. 72-75.
2. Ліщинська Л. Б. Сутність внутрішнього аудиту, його проблемні аспекти розвитку в
Україні та шляхи їх вирішення / Л. Б. Ліщинська, К. А. Коцюбинська //
[Електронний ресурс].
–
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2011/Economics/7_83013.doc.ht
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ
ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Посилення процесів глобалізації та транснаціоналізації світової
економіки та міжнародних фінансових ринків обумовлюють високий
рівень взаємозалежності світових фінансових центрів та їх вплив на
фінансові системи національних держав.
Виникнення та поширення кризових процесів на світових
фінансових ринках створюють реальні загрози національним
фінансовим системам та стабільності національних валют зокрема, що
вимагає розробки адекватних та ефективних механізмів протидії та
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нівелювання негативних впливів на національні валютні системи.
Головною особливістю розвитку міжнародного фінансового
ринку є стрімка глобалізація фінансово-кредитних та валютних
відносин. Якщо в минулому валюто обмінні операції в основному
обслуговували міжнародну торгівлю та рух факторів виробництва, то
на сьогоднішній день понад 90% валютних угод здійснюються зі
спекулятивною метою. Відомо на що 1 долар, що працює в реальному
секторі економіки, припадає приблизно 30 доларів, що обертаються у
фінансовій сфері. Тобто визначальною особливістю сучасного етапу
розвитку світової економіки є наявність самостійної фінансової сфери
не пов’язаної з обслуговуванням світової торгівлі та руху факторів
виробництва. Окрім цього з огляду на обсяги сьогодні це головна
форма міжнародних економічних відносин.
Основними тенденціями розвитку світової валютної системи на
сучасному етапі можна вважати:
1) Поступовий перехід до валютного плюралізму. Хоча на
даний час близько2/3 валютних резервів і операцій здійснюється в
доларах США, американський долар поступово втрачає свої позиції на
світових ринках. Обумовлено це насамперед поступовою втратою
Сполученими Штатами Америки ролі світового економічного
гегемона. З кожним роком зростає роль Європейського Союзу і
особливо Азіатсько-Тихоокеанського регіону в економічній сфері ,
тобто можна говорити про поступовий перехід від доларового
стандарту до багато валютного стандарту на основі провідних валют
світу.
2) Сучасна світова економіка характеризується підвищенням
ролі
науково-технічного
прогресу,
інформатизацією
та
комп’ютеризацією. Використання новітніх інформаційних технологій
стало визначальним фактором розвитку міжнародної фінансової
системи. Учасники фінансових ринків користуються глобальними
базами даних, інтегрованими системами управління та здійснення
платежів. Нині прийняття фінансових рішень базується на складному
економіко-математичному моделюванні, статистичному аналізі,
методах математико-статистичного прогнозування. Розширюються
можливості застосування інформаційних технологій у різних секторах
міжнародних фінансів, а саме в торгівлі фінансовими деривативами та
цінними паперами, у фінансовому менеджменті та управлянні
ризиками. Можна стверджувати про закладання підвалин віртуальної
204

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

економіки майбутнього. Однак суцільна інформатизація та
комп’ютеризація фінансової сфери несе певні виклики пов’язані з
кіберзлочинністю, до яких потрібно бути готовим.
3) Особливістю Кінгстонської валютної системи плаваючих
валютних курсів є високий рівень волатильності, тобто нестабільність
валютних курсів. Пов’язано це з великими розмірами світового
валютного ринку та високим рівнем ліквідності фінансових активів.
Це з одного боку сприяє конкуренції та підвищенню ефективності
використання фінансових ресурсів, однак з іншого несе певні ризики
пов’язані з асиметричною реакцією фінансових ринків на не суттєві
інформаційні повідомлення. «Іраціональний дух звіра» (за
визначенням Джона Мейнарда Кейнса) дістав можливість реалізувати
себе в живильному середовищі нинішньої спекулятивної системи. В
умовах інформаційних шоків біржовий натовп охоплює паніка, яка
здатна зруйнувати фінансову систему будь-якої країни.
Високий рівень волатильності валютних ринків з одного боку
дає змогу заробити на значних коливаннях валютних курсів, однак
частіше всього це призводить до втрат, до яких потрібно бути
готовими.
Сьогодні світова валютна система знаходиться на етапі
запровадження нової системи валютних курсів, яму можна назвати
Бреттон-Вудс ІІІ, суть якої зводиться до поступової втрати
американським доларом статусу головної резервної валюти та
головного засобу платежу у світі.
УДК 657.422.1
Мостовенко Н.А., к.е.н, доцент,
Дубицька Л.С., ст. гр. БС-51
Луцький національний технічний університет
ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО
КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
Упродовж останнього десятиріччя в Україні спостерігається
доволі стрімкий розвиток банківського кредитування, на якому
звичайно позначились наслідки фінансової кризи, про що свідчить
стагнація ринку банківських кредитів у 2009-2010 роках. До 2008 року
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банківська система України розвивалась прискореними темпами.
Внаслідок кризи сталася ситуація, коли за підсумками 2008 р. ВВП
виріс лише на 2,1%, а промислове виробництво знизилося на 3,1%.
Відбувся спад внутрішнього та зовнішнього попиту. Погіршення
економічної ситуації поглиблювалось різким знеціненням гривні, яка
за останні місяці 2008 р. знецінидась на 60% [1]. Оскільки до кризи
більшість кредитів видавались у іноземній валюті, то через
девальвацію гривні знизилась платоспроможність позичальників
повертати кошти. У такій ситуації посилились тенденції до зміни
структури власності й активного втручання НБУ у фінансову політику.
Причиною виникнення кризи в Україні є залучення банками зовнішніх
запозичень з метою кредитування в Україні. Причому важливим є те,
що переважно здійснювалося споживче кредитування населення на
придбання імпортних продуктів. Тобто кредитні гроші сприяли
розвитку західних компаній – виробників. Додатковою проблемою
стало те, що гроші надавалися споживачам на тривалий термін, але
через світову фінансову кризу іноземні банки спочатку зробили
жорсткішими умови залучення кредитів в Україну, а незабаром взагалі
перестали надавати кредити українським банкам [2, с. 37].
Аналізуючи статистичні дані НБУ, слід зазначити сповільнення
темпів приросту банківського кредитування в Україні. Так у 2008 р.
обсяги виданих кредитів становили 734 млрд. грн., у 2009 р. – 723
млрд. грн., у 2010 р. – 732 млрд. грн. Станом на вересень 2013 року
було видано 864 млрд. грн. кредитів, що порівняно з 2008 р. більше на
130 млрд. грн., але в 2008 році у порівнянні з 2005 р. було видано на
591 млрд. грн. більше [1].
Зазначимо, що банківські кредити виступають не тільки одним з
джерел залучених коштів для підприємств, але є і певним економічним
індикатором. З огляду на фінансову кризу та значну девальвацію
гривні наприкінці 2008 р. – на початку 2009 р., українці відчули значні
проблеми з поверненням кредитних коштів. Разом із тим, банкіри
відмовилися від ідеї дозволити своїм боржникам погашати кредити за
старим курсом гривні. Тому перед банківською системою постала
проблема неповернення кредитів
[3]. Намагаючись вирішити
проблему недостатності довготермінових ресурсів, банки здійснювали
зовнішні запозичення. Це позначилось на зростанні зобов’язань
українських банків перед нерезидентами, що впливало, у свою чергу,
на зростання кредитного та валютного ризиків у банківській системі.
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Підсумовуючи зазначимо, що розвиток кредитних відносин
зумовлений низкою проблем, з якими зустрічаються і кредитори, і
позичальники. Так, банки потерпають зростання рівня простроченої
заборгованості, високої конкуренції з боку іноземних банків. Це
збільшує зростання витрат та впливає на ріст відсоткових ставок за
кредитами. Для позичальників основними перешкодами для
збільшення обсягів залучення кредитів є: складна процедура
отримання кредиту; суб’єктивний страх «життя в борг»; недостатня
державна підтримка соціально спрямованих кредитів; відсутність
офіційних джерел доходів для підтвердження кредитоспроможності;
відсутність майна під заставу; високі відсоткові ставки на
довготермінове та інвестиційне кредитування. Їх вирішення сприятиме
зростанню кредитних вкладень в економіку.
1. Річні звіти
НБУ.
[Електронний
ресурс]. – Доступний
з
http://www.bank.gov.ua/Pub-lication/an_rep.htm.
2. Банківський менеджмент : навч. посібн. / за ред. О.А. Кириченка. – К. : Вид-во
«Знання-Прес», 2008. – 438 с.
3. Самець С.І. Розвиток банківського кредитування у сучасних умовах національної
економіки / С.І.Самець, С.П. Ковальчук //. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/21_10/248_Sam.pdf
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ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ РИНКУ СПОЖИВЧОГО
КРЕДИТУВАННЯ
На ринку фінансових послуг фізичним особам постійним
попитом користуються кредитні ресурси споживчого призначення. Це
дозволяє вести наукову дискусію про існування ринку споживчих
кредитів. У сучасних публікаціях поняття «ринок споживчого
кредитування» використовується досить широко, але його сутність та
зміст залишаються не висвітленими. Наприклад, В.Я. Вовк зазначає,
що ринок споживчого кредитування, орієнтований на задоволення
споживчих потреб населення, є невід’ємною складовою кредитного
ринку [1, с.46]. Ми вважаємо, що таке тлумачення є неповним. Адже
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обсяг ресурсів, що перерозподіляється через ринок споживчих
кредитів значний. Він безпосередньо впливає на структуру
товарообігу, формує динаміку доходів та витрат населення, впливає на
обсяг і швидкість обертання грошової маси. Крім того, кредитні
відносини у сфері споживчого кредитування здійснюються на
системній основі, розвиваються та стимулюють розвиток відповідної
ринкової інфраструктури для їх обслуговування. Щоб висвітлити
сутність категорії «ринок споживчого кредитування» коротко
зазначимо, як саме вирішуються на ньому основні економічні
завдання: що виробляти, як виробляти та для кого виробляти.
Отже, за правим визначенням: «споживчий кредит – це кошти,
що надаються кредитодавцем (банком або іншою фінансовою
установою) споживачеві на придбання продукції» [2]. Таким чином
товаром на ринку споживчого кредитування є продукти (послуги)
кредитного характеру, що надаються фізичним особам. Головною
відмінністю споживчого кредиту від усіх інших видів є спосіб
кінцевого споживання продукції (послуги), що придбана за позичкові
кошти.
Питання «як виробляти» вирішує конкуренція між кредиторами,
що мають право надавати споживчі кредити. У сегменті споживчого
кредитування в Україні традиційно домінують саме банки. З одного
боку це пояснюється існуванням системи нагляду і контролю за
банківською діяльністю та більш широкою мережею банківських філій
та відділень у територіальному аспекті. З іншого боку, банки мають
більшу ресурсну базу, а також рекламні можливості для залучення
клієнтів. Проте на ринку присутні й інші кредитори з надання
споживчих позик: кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії.
Відповідно попит, що існує на ринку, дає відповідь на питання
«для кого виробляти». Спираючись на результати наукових
досліджень зазначимо, що головним спонукальним мотивом, що
формує потребу у споживчому кредиті є потреба в предметах
споживання, яка зумовлена тимчасовою нестачею поточних доходів чи
заощаджень [3, с. 69].
Таким чином, під ринком споживчого кредитування будемо
розуміти сукупність економічних відносин, що виникають між
кредиторами (банками та небанківськими інститутами) та
позичальниками – фізичними особами, що використовують кредитні
ресурси для задоволення потреб особистого споживання.
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Як частина кредитного ринку, ринок споживчого кредитування
охоплює сукупність економічних відносин, що виникають між
кредиторами та позичальниками – фізичними особами, котрі
використовують кредитні ресурси для задоволення потреб особистого
споживання.
1. Вовк В.Я. Ринок споживчого кредитування: проблеми та перспективи розвитку у
посткризовий період / В.Я. Вовк // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
fkd.org.ua/pdf\2013_1\7.pdf.
2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.051991р. №1023-XІІ (із змінами
й доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
3. Бондар О.П. Банківське споживче кредитування населення / О.П. Бондар //
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_4/Magazine_04_09_st12_pp68-83.pdf
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МСФО И УЧЁТ ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В настоящее время для бухгалтерского учета Республики
Беларусь важным вопросом является переход на МСФО. В 2011 году
уже первые шаги были приняты для сближения Общепринятые
принципы
бухгалтерского
учѐта
Республики
Беларусь
к
международным стандартам финансовой отчетности. Подтверждением
тому явились изменения в плане счетов бухгалтерского учѐта,
утвержденные постановлением Минфина РБ от 29.06.2011 №50.
Сближение с МСФО в Республике Беларусь затронуло и
определение себестоимости. В результате чего, произошли изменения
в учѐте затрат на ремонт основных средств.
Основные средства образуют не только производственнотехническую базу, но и определяют производственную мощь
предприятия. В процессе эксплуатации объекты основных средств
морально и физически устаревают, теряют свои технические качества
и экономические возможности приносить доход, что требует
комплекса работ по приостановлению старения или ремонта. Затраты
на ремонт основных средств могут быть постоянными и переменными.
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Постоянные затраты, величина которых не изменяется при степени
загрузки производственных мощностей или объема производства.
Чаще всего эти расходы связаны с управлением и организацией
бизнеса. И если в структуре себестоимости только постоянные расходы, то при увеличении выпуска и продаж продукции быстро растѐт
прибыль. Поэтому если в стоимость продукции входят только такие
неменяющиеся затраты, то при сокращении производства себестоимость быстро увеличивается и резко уменьшается прибыль. Однако
вечно постоянных затрат не бывает. На практике постоянные затраты
изменяются время от времени и ступенчато. Например, если, при
увеличении объемов выпуска выходит из строя оборудование, это
приводит к необходимости проведения ремонта и одновременного
увеличения себестоимости продукции, но сокращения в этот период
объѐма выпуска и уменьшения прибыли.
В связи с изменением плана счетов, ремонт производственного
оборудования отражается на счѐте 25 «Общепроизводственные
затраты». Учтѐнные затраты на счете 25 «Общепроизводственные
затраты», ежемесячно списываются с этого счета в дебет счетов 20
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» и других. А затраты по
ремонту основных средств, не участвующих в производстве
продукции учитываются на счете 26 «Общехозяйственные затраты» и
списываются в дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей
деятельности», что уменьшает производственную себестоимость
продукции. Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные
затраты», могут также списываться в дебет счета 90 «Доходы и
расходы по текущей деятельности», если они являются условнопостоянными.
С 1 января 2012 г. такие затраты на ремонт основных средств не
распределяются на себестоимость выпускаемой продукции. Они
являются расходами, связанными с реализацией того периода, в
котором они возникли, что влияет на прибыль предприятия.
Рассмотрим на примере изменения учѐта ремонта основных
средств до и после 2012 года относительно счета 26 «Общехозяйственные затраты». Предприятие ремонтирует стулья, столы и другую
мебель в одном из своих подразделений. В текущем отчетном периоде
со склада отпущены: фанера на сумму 250 000 руб., гвозди - 115 000
руб., обивочный материал - 291 000 руб., замки, петли - 230 000 руб.
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За проведение ремонтных работ начислена заработная плата
ремонтным рабочим в сумме 400 000 руб. и заработную плату
начислены налоги и отчисления по законодательству Республики
Беларусь. Начислен износ оборудования, используемого в ремонтном
производстве 70 000 руб.
До 2012 г. учтѐнные затраты, связанные с ремонтом мебели,
включаются в себестоимость изготовления продукции, что отразим в
учѐте.
Содержание операции
Дебет Кредит
Сумма
Отпущены материалы со склада для
26
10
1286000
проведения ремонта
Начислена
заработная
плата
26
70
40000
ремонтным рабочим
Отчисления в ФСЗН, 34%
26
69-1
136000
Отчисления в Белгострах, 0,6%
26
76-2
2400
Начислен износ оборудования
26
02
70000
Списание
затрат
по
ремонту
20
26
1494400
оборудования
Затраты входят в себестоимость
43
20
1494400
продукции
Затраты списываются на реализацию
90
43
1494400
С 1 января 2013 года затраты, учтѐнные на счѐте 26
«Общехозяйственные затраты» списываются сразу на управленческие
расходы бухгалтерской записью Д 90-5 К 26 на сумму 1494400 руб.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что с
01.01.2012 учет затрат на ремонт основных средств управленческого и
общехозяйственного назначения упрощѐн и расходы на ремонт
относятся непосредственно на реализацию продукции, при этом
затраты учитываются на счете 26 «Общехозяйственные затраты» и
списываются непосредственно в дебет счета 90 «Доходы и расходы по
текущей деятельности, минуя счета учета затрат. До 01.01.2012 года
затраты счета 26 «Общехозяйственные расходы» относились на счет
20 «Основное производство» т.е. на себестоимость выпускаемой
продукции, и только потом при реализации продукции на увеличение
полной себестоимости. Также отметим, что в зависимости от вида
затрат изменилась списание счета 25 «Общепроизводственные
затраты». Постоянные затраты списываются на 90 «Доходы и расходы
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по текущей деятельности», то есть являются расходами связанными с
реализацией. В том случае, если расходы на ремонт являются
переменными, то они списываются на себестоимость.
Следует заметить, что определение себестоимости в
национальном бухгалтерском учете максимально приближенно к
МСФО. Следовательно проведенные изменения положительно отразились на общепринятые принципы бухгалтерского учѐта Республики
Беларусь и в частности на учет затрат по ремонту основных средств.
1. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.11 № 50
«Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении
Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета.
2. Инструкция по бухгалтерскому учѐту основных средств, утверждѐнная
Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.04.2013г.
№25
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ТЕХНОЛОГИИ ИМИДЖМЕЙКИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ
БРЕНДА
Имидж в отношении бренда играет не меньшую роль, чем
имидж публичной персоны. Ведь ключевыми барьерами на
большинстве рынков сейчас являются конкуренция и высокая степень
дифференциации продукций. Чтобы выделить свой продукт, важно не
только провести брендинг, индивидуализировать бренд, но и создать
его имидж. Первоначально созданный искусственно с помощью СМИ
и медиа, но поддержанный реальными показателями продукта, со
временем он превратится в репутацию - залог успешности любого
бренда. Единожды создав имидж, компании придется его
поддерживать, однако гибкость и легкость влияния на него делают
имидж удобным и универсальным средством воздействия на целевую
аудиторию [1].
Одной из популярных и успешно применяемых технологий
имиджмейкинга является селебрити маркетинг - привлечение
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знаменитостей и лидеров мнений в качестве трендсеттеров. К его
преимуществам следует отнести расширение целевой аудитории
благодаря поклонникам звезды, большую узнаваемость марки за счет
известности «звезды», проведение параллелей с положительным
имиджем селебрити. В то же время селебрити маркетинг не всегда
применяется успешно. Причины тому - перенесение отрицательных
изменений в репутацию звезды из-за марки, несоответствие класса
звезды и продукта, затмевание бренда индивидуальностью
знаменитости[2].
В Беларуси селебрити маркетинг вполне успешно используется
такими брендами, как «Лидский», «Мара», «Белгосстрах» и др.
Положительной тенденцией становится то, что компании в
имиджмейкинге обращаются не только к зарубежным, но и к
отечественным звездам (Максим Мирный, Люся Лущик, Полина
Смолова и др.). Исследования показывают, что при этом наибольшее
предпочтение отдается спортсменам, затем идут исполнители, после
них актеры и телеведущие.
В рамках исследования применения селебрити маркетинга
использовалось проведение фокус-групп по оценке эффективности
имиджевых кампаний Life:) с участием юмориста В. Галыгина,
создавшего несколько рекламных персонажей.
Фокус-группы показали следующие результаты: целевая
аудитория в целом отнеслась к имиджевым кампаниям Life:)
положительно, достаточно высоко оценив идею и задумку, также
участники
отметили
соответствие
имиджа
привлечѐнной
знаменитости
имиджу,
выстраиваемому
компанией.
Воспользовавшись методом свободных ассоциаций, опрашиваемые
в фокус-группах отметили, что молодой и развивающейся
компании Life:) подходит подобранный имиджевыми кампаниями
образ, который, в свою очередь, хорошо запоминается, с легкостью
узнается и вызывает положительные эмоции. Выделенные в
результате оценки недостатки, в частности некоторая навязчивость и
приедаемость образа, можно отнести к издержкам использования
юмора в рекламных кампаниях, которые неизменно присутствуют,
однако не имеют большого влияния на конечный результат.
Таким образом, технологии имиджмейкинга достаточно хорошо
развиты в таких отраслях, как спортивная, производство одежды и
обуви, косметические средства, лекарственные препараты и
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применяются довольно широко. К особенностям белорусского
селебрити маркетинга следует отнести возрастание популярности
использования отечественных звезд в имиджевых кампаниях и в
целом расширение использования этой технологии имиджмейкинга
как средства влияния на целевую аудиторию. Назревает необходимость более точной оценки эффективности использования
селебрити маркетинга и его преимуществ, а также успешности его
применения путем анализа соответствия имиджа привлекаемой
знаменитости имиджу бренда и четкого определения целей и задач
имиджевой кампании.
1. Скрытый маркетинг // [Электронный ресурс] — Минск, 2012—Режим доступа:
to://www hiddenmarketing.ru/blog/a/categorv/marketing/ Дата доступа: 21.10.2013.
2. Золотова М., Тюхай Т. Онлайн-медиа: тенденции 2011-2012 гг // Материалы
конференции «Деловой интернет 2012 [Электронный ресурс] - Минск, 2012. Режим доступа: http://new.tut.bv/ Дата доступа: 21.10.2013
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РОЛЬ ЛЕГЕНДЫ В ФОРМИРОВАНИИ БРЕНДА
В
условиях
массового
рынка,
насыщенного
взаимоконкурирующими и тождественными товарами, возникает
необходимость создать искусственные различия посредством
добавления к функциональным качествам товара, эмоциональной
ценности. К одним из них относится создание легенды бренда.
Актуальность роли легенды в формировании бренда, как широко
известного товарного знака, имеющего долгосрочные покупательские
предпочтения на рынке конкурирующих товаров, определяется в
первую очередь изменением приоритетов в области потребления.
Легенда бренда - это история создания и развития компаниипроизводителя. От того, насколько глубокой будет еѐ интеграция в
систему ценностей потребителя и аутентичной сознанию целевой
аудитории, зависит долгосрочное предпочтительное отношение к
бренду. Поэтому легенду бренда можно рассматривать как
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развернутый вариант его концепции и информационный фундамент
развития торговой марки, так как история бренда может быть
использована во всех дальнейших внутренних и внешних
коммуникациях: служит базисом для рекламных и PR-кампаний, рекламных концепций и промо-акций, промо-статей и рекламноинформационных материалов и др.
История бренда связана с миссией компании, ее деловой и
рыночной активностью и стратегическим развитием, так как помогает
ответить на вопросы: «Кто мы?», «Зачем возникли?», «Для чего
предназначены?», «Какую проблему решаем?», «Для кого работаем?»,
«Почему необходимо выбрать именно нас?», что не только позволяет
идентифицировать бренд, но и сформировать уникальный образ
торговой марки и ее коммуникационные преимущества. Цель
легендирования заключается в донесении до потребителя
закодированного в образах и ассоциациях коммуникативного
послания, поэтому удачно написанная легенда легко запоминается и
помогает осознанию позитивного имиджа бренда и фирмыпроизводителя.
На стадии сбора и обработки информации для создания истории
бренда нельзя отказываться ни от одной, даже самой смелой идеи.
Более того, разработчикам приходится становиться настоящими
экспертами, досконально знающими свойства товара и особенности
его производства. С другой стороны, необходимо учитывать
представления и ассоциации о торговой марке, сформированные у
потенциальных покупателей, что сделает товар или услугу
востребованными [1, с. 187.].
Легенда
бренда
всегда
нуждается
в
правильном
лингвистическом изложении: при его наличии бренд надолго
овладевает потребностно-мотивационной и эмоциональной сферами
потребителей и приносит прибыль нескольким поколениям своих
владельцев. Это обусловлено тем, что в устно-речевой коммуникации
как особой форме коммуникации содержится многоуровневая
информация, и ментальный, эмоциональный, сознательный и
подсознательный уровень восприятия зависят не только от прямого
лексического значения слов, составляющих название бренда, но и от
их эмоциональной и стилистической окраски. Создавая легенду
бренда, необходимо учитывать и такие аспекты, как история
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(этимология), структура (морфология), эстетика слова (внутренняя
ритмика, графичность, симметричность, благозвучность).
В зависимости от позиционирования бренда выделяют
футуристические (придуманные), исторические (основанные на
реальных исторических фактах) и реальные (отражает сильные и
слабые стороны предприятия и его рыночные возможности) легенды
брендов. Они могут быть разработаны высшим руководством
предприятия, его акционерами, персоналом или созданы
копирайтером на основе реализации стратегии аутсорсинга.
Особое значение легенда приобретает при создании и поддержке
бренда с фантазийным или композитным названием (футуристический
бренд), так как в данном случае нейминг не несѐт в себе смысловой
информации, а только формирует направление, которое далее
реализуется посредством всех коммуникаций бренда. В данном
контексте задача легенды придать названию необходимый
эмоциональный фон и смысловое значение. Например, легенда бренда
чайной компании «Эдо», работающей на рынке России: «В древнем
городе Эдо, во времена правления сѐгуна Токугавы, двум самураям заклятым врагам довелось встретиться в чайном доме. Нарушив традицию оставлять оружие за порогом, острием меча один из них
разрубил чашу с чаем в руках другого. Не дрогнув, воин произнес:
«Обладающий лишь грубой силой не достоин звания самурая.
Постигни суть чая, и ты обретешь спокойствие». Легенда гласит, что
после чаепития, прежде враги, они стали братьями по духу. Таким
образом, данная футуристическая легенда поддерживает название
компании, объясняет его, подчеркивает японские корни чайных
традиций и выполняет эмоциональную и образовательную функции.
В Беларуси создание футуристических легенд бренда только
начинает развиваться. Это обусловлено тем, что большая часть
предприятий уже имеют полувековую историю, которую можно
использовать в основе построения бренда, поэтому футуристические
легенды необходимо создавать молодым развивающимся фирмам.
Рассмотрим легенды известных как на внешнем, так и на
внутренних рынках белорусских торговых марок. Торговая марка
«Милавица» разместила на сайте такую легенду своего бренда: «Уже
почти 50 лет компания Милавица создает женское белье, являясь
одним из крупнейших производителей корсетных изделий в
Восточной Европе. Продукция компании успешно продается более
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чем в 25-ти странах мира и характеризуется высоким качеством,
оригинальным дизайном и продуманными конструктивными
решениями». Анализ информации показывает, что данная легенда
является исторической, и создана маркетологами для того чтобы не
только позиционировать название производителя, но и привлечь
потенциальных потребителей к покупке за счет статуса предприятия и
основных свойств продукции.
ОАО «Белшина» разместило на сайте такую легенду: «ОАО
«Белшина» - одно из крупнейших предприятий в Европе,
выпускающее более 300 типоразмеров, моделей и нормослойности
шин для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей,
строительно-дорожных
и
подъемно-транспортных
машин,
электротранспорта, автобусов, тракторов и сельскохозяйственных
машин. Около 90 % шин, выпускаемых на предприятии - радиальные.
Все виды продукции (пневматические шины) защищены патентами по
двум параметрам: конструкция и внешний вид. ОАО «Белшина»
первым среди шинных заводов стран СНГ освоило и начало серийный
выпуск грузовых цельнометаллокордных шин. Современный
технический уровень оснащения предприятия, квалифицированный
персонал, внедрение передовых достижений науки и техники, высокая
культура и организация производства гарантируют высокое качество
выпускаемой продукции» Анализ легенды предприятия позволяет
сделать вывод о том, что легенда является реальной, приведенная в
ней повествует о сильных сторонах и конкурентных преимуществах
организации и ее продукции. Взаимосвязь между легендой и
названием очевидна.
Таким образом, обращение к легендированию белорусских
производителей целесообразно при формировании бренда и
необходимо при продвижении товаров и услуг, что повлияет на
увеличение объемов продаж й получение прибыли.
1. Капферер, Ж.Н. Бренд навсегда / Ж.Н. Капферер. - Вершина, 2007
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ЭФФЕКТИВНАЯ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ
В современном мире традиционные средства коммуникации
постепенно теряют свою актуальность. Интернет благодаря своим
уникальным характеристикам предоставляет маркетологам возможности использования сети в маркетинговых целях. К
отличительным особенностям интернета как канала коммуникаций
можно отнести следующие: качество аудитории (экономически активная, динамичная, прогрессивная аудитория); возможность постоянного
мониторинга и оценки эффективности рекламных кампаний (СРМ,
CPC/CPA, CTR). Интернет-реклама - это наиболее динамично
развивающийся
сегмент
рекламного
рынка
Беларуси,
демонстрирующий самые высокие темпы роста, и единственный
медиа-канал, продолживший рост во время кризиса 2009 г. Несмотря
на новый кризис и падение рекламного рынка сокращение объемов
рынка интернет-рекламы наблюдается более низкими темпами, чем у
остальных сегментов рекламного рынка.
С созданием социальных сетей маркетологи получили в свое
распоряжение еще одну среду для работы с продуктом по
удовлетворению потребностей клиентов. Социальные сети, такие как
Odnoklassniki.ru, Vkontakte.ru и МойМир@МаН.ги. Facebook, My
Space, Twitter, стали в 21-м веке предметом массового пользования.
Они привлекательны, увлекательны и при всем этом это довольно
мощное средство общения.
К преимуществам продвижения в социальных сетях следует
отнести: экономию денежных средств; скорость и простоту;
возможность быстрого запуска рекламной кампании; особенности
целевой аудитории (социальная сеть является ресурсом, который
самостоятельно активно привлекает пользователей); возможность
использования инструментов вирусного маркетинга; интерактивность.
Использование социальных сетей достигло максимума, но
продолжает расти за счет онлайн- телефонии и пользователей,
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загружающих видео (+50—60%). Социальные сети уже лидируют по
среднему количеству контактов — в среднем у их пользователей от 47
друзей. Эксперты отмечают, что число контактов в мессенджерах в
среднем достигает только 30, и даже в оффлайне человек общается со
значительно более узким кругом людей — в среднем 37—38 человек
[1].
Социальные
сети
оказывают
серьезное
влияние
на
общественные процессы в мире и Беларусь в этом плане — не
исключение. Социальные сети становятся авторитетным источником
информации.
Обеспечение эффективности рекламы в социальных сетях
связано с целым рядом факторов. Так, интернет - реклама в
социальных сетях, прежде всего, должна учитывать особенности
интернет пользователя. Аудитория социальных сетей в Республике
Беларусь представлена следующими данными: Vkontakte - 2,5 млн
аккаунтов, LiveJournal > 632 тыс. человек, Facebook - 355 тыс.
аккаунтов (ноябрь 2010- 145 тыс. аккаунтов), Twitter > 25 тыс.
аккаунтов, Vkontakte - 2,5 млн аккаунтов, LiveJournal > 632 тыс.
человек, Facebook — 355 тыс. аккаунтов (ноябрь 2010 — 145 тыс.
аккаунтов), Twitter > 25 тыс. аккаунтов [2].
Результаты проведенных исследований, которые отражают
социально-демографический портрет белорусских пользователей
социальных медиа, по таким ресурсам, как Odnolkassniki.ru,
МойМир@МаП.ги, Livejoumal.com. показывают, что размер интернет
- аудитории социальных медиа в марте 2011 г. составлял 51,21% от
всех пользователей интернет в Республике Беларусь. Наиболее
активными пользователями являются представители возрастной
категории 19-24 года (27,3%), 25-34 года (31, 02%), по роду
деятельность основной удельный вес занимают студенты (школьники),
специалисты (ведущие специалисты) [3].
Результаты исследований свидетельствуют о том, что при
использовании той или иной платформы социальных медиа в
рекламных целях очень важно понимать экосистему каждой из них, в
частности, зачем люди используют эти платформы. Мессенджеры,
видеохостинги, форумы и даже блоги служат относительно узкому
набору потребностей. Тогда как социальные сети охватывают намного
больше потребностей пользователей: поддержка контактов с друзьями,
знакомство, новости о событиях у друзей, возможность заявить о себе,
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принадлежность к сообществу, проведение времени и даже
налаживание деловых контактов. Если сравнивать мотивацию
использования социальных сетей в Беларуси, России и в мире,
становится видно, что у отечественных потребителей значительно
более выражена тяга именно к общению. Отстают же белорусы, как и
россияне по креативности, тяге к знаниям и развлечениям.
Результаты исследований показывают, что пользователи
достаточно позитивно расценивают шансы сообществ в повышении
намерения покупки, рекомендаций и лояльности. Для того чтобы
точнее разобраться в уровне социальной активности в каждой
категории, эксперты проанализировали уровень вовлеченности по
категориям, от высокого уровня вовлеченности (создание контента,
активный обмен мнениями с другими людьми) до простого поиска
информации. По некоторым категориям, интересным широкому кругу
людей (музыка, фильмы, сотовая связь, здоровье), УР°" вень
вовлеченности высок - пользователи готовы к сотрудничеству,
творчеству, активному обмену информацией. По более специфичным
категориям (мода, спорт, гаджеты) меньшее количество вовлеченных
людей, зато среди них выше процент готовых к сотрудничеству. При
этом, несмотря на различия, во всех категориях отмечается
значительное количество людей, активно вовлеченных в жизнь
брендов и их производителей. Критерии эффективности интернетрекламы также имеют свои особенности и используются в
зависимости от поставленных задач. К показателям эффективности
имиджевой рекламы следует отнести: охват, частоту, СРТ (Cost Per
Thousand) - цена за тысячу показов, узнаваемость (измеряйся с помощью
опросов до и после рекламной кампании). При оценке эффективности
продуктовой рекламы используют такие показатели, как охват,
частота, СРТ (Cost Per Thousand) - цена за тысячу показов, CTR (Click
То Rate) — какой процент увидевших баннер кликнули на него.
Соответственно при оценке торговой рекламы используют следующие
показатели эффективности: СРА (Cost Per Action) - стоимость
действия пользователя, CPC (Cost Per Click) — цена клика, CTR (Click
То Rate)-какой процент увидевших баннер кликнули на него, глубина
просмотра сайта.
В белорусской практике эффективной интернет—рекламы
накоплен
определенный
опыт,
который
включает
самые
разнообразные решения и нестандартные проекты, направленные как
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на создание имиджа, так и на привлечение внимания к событиям
компаний. С усилением позиций интернета и социальных сетей,
возможности продвижения с помощью рекламы перешли на качественно новый уровень.
1. Скрытый маркетинг // [Электронный ресурс] — Минск, 2012. — Режим доступа:
to://www hiddenmarketing.ru/blog/a/categorv/marketing/ Дата доступа: 21.010.2013.
2. Золотова М., Тюхай Т. Онлайн-медиа: тенденции 2011-2012 гг // Материалы
конференции «Деловой интернет 2012 [Электронный ресурс] - Минск, 2012. Режим доступа: http://new.tut.bv/ Дата доступа: 21.10.2013
3. Социально-демографический портрет белорусских пользователей социальных
медиа // [Электронный Ресурс] - Минск, 2012. - Режим доступа: http://
marketing.by/ Дата доступа: 22.10.2013.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РЕСТУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В мире нет ни одного государства, которое в те или иные
периоды своей истории не сталкивалось бы с проблемой растущей
задолженности. Сегодня значительный государственный долг имеют
такие высокоразвитые страны, как США, Япония, Канада, Германия,
Великобритания. При этом основная его часть - это задолженность,
возникшая в последние два-три десятилетия и связанная с
проведением долгосрочной дефицитной бюджетной политики [1].
Таким образом, в условиях развития рыночных отношений,
углубления
экономического,
политического,
культурного
сотрудничества государств, существования внутренних противоречий
в системе государственного вмешательства в экономику проблема
бюджетного дефицита, государственного долга и его регулирования
перемещается в центр экономических проблем современности.
Государственный долг - сумма задолженностей (включая
проценты по ней) по обязательствам государства перед физическими и
юридическими лицами-резидентами, иностранными государствами,
международными
организациями
и
иными
субъектами
международного права [1].
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Внутренний долг – это долг правительства перед физическими и
юридическими лицами, связанный с заимствованием внутри страны
денежных средств, необходимых для покрытия дефицита бюджета [1].
Проанализируем динамику государственного долга, которая
представлена на таблице 1.
Таблица 1
Динамика государственного долга Республики Беларусь, за 2013 г., трл. руб.
Показатель
На 1 января 2013 На 1 августа 2013
Государственный долг
128, 7
141,2
Республики Беларусь
Источник: собственная разработка на основе статистических
данных
Показатели, приведенные в таблице 1 свидетельствуют о том,
что государственный долг Беларуси на 1 августа 2013 года составил
141,2 трлн рублей и увеличился по сравнению с началом года на 12,5
трлн рублей (на 9,7%). Внешний гос.долг по состоянию на 1 августа
2013 года составил 12,4 млрд долларов США, увеличившись с начала
года на 398,6 млн долларов США (3,3%). Между тем, профицит
республиканского бюджета Беларуси за январь-июль 2013 года
составил 1,1 трлн рублей, или 0,3% к ВВП. Внутренний
государственный долг по состоянию на 1 августа 2013 года составил
31,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5,2 трлн рублей, или
на 20,2% (с учетом курсовых разниц). Увеличение внутреннего
государственного долга в 2013 году обусловлено размещением
валютных государственных облигаций для юридических и физических
лиц в размере 625,3 млн долларов США (или 5,4 трлн рублей) и
снижением официального курса белорусского рубля по отношению к
доллару США. Погашение внешнего государственного долга с начала
2013 года составило 1143,6 млн долларов США, в том числе 956,4 млн
долларов США - выполнение обязательств перед МВФ по кредиту
«стэнд-бай»; 75,0 млн долларов США по кредитам правительства РФ,
48,8 млн долларов США по кредиту Банка экономического и
социального развития Венесуэлы; 58,4 млн долларов США по
кредитам банков КНР; 5,0 млн долларов США по прочим внешним
государственным займам [1].
Проанализируем доходы и расходы за январь-июль 2013г.
Республики Беларусь, которые представлены на таблице 2.
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Таблица 2
Доходы и расходы Республики Беларусь, за 2013 г., трлн. руб.
Показатель
Январь-июль 2013 г., трлн.руб.
Доходы республиканского бюджета
61,8
Расходы республиканского бюджета
60,7
Доходы бюджета сектора
153,8
государственного управления
Расходы бюджета сектора
147,1
государственного управления
Расходы на общегосударственную
23,5
деятельность
Источник: собственная разработка на основе статистических
данных
Из данной таблицы видно, что, доходы республиканского
бюджета составили 61,8 трлн рублей (50,7% уточненного годового
плана), расходы - 60,7 трлн рублей (49,6%). Профицит бюджета
сектора государственного управления за январь-июль 2013 года
составил
6,7
трлн
рублей,
или
2,0%
к
ВВП.
Доходы бюджета сектора государственного управления за
январь-июль 2013 года сложились в сумме 153,8 трлн рублей (56,4%
уточненного годового плана).За январь-июль 2013 года поступление
НДС составило 33,2 трлн рублей (56,1% плана), налога на прибыль 14,6 трлн рублей (51,3), акцизов - 9,1 трлн рублей (55,6%). Доходы от
внешнеэкономической деятельности составили 14,5 трлн рублей
(48,5%), поступления в Фонд социальной защиты населения - 43,6
трлн.рублей(62,4%) [2].
Расходы бюджета сектора государственного управления за
январь-июль 2013 года составили 147,1 трлн рублей (54,1%
уточненного годового плана).
Расходы на общегосударственную деятельность составили 23,5
трлн рублей (42,9%), на финансирование национальной экономики –
18,3 трлн рублей (57,6%), на финансирование социальной сферы
(социальная политика, образование, здравоохранение, физическая
культура, спорт, культура и средства массовой информации, Фонд
социальной защиты населения) направлено 87,6 трлн рублей (57,9%)
[2].
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Что касается госдолга, то в 2013 году страной были привлечены
внешние государственные займы на сумму 1590,8 млн долларов США:
880,0 млн долларов США по кредиту АКФ ЕврАзЭС; 351,4 млн
долларов США по государственному экспортному кредиту
правительства РФ на строительство АЭС, 276,1 млн долларов США по
кредитам банков КНР; 83,3 млн долларов США по кредитам МБРР [2].
Исходя из этого, следует отметить, что внешний долг более
опасный, чем внутренний, т.к. внешний долг надо отдавать теми
деньгами, которыми занимал, т.е. в валюте, кроме того нация
вынуждена отдавать другим странам ценные товары и услуги, чтобы
оплатить проценты и погасить долг, что снижает жизненный уровень
населения данной страны.
В систему управления государственным долгом включаются
такие элементы:
- разработка общей стратегии государственных внутренних и
внешних заимствований, в том числе снижение стоимости
заимствований
- эффективное использование заемных ресурсов, комплекс мер
по обеспечению своевременного выполнения долговых обязательств
[3].
Основные методы управления государственным долгом:
рефинансирование, реструктуризация, конверсия, консолидация,
унификация займов, отсрочка погашения займа, аннулирование
государственного долга, списание государственного долга [3].
Таким образом, для того чтобы государственный долг не стал
причиной
нарушения
экономической
безопасности
страны
необходимо целесообразное использование занятых средств и
правильное управление государственный долгом.
1.
2.
3.

Носова, С.С. Теория финансов/ С.С. Носова/, - Минск, 2006, - 315 с.
Государственный долг Республики Беларусь // [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.minfin.gov.by / Дата доступа: 16.09.2013
Цыбулько А. И. Финансы и рынок/ А. И. Цыбулько/, - Минск : ООО«Мэджик», 2012 . - 264 с.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Чтобы быть успешным в современных условиях экономики,
любому предприятию необходимо особое внимание уделять
инновационной деятельности, прежде всего таким вопросам, как
обновление
производства,
реорганизация
предшествующей
деятельности, замена одних структурных элементов другими,
дополнение уже существующих элементов новыми технологиями.
Такими объектами инновации на предприятии являются средства
производства и технологические процессы; производимая продукция и
ее качество; человеческий потенциал и развитие творческой и
активной личности; социальная сфера, включая изменение поведения
сотрудников организации; организационное развитие.
Экономическое развитие государства в целом и отдельных его
регионов во многом определяется масштабами инновационной
деятельности на их территории. Неравномерность инновационной
активности часто становится причиной дисбаланса в уровне развития
между регионами.
Инновационная активность в Беларуси сегодня низкая. По
данным Министерства статистики и анализа, в 2012 году внедрением
продуктовых и процессных инноваций занимались лишь 325
промышленных предприятий. При этом субъекты хозяйствования,
ведущие новаторскую деятельность, распределены по регионам
неравномерно. Более активными в 2012г. себя зарекомендовали
субъекты Минска и Брестской области, (23,4% и 20,9% от общего
количества). А самыми пассивными оказались предприятия
Могилевской области, где в реализации соответствующих инноваций
участвовали лишь 6,5% товаропроизводителей [2].
Наибольшие объемы инновационной продукции в 2012
отгружали столичные предприятия (30,6% всей реализации). Им
немного уступили промышленники Гомельской и Минской областей
(27,9% и 21,7% соответственно). Наименьший объем реализации был
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на счету изготовителей Гродненской области (на уровне в 2,2%) [1, c.
63.].
Экспорт инновационной продукции регионами имел различную
направленность. Так, для минских предприятий характерна
ориентация на страны СНГ, и прежде всего на Россию. В то же время
предприятия Гомельской области чаще поставляли продукты
инноваций в дальнее зарубежье. Удельный вес этого региона в объеме
белорусских инновационных продуктов за пределы СНГ в прошлом
году находился на уровне 48,2%. Предприятия Минской области
экспортировали на западные рынки таких продуктов в 2 раза больше,
чем в страны СНГ.
Индикаторами новаторской деятельности в стране и регионах
являются показатели трансфера технологий. В Беларуси они
удручают: по данным Минстата, в прошлом году всего 150
предприятий профинансировали приобретение новых технологий, в 14
случаях была оформлена их передача.
Участие белорусских предприятий в международном обмене
новыми технологиями еще более скромное: только 73 организации
закупили объекты новых технических и технологических решений за
пределами страны. Реализовали такие объекты за рубеж лишь 4
предприятия [2].
Активнее других приобретали новые технологии столичные
товаропроизводители. Наименьшее число предприятий, закупивших
новые технологические решения - в Могилевской области (8 случаев).
Печально, но ни один субъект Минской и Могилевской областей
не осуществил продажу инновационных решений в сфере технологий,
что также иллюстрирует состояние новаторской активности в
республике.
Таким образом, очевидна неравномерность инновационной
деятельности в областях Беларуси по количеству субъектов,
осуществляющих такую деятельность; по объему реализуемой
инновационной продукции; приобретению и реализации объектов
новых технических и технологических решений. С позиций этих
критериев можно условно выделить три группы регионов,
представляющих различные уровни инновационной активности. К
первой можно отнести Минск, ко второй - области Гомельскую,
Брестскую, Минскую и Витебскую области, а к третьей 226

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

Могилевскую и Гродненскую. Столица Беларуси сегодня практически
по всем параметрам занимает лидирующие позиции.
В проводимой государством политике следует учитывать
региональную неравномерность объемов новаторской деятельности.
Важно сглаживание этой неравномерности при повышении уровня
активности. Цели и направления инновационной политики в регионах
следует формировать исходя из особенностей, объема и характера
производственно-экономического потенциала территории, величины
новаторской активности на данный момент.
Одним
из
важнейших
направлений
формирования
инновационной инфраструктуры в Беларуси является формирование
инновационных центров, внебюджетных и бюджетных фондов
которые поддерживают деятельность наукоемких инновационных
предприятий и способствуют передаче на рынок готовой научнотехнической продукции [3].
Можно
сформулировать
некоторые
направления
совершенствования инновационной политики РБ, нацеленные на
реализацию стратегию догоняющего развития и ускоренного перехода
к инновационной экономике:
1. Необходимо предпринять кардинальные меры для
устранения несоответствий базовых
принципов реализации
монетарной, кредитно-денежной и фискальной политики государства.
2. Целесообразно
ориентироваться
на
инновационный
потенциал
крупных
государственных
и
государственнокорпоративных интегрированных структур, подобно западным ТНК
объединяющих под своим контролем все стадии производственного
процесса начиная с добычи сырья и заканчивая организованным
сбытом продукции.
3. Актуально значительное усиление роли государства и как
регулирующего органа, и как глобального предпринимателя в научнотехнической и инновационной сфере, а также в наукоемких и
высокотехнологичных отраслях национальной экономики.
4. Чрезвычайно актуальны качественные и количественные
преобразования такого важного элемента НИС, как национальная
система образования.
1. Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь: статистический
сборник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2013 – 156
с.
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2. Степаненко, Дмитрий. Инновации под микроскопом / Д. Степаненко //
Экономическая газета – 2013. -№85. – с. 2-3.
3. Нелидова, Елена. Анализ инновационной деятельности регионов Республики
Беларусь / Е. Нелидова // НАУКА И ИННОВАЦИИ: Ежемесячный научный
журнал. -2012. - № 6. - с. 71-75.
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МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ
У зв'язку з переходом до ринку перед вітчизняними
промисловими підприємствами постає багато труднощів, які в значній
мірі пов'язані з тим, що їх управлінський персонал не знає законів
ринку та методів його вивчення. При переході на принципи повного
госпрозрахунку і самофінансування підприємства зіштовхнулися із
суттєвою проблемою: продукція, яку вони виробляють, не
користується попитом, а як її «проштовхувати» на внутрішній і
світовий ринки, спеціалісти не знають. Зазначене обумовлює
важливість для підприємств проведення маркетингового аналізу, який
являє собою оцінку, пояснення, моделювання і прогноз процесів і
явищ товарного ринку та власної інноваційної і торгово-збутової
діяльності фірми за допомогою статистичних, економетричних та
інших методів дослідження. Об’єктом маркетингового аналізу є як
окремі підприємства, індивідуум, так і сукупність кожного з них.
Маркетинговий аналіз є одним із найбільш складних видів
маркетингової діяльності, оскільки завжди містить у собі елемент
передбачення непростого і суперечливого соціально-економічного
об'єкта ринку.
Кожному підприємству необхідно знати загальну ситуацію на
ринку, щоб об'єктивно оцінювати власні можливості, силу протидії
конкурентів, виділяти найперспективніші напрями свого розвитку. В
даному випадку саме маркетинговий аналіз служить цілям
формування інноваційної політики, розробки довгострокової
маркетингової стратегії, ухвалення конкретних оперативних
маркетингових рішень і забезпечення ефективності маркетингової
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діяльності підприємства. Зважаючи на це, у маркетинговому аналізі
можна виділити два головні напрями, пов'язані між собою і частково
перехідні один в одного: оперативний (або операційний) і
стратегічний аналіз.
На оперативному рівні аналіз починається з кон'юнктурних
оцінок стану ринку: збалансованості; масштабу, пропорційності
розвитку і місткості ринку; тенденцій розвитку; стійкості розвитку;
циклічності розвитку.
На стратегічному рівні здійснюється глибший аналіз ринку, що
охоплює досить тривалий період, достатній для виявлення основних
закономірностей і перспективних прогнозів. У рамках стратегічного
аналізу можна виділити чотири самостійні напрями аналізу: 1) аналіз
макросередовища
маркетингу
підприємства;
2) аналіз і моделювання купівельної поведінки на ринку, вивчення
думок і переваг споживачів; 3) аналіз потенціалу власного
підприємства; 4) конкурентний аналіз.
Із вищевикладеного слідує, що маркетинговий аналіз повинен
починатися з вивчення ринкової кон'юнктури, оскільки саме від неї
значною мірою залежать позиція підприємства на ринку, його шанси
на комерційний успіх, вибір стратегії його маркетингової діяльності.
При цьому слід дотримуватися основних вимог до маркетингового
аналізу (точності, послідовності, системності його проведення), що
дозволить на кожному відрізку часу мати необхідну інформацію для
контролю чи корегування маркетингової стратегії.
1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб.
пособ. / И.К. Беляевский. - М: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.
2. Герасимчук З.В. Маркетингова політики машинобудівних підприємств на ринку
інвестиційних товарів: Монографія / З.В. Герасимчук, В.О. Морохова, О.В. Бойко. Луцьк: Надстир’я, 2008. - 200 с.
3. Герасимчук З.В. Комплексний маркетинговий аналіз діяльності підприємстввиробників продукції сільськогосподарського машинобудування / З.В. Герасимчук,
О.В. Бойко // Зб. наук. праць «Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»
(Випуск 4/14). - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2007. - С. 51-66.
4. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалев, В.В. Войленко. - М: Центр
экономики и маркетинга, 1996. - 312 с.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДАНИХ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ
КОШТІВ ПРИ ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
Використання і розміщення грошових коштів є одним з ключових
факторів фінансового стану підприємства. Аналізуючи значення
чистого руху коштів від кожного виду діяльності, можна дати
відповідь на питання щодо наявного стану, перспектив розвитку та
можливих загроз.
Так, позитивне значення чистого руху коштів від операційної
діяльності ("плюс" внаслідок операційної діяльності) сприймається як
ознака стабільності функціонування ("хороший плюс"). Але необхідно
звертати увагу на наявність прибутку, оскільки в окремих випадках
позитивне значення може спостерігатись при збитковій діяльності, але
достатній амортизації чи суттєвому збільшенні поточних зобов'язань.
Крім того, варто оцінити прибуток від неопераційної діяльності та
інших не грошових операцій. Негативне значення руху коштів від
операційної діяльності ("мінус") є застережним чинником, особливо,
коли така тенденція зберігається деякий період часу.
При виявленні позитивного руху коштів від інвестиційної
діяльності слід бути обережним: основними факторами позитивного
значення показника виступають надходження від відсотків,
дивідендів, деривативів, продажу фінансових інвестицій або ж
продажу необоротних активів. Якщо перші чинники можна вважати
"хорошим плюсом", то продаж майна підприємства навряд чи є
позитивним явищем. Отже, це "сумнівний плюс". Натомість "мінус від
інвестиційної діяльності", спричинений придбанням необоротних
активів, є хорошою ознакою, що свідчить про відтворення
економічного потенціалу підприємства. Таким чином забезпечується, з
одного боку, розширення виробничої бази, з іншого,
генерація
позитивного руху коштів від операційної діяльності у наступних за
звітним періодах через механізм нарахування амортизації. Якщо ж
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мова йде про придбання фінансових інвестицій, то в майбутньому
можна прогнозувати "плюс" у вигляді відсотків та дивідендів.
"Плюс" або "мінус" внаслідок фінансової діяльності: зрозуміло,
що найчастіше мова йде про взяття або погашення кредитів, тому
інтерпретація вимагає аналізу в динаміці у співставленні з даними
руху коштів в результаті здійснення операційної та інвестиційної
діяльності. Необхідно встановити, на що використовуються позикові
кошти, чи забезпечує операційна діяльність їх повернення у
майбутньому.
Так, підприємство, що протягом певного періоду часу генерує
негативний грошовий потік від операційної та інвестиційної
діяльності, при цьому фінансова діяльність характеризується додатнім
значенням грошового потоку, скоріше за все знаходиться на ранніх
стадіях розвитку, коли основна діяльність ще не прибуткова, активно
проводиться інвестування в необоротні активи, а фінансування
провадиться переважно за рахунок позикових коштів.
Структура руху коштів, за якої операційна та фінансова
діяльність генерують приток коштів, а інвестиційна
відтік,
характеризує товариство, яке успішно функціонує та вкладає капітал у
засоби виробництва, можливо здійснює фінансові інвестиції. Головне
забезпечувати повернення запозичених коштів. Як правило, у
стабільного підприємства йде чередування "плюса" та "мінуса"
внаслідок здійснення фінансової діяльності.
Показовою для аналітика може бути структура, за якої
спостерігається приток коштів від інвестиційної діяльності та відтік
від фінансової. Це може бути ознакою того, що підприємство продає
необоротні активи (майно) для погашення заборгованості. Якщо при
цьому операційна діяльність генерує позитивний грошовий потік, а
ситуація не повторюється, причин для особливого хвилювання немає.
Але при "мінусі" внаслідок операційної діяльності, та й
повторюваності ситуації, варто задуматись про перспективи розвитку
підприємства.
Аналогічно проводиться оцінка інших комбінацій значення
чистого руху коштів від різних видів діяльності.
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КАПІТАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки особливого значення набуває
бухгалтерський облік і аналіз капітальних інвестицій, оскільки
інвестиційна активність підприємств багато в чому визначає
ефективність роботи в довгостроковій перспективі, можливість
вистояти в конкурентній боротьбі, вийти на нові ринки й освоїти нові
види продукції. Для здійснення ефективної інвестиційної діяльності
фахівцям підприємств необхідно проаналізувати відповідні дані та
інформацію, оскільки керування капітальними інвестиціями припускає
формування інвестиційної стратегії підприємства, щодо спорудження,
виготовлення основних засобів, а також реконструкцію, розширення і
технічне переозброєння підприємства в цілому. Саме тому особливо
актуальними є дослідження проблемних питань аналізу капітальних
інвестицій підприємства і напрямків його удосконалення.
Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та
методологічних підходів до проблеми аналізу капітальних інвестицій
зробили провідні вітчизняні вчені -економісти, такі як Ареф’єва О. В.,
Білуха М.Т., Богацька Н. Т., Бондар Н.М., Бутинець Ф.Ф., Зайцева О.
Б., Ковальов А. І., Крічка Н.М., Мазуркевич І.О., Палій В.Ф.,
Подольська В. О., Пушкар М.С. , Рибченко М.Ф., Чумаченко М.Р. та
інші.
В даний час інвестиційна діяльність у країні здійснюється в
умовах загальної кризи її економіки, нестабільності соціальноекономічного рівня, при цьому реалізація проектів капітальних
інвестицій здійснюється суб’єктами різних форм власності та
господарювання за рахунок власних й залучених коштів, здебільшого
кредитних [3,с.34].
Під капітальними інвестиціями розуміють - інвестиції, що
спрямовуються у придбання або виготовлення власними силами для
власного використання матеріальних та нематеріальних активів,
термін служби яких перевищує один рік [2,с.77].
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Основними проблемними аспектами аналізу капітальних
інвестицій на підприємстві є : недостовірне та несвоєчасне
відображення у відповідних документах обсягів і об’єктів будівельномонтажних робіт, сум витрат на капітальні інвестиції та на
незавершене будівництво, формування вартості інноваційних об’єктів
капітального інвестування, одержання надмірної надлишкової або
застарілої інформації щодо модернізації й реконструкції основних
засобів, що сприяє перенасиченню обліку непотрібними показниками
та не вірному формуванню підсумкової й узагальнюючої інформації
[1,с.35]. Також для здійснення ефективного аналізу капітальних
інвестицій негайного вирішення потребують проблеми уточнення
понятійного апарату щодо обліку капітальних інвестицій; більш
чіткого виділення об’єктів бухгалтерського обліку капітальних
інвестицій; вирішення суперечності методики обліку створення фондів
для відтворення основних засобів та інших необоротних активів,
необхідних для здійснення капітальних інвестицій та інші.
Усунення вище зазначених недоліків дасть змогу удосконалити
організацію та методику аналізу капітальних інвестицій, підвищити їх
інформативність і спрогнозувати ефективність їх використання на
підприємстві.
Отже, важливого значення для здійснення ефективного аналізу
капітальних інвестицій підприємства відіграє достовірне оцінювання
їх сучасного стану, забезпечення адекватної класифікації об’єктів
бухгалтерського обліку капітальних інвестицій, виходячи із сучасних
умов господарювання та надання своєчасної інформації, яка не
перенасичена зайвими показниками.
1. Ковальов А. І. Недосконалість обліку та аналізу капітальних інвестицій підприємств
/ А.І. Ковальов // Держава та регіони, - 2011. - №4. - с. 32-36.
2. Крічка Н.М. Організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу капітальних
інвестицій на промислових підприємствах / Н.М. Крічка // Економіка України, 2012. - № 12. - с.77.
3. Рибченко М.Ф. Основні недоліки аналізу капітальних інвестицій на підприємстві в
сучасних ринкових умовах / М.Ф. Рибчинко // Економіка України, - 2012. - № 18. - с.
34.
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УДК 338.45
Олисюк М.М., МОмз-61
*Науковий керівник: Кощій О.В., д.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
ВІТЧИЗНЯНИХ ШВЕЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Діяльність підприємств за умов ринкової економіки пов’язана з
необхідністю завоювання і укріплення власних позицій в
конкурентному середовищі, яке нині зазнало помітних змін. Саме від
рівня конкурентоспроможності залежить здатність підприємства
вистояти в умовах постійної конкурентної боротьби. Тому важливим
аспектом діяльності будь-якого підприємства стає вдосконалення
процесу управління його конкурентоспроможністю, яка безпосередньо
залежить від конкурентоспроможності продукції, котру воно
виготовляє. Особливо актуальним є дане питання для вітчизняних
швейних підприємств, яким нині доводиться працювати в умовах, що
кардинально відрізняються від тих, коли на прилавках панував
дефіцит, і майже не виникало проблеми із продажем продукції (тільки
з придбанням).
Вітчизняна швейна промисловість, що здавна славилася своїми
швейними традиціями та високою якістю виробництва, впродовж
останніх двадцяти років перебуває у стані занепаду. Загальне
скорочення обсягів виробництва порівняно з 1990 р. нині досягло 90
%.
Це зумовлено рядом причин:
– різким зниженням купівельної спроможності українців;
– неможливістю проведення ефективної реструктуризації
підприємств та їх пристосування до діяльності у ринковому
середовищі;
– негнучкістю великих швейних підприємств, що унеможливлює
швидку переорієнтацію виробництва на випуск нової модної
продукції;
– проблемою застарілого обладнання та технологій, що
здебільшого є причиною високої енерго- та матеріаломісткості
продукції, її неконкурентоспроможності не лише на ринках
розвинених країн, але й на ринках країн, що розвиваються;
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– втратою сировинної бази тощо.
Для виходу зі скрутного становища та підвищення
конкурентоспроможності продукції, вітчизняні швейні підприємства
повинні вживати конкретних заходів, намагатися набути певних
конкурентних переваг на ринку. Для цього необхідно визначити
стратегічну позицію підприємств, їхні потенційні можливості щодо
покращення становища в конкурентній боротьбі, оцінити вплив
факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ на їх функціонування
та розвиток.
Результати
дослідження
особливостей
функціонування
вітчизняних швейних підприємств дозволяють виділити наступні
сильні сторони та можливості, посилення та використання яких
сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності їх продукції:
1. Сильні сторонни:
- великий досвід роботи;
- дотримання технології виробництва;
- підтримка належної якості швейної продукції;
- належна асортиментна політика;
- використання передових розробок іноземних замовників.
2. Можливості:
- можливість виходу на іноземних великогуртових замовників;
- покращення стану суміжних галузей;
- застосування норм міжнародної сертифікації і стандартизації;
- налагодження зв’язків з дизайнерськими групами та з каналами
збуту;
- модернізація виробництва;
- розширення асортименту, освоєння нових видів готової
продукції;
- впровадження енергозбережних технологій.
Таким чином, вдосконалення підходів до управління
конкурентоспроможністю продукції на вітчизняних швейних
підприємствах, використання існуючих сильних сторін та наявних
можливостей, дозволить значно посилити їх конкурентну позицію на
ринку, покращити показники ефективності функціонування тощо.
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УДК 338.246.2:339.5
Орищенко М.М.
Полтавський університет економіки і торгівлі
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ У СТАТИСТИЧНІЙ ЗВІТНОСТІ
Основні положення здійснення зовнішньоекономічної діяльності
на території України та відображення її результатів в обліку і системі
звітності регулюються Законом України «Про зовнішньоекономічну
діяльність», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», Податковим та Митним Кодексами,
національними П(С)БО.
Крім загальноприйнятих форм звітності, що подаються до відповідних контролюючих органів нарівні з іншими суб'єктами господарювання, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності подають
форми фінансової, статистичної та податкової звітності.
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України „Про державну
статистику‖, враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу
України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського
кодексу України, та з метою подальшого удосконалення державних
статистичних спостережень зі статистики зовнішньої торгівлі
товарами і послугами та отримання повної, всебічної й об’єктивної
статистичної інформації Державною службою статистики України
затверджено форми державних статистичних спостережень зі
статистики зовнішньої торгівлі товарами і послугами (табл. 1)
Таблиця 1
Форми державної статистичної звітності в сфері ЗЕД
Назва форми
Звіт про експорт (імпорт) товарів,
що не проходять митного
декларування (№ 5-ЗЕЗ (місячна)
Звіт про експорт (імпорт) послуг
(№ 9-ЗЕЗ)

Призначення
Подать юридичні особи, які здійснюють
експортно-імпортні операції з товарами,
що не проходять митного декларування
Подать
юридичні особи-резиденти
України та їхні відокремлені підрозділи,
усіх видів економічної діяльності, які
здійснюють експортно-імпортні операції
послугами та постійні представництва
нерезидентів в Україні
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Продовження табл. 1

Звіт про іноземні інвестиції в
Україну (№10-ЗЕЗ)

Звіт про придбання (продаж)
товарів для забезпечення
життєдіяльності транспортних
засобів, потреб пасажирів і членів
екіпажу (№ 14-ЗЕЗ)

Звіт про інвестиції з України в
економіку країн світу (№13-ЗЕЗ)

Подать юридичні особи (резиденти)
усіх видів економічної діяльності, які
одержали інвестиції від зарубіжних
партнерів-нерезидентів
та
мають
пов’язані з цим зобов’язання/вимоги
перед нерезидентами, включаючи дані
щодо всіх відокремлених та структурних
підрозділів, а також філії та постійні
представництва нерезидентів в Україні
Подать юридичні особи, які здійснюють
зовнішньоеко-номічну діяльність та
мають ліцензію на право перевезення
пасажирів і вантажів транспортними
засобами
Подать юридичні особи (резиденти)
усіх видів економічної діяльності, які
здійснили інвестиції за межі України,
включаючи
дані
щодо
всіх
відокремлених
та
структурних
підрозділів, а також філії нерезидентів в
Україні

Таким чином, інформація про зовнішньоекономічну діяльність
широко розкривається у формах статистичної звітності, що дозволяє її
використовувати для складання платіжного балансу країни.
УДК 336.225.674
Очеретько Т., ст. гр. 4 курсу
Донецький державний університет управління

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В
УКРАЇНІ
Розвиток аудиторської діяльності в Україні є досить актуальним
питанням сучасності. У силу того що така діяльність є достатньо
новою досить гостро відчуваються проблеми в цій сфері.
Проблемні сторони даного питання мають різний характер. До
основних з таких можна віднести брак методичної та наукової
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літератури, яка стала б основою для розвитку наукової діяльності в
питаннях національного аудиту.
Також гостро відчувається і проблема розробки стандартів
аудиторської діяльності. Зокрема це стосується того, що діючі
стандарти в основному розроблені на зарубіжному досвіді і не
враховують національні особливості аудиту.
Продовжуючи тему стандартів аудиту важливо відзначити, що
недоробки існують і в характері цих стандартів, так як національні
стандарти мають лише рекомендаційний характер, що залишає за
собою деякі неконтрольовані питання у функціонуванні системи
аудиту.
Також слід зазначити, що в національній системі аудиту
відчувається проблема недовіри до аудитора і до якості надаваних ним
послуг. Такий стан речей цілком зрозумілий, оскільки відсутнє
державне регулювання даної сфери.
Аудиторські фірми в Україні надають досить великий спектр
послуг. Досліджуючи роботу таких фірм можна помітити, що певна їх
частина займається виключно наданням послуг, в той час як світові
тенденції диктують нам скорочення такого роду діяльності з
виділенням її в окрему сферу.
Всі перераховані вище проблеми є лише наслідком достатньо
нерозвиненого механізму функціонування аудиторської діяльності.
Внаслідок цього важливо відзначити, що національна аудиторська
діяльність має велике поле для свого вдосконалення.
Для здійснення розвитку аудиторської діяльності насамперед
потрібно зайнятися розробкою різного роду літератури, яка б
ґрунтувалася на національних особливостях функціонування.
Розвиток наукової діяльності надало б основу до розвитку
окремої спеціальної галузі навчання, що в свою чергу допомогло б
сформувати більш відповідальних фахівців у галузі аудиту.
Така підготовка фахівців вирішила б проблему недовіри до
аудиторів, тому що чим більше підготовлений фахівець, тим більше до
нього довіри і тим вище якість його послуг.
У ході реформування національної системи важливо значення
матиме реформування в галузі національних стандартів, а саме
надання їм законодавчого характеру, що в свою чергу спричинить
більш відповідальне ставлення до надання послуг.
238

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

В цілому слід сказати, що в силу свого молодого характеру
аудиторська діяльність в Україні має ряд проблем і недоробок, але
також має і велике поле для реформації. Удосконалення системи
національного аудиту є прогресивним напрямком розвитку, так як це
допоможе вивести національний аудит на європейський рівень.
1. Мусіхіна Г. М. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=25952.
2. Жирна Ж. А. Зарубіжний досвід проведення аудиту ефективності. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/
123456789/6417/1/foreign%20experience.pdf.
3. Миронова Ю. Проблеми розвитку аудиту в Україні. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://conf-cv.at.ua/forum/19-82-1.
4. Гуцаленко Л. В. Аудит в Україні: розвиток, проблеми та шляхи їх вирішення
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_1/97.pdf

УДК 339
Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Семенченко Ю.Р., ст. гр. ЕП-11
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО АГРОБІЗНЕСУ
На сучасному етапі розвитку економіки, найбільш ефективним
механізмом, що стимулює до випуску конкурентноспроможної
продукції, є ринок. Процес переведення сільськогосподарського
виробництва на принципи ринкового функціонування вимагає
розробки і реалізації нової аграрної політики та здійснення
радикальних реформ, спрямованих на стимулювання розвитку
агробізнесу. Йдеться про новітні засади господарювання на основі
приватної власності, формування успішних підприємницьких
структур, створення сприятливого середовища для його стабільного
розвитку.
Маючи
найвищу
в
світі
забезпеченість
населення
сільськогосподарськими угіддями, володіючи більш як третиною
світових площ чорноземів, Україна була змушена імпортувати значну
частину продовольчого зерна та інших видів продукції. Склалась
ситуація, в якій старі механізми економіки вже неспроможні
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забезпечувати високоінтенсивний розвиток сільського господарства,
створювати продовольчий достаток та необхідні запаси продукції та
сировини [1].
У зв’язку з всезростаючими потребами населення, агробізнес є
одним з найбільш перспективних видів бізнесу, але в той же час,
відсутність приватної власності на землю гальмує процеси його
розвитку. Великим кроком до створення в Україні ринку землі було
прийняття Закону України «Про земельний кадастр», який набув
чинності 1 січня 2012 року. Мета цього закону - реєстрація земельних
ділянок та упорядкування відомостей про них. На даний момент ідея
вільної купівлі-продажу землі і, зокрема, прийняття законопроекту
«Про ринок земель» є предметом активних дискусій. Успішна аграрна
реформа вимагає ретельної підготовки, опрацювання нормативних
документів і законодавчих актів.
В умовах тотального дефіциту фінансових ресурсів, швидкого
старіння матеріально-технічної бази, втрати зв'язків зі споживачами та
зниження ефективності сільськогосподарської діяльності, виникає
необхідність підвищення використання природного, ресурсного,
виробничого та трудового потенціалу аграрної сфери, що знаходиться
в тісному зв'язку із активізацією агробізнесу.
Ми поділяємо точку зору, що аграрний бізнес – це справа
юридично оформлена та організована одним чи декількома
власниками не лише у сфері виробництва сільськогосподарської
продукції, її переробки та реалізації, а також у сфері агросервісного
обслуговування з метою отримання прибутку (доходу). Ефективними
власниками виступають ті підприємці, які безпосередньо, а не
опосередковано беруть участь в організації бізнесу і ставлять особисті
доходи в залежність від фінансових результатів діяльності створених
ними підприємницьких структур.
Щоб забезпечити ефективне функціонування існуючих та
новостворених агробізнесових структур, слід звернути увагу на їх
наукове забезпечення, що так необхідне для створення сприятливих
умов для агропромислового виробництва, ефективного використання і
подальшого розвитку науково-технічного потенціалу країни.
На сьогодні ситуація складається так, що малий і середній бізнес
знаходиться поза ресурсним забезпеченням держави. Необхідну
допомогу в сприянні розвитку вітчизняного агробізнесу повинна
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надавати держава шляхом стимулювання підприємницької діяльності
через систему регулювання цін, дотацій, державних замовлень тощо.
Одним з пріоритетів регіональної аграрної політики має стати
підтримка становлення малих підприємницьких структур вузької
спеціалізації у сфері агробізнесу, які завдяки високій мобільності
приватного капіталу та здатності швидко адаптуватись до зміни
зовнішніх чинників, є тою формою реалізації підприємницьких
ініціатив, яка дасть можливість підвищити якість агросервісних послуг
та створити конкурентне середовище на ринку, де вони реалізуються
[2].
1. Павлюк Л.В., Савош Л.В. Монографія. Розвиток аграрного техніко-технологічного
сервісу: теорія та практика / Л.В.Павлюк, Л.В.Савош. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2010.180 с.
2. Павлюк Л.В. Особливості аграрних відносин на сучасному етапі розвитку
економіки / Л.В.Павлюк, Л.Ю.Щербачук // Актуальні проблеми і перспективи
розвитку економіки України: матеріали Другої наук.-практ. конф. молодих
науковців, асп., здобувачів і студ. (19-20 лист. 2009р.) – Луцьк.: Волин. нац.
університет ім. Лесі Українки, 2009. – С. 123-125.
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Полесский государственный университет
СООТНОШЕНИЕ ТЕМПА РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Повышение производительности труда является наиболее
актуальной проблемой, от которой зависят темпы производства и
полное удовлетворение потребностей населения в продукции.
В аналитическом докладе о выполнении важнейших параметров
прогноза социально-экономического развития, опубликованном на
сайте Министерства экономики, указано, что в 2012 году рост
производительности труда в Беларуси отставал от темпов роста
реальной заработной платы на 2,2%.
Постоянный рост реальной заработной платы при относительном
сохранении уровня производительности труда привел не только к
постепенному сокращению разрыва между их уровнями, но и
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нарушению важной экономической пропорции — превышению
темпов роста реальной заработной платы над темпом роста
производительности труда. По итогам 2012 года рост реальной
зарплаты составил 7,4%, производительности труда — 5,2% [3].
Качественной характеристикой работы промышленности
является опережающий рост в 2012 году производительности труда
относительно темпов роста реальной заработной платы (на 0,9%). В то
же время наблюдается тенденция в сближении темпов роста данных
показателей.
В целом в промышленности Беларуси рост производительности
труда составил 12,6%, рост реальной зарплаты — 11,7% [2]. Однако
опережающий темп роста производительности труда над темпом роста
реальной заработной платы в целом по республике обеспечивается за
счет результатов работы двух ведомств: концерна "Белнефтехим" (на
6,4%) и Минздрава (на 6%)". В остальных ведомствах темпы роста
производительности труда отстают от темпов роста реальной
зарплаты: в Минпроме (105,8% против 114,4%), Минсельхозпроде
(103,3% против 107%), Минстройархитектуре (100,8% против 108,2%),
концернах "Беллегпром" (109,1% против 116,2%), "Беллесбумпром"
(105,6% против 113,8%), "Белгоспищепром" (95,9% против 105,8%).
В промышленности в 2012 г. отмечается опережающий рост
производительности труда по сравнению с результатами в целом по
экономике. За 11 месяцев 2012 г. темп роста данного показателя
составил 107,6% [2]. В то же время несбалансированный рост
реальной заработной платы относительно уровня производительности
труда привел в январе-ноябре 2012 г. к превышению темпов роста
реальной заработной платы над темпом роста производительности
труда на 13,9 п.п. в промышленности.
В Беларуси в 2013 году темпы роста производительности труда
должны составить 109,3%, а реальной заработной платы —
107,1%. Что касается динамики в соотношении этих двух показателей,
то она следующая: за 2011 год темпы роста производительности труда
по ВВП составляли 105,5%, темпы роста реальной заработной платы
— 101,3%, за 2012 год — соответственно 104% и 120,6%.
Соотношение темпа роста производительности труда и реальной
заработной платы в промышленности за 2012 год представлено в
таблице 1.
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Таблица 1
Соотношение темпа роста производительности труда и реальной
заработной платы в промышленности за 2012 год

Республика Беларусь
Минпром

107,6
107,6

Реальная
заработная
плата, %
121,5
122,5

Минсельхозпрод
(система)
Минстройархитектуры

103,8

120,9

85,9

103,8

127,1

81,7

107,7

124,0

86,9

113,7

120,1

94,7

106,0

125,1

84,7

106,9

118,7

90,1

96,6

116,3

83,1

103,9
115,0
104,9

120,3
123,6
122,9

86,4
93,0
85,4

106,7

120,1

88,8

г. Минск

107,0

121,4

88,1

Минская область

101,8

118,3

86,1

Могилевская область

103,7

125,3

82,8

Производительность
труда, %

Минздрав
(Департамент
фармацевтической
промышленности)
Концерн
«Белнефтехим»
Концерн
«Беллегпром»
Концерн
Беллесбумпром»
Концерн
«Белгоспишепром»
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область

Соотношение,
%
88,6
87,8

Источник: собственная разработка на основе статистического
ежегодника 2012 г.
Таким образом, в 2012 году наблюдается превышение темпов
роста заработной платы над темпами роста производительности труда,
что может приводить к сокращению прибыли или росту убытков
предприятия. Для лучшего функционирования предприятия мы
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должны
наблюдать
обратную
ситуацию:
темпы
роста
производительности труда должны превышать темпы роста
заработной платы. Для этого необходимы проведения различные
мероприятия, которые разрабатываются на каждом отдельном
предприятии самостоятельно согласно его стратегии и политике.
1. Статистический
ежегодник:
статистический
сборник
/
Национальный
статистический комитет Республики Беларусь, 2012 – 715 с.
2. Экономический бюллетень 2011 № 2 / Научно-исследовательский институт
Министерства Экономики Республики Беларусь. — Минск, 20013. – 9 с.
3. Производительность труда в промышленности. — 2013. — Режим доступа:
http://www.economy.gov.by Дата доступа: 10.03.2013.
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РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Привлекательность продукта не дает 100 % гарантии
относительно его успешной продажи. Для этого покупатель должен
быть хорошо проинформирован о его существовании и убежден в его
отменном качестве. Поэтому важной составляющей маркетинговой
стратегии любой компании является коммуникационная политика,
определяющая способы взаимодействия производителя с конкретным
сегментом рынка. Наиболее эффективным методом продвижения
товара считается реклама.
Реклама — это двигатель торговли. Реклама представляет собой
информацию, подлежащую распространению в любой форме и любым
способом, направленную на привлечение внимания к предмету
рекламирования, формирование или поддержание на заданном уровне
интереса к нему и его успешную продажу [1].
Рассмотрим рекламную деятельность на примере ОАО
«Волковысский мясокомбинат».
Сотрудниками бюро маркетинга и рекламы, а также бюро
управление
качеством
проводится
ряд
мероприятий
по
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информированию потребителя о продукции. К ним относятся
— размещение информации на упаковке и этикетке о сроках
годности и условиях хранения продукции;
— нанесение информации о рекомендациях по приготовлению
на этикетку, упаковку.
— предоставление торговым организациям ассортиментного
перечня продукции, который содержит информацию о наименовании
продукции, сроке годности, цене и штрих-код,
— распространение по торговым объектам каталога продукции;
— разработка и предоставление в торговые предприятия
листовок о новых видах продукции с рецептами по приготовлению,
— размещение подробной информации о продуктах, а также
рецепты приготовления на официальном сайте предприятия.
Рекламными
мероприятиями,
осуществляемыми
ОАО
«Волковысский мясокомбинат» являются:
26. размещение видеороликов на телевидении (ОНТ,
Беларусь-1, СТВ, ВолковыскТВ) и на мониторах в маршрутных
такси;
27. ротация рекламных роликов на республиканских и
областных радиостанциях (телерадиокомпания «Гродно», «Брест»,
«Витебск», «Гомель», «Могилев», радио «Би-Эй», «Рокс» и «ХитFМ»), а также на локальном радио в крупных торговых сетях;
28. наружная реклама (размещение рекламных баннеров на
билбордах в гг. Минск, Гродно, Гомель, Лида);
29. реклама на транспорте (размещение рекламы на бортах
троллейбусов в г. Гродно, Минске и Гомеле);
30. реклама в печатные издания (размещение рекламных
модулей в каталогах, справочниках, периодических изданиях);
31. участие в отечественных и зарубежных выставках,
ярмарках и конкурсах;
32. проведение расширенных дегустаций продукции;
33. реклама в местах продаж (плакаты, монетницы,
наклейки, разделители);
34. разработка и распространение фирменных рекламных
модулей, каталогов продукции и буклетов;
35. изготовление изделий с фирменной символикой;
проведение мероприятий по стимулированию спроса (предоставление
холодильного оборудования, предоставление скидок) [2].
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Информация об ОАО «Волковысский мясокомбинат» постоянно
размещается в периодических и специализированных изданиях, а
также в других средствах массовой информации. Размещенные статьи
или модули информируют потребителя о внедрении новой техники
или технологии на предприятии, новой продукции, о результатах
выставочно-ярмарочной деятельности, о достижениях, наградах и
дипломах общества. Корреспонденты СМИ лично общаются с
руководителем предприятия. В своем интервью генеральный директор
знакомит потребителей с новыми технологиями и принципами работы
предприятия, а также делится планами на будущее. Потребители
всегда могут уточнить интересующую их информацию или задать
вопросы, связавшись со специалистами предприятия по телефонной
или факсимильной связи или отправив письмо по электронной почте.
Затраты на рекламу для повышения конкурентоспособности
продукции и поддержания имиджа предприятия представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1. Ежегодные затраты на рекламу, бел. руб.
Значительное увеличение затрат на рекламу в 2012 году связано
с рекламной кампанией, направленной на информирование
покупателей об основных характеристиках пельменей торговой марки
«Пельменыч», на телеканале ОНТ, а также на увеличение количества
проведения дегустаций продукции.
Таким образом, рекламная деятельность предприятия с каждым
годом улучшается, применяются различные методы продвижения
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своей продукции, в частности реклама, что следует из повышения
затрат на данный метод.
1. Реклама. — 2013. — Режим доступа: http://www.hedoet.ru Дата доступа: 04.11.2013.
2. Экономический бюллетень 2013 № 10 / Научно-исследовательский институт
Министерства Экономики Республики Беларусь. — Минск, 2013. – 9 с.
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СТРАТЕГИИ НА ОАО «ВОЛКОВЫССКИЙ МЯСКОМБИНАТ»
С учетом основных положений программы социальноэкономического развития Республики Беларусь (повышение
технического
и
технологического
уровня
промышленного
производства, создание и развитие конкурентоспособных производств,
наращивание выпуска высококачественных и востребованных
производственных товаров), в соответствии с принципами
менеджмента качества и безопасности, на основе миссии и видения
предприятия, информации, полученной в результате измерений,
исследований,
познавательной
и
творческой
деятельности,
разработаны, анализируются и актуализируются стратегия развития и
Политика в области качества и безопасности ОАО «Волковысский
мясокомбинат».
Девиз предприятия, провозглашенный руководством в
Политике: «Качество и безопасность продукции - верный шаг
успешного развития бизнеса!»
Основные направления Политики и стратегии - поддержание
имиджа предприятия, как гаранта качества и безопасности
выпускаемой продукции, стабильного экономического положения,
повышения удовлетворенности Потребителя и благосостояния
работников.
Разработка Политики в области качества и безопасности дает
возможность работникам предприятия получить представление о
приоритетных целях и задачах ОАО «Волковысский мясокомбинат»,
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партнерам — согласовать собственные стратегии развития и политики
для получения максимальной общей выгоды, а потребителям получить уверенность в том, что продукция с маркой ОАО
«Волковысский мясокомбинат» - гарантированного качества.
Руководит разработкой Политики в области качества и
безопасности, определяет и подписывает ее генеральный директор.
Формирование проекта Политики и целей в области качества на
уровне предприятия осуществляет представитель руководства,
ответственный за СМК, на основании предложений сотрудников и
информации, полученной в результате исследований, измерений, а
также познавательной и творческой деятельности. Разработанный
проект Политики и целей в области качества направляется бюро
управление качеством (БУК) в подразделения с целью рассмотрения
руководителями, специалистами предприятия.
После рассмотрения проекта подразделениями, документы
обсуждаются на совещании «День качества» (у генерального
директора), затем Политика и цели в области качества окончательно
оформляются БУК в виде отдельных документов, подписываются
генеральным директором, тиражируется в нужном количестве, и
выдаются во все подразделения, а также включается в Руководство по
качеству. Политика в области качества и безопасности вывешивается
на информационных стендах, а также во всех структурных
подразделениях предприятия.
Руководство ОАО «Волковысский мясокомбинат» берет на себя
обязательства предоставлять ресурсы, обеспечивающие реализацию
Политики, требовать от всех сотрудников организации ее
неукоснительного исполнения, постоянно повышать результативность
системы менеджмента качества, системы управления качеством на
основе НАССР.
Оценка и принятие решения о пригодности и актуальности
«Политики в области качества и безопасности», анализ достижения
поставленных целей проводится ежегодно на итоговом совещании
«День качества» по результатам рассмотрения обобщенного отчета о
функционировании СМК, системы НАССР. В итоге, руководителем
принимается решение о необходимости изменения (либо о
пригодности и актуальности) Политики, об установлении целей в
области качества на предстоящий период, а также планируется
дальнейшее развитие систем менеджмента.
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Стратегия развития с проведением финансово-экономических
расчетов отражена в бизнес-плане развития предприятия на пятилетку,
который разрабатывается на основании приказа генерального
директора в соответствии с миссией, видением предприятия. Ежегодно
приказом по предприятию назначаются ответственные за
предоставление информации и разработку бизнес- плана предприятия
на год. Установленные прогнозные показатели бизнес-плана
предприятия на год, а также Политика и цели в области качества
являются основанием для формирования и разработки планов работ
подразделений предприятия. На предприятии применяется гибкая
система планирования. В зависимости от финансовых возможностей,
спроса, требований действующего законодательства и других
факторов, с целью получения максимальной прибыли и большей
эффективности работы предприятия, при необходимости вносятся
корректировки в планы производства, планы по реализации.
При разработке стратегии развития предприятия используется
SWОТ-анализ — определяются преимущества и недостатки
деятельности, потенциальные внешние угрозы и их оценка [2].
Выдержать жесткую конкурентную борьбу предприятие может только
в условиях постоянной. повышения качества продукции, разработки и
производства нового ассортимента, обеспечения проведения
взвешенной ценовой политики. Указанные мероприятия определяются
как основные преимущества ОАО «Волковысский мясокомбинат» в
настоящее время и в ближайшие годы. Одним из недостатков
являются ограничение в мощностях по производству и хранению
востребованной на рынке продукции (соответственно, на ближайшие
годы запланировано строительство склада готовой продукции, а также
участка по производству нефондовой продукции). Риски реализации
разработанной стратегия развития предприятия (связанные со сбытом
продукции, с поставками сырья, технические, экологические риски и т.
д.) оцениваются при одновременном определении путей их снижения.
Для стабилизации финансовой устойчивости и платежеспособности,
снижения издержек производства и эффективного использования
фондов разработана «Программа снижения затрат».
Для достижения главной задачи перспективного стратегического
развития предприятия руководство определяет наиболее важные
факторы успеха: совершенствование технологических процессов
путем поэтапной модернизации производства и технического
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перевооружения предприятия, обеспечение преимуществ выпускаемой
продукции путем проведения стратегии, ориентированной на
потребителя, тщательный подбор, расстановка и повышение
квалификации кадров [1]. По плану технического перевооружения на
2013г, к примеру, запланировано проведение модернизации основного
производства, а также приобретение и введение в эксплуатацию
нового оборудования, что позволит предприятию значительно
повысить
свою
конкурентоспособность
и
эффективность
деятельности.
Следует отметить, что разработка политики и стратегии
предприятия остается всегда актуальной и способной улучшить
состояние окружающей среды, условия труда и уровень социальной
жизни работников и стремится к внедрению и совершенствованию
систем менеджмента качества, экологического менеджмента, систем
управления охраной труда.
1. Менеджмент: Учебн. пособие. — Мн.: Мисанта, 2003. — 624 с.
2. Аксенов К., Мотивация на успех / К. Аксенов // Стратегия. — 2011.— №3 (115). —
С. 45-48
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КАК ОСНОВА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях обострения конкурентной борьбы на насыщенном
рынке продуктов питания успешная работа молочных заводов во
многом зависит от правильного выбора стратегии их деятельности,
обеспечивающей стабильное производство и эффективный сбыт
продукции. Для того чтобы определить стратегию поведения
организации, руководство должно обращать внимание не только на
текущую ситуацию и внутренние проблемы организации, ее
потенциал и тенденции развития, но и на внешнее окружение, чтобы
своевременно и соответствующим образом реагировать на происходящие в нем изменения. Комплексный анализ среды позволяет
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выявят имеющиеся преимущества и недостатки внутри предприятия,
фиксировать угрозы и определять потенциальные возможности. Их
количественная
оценка
и
всесторонний
анализ
снимают
неопределенность, существенно снижают степень риска в процессе
решения важных перспективных задач и служат основой для
разработки стратегических планов развития предприятия [1].
Произвести комплексное изучение взаимодействия между
факторами внешней и внутренней среды КУП «Гормолзавод № 1» г.
Минска позволяет использование SWОТ-анализа, методология
которого дает возможность установить связи между сильными и
слабыми
сторонами
организации,
внешними
угрозами
и
возможностями. Это необходимо для того, чтобы, используя, сильные
стороны, не упустить возможности, возникающие во внешней среде, и
избежать угроз, в то же время, зная слабые стороны своей
деятельности, использовать ля того, чтобы получить новые
возможности и снизить опасности.
Результаты проведенного SWOT-анализа КУП «Гормолзавод №
1» показатели:
 индекс возможностей превышает индекс угроз, что
свидетельствует о благоприятной ситуации в отрасли;
 значение индекса сильных сторон превышает индекс
возможностей, что подтверждает успешное использование
организацией потенциала внешней среды;
 индекс угроз превышает индекс слабых сторон, что
свидетельствует об умен организации приспособиться к угрозам во
внешнем окружении;
 индекс сильных сторон превышав индекс слабых сторон,
что свидетельствует о наличии возможностей развития предприятия.
Для формирования, и управления ассортиментом, а также
выявления ученее эффективной в ассортименте группы нами
использован метод АВС анализа, в основе которого лежит принцип
Парето: надежный контроль 20 % позиций позволяет на 80 %
контролировать систему. Использование АВС анализа позволяет
выявить товарные группы, требующие внимания, и наметить
мероприятия по оптимизации ассортимента для повышения эффективности функционирования организации [2].
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Проведенный АВС анализ ассортиментной политики КУП
«Гормолзавод № 1» позволил выявить несколько позиций, на которые
должно акцентировать внимание руководство. Так, на рынке
Республики Беларусь 20 % общего товарооборота предприятия
составляют сырки, творог жирный и майонез. Эти товарные позиции
обеспечивают 80 % прибыли КУП «Гормолзавод № 1». На внешнем
рынке отмечается стерилизованное молоко, творог, кисломолочная
продукция и сметана. По при оптимизации ассортимента необходимо
учесть критерии ассортиментного минимума, импульсность спроса,
широту и глубину ассортимента, так как покупатель - категория
динамичная, его спрос и предпочтения постоянно изменяются.
Таким образом проведенный анализ показал, что для КУП
«Гормолзавод № 1» для того, чтобы не только выжить, но и усилить
свои конкурентные позиции на рынке, наиболее целесообразно
придерживаться стратегии роста, предполагающей освоение новых
видов продуктов в рамках имеющихся ассортиментных групп.
1. О.С. Виханский, А.И. Наумов, Менеджмент: человек, стратегия, организация:
Учебн. пособие. — Мн.: Мисанта, 2009. — 624 с
2. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Проф. О.И. Волкова. — М.: ИН-ФРАМ, 2010. – 238 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОБЛІКУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
У ринкових умовах господарювання роздрібна торгівля
характеризується все більшим ускладненням структури, що
обумовлено розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу
товарних мас, які циркулюють її каналами, збільшенням кількості
структурних елементів і розмаїттям їх зв'язків між собою і з
постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів
до управління підприємствами роздрібної торгівлі. В умовах, що
складаються, одним із найважливіших напрямків ефективності
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функціонування роздрібної торгівлі стає завдання удосконалення
інформаційного забезпечення управління товарними запасами.
На сучасному етапі самостійність функціонування роздрібної
ланки і відсутність обмежень надають можливість розроблення і
практичної реалізації оптимальних методів управління товарними
запасами, що обумовлює необхідність наукових досліджень такого
характеру.
В цілому інформаційний процес на підприємствах роздрібної
торгівлі складається з наступних ланок:
1. Виявлення проблемної ситуації. Визначення цілі рішення і
критеріїв оцінки його результатів.
2. Етап збору інформації для ознайомлення з питанням, по якому
приймається рішення, і умовами, які склалися для найбільш
ефективного рішення.
3. Розробка варіантів рішення, їх оцінка і прийняття рішення.
Цей етап в управлінні найбільш кваліфікованої управлінської праці,
вміння аналізувати, обирати найліпший варіант рішення.
4. Організація виконання прийнятого рішення. Сюди включають
розробку плану реалізації рішень, визначення строків виконання
операцій, призначення відповідальних осіб, інструктаж та інші заходи.
5. Облік і контроль виконання рішення. Прийняття вірних
управлінських рішень і чітке їх виконання відіграє основну роль у
організації діяльності підприємства. Вірні рішення приймаються
також завдяки чітко організованому, кваліфікованому управлінському
складу і чітко функціонуючій системі управління, яке координує та
обробляє ці рішення, доводить до виконавців і контролює виконання.
Прискорення науково-технічного прогресу пред'являє усе більш
високі вимоги до інформаційного забезпечення органів управління.
Ефективність цього виду діяльності, що ставить своєю метою
підготовку й обґрунтування управлінських рішень, багато в чому
визначає ефективність менеджменту в цілому.
Інформаційне забезпечення припускає: поширення інформації,
тобто представлення користувачам інформації, необхідної для рішення
управлінських, науково-виробничих і інших питань, що виникають у
процесі діяльності; створення найбільш сприятливих умов для
ефективного поширення інформації. Зміст кожної конкретної
інформації визначається потребами управлінських ланок і
вироблюваних управлінських рішень. До інформації пред'являються
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визначені вимоги: стислість, чіткість формулювань, своєчасність
надходження; задоволення потреб конкретних керуючих; точність і
вірогідність, правильний добір початкових відомостей, оптимальність
систематизації і безперервність збору й обробки зведень.
Глибокий і ретельний аналіз є необхідною передумовою
прийняття управлінських рішень. Без інформації і її аналізу
неможливо ефективне функціонування і розвиток діяльності фірми.
УДК 657.1
Пінчук М.В., ст. гр. ОАМ-22
*Науковий керівник: Жиглей І.В., д.е.н., доцент
Житомирський державний технологічний університет
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З
ПАРТНЕРАМИ, ЗАРЕЄСТОВАНИМИ В КРАЇНАХ ЗІ
СПРИЯТЛИВИМ ФІСКАЛЬНИМ РЕЖИМОМ: ОБЛІКОВОАНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
У зв’язку з пошуками суб’єктами господарювання для
здійснення своєї діяльності країн зі сприятливими умовами ведення
бізнесу, зокрема, низькими ставками податків, відбувається
зменшення надходжень до бюджету, який, в свою чергу стає
збитковим для бюджету різних країн через недонадходження сум
податків до держави. У наш час істотно збільшилася частка компаній
зареєстрованих в офшорних зонах (територіях із сприятливим
валютно-фінансовим та фіскальним режимом для суб’єктів діяльності,
які в ній зареєстровані, але не здійснюють на її території діяльності),
що свідчить про несприятливий економічний клімат. Це є серйозною
проблемою, яка вимагає рішення як на макро- так і на мікрорівні.
Дослідження
проблем
пов’язаних
з
особливостями
функціонування офшорних компаній, обліком, аналізом та
оподаткуванням операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з
офшорними компаніями здійснювали такі вчені як: Я.В. Говорун,
В.В Гомольська, І.В. Жиглей, К.В Крикуненко, І.М. Кобушко.
Законом України ―Про перелік офшорних зон‖ №143 від
23.02.2011 р. визначено ряд країни та юрисдикцій, які в Україні
визнаються офшорними зонами. Але дослідження фіскальних режимів
різних країн дозволило виділити ряд країн зі сприятливим фіскальним
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режимом, не включених до переліку офшорних зон. Зокрема, до таких
країн можна віднести Чорногорію (податок на прибуток в цій країні
складає 9%), Панаму, Кіпр, Великобританію, Ірландію (це країна з
високим рівнем податків для її жителів, зокрема, податок на прибуток
з 1998-2013 рр. зріс від 29 до 52%; в той же час для іноземних
інвесторів знижене податкове навантаження до 10% податку на
прибуток). За даними Світового банку Doing Business (2013 р.)
найкращими країнами для ведення бізнесу є Сінгапур, Гонконг, Китай,
Нова Зеландія, США, Данія, Норвегія, Великобританія, Корея, Грузія,
Австралія (в той час як Україна посідає 137 місце).
Але в Україні не самі високі ставки податків, тому досвід
використання офшорних компаній значно раніше був запроваджений у
інших країнах з високими ставками податків. Зокрема, найвищі ставки
податку на прибуток діють у Об’єднаних Арабських Еміратах (55%),
Сполучених Штатах Америки (США) (40%), Японії (38,01%). Компанії
цих країн також обирають офшорні зони для провадження діяльності в
межах юрисдикції. При цьому для кожної країни існують окремі схеми
мінімізації податків. Невдалий вибір офшорної зони та методів
реалізації економічних інтересів, призведе до отримання збитків для
компаній, тому вибір правильного офшору – запорука успіху ведення
бізнесу.
Базою для економічного аналізу є система бухгалтерського
обліку при цьому виконує подвійне значення: 1) завдяки сформованій
системі бухгалтерського обліку, можна визначити обсяги операцій, що
відбуваються через офшорні компанії, що є вагомим аргументом для
перевірки таких підприємств державою; 2) надає інформацію для
аналізу ефективності здійснення операцій через офшорні компанії.
В свою чергу, застосування методів та прийомів економічного
аналізу, дозволяє аналізувати діяльність, обсяги операцій,
платоспроможність та рентабельність компаній. Саме система
бухгалтерського обліку в поєднанні з економічним аналізом дозволяє
зважити економічні плюси та мінуси в діяльності з залученням
партнерів з офшорних зон. Через інформацію, сформовану в системі
бухгалтерського обліку можна частково проконтролювати діяльність
українських підприємств з офшорними компаніями в частині
здійснених ними операцій та допомогти при виборі фінансового
механізму офшору, який дасть змогу здійснити оптимальне податкове
планування. Однак не слід забувати, що прагнення компаній зменшити
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свої витрати в частині сплати податків призводить до відтоку капіталу
та розвитку тіньової економіки. Тому це потрібно враховувати й на
макрорівні, в сфері державного регулювання, яке повинно містити
захист національної економіки від негативного впливу офшорного
бізнесу.
УДК 339.92
Плейтух А.В., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Лютак О.М., к.е.н, доцент.
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ У
ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ
Рекреаційні послуги у транскордонному регіоні є важливим
елементом наближення прикордонних регіонів і прискорення їх
економічного розвитку в умовах використання природно-ресурсного
потенціалу.
Рекреація є процесом, в основу якого покладено відпочинок
людей у вільний від роботи час. Рекреаційна сфера охоплює галузі і
підприємства, які забезпечують організацію відпочинку з метою
відновлення фізичних і психологічних сил людини, а також
забезпечують додатковими та супутніми товарами і послугами.
Рекреаційна діяльність охоплює певні види діяльності, пов’язані із
туристичною,
санаторно-курортною,
лікувально-оздоровчою,
спортивною метою [1]. Транскордонне співробітництво слугує тим
інструментом, який дозволяє використати позитивний досвід сусідніх
країн, особливо коли вони вже є членами Європейського Союзу.
Заходи щодо розвитку рекреаційних послуг у транскордонному регіоні
повинні враховувати спільний природно-ресурсний потенціал,
санаторно-курортні заклади, бази відпочинку. Як зазначають багато
відпочивальників із Республіки Польщі, основним недоліком є
відсутність достатнього рівня інфраструктури рекреаційного
призначення. В основі поліпшення рівня розвитку транспорту,
інформаційного забезпечення, налагодження мережі безготівкового
обслуговування у закладах проживання та харчування можна
використати кошти структурних фондів ЄС щодо поглиблення рівня
транскордонного співробітництва. Зокрема у стратегії розвитку
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Люблінського воєводства в контексті ТКС на 2014-2020 роки вже
прописані ряд проектів на суму понад 5 млн. євро, які стосуються
покращення інфраструктури туристично-рекреаційних послуг у
транскордонному регіоні.
Окрему складову рекреації становить сільський та зелений
туризм,
який
інтенсивно
розвивається
у Шацькому та
Любомильському районах Волинської області. Важливою позитивною
рисою даного виду діяльності, що пов'язаний з активним відпочинком
і відновленням сил, є високий рівень само зайнятого населення. Це дає
можливість значно покращити фінансовий стан сільського населення,
сприяє зменшенню безробіття, соціальної напруженості, розвиває
суміжні галузі – вирощування екологічно чистих продуктів
харчування, розбудова фермерських та одноосібних угідь.
Реалізація заходів створить передумови для функціонування і
розвитку багатоваріантної економіки послуг, удосконалення
економічних відносин в рекреаційній сфері, задіяння в господарський
оборот найцінніших рекреаційних ресурсів, поліпшення соціальноекономічної ситуації в області, зниження рівня безробіття, міграції
(особливо з поліських районів), якісно нового розвитку виробничої та
соціальної інфраструктури області на рівні міжнародних стандартів,
пожвавлення інвестиційної діяльності та переходу рекреаційної сфери
до самофінансування, самоуправління, саморозвитку, неминуче
викличе позитивні економічні зрушення в інших сферах господарства
[2].
Отже, особливості розвитку рекреаційних послуг у
транскордонному регіоні полягають у врахуванні специфічних
властивостей прикордонних регіонів, що є учасниками ТКС. Наявність
спільного
туристично-рекреаційного
потенціалу
пришвидшує
розвиток євро регіональних утворень. Можливість використовувати
фінансові ресурси структурних фондів ЄС у розбудові рекреаційного
сектору сприяє економічному розвитку регіонів, створенні
сприятливого інвестиційного клімату та поглибленні добросусідських
відносин між партнерами у євро регіональних структурах.
1. Стафійчук В. І. Рекреалогія: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Альтерпрес, 2008. –
264 с
2. Горішевський П., Васильєв В., Зінько Ю. Сільський зелений туризм: організація
надання послуг гостинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://tourlib.net/statti_ukr/pavlov.htm
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УДК 657
Погоріла І.В., ст. гр. ОА-09-2С
*Науковий керівник: Мілевська О.М., ст..викладач
Криворізький економічний інститут
ДВНЗ «Криворізький Національний Університет»
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ЗА
ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: «ПАРУС»,
«ГАЛАКТИКА», «1С БУХГАЛТЕРІЯ»
Обов'язковою умовою досягнення оперативності та вірогідності
інформації, контролю процесу розрахунків з постачальниками та
підрядниками є автоматизація обліку за допомогою інформаційних
систем.
Проблемами автоматизації бухгалтерського обліку присвячено
праці таких вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, С.В. Івахненкова, Т.Я.
Тинтулової, Е.Н. Гончарової.
Автоматизація організації обліку розрахунків з постачальниками
та підрядниками проводиться з метою зниження собівартості
продукції, підвищення рентабельності виробництва (робіт, послуг) [2].
В Україні
найбільш широко використовуються наступні
програмні продукти: «Галактика», «Парус», «1С Бухгалтерія 7.7, 8.0».
Кожна з зазначених програм має різні підходи до організації обліку
розрахунків з контрагентами, які представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика інформаційних систем «Галактика»,
«Парус», «1С Бухгалтерія» для обліку розрахунків з постачальниками
та підрядниками
Інформаційна система
Порівня
№
льна
«1С
«Галактика»
«Парус»
ознака
Бухгалтерія»
1
2
3
4
5
Клас
1
Управлінська ІС Комплекс АРМ Універсальна ІС
програми
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Автоматизація
процесів управління
виробництвом
промислової
продукції [2]
3 Спосіб
Формування
реалізаці реєстру виконавчих
ї
договорів,
облікови
формування
х
платіжних
функцій
документів за
щодо
документомрозраху
підставою,
нків з
Розрахунок сальдо і
постачал
складання
ьниками платіжного балансу
та
по контрагенту, [2]
підрядни
ка ми

Продовж. табл..1
Автоматизація
Автоматизація
облікових і
всіх розділів
управлінсь
обліку
ких задач [1]

2 Признач
ення

Облік
контрагентів
адресно,
розподіляючи
їх по
структурних
підрозділах і
фахівцям
підприємства,
з_автоматични
м записом у
хроніку
взаємних
контактів [1]

Реєстрація
контрагента
відбувається у
разі його
відсутності в
довіднику
«Контрагенти.
Взаєморозрахун
ки проводяться :
- у розрізі
рахунків;
- у розрізі
договорів [2]

Отже, ми на загальному рівні розглянули організацію облікового
процесу розрахунків з постачальниками та підрядниками з точки зору
різних інформаційних технологій. Підходи до організації даної
частини обліку є різними, але на мою думку найбільш ефективно його
організовано в програмі «1С Бухгалтерія», так як дана програма має
досить високий рівень контролю за здійснюваними операціями з
контрагентами.
1. «Корпоративная "Система управления ПАРУС" – електронний ресурс [Режим
доступу- http://subscribe.ru/archive/industry.soft.paruscorp/200306/ 17165325.html].
2. Перегінська С.В. Автоматизація обліку на підприємстві.- електронний ресурс
[Режим доступу - http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Tecnic/68434.doc.htm]
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УДК 330.341.1:331.215.3
Полінкевич О.М., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСПРОЦЕСІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Кластерна модель бізнес-процесів може бути побудована за
двома альтернативними варіантами:
– формування кластера навколо одного потужного підприємства
з невеликих фірм та підприємств, які будуть обслуговувати головне
підприємство. Тобто окремі види бізнес-процесів є самостійними
підприємствами у кластерному середовищі;
– об’єднання декількох потужних підприємств в єдину
виробничу структуру (без втрат майнової незалежності) для більш
повного використання сировини, обладнання, випуску складної
продукції. У цьому випадку послугами бізнес-процесів будуть
користуватися потужні підприємства.
Зазначені вище моделі передбачають створення центрального
органу управління кластера, куди б входили керівники та спеціалісти
цих підприємств. На підставі проведених оцінок можна стверджувати,
що перетворення бізнес-процесів в елемент кластерної моделі буде
сприяти:
1) зниженню вартості операцій завдяки високому ступеню
довіри;
2) можливості доступу до інформації;
3) можливості залучення до співробітництва фірм, які
дисперсно розташовані на території;
4) економії за рахунок масштабу виробництва;
5) зростанню конкурентоспроможності елементів кластерної
моделі;
6) покращенню соціально-економічної ситуації на конкретно
визначеній території.
До слабких сторін бізнес-процесів до кластерної моделі слід
віднести:
по-перше, неготовність керівництва підприємств до співпраці
задля досягнення спільних цілей;
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по-друге, відсутність досвіду в підприємців у галузі організації
роботи підприємств на основі сіткових виробничих структур –
кластерів.
Промисловим підприємствам буде простіше скористатись
послугами бізнес-процесів інших підприємств у кластерінй моделі. До
кластеру включаються промислові підприємства одного виду
діяльності: харчовий кластер, хімічний кластер, машинобудівний
кластер тощо. Це пов’язано з специфікою організацієї роботи бізнеспроцесів у них. Всередині бізнес-процеси промислових підприємств
конкурують мжі собою. Таким чином, створюється конкурентне
середовище, яке стимулює підприємства знижувати витрати на
виробництво продукції шляхом використання інновацій. Існують
трикутні зони – це зони стику інтересів. В них ринок встановлює ціну
виробництва продукції, послуг. Коли вона вища у конкретного
підприємства за ринкову, то автоматино збільшується зона
трикутника, а використання послуги бізнес-процесу конкретного
підприємства стає неефективним. Відбуважться пошук підприємствпровайдерів, які виконають це замовленя за нижчу ціну. Ціна
виробництва у бізнес-процесі встановлюється на основі формули:
(1)
Цбп 0,75Ц р ,
де 0,75 – понижуючий коефіцієнт, що включає ставку ДПВ та 5
% кон’юнктурних змін; Цр – ринкова ціна.
Запропонована нами модель кластера характеризується
гнучкістю до зовнішнього середовища, має вхідні та вихідні потоки,
які акумулюють інформацію про попит і пропозицію на послуги та
роботи бізнес-процесів.
1. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств:
монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. − Суми: Університетська книга,
2010. − 281 с.
2. Рудь Н.Т. Інноваційна інфраструктура регіону: теорія, методологія, практика:
монографія / Н. Т. Рудь. – Луцьк, РВВ ЛНТУ, 2011. – 492 с.
3. Стеченко Д.М. Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму / Д.М.
Стеченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
.
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УДК 330
Поліщук Р.Я. ст. гр. МЕз-41
*Науковий керівник: Кравчук О.Я., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Світова практика свідчить, що без
залучення іноземного
капіталу неможливо провести структурну перебудову економіки,
скоротити технічну та технологічну відсталість народного
господарства, домогтися конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на світовому ринку. Інвестування лежить в основі
функціонування сучасної економіки, воно інтегрує інтереси і ресурси
громадян, фірм та держави щодо ефективного соціально-економічного
розвитку.
Економічна конкурентоспроможність країни та іноземні
інвестиції — це речі, які тісно і безпосередньо взаємопов'язані: чим
більш конкурентоспроможна країна, тим вона успішніша в залучені
прямих іноземних інвестицій. Адже нині прямі іноземні інвестиції
залучаються в країни із довгостроковими можливостями та
привабливою перспективою і чіткою стратегією конкурентоспроможності.
Поєднання таких факторів, як географічна привабливість і
наявність багатих природних ресурсів, дешеві та кваліфіковані
трудові ресурси з високим рівнем наукової та професійної
підготовки, забезпеченість матеріально-технічними ресурсами,
довгостроковий потенціал ринку, відкривають широкі можливості
для нових інвестицій та створюють умови для покращання іміджу та
інвестиційної привабливості.
Проте в теоретичних викладеннях та емпіричних дослідженнях
виділяються як позитивні, так і негативні результати прямого
іноземного інвестування економіки країн. У першій групі: доступ до
нових технологій виробництва та ведення бізнесу, обмін інформацією
щодо нових процесів, набуття управлінського досвіду, розширення
внутрішнього ринку і його диверсифікація, підвищення рівня
зайнятості та кваліфікації трудових ресурсів, розширення
торговельних зв'язків та доступу до зовнішніх ринків, гармонізація
262

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

законодавства відповідно до міжнародних норм мультиплікаційний
ефект в економіці міста чи регіону та збільшення створеного
національного продукту, пільги місцевим постачальникам та технічна
допомога для дотримання власних технічних вимог, конкуренція для
місцевих товаровиробників, що призводить до удосконалення
виробництва останніх, бюджетні надходження тощо.
Серед негативних наслідків — послаблення конкурентних
позицій місцевих товаровиробників, структурне безробіття через
конкуренцію з підприємством з іноземними інвестиціями, залежність
від іноземних інвесторів, репатріація прибутків, погіршення
екологічної ситуації, посилення монополістичних тенденцій на
ринках, конфлікт інтересів країни-одержувача та іноземних інвесторів,
сприяння переміщенню ресурсів за кордон, поглиблення соціальної
диференціації.
На думку експертів, динаміку прямих іноземних інвестицій (ПІІ)
зумовлює стан економічного середовища, яке поєднує в собі багато
політичних,
інституційних
та
інфраструктурних
чинників.
Закономірним чинником здійснення зовнішнього інвестування є
макроекономічна стабільність. Існує чіткий взаємозв’язок між
економічним зростанням і темпами надходження ПІІ – деякі
дослідники слушно вважають зростання в економіці вирішальним
фактором для позитивної динаміки їхніх потоків.
Основними вимогами іноземних інвесторів до ринків, які вони
прагнуть освоїти є максимальна економічна свобода; прозорість умов
господарської діяльності; мінімальне державне регулювання
підприємницької активності.
Отже, в сучасних умовах Україна має розвивати нові можливості
покращення власної конкурентоспроможності та досягнення
сприятливого інвестиційного клімату. Лише за рахунок розвитку
конкурентоспроможної, інвестиційно-привабливої економіки Україна
зможе здобути собі в очах світового співтовариства авторитет
надійного фінансового партнера. Тільки у цьому випадку можна
очікувати збільшення інвестицій у галузі вітчизняного господарства,
що створить кумулятивний ефект для економіки всієї країни.
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УДК:331.101
Пологенцева Ю.С., к.е.н., доцент
Південно-Західний університет, Російська Федерація
РЕАЛІЇ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності робочої сили
показує, що вона ще не повністю відповідає вимогам сучасної
економіки. Проблема її формування та ефективного використання з
метою досягнення конкурентних переваг потребує вибору шляхів, які
б дозволили через взаємодію існуючих та впровадження нових
важелів досягти більш ефективного використання робочої сили.
Шляхами підвищення рівня конкурентоспроможності робочої
сили є:
1) забезпечення зайнятості, який передбачає низку заходів,
щодо працевлаштування випускників навчальних закладів в умовах
ринкової економіки; створення якісних і високоінноваційних робочих
місць; стимулювання становлення сегменту висококваліфікованої
робочої сили;
2) покращення здоров’я населення;
3) посилення інвестиційних та інноваційних вкладень у людські
ресурси, яке повинне відбуватись за такими напрямами:
- забезпечення поступового переходу до випереджувальних
темпів інвестицій в підготовку професіоналів на виробництві
порівняно з вкладеннями у фізичний капітал (дотримання тенденції,
притаманної економічно розвиненим країнам);
- запровадження у практику управління персоналом, що
займається впровадженням інновацій, оцінку та стимулювання його
конкурентоспроможності;
4) стимулювання підвищення рівня конкурентоспроможності
робочої сили працівників, що забезпечує конкурентні переваги
національної економіки в цілому і включає, зокрема, такі напрями:
- забезпечення безпосереднього зв'язку між стандартами оплати
праці та освітньо-кваліфікаційним рівнем працівників;
- запровадження на підприємствах вітчизняної моделі
мотиваційного менеджменту;
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- правовий захист працівників, зайнятих на умовах застосування
погодинної оплати праці в процесі трудової діяльності;
- приведення у відповідність мінімальної заробітної плати із
мінімальною вартістю робочої сили;
5) підвищення відповідальності роботодавців за професійнокваліфікаційний рівень працівників;
6) зростання якості освітніх послуг, шляхом здійснення таких
заходів:
- розробка механізму збільшення масштабів та розширення
напрямів освіти дорослого населення;
- реформування освітньої системи в процесі вступу України до
Болонського процесу;
- забезпечити спрямовування частини коштів, виділених на
професійну освіту, на її модернізацію, належне технологічне
оснащення і забезпечення методично-навчальною літературою;
- збільшення частки витрат на науково-дослідні та дослідноконструкторські роботи до 3 % ВВП;
- скорочення розриву зв'язків між освітянами і роботодавцями,
між сферою освіти і ринком праці;
- стимулювання процесів наукових досліджень у закладах
освіти, які є основою університетської підготовки. Прирівняння
української системи наукових ступенів до загальноєвропейської для
спрощення мобільності викладачів і науковців в Європі;
- підвищення якості організації виробничої практики учнів і
студентів через покращення матеріально-технічної бази навчальних
закладів;
- забезпечення безперервної освіти населення;
7) зростання якості та кількості професійної підготовки та
підвищення кваліфікації, шляхом здійснення таких заходів:
- істотне збільшення масштабів професійної підготовки та
перепідготовки безробітних;
- направлення осіб, що втратили роботу, на перекваліфікацію
якомога раніше;
- формування державного замовлення на підготовку робочої
сили, спираючись на результати прогнозу потреби економіки країни в
робочій силі за професіями, і розміщення замовлення на тендерних
засадах у навчальних закладах;
- забезпечення запровадження практики обов'язкової роботи
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протягом 3-річного періоду в державних навчальних закладах усіх
випускників педагогічних навчальних закладів, які здобули освіту за
бюджетні кошти.
Отже, підвищення конкурентоспроможності лише тоді
досягатиме своєї мети, коли головний акцент буде зроблено на
заохоченні чесної, сумлінної, кваліфікованої праці, що має сприяти
відродженню ціннісних орієнтацій у сфері праці, зростанню мотивації
до трудових досягнень, підвищення конкурентоспроможності робочої
сили і результатів праці.
УДК 657.6
Попадинець Ю.В.
*Науковий керівник: Сливка Я.В.
Карпатський інститут підприємництва
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АУДИТУ В УМОВАХ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В умовах інформаційної економіки поширення набуває
застосування інформаційних технологій. Це стосується усіх сфер
господарської
діяльності
підприємства,
зокрема:
ведення
бухгалтерського обліку, подання податкової звітності, розрахунки з
контрагентами, узгодження деталей договору. Використання
електронних підписів надає юридичної сили документам, що в ряді
випадків дозволяє відмовитись від паперової форми документації
підприємства. Перед аудитом це ставить нові вимоги, щодо методики
проведення перевірки.
Питання аудиту в умовах застосування інформаційних
технологій розглядали вітчизняні вчені, слід відмітити Г.В. Федорова,
В.Ю. Лісіна, С.В. Івахненков, Л.О. Терещенко, Б.В. Кудрицький,
Л.О. Ходаківська та інші. Незважаючи на дослідження актуальним
залишається питання співвідношення дослідження правомірності
здійснення і реєстрації операції та оцінювання ефективності
функціонування автоматизованих процедур збору, зберігання, обробки
та узагальнення економічної інформації.
Аудит в сучасних умовах характерний роботою з великими
обсягами документів. Незважаючи на поширення роботи з
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електронними документами, об’єктом перевірки залишаються
документи у друкованій формі (первинні документи, внутрішні
розпорядчі документи, звітність та ін.).
Об'єкт аудиту в умовах розвитку інформаційних технологій слід
визначати як сукупність джерел інформації, процедур її збору,
зберігання, обробки й узагальнення, заходи та елементи внутрішнього
контролю, елементи і підсистеми автоматизованої інформаційної
системи та інші об'єкти, що досліджуються аудитором та забезпечують
його інформацією, необхідною для формування аудиторської думки
[1].
Зміни об’єкту аудиту полягають у його розширенні. Незважаючи
на застосування електронних документів, автоматизації ведення
бухгалтерського
обліку
ключовим
питанням
залишається
підтвердження правомірності здійснення операцій (відповідність
статутній діяльності, наявність ліцензії в окремих випадках,
дотримання інших обмежень щодо здійснення господарської
діяльності). Це ставить перед аудитором завдання зміни методики
аудиту в частині застосування інформаційних технологій аудиторської
перевірки, зокрема інформаційні системи комплексної автоматизації
перевірок.
Інформаційні системи комплексної автоматизації перевірок
становлять певне операційне середовище, що забезпечує комплексне
вирішення найбільш трудомістких завдань, що постають перед
аудитором на основних етапах аудиту фінансової звітності. Маємо
констатувати відсутність на ринкупрограмних продуктів вітчизняних
розробок здатних автоматизувати процес аудиту. На поточний момент
адаптовано до вимог вітчизняних аудиторських компаній і
представлено на ринку аудиторського програмного забезпечення
України версії таких російських програмних комплексів, як:
«AuditXP», «Комплекс Аудит», «IT Audit: Аудитор» [2].
Отже, поширення інформаційних технологій в бухгалтерському
обліку і документуванні ставить нові завдання перед аудитором, що
вимагає розширення об’єкту аудиту та методів перевірки. Ключовим
питанням залишається підтвердження юридичної сили первинних
документів та достовірність фінансової звітності підприємства, тобто
роль документів досі залишається домінуючою.
1. Гайда О.В. Аудит фінансової звітності в умовах розвитку інформаційних технологій
[Електонний ресурс]/ О.В. Гайда, О.Є Боричевська // Дев’ята Міжнародна науково-
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практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної науки». Режим
доступу:
http://intkonf.org/gayda-ov-borichevska-oe-audit-finansovoyi-zvitnosti-vumovah-rozvitku-informatsiynih-tehnologiy/
2. Терещенко Л. О. Комп’ютерний аудит : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.]
/ Л. О. Терещенко, Б. В. Кудрицький. – К. : КНЕУ, 2011. – 226 с.

УДК 657.1
Примак В.М., магістрант
*Науковий керівник: Чижевська Л.В., професор
Житомирський державний технологічний університет
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА
СТАТИСТИКИ
Історично склалося, що статистика і бухгалтерський облік тісно
пов’язані між собою. Можна сказати що бухгалтерський облік є
джерелом інформації, на основі якої статистика формує свої
дослідження.
Статистика дає для бухгалтерського обліку основний
методологічний прийом – групування. Методологія побудови
групувань, які ґрунтуються на використанні теорії множин та
математичній логіці, - наріжний камінь бухгалтерського обліку.
Залежно від характеру облікових відомостей, способів їх отримання і
цілей використання облікової інформації виділяють статистичний,
оперативний і бухгалтерський види господарського обліку.
Статистичний облік застосовується при вивченні масових
соціально-економічних явищ, він використовує дані бухгалтерського і
оперативного обліку, має свої особливі прийоми збору даних
(перепису, анкети та ін.)
Оперативний облік використовується для спостереження,
реєстрації, обробки і контролю окремих явищ фінансовогосподарської діяльності організації. Його відмінна особливість –
швидкість забезпечення даних.
Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору,
реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про
майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного,
безперервного документального обліку всіх господарських операцій.
Статистика посідає вагоме місце у підготовці спеціалістів у
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галузі економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, банківській
діяльності. У системі економічних наук статистика є однією з
фундаментальних. Без знання статистики не можна бути
висококваліфікованим фахівцем у сфері економіки, фінансів,
бухгалтерського обліку та аудиту, менеджменту і в інших галузях,
оскільки статистика (за образним висловом акад. Н. Дружиніна) — як
дволикий Янус: вона — наука і водночас один із засобів управління
державою.
Досліджуючи питання взаємозв’язку статистики та обліку ми
знайшли ще один зв’язок даних наук – це ―статистичне
спостереження‖. У статистичній практиці застосовують дві
організаційні форми спостереження: звітність і спеціально
організовані статистичні спостереження. Звітність підприємств,
установ, організацій є поки що основним джерелом статистичної
інформації.
Звітність – форма статистичного спостереження, коли
статистична інформація надходить до статистичних органів від
підприємств, установ у вигляді обов’язкових звітів про підсумки
роботи і має юридичну силу. Вона складається на підставі даних
первинного обліку. Це забезпечує можливість зіставлення даних, їх
контроль. Вірогідність гарантується юридичною відповідальністю
керівників підприємств. Звітність обов’язкова. Вона поділяється:
• за періодичністю подання: на тижневу, двотижневу, місячну,
квартальну, річну;
• за способом подання: на термінову, поштову;
• за ознаками: на типову — єдину для всіх підприємств;
спеціалізовану — властиву тим підприємствам або окремим
виробництвам, що мають специфічні особливості;
• за порядком надходження: на централізовану, яка проходить
через систему державної статистики, і децентралізовану, що
обробляється у відповідних міністерствах і відомствах, а зведені дані
передаються статистичним органам.
У процесі впорядкування потоків статистичної інформації буде
значно скорочено кількість адрес подання звітності. Термінова і
поштова міжгалузева звітність передаватиметься тільки органам
державної статистики, поштова звітність — не більш ніж за двома
адресами. У майбутньому передбачається також послаблення
контрольної функції статистики шляхом скорочення звітності.
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УДК: 339
Присяжнюк І.О., ст.гр. МЕ-21
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Економічна нерівність населення переважно залежить від
нерівномірності розподілу національного багатства між різними
соціальними групами суспільства. Проблеми виникнення та подолання
економічної нерівності як результату нерівномірного розподілу
доходів існують в будь-яких суспільствах.
В останні роки для соціальної структури українського
суспільства характерна висока диференціація окремих соціальних груп
за рівнем життя, значною часткою бідного населення та низькою
часткою середнього класу. За міжнародними стандартами, Україна
належить до держав з високим ступенем нерівності населення за
доходами, і ця нерівність істотно посилилася протягом останніх років.
Середній дохід 10% найбагатших людей в Україні перевищує дохід
10% найбідніших у 30–50 разів.
На сучасному етапі вагомий внесок у дослідження економічної
нерівності населення зробили такі науковці: Балакірєва О., Головаха
Є., Головенько В., Опалько Ю., Степаненко В. та інші. Незважаючи
на значну кількість публікацій, недостатньо дослідженими є питання
обґрунтування факторів економічної нерівності населення.
Економічне розшарування населення має свої витоки та
причини. Практика прикладних досліджень останніх років указує на
те, що в сучасних українських умовах детермінуючим чинником, який
визначає дистанцію між індивідами та групами, став рівень
матеріального добробуту.
На сучасному етапі окремо можна виділити такі чинники
економічної нерівності.
1.Доходи людини залежать від пропозиції та попиту на працю
цієї людини, які, у свою чергу, залежать від природжених здібностей,
дискримінації та інших факторів. Оскільки доходи від праці складають
велику частку в загальному доході, заробітна плата великою мірою є
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визначником розподілу економічного прибутку між різними членами
суспільства.
2. Недостатній рівень мінімальної зарплати веде до штучного
заниження вартості робочої сили.
Останніми роками в Україні простежується тенденція до
збільшення як прожиткового мінімуму для працездатної та
непрацездатної особи, так і мінімальної зарплати та пенсії. Розрив між
мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом для працездатної
особи зменшувався за останнє десятиліття і вперше зник у 2010 р.
Понад половина населення разом визначають наразі матеріальний стан
своєї родини як низький та нижчий за середній порівняно з
матеріальним становищем середньостатистичної української родини
(наприкінці 2009 р. так вважали майже 55% населення, наприкінці
2010 р. – понад 54%)
Проаналізувавши темпи росту мінімальної заробітної плати і
мінімальної пенсії в Україні можна зробити наступні висновки:
- починаючи з 2008 року спостерігається збільшення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а
співвідношення мінімальної заробітної плати до прожиткового
мінімуму зменшується, що є позитивною тенденцією;
- спостерігається позитивна тенденція до збільшення
мінімальної пенсії, так, починаючи з 2008 року співвідношення
мінімальної пенсії та прожиткового мінімуму майже 1:1;
- існування заборгованості по зарплаті. Варто зауважити, що з
початку 2009 р. обсяги заборгованості по виплаті заробітної плати
зросли більш як на 18% і сягнули 1,4 млрд. грн.;
- значний розрив між пенсіями різних категорій пенсіонерів.
Найбільш вагомим джерелом доходів домогосподарств України є
пенсії, заробітна плата;
- брак численності достатньо заможного середнього класу з його
стабілізуючою роллю в суспільстві, натомість значна численність
уразливих соціальних груп;
- значна порівняно з іншими країнами величина економічних
втрат, понесених під час останньої світової фінансово-економічної
кризи.
Сутнісний аналіз соціально-економічної ситуації в Україні
показує є значна нерівність за показниками економічного розвитку, що
стає суттєвою детермінантою економічної нерівності. Актуальним є
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запобігання вкоріненню в суспільстві надмірної нерівності, зокрема,
скорочення кількості та обсягів невиправданих пільг для державних
посадовців різних рангів. Головне завдання держави та суспільства –
здійснити заходи, спрямовані на пом’якшення протиріч, які
породжуються економічною нерівністю, на попередження соціальних
конфліктів у суспільстві, виникнення яких зумовлює посилення
нерівності.
УДК 331.5.024.5
Прокопенко Т.Ю., магістрант
*Науковий керівник: Клименко С.О., к.е.н., доцент
Миколаївський національний університет
ім. В.О. Сухомлинського
РИНОК ПРАЦІ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ
СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Невід’ємною умовою існування та успішного функціонування
конкурентоспроможної економіки України є наявність високоякісної,
конкурентоспроможної робочої сили. Саме від рівня якісного розвитку
робочої сили, залежить ефективність використання матеріальних,
фінансових та природних ресурсів країни.
Становлення ринку праці об’єктивно змінює традиційні й
формує нові взаємозв’язки між освітою та іншими соціальними
інституціями, що вимагає розробки нової політики в галузі освіти. Це,
у першу чергу, пов’язано з тим, що сьогодні суспільство не може
гарантувати повної зайнятості всього працездатного населення, в тому
числі й такої його соціальної групи, як молоді спеціалісти. На
можливість їх працевлаштування впливають, з одного боку, дисбаланс
між попитом на робочу силу на ринку праці та пропозицією вищої
школи, яка ще не зорієнтована на цей ринок і практично не враховує
його потреб при формуванні контингенту студентів, а з іншого –
суттєві недоліки у самій підготовці студентів до професійної
діяльності.
Очевидна необхідність застосування комплексного підходу до
розробки єдиного узгодженого механізму регулювання ринку праці
молодих спеціалістів. Держава в цьому процесі забезпечує розробку та
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реалізацію коротко та довгострокових державних програм, відповідає
за діяльність певних владних структур на всіх рівнях.
За допомогою цілеспрямованої профорієнтаційної роботи
закладів освіти, державної служби зайнятості та роботодавців, що
сприятимуть правильному вибору професії та наближатимуть
збалансованість попиту і пропозиції робочої сили на вітчизняному
ринку праці.
Це дозволить оптимізувати державні витрати на підготовку
об’єктивно зумовленої кількості спеціалістів різних напрямків,
створюючи тим самим передумови підвищення соціальних гарантій
зайнятості молоді після закінчення вищих навчальних закладів.
Ринок праці випробує колосальний вплив з боку різних суб'єктів
трудових відносин: це і профспілки, що відстоюють інтереси
найманих робітників, і держава, що підтримує інтереси як працівників,
так і роботодавців за допомогою спеціалізованих організацій і
законодавчого регулювання трудових відносин, і підприємницькі
об'єднання, що створюються в противагу профспілкам.
Першочергове завдання для українського ринку праці – перейти
від моделі з дешевою робочою силою до моделі з високим рівнем
оплати та ефективною працею, яка побудована на якості продукції і
продуктивності праці, що призведе до збільшення доходів місцевих
бюджетів, збільшення відрахувань до Пенсійного фонду, зменшення
трудової міграції.
1. Ревякін О.С. Аналіз стану сучасного ринку праці в Україні: проблеми та
перспективи розвитку / Всеукраїнський науково-виробничий журнал Сталий
розвиток економіки, с.29-32
2. Іляш О.І., Пасерба М.І. Економічна характеристика ринку праці в умовах
трансформації ринкової системи / Науковий вісник, 2007, вип. 17.4, с.214-218
3. Морозова О.А. Проблеми молодіжного сектора ринку праці України / Формування
ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць - Вип. 7: К., НДЕІ
Мінекономіки України, 2000 р. - С. 125-130.
4. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури,
2003. – 224 с.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР КАК ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ
Рост национальной конкурентоспособности и расширение доли
национальных компаний на внутреннем и мировом рынках,
повышение эффективности их деятельности в настоящее время
являются доминирующей целью экономической политики как
развитых, так и развивающихся государств.
Цель создания кластера – содействие росту эффективности
производства, сбалансированности спроса и предложения, повышению
качества продукции и созданию инноваций. Поэтому самой
эффективной организационной структурой для развития экономики
является отраслевой инновационный кластер, поскольку в нем
преодолеваются такие барьеры, как недостаток финансирования,
производственных мощностей, маркетинговых исследований и
информации на рынке [6, c.57].
В настоящее время большое количество авторов посвящает свои
труды изучению темы инновационного кластера[1, 3, 4, 6] .
Несмотря на это в литературе отсутствует однозначность
понятия «инновационный кластер». Это можно объяснить тем, что
сущность, свойства и признаки инновационного кластера
свидетельствуют о многогранности и неоднозначности данного
понятия. Как более общее нами было выделено определение, которое
наиболее полно раскрывает сущность понятия. Инновационный
кластер - объединение различных организаций (промышленных
компаний, высших учебных заведений, технопарков и бизнесинкубаторов, научно-исследовательских центров и лабораторий,
банковских и небанковских кредитных организаций, инвестиционноинновационных компаний, венчурных фондов, бизнес-ангелов,
органов государственного управления и т.д.), позволяющее
использовать преимущества внутрифирменной иерархии и рыночного
механизма[5, c.290]. Объединение предприятий в инновационный
кластер на основе вертикальной интеграции, формирует строго
ориентированную систему распространения новых знаний, технологий
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и инноваций. При этом формирование устойчивых связей между
всеми участниками кластера является важнейшим условием
эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций в
конкурентные
преимущества.
Кластеры
инновационной
деятельности создают новый продукт или услугу усилиями
нескольких предприятий или исследовательских институтов, что
позволяет ускорить их распространение.
Инновационный кластер является наиболее эффективной
формой
повышения
конкурентоспособности
инновационного
предприятия. Подобные кластеры дают возможность быстро и
эффективно использовать в практике новые знания, научные открытия
и изобретения, преобразуя их в инновации, востребованные
участниками рынка [5, c 290].
Для более полного представления об инновационном кластере
необходимо выделить его функции: осуществление единого
воспроизводственного процесса; оптимальное распределение дохода
участников; стимулирование конкуренции; объединение отдельных
структурных элементов в экономическую систему[4, c.39].
Полноценная
инновационная
структура
может
быть
сформирована лишь при участии всех заинтересованных сторон.
Основными принципами формирования инновационных кластеров
можно считать следующие аргументы: необходимость создания
технологических связей между производствами и для использования
более совершенной технологии; возникновение синергетического
эффекта на производственной цепочке создания ценности;
существенное изменение структуры экономики в регионе; наличие
определенных преимуществ; наличие внутреннего и внешнего
рынка[3, c.52].
С учетом опыта ведущих стран и наличия высокого научнотехнического потенциала в Беларуси целесообразно использовать
возможности
кластерной
стратегии
для
повышения
конкурентоспособности объемов высокотехнологичного производства.
Для реализации кластерного подхода в условиях Беларуси необходимо
формирование инновационных программ, которые охватывают
обладающие наибольшим коммерческим потенциалом направления.
Как показали аналитические исследования, в Беларуси кластеры могут
быть образованы в самых различных сферах и в настоящее время
ведется
активная
разработка
организационно-экономического
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механизма их формирования[3, c.41]. Так, в соответствии
Государственной программой инновационного развития Республики
Беларусь на 2011-2015 гг. предусмотрено создание следующих
инновационно-промышленных кластеров: химического в Гродно;
нефтехимического в Новополоцке; агромашиностроительного в
Гомеле; автотракторостроительного в Минске; химико-текстильного в
Могилеве; ИТ в Минске[2].
Кластерный подход активно используется в развитых странах.
Одним из наиболее ярких примеров является Финляндия, прочно
стоящая на вершине рейтингов уже несколько лет. Большое внимание
этому направлению уделяется в США, Японии, государствах Европы и
развивающихся странах Азии и Латинской Америки.
В Республике Беларусь инновационных кластеров пока нет.
Нами была разработана структура инновационного кластера в
Республике Беларусь, которая позволит создать эффективно
функционирующий кластер (рис. 1).

Инфраструктура
интеллектуального
капитала:
Высшие учебные
заведения
Технопарки
Бизнес-инкубаторы
Научноисследовательские
центры и лаборатории

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

Инфраструктура
финансового
капитала:
Белорусский
инновационный
фонд
Банковские
кредитные
организации
Страховые компании
Венчурные фонды
Бизнес ангелы

Предприятия основного
направления деятельности
кластера
Вспомогательные и
обслуживающие
предприятия

Рис. 1. Структура инновационного кластера в Республике
Беларусь
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В соответствии с данной структурой ядром кластера будут
являться Государственный комитет по науке и технологиям и
Национальная академия наук. Так это основные органы,
занимающиеся наукой в Республике Беларусь. А кластер будет
развивать наиболее успешно, если его ядром будет наука. Ядро
кластера должно быть взаимосвязано с инфраструктурой
интеллектуального капитала (ВУЗы, технопарки и др.), с
инфраструктурой финансового капитала (Белинфонд, страховые
компании и др.), и непосредственно с предприятиями (основного
направления, вспомогательными и обслуживающими).
Таким образом, для повышения конкурентоспособности в
настоящее время каждой стране необходимо активно использовать
кластерный подход. Для Республики Беларусь в частности, создание
инновационных кластеров является перспективным направлением
развития.
1. Бирюков, А.В. Формирование инновационных кластеров в высокотехнологичных
отраслях промышленности (на примере ОПК России). - М., 2009. – 46 с
2. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на
2011-2015 гг. Электронный ресурс: http://www.pravo.by
3. Егоров Н.Е. Инновационные кластеры в развитии экономики региона / Егоров Н.Е.
// Инновации и инвестиции. – 2010. - №16. – с. 46-52.
4. Иванова, Е. С., Сафонова О. К. Проблемы становления инновационных кластеров в
Беларуси / Е. С. Иванова, О.К. Сафонова // Наука и инновации. – 2012. - №10. – с.
39-41.
5. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров / под ред. В.Я. Горфинкеля,
Т.Г. Попадюк. – М.: Проспект; 2013. – 424 с.
6. Шовунова Н.Ю. Кластеризация и конкурентоспособность / Н.Ю. Шовунова //
Экономические науки: Научно-информационный журнал. - 2013. - № 1. - с. 56-59.
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Житомирський державний технологічний університет
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ТА
НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ МАЛОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
В даний час актуальність застосування складання фінансової
звітності за міжнародними стандартами малими та середніми
підприємствами, є досить розвиненою. Економічна ситуація, що
склалася за період становлення незалежності нашої держави та
входження її у світову спільноту, потребує значних структурних змін,
а також зумовлює закономірну необхідність масштабного
реформування системи бухгалтерського обліку та звітності.
Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних
стандартів, створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку
вимагає рішення цієї проблеми на національному рівні.
На міжнародному рівні регулювання діяльності малих та
середніх підприємств здійснюється за допомогою «Міжнародних
стандартів для малих та середніх підприємств», на національному
рівні – НПБО 25 «Фінансова звітність суб’єктів малого
підприємництва» відповідно для малих підприємств і для середніх
національне положення бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності в Україні».
Вперше Рада з МСФЗ видала рекомендації для складання
фінансових звітів малими і середніми підприємства. Зазначається, що
у кожній країні законодавчі та регулюючі органи прийматимуть
рішення щодо можливості застосування стандарту тими чи іншими
суб’єктами господарювання.
МСФЗ для МСП розроблені на підставі повної версії МСФЗ, але
є самостійним продуктом, який враховує потреби користувачів та
співвідношення користі і вигід від використання інформації. Стандарт
для МСП менш складний на відміну від повних МСФЗ. Зокрема, не
розглядає питання прибутку на акцію, облік активів, утримуваних для
продажу, інші. До певних елементів фінансових звітів допускаються
спрощення в обліковій політиці.
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НПБО охоплюють усі чинні МСФЗ, але не копіюють їх. Однією
з основних принципових відмінностей П(С)БО від МСФЗ (IFRS; IAS)
є жорстка регламентація дій бухгалтера. В українському
бухгалтерському обліку є єдиний план рахунків, який є обов’язковим
для застосування всіма суб'єктами господарської діяльності. П(С)БО
традиційно орієнтуються на запити регулюючих органів (податкова
служба, держкомстат та інші), в той час як МСФЗ (IFRS/IAS)
головним чином орієнтовані на користувачів, які мають дійсний чи
потенціальний фінансовий інтерес до суб'єкта звітності: акціонерів,
інвесторів, контрагентів.
Спільною
рисою
між
національними
стандартами
бухгалтерського обліку та міжнародним стандартом бухгалтерського
обліку щодо складання фінансової звітності суб’єктів малого та
середнього підприємництва, є відсутність критеріїв віднесення
підприємств до малих та середніх, ця інформація є різною для кожної з
країн. Також, вагомою відмінністю є, те що міжнародний стандарт
включає інформацію про облік об’єктів бухгалтерського обліку
(фінансові результати, основні засоби, нематеріальні активи,
зобов’язання, оренда і т.д.), на відміну від національних положень.
Попри існування спільних та відмінних рис, головною метою
фінансового обліку як на міжнародному рівні, так і на національному є
надання достовірної, правдивої та детальної інформації, яку зможуть
зрозуміти всі користувачі, як зовнішні, так і внутрішні. Тому,
основним є правильне його ведення та чітке формування
управлінських цілей на підприємстві, що забезпечить ефективність
його діяльності та розвиток.
На основі узагальнення теоретичних досліджень інформації про
складання звітності за міжнародними стандартами та національними
стандартами бухгалтерського обліку, можна зазначити наступне: збір
інформації та її узагальнення у фінансовій звітності в умовах адаптації
до міжнародних стандартів призводить до розвитку міжнародного
співробітництва та залучення іноземних інвестицій в економіку
України, а також до подальшого реформування вітчизняної системи
обліку, для: зменшення ризику кредиторів та інвесторів; поглиблення
міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку та зростання
довіри до її показників в усьому світі.
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Разживин И.П.
Карпатский институт предпринимательства
МЕТОДЫ АУДИТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА
Одно из причин банкротства фирм и их финансовых убытков
является
мошенничество.
Не
многие
могут
обнаружить
мошенничество, а ещѐ меньше могут его предотвратить поэтому для
обнаружения мошенничества и предотвращения убытков на фирме
проводят аудиторские проверки. Аудитор должен оценить риск
мошенничества и их выявление и расследование.
В сфере бухгалтерского учета изучением вопросов выявления
хозяйственных нарушений, незаконных действий через систему
внутреннего
контроля
занимались
отечественные
ученые:
О.Б. Акєнтьєва, Т.А. Бутынець, Ф.Ф. Бутынець, Н.Г. Выговська,
И.В. Заец,
Е.В. Калюга,
Дм.Л. Кузьмин,
Н.А. Остапюк,
В.П. Пантелеєв, И.А. Панченко, Л.С. Шатковска та ін. Несмотря на
результаты исследований, ряд вопросов по выявлению и борьбе с
мошенничеством
методического
характера
остались
неопределенными.
Для оценки риска мошенничества аудитор пользуется
несколькими способами основанными на анализе финансовой
отчетности. Все финансовые операции взаимосвязаны в финансовой
отчетности, поэтому как начальную стадию проверки нужно
проверять финансовую отчѐтность (сопоставить данные отчѐтного и
предыдущего периода, сверить данные за текущий период с планами
на него, исследовать взаимосвязь между связанными показателями).
Уместным является сверка выручки и себестоимости реализации, в
случае, если данные растут непропорционально, следовательно,
менеджеры скрывают реальное финансовое состояние.
Рассмотрим два способа анализа финансовой отчетности:
вертикальный и горизонтальный, коэфициентный.
Вертикальный анализ баланса проводится по схеме:
определяется доля постоянных и текущих активов в итоге баланса;
далее
рассматривается
их
структура,
определяется
доля
инвестированного капитала и текущих пассивов в итоге баланса и их
структура; выявляются причины изменений структуры баланса.
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Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении
одной или нескольких аналитических таблиц, в которых абсолютные
показатели дополняются относительными темпами роста (снижения).
Степень агрегированности показателей определяется аналитиком. Для
целей горизонтального анализа наиболее удобна аналитическая
таблица.
Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют
друг друга. Если при вертикальном анализе особое внимание
уделяется элементам, имеющим наибольший удельный вес, то в
горизонтальном делается акцент на элементы, доля которых
изменялась скачкообразно. Таковые элементы с максимальным
удельным весом либо изменяющиеся скачкообразно являются
индикаторами «проблемных точек» организации, то выявить их можно
только при одновременном использовании соответствующих методов.
Оба этих вида анализа особенно ценны при межхозяйственных
сопоставлениях, т. к. позволяют сравнивать отчетность различных по
виду деятельности и объемам производства предприятий.
Коэффициентный метод, применяемый в экономическом
анализе, представляет собой систему относительных показателей,
определяемых по данным бухгалтерской отчетности, главным
образом, по данным баланса и отчета о прибылях и убытках.
Предпочтительные значения коэффициентов зависят от отраслевых
особенностей предприятий, а также их размеров, оцениваемых обычно
годовым объемом продаж и среднегодовой стоимостью активов. Для
расчета коэффициентов финансовые отчеты предприятия должны
быть приведены в определенную форму, называемую аналитической.
Следовательно, использование вертикального, горизонтального,
коэффициентного способов анализа отчетности позволит аудитору без
значительных затрат времени определить возможность фактов
мошенничества. Выше перечисленные методы имеют свои
преимущества, но более эффективным является использование их в
комплексе. Установление вероятности мошенничества позволит
обосновать выражения негативного вывода о финансовой отчетности
предприятия или отказ от предоставления вывода в целом без
нарушения договора о проведении аудита.
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УДК
Риковський О.В., ст. гр. УІДмз-61
*Науковий керівник: Бойко О.В., к.е.н.
Луцький національний технічний університет
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОНОВЛЕННЯ
ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Перехід підприємств і організацій до ринкових умов
господарювання створив принципово нову ситуацію з точки зору
вирішення завдань формування взаємовідносин між суб’єктами
господарсько-економічної системи. Виявилась невідкладна потреба
посилення управління виробництвом на базі економічних критеріїв,
використання сучасних маркетингових концепцій. Особливої
актуальності проблема реорганізації управління набуває на рівні
підприємств, зокрема, на етапі розробки нових товарів та
систематичного оновлення промислової продукції як одного з
основних
напрямів,
що
здатний
забезпечити
стабільне
господарювання та економічне зростання підприємств України в
умовах посилення конкуренції між товаровиробниками.
Оновлюючи продукцію, підприємства спроможні покращити
результати своєї фінансово-господарської діяльності (збільшити
обсяги виробництва, підвищити прибутковість тощо) за рахунок
створення продукції, максимально наближеної до потреб споживачів.
Важливою передумовою успішної діяльності щодо оновлення
промислової
продукції
та
забезпечення
її
високої
конкурентоспроможності є широке запровадження в практику
господарювання принципів маркетингового управління.
Застосування маркетингових концепцій дає можливість
підприємству упевнено орієнтуватись у ринковому середовищі,
створює суттєві переваги у конкурентній боротьбі та дозволяє значно
підвищити ефективність господарської діяльності. В зарубіжній
економічній літературі теоретичні і прикладні проблеми формування
та використання концепцій маркетингу при управлінні корпораціями в
умовах розвинутої ринкової економіки розроблені досить ґрунтовно.
Широко відомі наукові праці І. Ансоффа, Б. Бермана, М. Еванса,
Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Котлера, Р. Петерсона, Дж. Роджера та інших.
Останнім часом з’явилось багато публікацій вітчизняних вчених,
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присвячених дослідженню проблем реалізації концепцій маркетингу в
умовах трансформаційної економіки, формуванню маркетингових
підходів до стратегічного управління розвитком підприємств тощо.
Особливої уваги заслуговують роботи таких авторів як Акимова І.М.,
Александрова В.П., Геєць В.М., Герасимчук В.Г., Гончарова Н.П.,
Долішній М.І., Козоріз М.А., Крикавський Є.В., Чухрай Н.І.
Розвиток маркетингової орієнтації підприємств визначається
сприйняттям та використанням концепції маркетингу як особливої
філософії бізнесу, орієнтованого на споживача, та комплексу
інструментів, за допомогою яких підприємства вивчають ситуацію на
ринку та впливають на нього. Маркетингова орієнтація підприємства –
це результат його ефективної маркетингової діяльності, кінцевою
метою якої є впровадження принципів маркетингової концепції, що
сприяє реалізації стратегічних цілей підприємства. Основними
передумовами формування маркетингової орієнтації підприємства
визначено: комплексний підхід при впровадження маркетингової
концепції, підпорядкованість цій меті організаційної системи
підприємства та фінансова забезпеченість маркетингової діяльності.
Ринкові умови господарювання, що формуються в Україні,
потребують створення адекватних їм систем управління на основі
маркетингу, який здійснює поєднання ефективних інноваційних
технологій виробництва конкурентоспроможної продукції та ринкових
методів управління. Однак, на більшості вітчизняних підприємств
відсутні маркетингові підходи до управління виробничою діяльністю.
Підприємці та менеджери не завжди вміють адаптуватись до змін
оточуючого
середовища, створювати та використовувати свої
конкурентні переваги і на цій основі досягати кращих результатів
діяльності.
Маркетингова діяльність підприємств, як вид управлінської
діяльності, потребує певних витрат і повинна давати конкретний
результат, тому оцінка ефективності маркетингової діяльності повинна
здійснюватися залежно від його основних напрямків та функцій
маркетингу.

283

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

УДК 658.012.32
Романець Т., ст. гр. ЕП-42
Науковий керівник: Коробчук Т.І., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
ПІДПРИЄМСТВ
Аналіз сучасного стану розвитку інформаційних систем
підприємства є особливо актуальним питанням, адже успішне
функціонування організації у значній мірі залежить від вдалого
керівництва, яке базується на обґрунтуванні перспективних концепцій
розвитку згідно з своєчасною, достовірною та повною інформацією,
яку може поставляти відповідна інформаційна система.
Інформаційні системи включають в себе: технічні засоби
обробки даних, програмне забезпечення і відповідний персонал. Ці
складові частини утворюють внутрішню інформаційну основу: засоби
фіксації і збору інформації; засоби передачі відповідних даних та
повідомлень; засоби збереження інформації; засоби аналізу, обробки і
представлення інформації.
Основними факторами, які впливають на впровадження
інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також
наявність відповідних засобів для їх формування.
Причини,
що
спонукають
організації
впроваджувати
інформаційні системи, з одного боку, обумовлюються прагненням
збільшити продуктивність повсякденних робіт чи усунути їх повторне
проведення, а з іншого боку, бажанням підвищити ефективність
управління діяльністю організації за рахунок прийняття оптимальних
та раціональних управлінських рішень.
Сучасна інформаційна система підприємства дозволяє
забезпечити вирішення таких завдань:
а) прямий, своєчасний доступ до інформаційного продукту
(точну інформацію про хід виробничого процесу в просторі та часі);
б) ефективну координацію внутрішньої діяльності та оперативне
розповсюдження різноманітних повідомлень;
в) ефективнішу взаємодію із суміжниками по технологічних
маршрутах за рахунок використання більш інформованих та наочних
засобів відображення та передачі-прийому повідомлень [1, с.163].
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На нашу думку, в Україні сучасний стан розвитку
інформаційних систем пов'язаний із їх складним впровадженням. В
наш час відсутність можливості взаємодії окремих засобів
автоматизації чи навіть окрема технологія може стати стримуючим
фактором, що робить використання інформаційних систем
нераціональним. Більше того, для найконсервативнішої частини
керівників використання інформаційних технологій стає приводом для
відмови від відповідних капіталовкладень [2].
Отже, основне завдання інформаційної системи підприємства
полягає у підпорядкуванні всіх внутрішніх процесів головним цілям
організації. Для цього необхідно скоординувати процеси, пов’язані з
діяльністю організації таким чином, щоб вони максимально
забезпечували
виконання
поставлених
задач
в
єдиному
інформаційному полі.
1. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: підруч. для студ. екон. спец. /
В.Л. Плескач, Затонацька Т.Г. – К. :Знання, 2011. – 718 с.
2. Информационные системы в экономике: учебник / Под ред. Г. А. Титоренко – М.:
Компьютер: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 468 с.

УДК 658.012.32
Романець Т., ст. гр. ЕП-42,
Поліщук І., ст. гр. УІДмз-61
*Науковий керівник: Павлюк Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ДОЦІЛЬНІСТЬ НАПИСАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
В економічно розвинутих країнах практично всі інвестиційні
проекти пропонуються у формі бізнес-планів. Бізнес-план
розроблюється всіма економічно активними підприємствами, різної
форми власності, починаючи від комерційних банків і закінчуючи
промисловими компаніями. Бізнес-план – це загально відомий й
прийнятий засіб обміну ділової інформації. В нашій країні, на жаль ще
багато підприємців недооцінюють або й зовсім не розуміють
важливість бізнес-планування, й тому приділяють йому другорядне
місце. Як свідчать тенденції й динаміка розвитку сучасного ринкового
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стану – неможливо отримати максимальних результатів в
підприємницькій діяльності не плануючи подальшого розвитку
заздалегідь. Але цей план не повинен бути лише формальністю, він
повинен бути розроблений професіоналами і відповідати дійсності
підприємства.
Без детального бізнес-плану неможливо обійтись не тільки при
виході на нові ринки але й на етапі створення нового бізнесу й
просування нового товару або на ринок, розширення бізнесу а також у
разі реорганізації підприємства і виробництв.
Всі підприємства представляють сукупність бізнес-процесів, де
кінцевий результат представлений в формі грошових засобів. Аналіз
бізнес-процесів дає змогу зрозуміти як саме працює підприємство і як
функціонують підрозділи між собою. Аналізування бізнес-плану й
бізнес-процесів
в
виробничому
процесі
підприємства
є
найважливішими заходами для всіх підприємств, що працюють в
ринкових умовах [3, с. 17].
Аналізуючи бізнес процеси суб’єкта господарчої діяльності
переслідуються такі цілі планування як:
1) Зовнішні цілі – обґрунтувати необхідність залучення
інвестицій, переконання можливих інвесторів в безпрограшності
інвестиційного проекту.
2) Внутрішні цілі – розуміння управлінським персоналом
ринкового середовища і реального положення підприємства на ринку
й перевірка його знань.
Враховуючи вищесказане, можна узагальнити, що бізнес-план
розробляють в випадках [1, с. 97]:
1) Одержання державного фінансування.
2) Одержання банківського кредиту.
3) проведення поточного планування.
4) Залучення інвесторів.
В розвинутих країнах бізнес-план є нормою і елементом іміджу.
Закордонні партнери наших вітчизняних підприємств перед тим як
підписати контракт просять дослідити бізнес-план, щоб ознайомитись
з напрямком його розвитку. Але вітчизняні бізнес-плани відрізняються
тим що в них обґрунтовується окрема бізнес-ідея без урахування
загального фінансового стану (стосується усіх форм власності).
Таким чином, наявність детального бізнес-плану сприяє
залученню капіталу і планів на майбутнє, передбаченню ризиків, а
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також труднощів, які можуть перешкодити практичній його реалізації.
Бізнес-планування виробничої діяльності є необхідною складовою
більшості сучасних підходів до побудови систем управління. Його
впровадження дозволить підвищити ефективність діяльності
підприємства, його конкурентоспроможність і скоротить витрати.
Європейський досвід й логічний аналіз показують, що за умов
ринкової самостійності планування на рівні господарських осередків
стосовно господарської діяльності будь якої власності життєво
неохідне.
1. Бізнес-план підприемства /С.Е. Кучіна, Р.В. Дмитренко// Вісник НТУ „ХПІ‖. Серія:
Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Х.: НТУ „ХПІ‖. - 2013. - № 22
(995) - С. 96-99.
2. Козловський В.О., Лесько О.Й. Бізнес-планування: навч. посібник. – 2-е вид., доп та
перер.- Вінниця: УНІВЕРСУМ. 2008. -241с.
3. Бизнес-план: стратегии и тактика развития компании: практ. пособие / Ю.Н.
Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин. —2е изд., испр. — М.: Издательство «Омега Л», 2009. —
350 с.

УДК 658.012.32
Романець Т., ст. гр. ЕП-42
Науковий керівник: Кривов’язюк І.В., професор
Луцький національний технічний університет
СИСТЕМНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ
Фінансовий стан підприємства є однією з найважливіших
характеристик економічної діяльності підприємства у зовнішньому
середовищі. Він визначає конкурентоспроможність підприємства, його
потенціал у діловому співробітництві, оцінює, наскільки гарантовані
економічні інтереси самого підприємства та його партнерів з
фінансових, виробничих та інших відносин. Тому однією з основних
задач фінансового аналізу є необхідність показати реальний
фінансовий стан підприємства для зовнішніх партнерів, інвесторів,
органів влади.
Системна оцінка фінансового стану підприємства є основою для
управління фінансами підприємства. Вона дозволяє своєчасно
вирішувати питання щодо поліпшення поточного руху фінансових
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ресурсів, їх формування та використання для поточного та
довгострокового планування господарської діяльності. Без фінансової
оцінки неможливі прогнозування, планування, бюджетні асигнування
та ефективне розміщення фінансових ресурсів.
Економічний аналіз повинен інформаційно забезпечувати
прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні
дані про фінансовий стан підприємства.
Завдання
аналізу
фінансового
стану
повинні
бути
підпорядковані завданням управління підприємством у трьох сферах
діяльності – операційній (виробничій), інвестиційній та фінансовій, що
поєднанні рухом фінансових ресурсів.
У процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності
відбувається безупинний процес кругообороту капіталу, змінюються
структура коштів і джерел їхнього формування, наявність і потреба у
фінансових ресурсах і, як наслідок, - фінансовий стан підприємства,
зовнішнім проявом якого є платоспроможність.
Фінансовий стан підприємства треба систематично й усебічно
оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик
аналізу.
Мета економічного аналізу – дати комплексну оцінку
фінансового стану, ділової активності підприємства для пошуку
шляхів поліпшення його платоспроможності, виявлення змін у
фінансовому стані в просторі і часі, визначення і прогнозування
основних факторів впливу на фінансовий стан підприємства.
Для досягнення поставленої мети рекомендується вирішити такі
завдання [1, с. 82]:
– дати загальну оцінку фінансового стану підприємства і
факторів впливу на його зміни;
– вивчити динаміку платоспроможності, ліквідності активів та
фінансової стійкості підприємства;
– дослідити ефективність використання майна (капіталу) та
забезпеченість підприємства оборотними активами;
– вивчити співвідношення між джерелами оборотних активів, їх
розміщення та ефективність використання;
– визначити ступінь дотримання підприємством фінансової,
розрахункової і кредитної дисципліни;
– перевірити виконання зобов’язань за розрахунками з
бюджетом, банками, кредиторами, а також використання коштів за
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цільовим призначенням;
– виявити резерви поліпшення фінансового стану на основі
залучення довго – і короткострокових кредитів і прискорення
оборотності оборотних активів та розробити заходи щодо мобілізації
виявлених резервів.
Таким чином, основними завданнями аналізу фінансового стану
є визначення його якості, вивчення причин поліпшення або
погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для
підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.
1. Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / Б.М. Литвин, М.В. Стельмах. – К.:
«Хай-Тек Прес», 2008. – 336 с.

УДК 657.6
Русин А.Ф.
Карпатський інститут підприємництва
ПРОБЛЕМАТИКА ДЕФІНІЦІЇ «АУДИТ»
Розвиток економіки характерний збільшенням майна як окремих
індивідів так і громади чи держави в цілому. З кожним етапом облік і
контроль за збереженням та використанням майна вимагав залучення
не лише однієї особи (власника), а також інших: для ведення обліку
(бухгалтер, бухгалтерська служба), для контролю (охорона, система
охорони), для управління (директор, Рада правління). Збільшення
майна призвело до зростання ролі контролю та обліку за його
зберіганням та управлінням. Незалежний аудит покликаний посилити
контроль власника за використанням майна. Подальший розвиток
зумовив поширення аудиту на інші аспекти діяльності підприємства:
виконання наказів, збереження майна, відновлення обліку,
консультування тощо.
Проблемним питанням розвитку аудиту в Україні приділяють
увагу провідні вітчизняні науковці: Бутинець Ф.Ф., Сопко В.В.,
Кужельний Г.М.,
Давидов Г.М.,
Дорош Н.І.,
Петрик О.А.,
Пилипенко І.І., Шевчук В.О., Савченко В.Я., Редько К.О. та інші. Не
применшуючи результати попередніх досліджень, актуальними
залишаються питання уточнення сутності аудиту з урахуванням
зростання ролі аудиторських послуг.
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Законом України «Про аудиторську діяльність» передбачено
можливість надавати інші аудиторські послуги, пов'язані з їх
професійною діяльністю, зокрема, по веденню та відновленню
бухгалтерського обліку, у формі консультацій з питань
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертизи і оцінки
стану фінансово-господарської діяльності та інших видів економікоправового
забезпечення
господарської
діяльності
суб'єктів
господарювання. Аудитори (аудиторські фірми) можуть проводити
перевірку іпотечного покриття відповідно до Закону України «Про
іпотечні облігації». Перелік послуг, які можуть надавати аудитори
(аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України
відповідно до стандартів аудиту [1, ст.3].
Відповідно до рішення Аудиторської палати України «Перелік
послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» від
22.11.2011р. № 244/14 [2] до їх складу входять послуги у сфері аудиту
(завдання з надання впевненості, супутні послуги, визначені
Міжнародними стандартами супутніх послуг), а також інші послуги,
пов’язані з професійною діяльністю, визначені Законом України «Про
аудиторську діяльність».
Здійснення аудиторських послуг забезпечує досягнення головної
мети аудиту, полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку, а
також допомога підприємству щодо раціонального використання
активів, мінімізація витрат тощо.
Затверджений перелік аудиторських є ширшим за визначення
аудиту, як перевірки даних бухгалтерського обліку з метою
висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність.
Наявна ситуація зумовлена наявністю проведення обов’язкового
аудиту фінансової звітності (публічні акціонерні товариства, банки та
інших установ звітність яких підлягає офіційному оприлюдненню) та
випадків проведення аудиту за рішенням керівника, замовлення
аудиторських послуг, що не передбачає перевірку фінансової.
Прикладом виступає відновлення бухгалтерського обліку, формування
звітності відповідно до вимог МСФЗ, надання консультацій тощо.
Отже, зростання обсягів надання аудиторських послуг потребує
розширення трактування поняття «аудит», однак проведення аудиту
можливе без надання додаткових аудиторських послуг. Розширення
трактування поняття «аудит» в частині включення надання
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аудиторських послуг може призвести до невизнання проведення
аудиторської перевірки без наявності додаткових аудиторських
послуг, а отже необґрунтованого завищення його вартості.
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3126-XII від 22.03.1993 р зі змінами
і доповненнями
2. Офіційний сайт Аудиторської палати України. Режим доступу: http://apu.com.ua
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Луцький нацыональний технычний уныверситет
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Перехід країн на новий етап економічного розвитку змушує їх
адаптувати основні складові національної політики до викликів
глобального простору. В основу такого розвитку має бути покладено
ідею збереження національного суверенітету з урахуванням
підвищення економічної активності України на світовій арені. Тому
сьогодні постає проблема підтримки розвитку вітчизняної економіки
за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел інвестування.
Питання інвестиційного розвитку України в наукових працях
розглядали В. Базилевич, І. Бланк, В. Геєць, Б. Губський, Д.
Лук'яненко, Т. Майорова, А. Пересада, А. Філіпенко, С. Якубовський
та інші.
Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в
Україні визначається Законами України «Про інвестиційну
діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про державне
регулювання
ринку
цінних
паперів
в
Україні»,
«Про
зовнішньоекономічну діяльність», «Про загальні засади створення та
функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», «Про
підприємництво», «Про господарські товариства» тощо.
Крім того, діють низка Указів Президента України, Постанов
Кабінету Міністрів України, які формують політику державного
регулювання інвестиційної діяльності в нашій країні.
Розроблена Програма «Подолання впливу світової фінансово291
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економічної кризи та поступальний розвиток», сприятиме прийняттю
ряду законів, які охоплюють удосконалення митного режиму,
розвиток державно-приватного партнерства, підвищення ефективності
функціонування ринку цінних паперів тощо, що сприятиме
вдосконаленню існуючої інвестиційної політики.
Відповідно до Концепції Державної цільової економічної
програми розвитку інвестиційної діяльності на 2011–2015,
оптимальним варіантом розвитку та активізації інвестиційної
діяльності в Україні є проведення активної державної політики у цій
сфері.
Протягом 2010-2012 років державою реалізовано широке коло
заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної діяльності та
фінансове забезпечення розвитку національної економіки, у тому числі
в регіональному аспекті.
Так, Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів»
визначено, що стимулювання розвитку регіонів здійснюється, зокрема,
на засадах програмно-цільового підходу до розв’язання проблем
соціально-економічного
розвитку,
створення
сприятливого
інвестиційного середовища в регіонах: концентрації на конкурсній
основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а
також інших ресурсів з метою досягнення ефективного їх
використання для цілей регіонального розвитку.
Поряд з цим, Законом України «Про державні цільові програми»
визначено правові засади для використання з метою сприяння
реалізації державної політики на пріоритетних напрямках розвитку
держави, окремих галузей економіки та адміністративнотериторіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових,
матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науковотехнічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій для розв’язання найважливіших проблем, такого
інструменту як державні цільові програми.
З 1 січня 2012 року набрав чинності Закон України № 2623 ―Про
підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом
―єдиного вікна‖. Цей Закон визначає правові та організаційні засади
відносин, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційних
проектів за принципом ―єдиного вікна‖.
Крім того, з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України
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«Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузах
економіки з метою створення нових робочих місць», який
спрямований на створення умов для активізації інвестиційної
діяльності шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних
напрямах розвитку економіки з метою запровадження новітніх та
енергозберігаючих технологій, створення нових робочих місць,
розвитку регіонів.
Зазначені заходи сприятимуть покращенню інвестиційного
іміджу України та збільшенню обсягів залучення іноземних інвестицій
та капітальних вкладень в її економіку.
УДК 330.341.1.014
Савчук Т.О., магістрант
Морохова В.О., к.е.н., профессор
Луцький національний технічний університет
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРУ НАПРЯМКІВ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Вибір напрямків інноваційного розвитку залежить від зовнішніх
та внутрішніх економічних умов господарювання підприємства. Тому
на етапі їх аналізу, метою якого є пошук сфер і способів реалізації
потенціалу підприємства з метою забезпечення умов тривалого
виживання на ринку і подальшого розвитку, на нашу думку, доцільним
є застосування методів стратегічного аналізу:
1) SWOT-аналіз. Базується на зіставленні ринкових
можливостей і загроз (зовнішнє середовище) із сильними і слабкими
сторонами діяльності підприємства (внутрішнє середовище). У
результаті виділяють варіанти розвитку суб'єкта господарювання,
переважно ті, для реалізації яких є зовнішні і внутрішні можливості;
2) STP-аналіз. За його допомогою визначають цільові ділянки
ринку (сегменти чи ніші), на яких конкретне підприємство зможе
реалізувати свої порівняльні переваги і нівелювати відносні недоліки
(відносно конкурентів);
3) GAP-аналіз. Дає можливість на основі дослідження
фактичних і потенційних потоків прибутку від виробництва і
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реалізації різних видів продукції виділити прогалини ринку, які можна
заповнити новою продукцією;
4) стратегічна модель Портера. Дозволяє виявити й оцінити
конкурентні переваги конкретних підприємств чи видів діяльності в
залежності від частки ринку, яку вони займають, і рівня їхньої
рентабельності. На підставі цього здійснюється вибір стратегій
розвитку;
5) матриця БКГ. З її допомогою, зіставляючи відомі чи
прогнозовані частки ринку і темпи їх зростання, для кожного з видів
продукції суб'єкта господарювання оцінюють ефективність їхнього
виробництва і реалізації і визначають варіанти стратегії подальшого
розвитку;
6) матриця «Мак Кінсі − Дженерал Електрик». На підставі
зіставлення привабливості фактичних чи можливих ринків і
конкурентоспроможності конкретних видів діяльності виділяють ті з
них, розвивати які найбільш доцільно.
Беручи до уваги той факт, що виявлення можливих альтернатив
розвитку та їх оцінка є однією з функцій економічного прогнозування,
то для вибору напрямків інноваційного розвитку на етапі
критеріальної оцінки і попереднього вибору перспективних напрямків
можна використовувати методи економічного прогнозування з
урахуванням специфічних особливостей інноваційного процесу
(зокрема, експертні та ймовірнісно-статистичні методи) [3; 4; 5].
Загалом вибір напрямку інноваційного розвитку за своєю
методологічною сутністю подібний до розроблення інноваційної
стратегії. Виходячи з цього, для вибору напрямків інноваційного
розвитку доцільним є застосування методичних підходів, які
використовуються при розробленні інноваційної стратегії.
Для оцінки ефективності реалізації продуктового напрямку
інноваційного розвитку в умовах обмежених виробничих ресурсів, на
думку Ілляшенка С.М. [2], доцільним є застосування методики, що
ґрунтується на порівнянні різниці між ціною інноваційної продукції та
змінними витратами на її виробництво (за рахунок неї компенсуються
постійні витрати та створюється прибуток) у розрахунку на одиницю
виробничих ресурсів.
Широкомасштабне і комплексне використання напрямків
інноваційного розвитку вимагає значних, перш за все фінансових
ресурсів. Тому в умовах обмежених ресурсів для вибору найбільш
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прийнятного напрямку інноваційного розвитку для конкретного
підприємства існують рекомендації, побудовані на основі
відповідності напрямку (залежно від сфери їх застосування) основним
економічним результатам (табл. 1) [1].
Використання рекомендацій допомагає конкретизувати вибір
напрямків інноваційного розвитку залежно від очікуваних результатів.
Таблиця 1
Рекомендації з вибору напрямків розвитку за сферою їх
застосування
Основні економічні результати
Напрямок
скорочення
збільшення
ефективне
інноваційного збільшення
тривалості
продуктивності
використання
розвитку
прибутку
виробничого
праці
ресурсів
циклу
Продуктовий
+
+
Технологічний
+
+
+
Ринковий
+
Організаційно+
+
+
управлінський
Ресурсний
+
+

В цілому, ухвалюючи рішення щодо вибору напрямків
інноваційного розвитку, необхідно керуватися пропозиціями, які
надходять від безпосередніх учасників інноваційного процесу,
враховувати інтереси та пріоритети виробників, постачальників,
інвесторів, робітників, споживачів, суспільства, звертати увагу на
минулий досвід реалізації напрямків інноваційного розвитку, а також
своєчасність вибору саме цього напрямку.
1. Біловодська О.А. Теоретико-методологічні засади попереднього вибору напрямків
інноваційного розвитку промислових підприємств / О.А. Біловодська // Механізм
регулювання економіки. - 2005. - №2. - С. 87-97.
2. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств:
монографія / С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: ВТД «Університетська
книга», 2010. – 435с.
3. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи:
навчальний посібник / С.М. Ілляшенко. - Суми ВТД «Університетська книга», 2003.
– 285 с.
4. Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: навчальний посібник / Н.В.
Краснокутська. К.: КНЕУ, 2003. – 312с.
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5. Пономаренко В.С. Структуризація показників системної ефективності розвитку
підприємств / В.С. Пономаренко, І.В. Гонтарева // Економіка розвитку. – 2011. –
№2(58). – С. 71-75.

УДК 657
Садовський А.В., ст. гр. МО-41
*Науковий керівник: Загоруйко В.Л., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА УПРАВЛІНСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ
БІЗНЕСУ
Маркетинг останнім часом зміцнює свої позиції в галузі
упрвлінських наук. Багато науковців його розглядають як
управлінську концепцію підприємства в цілому. При такому підході
маркетинг впливає не тільки на попит, а й на виробництво, персонал,
фінанси, дослідження та розробки з метою формування ринку збуту та
стимулювання попиту.
Узагальнюючи наукові підходи, маркетингове управління - це
процес
управління
операційною
діяльністю
підприємства
(виробництвом, логістикою, фінансами, інформацією,персоналом
тощо), що підпорядкований та адаптований до вимог, особливостей і
тенденцій розвитку галузевого і суміжних ринку. Кінцевою метою
стратегічного управління операційною діяльністю підприємства є
оцінка результативності, контроль реалізації заходів, облік і складання
звітності, яка б відображала результати певних аспектівдіяльності та
розробка коригуючих заходів.
Для забезпечення ефективної системи маркетингу важливе
значення має звітність, яка може формуватися в стількох аспектах,
скільки для себе встановило підприємство, але не менше, ніж у
чотирьох, передбачених класичною моделлю Д.Нортона та Р.Каплана:
фінансові результати; стосунки з клієнтами; внутрішні бізнес-процеси;
персонал і здатність до розвитку (навчання і перспективи зростання).
Показники, які повинна містити в собі звітність для потреб
стратегічного управління, можуть бути як традиційними(наприклад –
рентабельність капіталу (аспект «фінансові результати»)) так і більш
адаптованими до специфіки діяльності підприємства (наприклад –
рівень задоволення клієнтів (аспект «стосунки з клієнтами»)). Такі
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показники мають розроблятися експертами в даній галузі та
працівниками підприємства.Інформаційні потоки, що надходять з
різних підрозділів до відділу консолідації стратегічної інформації та
генерації звітності, можуть (і повинні) містити як нефінансову, так і
фінансову інформацію, як вже готові показники, так і тільки
попередньо оброблені вихідні дані для подальших розрахунків. При
цьому доцільним було б надавати максимально можливу деталізацію і
розшифровку до показників,що надаються вже розрахованими.
Для забезпечення потреб стратегічного управління промисловим
підприємством,
ефективного
його
функціонування,підтримки
існуючих позицій на галузевому ринку і якісного обслуговування
споживачів
топ-менеджменту
доцільно
використовувати
інструментарій маркетингу,якісну управлінську звітність і АВС- та
BSC-технології. Це дозволить кількісно і якісно оцінити інформацію
та відобразити результати операційної діяльності підприємства в
управлінській звітності для прийняття рішень. Не менш значущою в
стратегічному управлінні є якість реалізації оперативних і тактичних
рішень, оскільки якісно сформована управлінська звітність, в тому
числі, за системами ключових показників ефективності діяльності
підприємства, впливає на показники його результативності й
продуктивності.
Основні конкурентні переваги сучасному промисловому
підприємству забезпечує грамотне стратегічне маркетингове
управління бізнес-портфелем і нематеріальними активами (бренд
підприємства, знання, досвід і кваліфікація працівників, спроможних
встановити зворотну комунікацію і забезпечити якісне обслуговування
споживачів, корпоративна культура і цінності). В такому аспекті
першочергового значення набувають реактивні (адекватні реакції на
зміни) та проактивні (прогнозування змін і робота на упередження)
здатності менеджменту різних ланок. АВС- та BSC-технології
дозволяють відобразити всі фінансові і нефінансові елементи стратегії
підприємства та врахувати і відстежити ступінь впливу причиннонаслідкових взаємозв’язків в бізнес-процесах, забезпечити узгодження
стратегічних цілей підприємства з операційною діяльністю і
контролем її виконання.
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УДК 657.42
Семенич Ю.М.
*Науковий керівник: Чухліб А.В., к.е.н., доцент
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ВІДОБРАЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ
І НАЦІОНАЛЬНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ
Нормативні документи бухгалтерського обліку основних засобів
повинні забезпечувати користувачів своєчасною і достовірною
інформацією і не повинні суперечити один одному. При організації
обліку основних засобів в Україні керуються такими основними
нормативними та законодавчими документами: Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [4]; Законом
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Зарубіжні фахівці з бухгалтерського обліку керуються Міжнародними
стандартами бухгалтерського обліку (МСБО 16) [2].
П(С)БO 7 [4, п. 4] визнaчaє «oснoвнi зaсoби» як мaтepiaльнi
aктиви, якi пiдпpиємствo утpимує з мeтoю викopистaння їх у пpoцeсi
виpoбництвa aбo пoстaчaння тoвapiв, нaдaння пoслуг, здaвaння в
opeнду iншим oсoбaм aбo для здiйснeння aдмiнiстpaтивних i
сoцiaльнo-культуpних функцiй, oчiкувaний стpoк кopиснoгo
викopистaння (eксплуaтaцiї) яких бiльшe oднoгo poку (aбo
oпepaцiйнoгo циклу, якщo вiн дoвший зa piк ).
Аналог цього поняття у Міжнародному стандарті фінансової
звітності визначається стандартом IAS 16 «Property, Plant and
Equipment». За Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку
(МСБО 16) основні засоби - це матеріальні активи , що: 1)
утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів
чи наданні послуг, для надання в оренду іншим або для
адміністративних цілей; 2) використовуватимуть, за очікуванням,
протягом більше одного періоду [2 ].
Так, в національних і міжнародних нормативних документах не
існуює принципових відмінностей у визначенні терміна «основні
засоби», проте у П(С)БО 7 формулювання є більш конкретизованим, а
у МСБО 16 – дещо узагальнене.
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На відміну від П(С)БО 7, міжнародні стандарти не міститься
такої облікової категорії, як інші необоротні матеріальні активи.
Між П(С)БО 7 і МСБО 16 існують розбіжності і щодо
визначення оцінки основних засобів та методів нарахування
амортизації.
Рoзбiжнoсті в пiдхoдaх щодo тлумaчeння пoняття «спpaвeдливa
вapтiсть» oбумoвлeні, пepш зa всe, вiдсутнiстю єдинoї чiткoї
клaсифiкaцiї oцiнoк, вживaних в бухгaлтepськoму oблiку та
piзнoмaнiтнiстю видiв oцiнoк, якi вживaються в тeкстi Мiжнapoдних
стaндapтiв фiнaнсoвoї звiтнoстi.
МСБО 16 пропонується підприємству обирати для відображення
в обліку одну з двох моделей оцінки основних засобів після визнання –
модель собівартості або модель переоцінки. Згідно П(С)БО 7
підприємство може здійснювати переоцінку основних засобів за
однією моделлю.
В П(С)БО 7 зазначено, що в процесі амортизації розподіляється
вартість, яка амортизується, а за МСБО 16 — вартість активу. При
цьому, активи, які амортизуються повинні відповідати трьом вимогам:
1) використовуватись у виробничій діяльності, адміністративних цілях
чи для передачі в оренду; 2) за терміном використання перевищувати
обліковий період; 3) мати обмежений термін експлуатації.
Методи амортизації, запропоновані міжнародними стандартами
фінансової звітності, розподіляються на: 1) методи, які ґрунтуються на
часі використання основних засобів (рівномірної амортизації,
дегресивної (прискореної) амортизації, прогресивної (уповільненої)
амортизації); 2) методи, які ґрунтуються на кількості одиниць,
отриманих від використання об’єкту основних засобів (виробничий).
Згідно МСБО 16 використаний метод амортизації має відображати
очікувану форму споживання майбутніх економічних вигід, утілених в
активі, суб'єктом господарювання. П(С)БО 7 пропонується п’ять
методів нарахування амортизації – прямолінійний, зменшення
залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості,
кумулятивний та виробничий, і крім того, дозволяється використання
методів амортизації, передбачених податковим законодавством.
На підставі порівняльного аналізу обліку основних засобів
згідно П(С)БО і МСБО встановлено, що розглянуті нормативні
документи містять деякі суперечливі положення. Для розв’язання
існуючої проблеми доцільним є вдосконалення національних
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стандартів, приведення їх
стандартів обліку.
1.
2.
3.
4.

до ринкових умов та міжнародних

Грачова Р. Порівнюємо основні засоби у МСФЗ і в П(С)БО / Р. Грачова. // «Дебеткредит». – 2006. – № 44. – С. 35–46.
МCБO 16 «Основні засоби». [Eлeктpoнний pecуpc]. - Рeжим дocтупу:
http://www.minfin.gov.ua
Пoдaткoвий кoдeкc Укpaїни // Вce пpo бухгaлтepcький oблiк. – 2011. - №1-3. – C.3354.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», Затверджене
Наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92] [із змінами і
доповненнями]
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://buhgalter911.com/Res/ PSBO/ PSBO7.aspx.7.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МЕТАЛООБРОБКИ
ПАТ "СКФ Україна" (до 16 лютого 2007 року - ВАТ "Луцький
підшипниковий завод") у 1998 р. в результаті успішно реалізованого
інвестиційного проекту підприємство увійшло до складу корпорації
СКФ – світового лідера з виробництва підшипників. Як результат, це
дало можливість значно модернізувати виробництво, вдосконалювати
технологію, поліпшувати умови праці і суттєво підвищити її
продуктивність.
У 2009 р. за рахунок інвестицій компанії SKF створено
високотехнологічне виробництво підшипників обсягом 70 млн. шт. в
рік, які постачаються на підприємства SKF. Важливим є зазначити, що
зростають обсяги виробництва і продажі всіх видів продукції –
конічних роликових підшипників в країни СНД, компоненти
підшипників – на заводи SKF, збільшується експорт підшипників в
країни Євросоюзу, Азії, Америки. Варто сказати, що в 2010 р. значно
розширилась номенклатура продукції. У 2011 р. планується виробити
біля 1 млн. шт. підшипників малорозмірної групи (STRB) для
автомобільних підприємств Європи, в найближчі роки збільшення
обсягів до 7,2 млн. шт.
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Окрім корпорації SKF у світі існує декілька інших потужних
підприємств по виробництву підшипників. Так, наприклад,
унікальність «Мінського підшипникового заводу» полягає в тому, що
це єдине в СНД підприємство, на якому, крім підшипників
традиційного виконання, налагоджений масовий випуск роликових
сферичних
підшипників
з
модернізованою
внутрішньою
конструкцією. «Саратовський підшипниковий завод» (Росія) випускає
широкий асортимент стандартних і спеціальних кулькових, роликових,
голкових, комбінованих, шарнірних підшипників. Підшипники СПЗ
використовуються в високоточних металообробних верстатах, в
апаратах підводного плавання, електромоторах, агрегатах атомної
енергетики, в авіабудуванні, в залізничному і автомобільному
транспорті та інших машинах та механізмах. Перевагами у ПАТ «СКФ
Україна» серед основних постачальників підшипників є те, що
підприємство приділяє увагу розвитку п’яти платформ свого бізнесу:
підшипники і підшипникові вузли, ущільнення, мехатроніка, технічні
послуги, системи змащування. В структурі SKF нараховується 6
підрозділів:
промисловий,
автомобільний,
електротехнічний,
сервісний, авіаційний і підрозділ по виробництву сталі. Особливу
увагу підприємство приділяє екологічній безпеці у виробництві,
розвитку нових енергозберігаючих технологій.
Світова глобальна фінансово-економічна криза негативно
вплинула на роботу підприємства. Галузь, для якої ми виробляємо
більшість підшипників (виробництво вантажних автомобілів) в цілому
світі зазнала падіння, у виробництві вантажних автомобілів та
автобусів на 61,9%. На нашому підприємстві загальний обсяг продажу
у 2009 році, порівняно з попереднім роком, скоротився на 38,1%.
Проте, незважаючи на це, вдалося закріпитися на ринку підшипників і
навіть по окремих, дуже важливих споживачах, таких як КАМАЗ, ГАЗ
(в СНД). Вже у 2010р. порівняно з 2009р. обсяги продажу зросли на
29,6%.
Основними перспективними напрямками розвитку ПАТ «СКФ
Україна» на найближчі роки має стати наступне:
закріплення позицій і збільшення частки поставок підшипників
з маркуванням SKF основним споживачам автомобільної і тракторної
техніки СНД і на вторинний ринок за рахунок постійного покращення
рівня якості продукції і обслуговування споживачів у відповідності із
зростаючими потребами ринку СНД, який розвивається;
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налагоджування продаж на ринку СНД основних продуктів
СКФ на базі 5 платформ;
випуск 2-х високопровідних каналів малої розмірної групи з
можливістю виробництва підшипників з логарифмічним профілем
доріжки кочення виконання TQ, CL7C, CLCA;
запуск виробництва і технічна підтримка споживачів в процесі
упровадження касетних підшипників і підшипникових вузлів,
враховуючи досвід СКФ і провідних світових виробників вантажівок;
забезпечення споживачів новітніми розробками корпорації
СКФ для виробництва автомобільної техніки. Активне нарощування
виробництва високотехнологічних продуктів, їх розробку та освоєння;
автоматизація шліфувальної обробки кілець із застосуванням
гнучких транспортних зв’язків, що забезпечує стабільність і
відтворення технічного процесу;
впровадження модуля автоматизованого планування продаж і
виробництва для найбільш повного задоволення заказів споживачів.
Підприємство здійснює перехід на більш високий якісний рівень
розвитку в менеджменті, маркетингу, технології і виробництві, у
питаннях якості і екологічної безпеки. В практичній діяльності
спеціалістів і робітників використовується науковий, інтелектуальний,
інженерний потенціал корпорації SKF, запроваджується в практику
корпоративна етика. Розвиваючись та удосконалюючись підприємство
залишає найважливішим пріоритетом забезпечення споживачів
якісними і надійними підшипниками.
УДК 332.012.82
Сердюк Г.В.
*Науковий керівник: Журавльов О.В., к.е.н., доцент
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇН
НАФТА В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ
Для сучасних міжнародних відносин характерними формами
світогосподарських зв’язків є міжнародна торгівля, міграція
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населення, транснаціональна діяльність і інтеграційні процеси, які
досягли широких масштабів у сучасному світі.
Створення зони вільної торгівлі в північноамериканському
регіоні (НАФТА), до якої увійшли США, Канада і Мексика було
обумовлено рядом чинників: географічна близькість країн , спільні
історично сформовані господарські та торговельні зв'язки, посилення
позицій ЄС, Японії і нових індустріальних країн на світовому ринку.
США і Канада мають приблизно однаковий рівень економічного
розвитку. Інтеграція Мексики в рамках НАФТА представляється
ефективним засобом для покращення рівня її економічного розвитку.
Криза 2008 - 2009 років торкнулася економік усіх держав. Не
дивлячись на те, що економічні показники ростуть, країни лідери досі
відчувають наслідки кризи. У США спостерігається зниження рівня
зайнятості, зменшення частки економічно активного населення,
скорочення обсягу ринку праці, зростання безробіття і збільшення
державного боргу. У 2013 році скоротилися обсяги торгівлі держави
не тільки з країнами НАФТА, але і з країнами Карибської і
центральної Америки, у яких США є основним торговим партнером.
Економіка Канади - одна з найуспішніших у світі. У країні не
було банківського колапсу, а рецесія в 2008-2009 рр. була незначною.
Банківська система, що знаходиться під жорстким державним
контролем дозволила Канаді легко пережити кризу. Однак, з точки
зору Кругмана, в США основною проблемою був не банківський
колапс, а проблеми на ринку нерухомості, які привели до боргів у
домогосподарств. Ціни на нерухомість в Канаді подвоїлися в
реальному вираженні з середини 1970-х рр..
Сьогодні національна економіка Канади росте завдяки попиту на
сировину, який падає. Будучи великим експортером нафти , Канада
отримала гігантський прибуток від високих цін на вуглеводні. У 2012
р. Канада продала на світовому ринку нафти, пального , парафіну і
бітумінозного речовини на загальну суму 120 млрд. дол.. У 1990 р. ця
цифра становила з урахуванням інфляції 20 млрд. дол. за цим пішло
збільшення доходів канадців і різке зростання цін на нерухомість .У
міру того, як попит на сировину зменшується, Канаду може чекати
обвал цін на нерухомість[2].
Світова фінансово-економічна криза стала серйозним
потрясінням для Мексики, яка постраждала сильніше більшості
латиноамериканських країн. У 2009 р. був максимальний спад ВВП,
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майже на чверть скоротився оборот зовнішньої торгівлі, зросли
державний і зовнішній борги.тГоловна причина мексиканського кризи
- географічна близькість і господарська прив'язка до США. Провали
американських
фінансових
і
товарних
ринків
викликали
макроекономічний стрес у Мексиці, який спричинив серйозні наслідки
:
банкрутство
понад
10
тис.
підприємств,
зростання
безробіття,тзменшення надходжень від продажу на світовому ринку
нафти і нафтопродуктів - однієї з основних статей експорту. У 2008 р.
ця стаття зовнішньої торгівлі забезпечила надходження у розмірі 50,6
млрд. дол , а в 2008 р. - тільки 30,9 млрд , ( майже на 40 % менше),
бюджет було зведено з дефіцитом у розмірі 2,3 % ВВП , що стало
найгіршим показником з 1990 р., скоротився приплив прямих
іноземних інвестицій: з 29,7 млрд. долл. в 2007 р. до 15,5 млрд. долл. в
2009 р. [1].
Таким чином, криза показала вразливість мексиканської
економіки з боку зовнішніх впливів.
Сьогодні в основі мексиканських проблем лежить та обставина,
що країна не повністю модернізувалася і не довела до кінця свої
структурні реформи, а також залежність країни від США.
1. Мексика: внешнеторговая стратегия на пути из кризиса [Текст] / Н. А. Школяр //
Латинская Америка. - 2010. - N 8. - С. 7-16. - Библиогр. в примеч. . - ISSN 044-748X
2. Вести,экономика/Почему Канада движется к кризису [Електронний ресурс] / /
Режим доступу: http://www.vestifinance.ru/articles/29123
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Систалюк І.А., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РИНОК ЗОЛОТА УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО
РОЗВИТКУ
Сьогодні золото для багатьох субэктів господарської діяльності
набуває все більшої і більшої привабливості. Це є процес вкладання
тимчасово вільних коштів у золото відповідно до так званих правил, за
якими працюють «гравці» на фінансових ринках і за якими
аналізується діяльність ринку золота в цілому. Золоте правило
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інвесторів в світі полягає в наступному: 10-15% своїх вкладень
необхідно здійснювати в золото. Разом з тим і деякі аналітики
фінансових ринків вважають за потрібне 35-50% свого інвестиційного
портфеля конвертувати в золото. Відповідно аналітичним прогнозам, у
найближчі п’ять років дохідність золота може перевищити позначку в
500%. Враховуючи нестабільність світової фінансової системи, а
також той факт, що світові запаси золота вичерпуються майже з
кожним днем, ці прогнози в найближчому майбутньому можуть
виправдатися.
Багато українських дослідників аналізують ситуацію щодо
процесів становлення та розвитку ринку золота в Україні. Ці питання
фігурують у дослідженнях таких вчених, як С. Варфоломєєв, В.
Мельник, М. Луців, А. Святненко та ін.[2,3,4].
Саме теоретична і практична важливість проблеми, її недостатня
вивченість і обґрунтованість в Україні обумовили вибір даної теми та
її актуальність на сьогодні.
Сьогодні в Україні розвивати ринок золота необхідно для того,
щоб забезпечити потреби інвесторів, запаси тезаврацій яких
відігріватимуть роль реальних заощаджень і, таким чином,
сприятимуть стабілізації грошової системи. Об’єктом тезаврації
можуть стати насамперед міні-зливки (від 1 до 100 грамів) та монети з
монетарних металів (у тому числі українські) [2].
Нарешті у ринкових відносинах зацікавлені й афінажні
виробництва, оскільки саме ринок зможе забезпечити їм безперебійне
фінансування за рахунок продажу афінованого металу за ринковими
цінами.
Наявність природних ресурсів золота в Україні сприятиме ринку
жовтого металу. На сьогодні виявлено і класифіковано 236 родовищ в
деяких регіонах країни, в тому числі такі перспективні, як Мужіївське
(Закарпаття), Травневе (Одеська область) та ін. Але сама наявність (а
тим більше кількість) природних запасів металу не є обов’язковою
умовою розвитку: наприклад, ні Великобританія, ні Швейцарія, де
розташовані головні ринки золота, не є золотодобувними країнами. Те
ж стосується і найбільших регіональних ринків.
Враховуючи
географічне
розташування,
Київ
може
розраховувати на те, щоб стати регіональним центром торгівлі
золотом для країн Південно-Східної Європи (Україна, Молдова,
Болгарія, Румунія, Греція, країни колишньої Югославії, Албанія,
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Словаччина, Чехія, Угорщина) та Близького Сходу. Цьому може
сприяти проміжне розташування Києва між Гонконгом та Цюріхом і
Лондоном, а також відсутність достатньо розвинутого ринку
дорогоцінних металів у країнах Чорноморської економічної інтеграції.
За умови досить швидкого розвитку ринку та встановлення
ліберальних правил торгівлі можна розраховувати на те, що
головними постачальниками металу стануть Росія, Вірменія та
Узбекистан. В Україні поставки можуть забезпечувати підприємства,
які займаються видобутком золота та афінажем: АТ ―Українські
поліметали‖, ―Південмаш‖ (м. Дніпропетровськ), ―Свема‖ (м. Шостка)
та Придніпровський хімічний завод (м.Дніпродзержинськ). Крім того,
певну частину металу можуть постачати уповноважені українські та
деякі іноземні банки, які мають комерційний інтерес на території
колишнього СРСР. Завдяки останнім значно полегшилося б вирішення
проблеми інвестицій у золотодобувну галузь України.
На думку світових та вітчизняних експертів, основними
факторами, які впливатимуть на ринок дорогоцінних металів у
майбутньому, будуть економічні , а саме (грошово-кредитна політика
найбільших держав, темпи інфляції, обсяги видобутку, високий попит
з боку найбільшої та найчисленнішої держави світу Китаю, та інших
міжнародних інвесторів, ціна на енергоресурси) та політичні фактори
[1].
Отже, ринок золота в Україні знаходиться в стадії формування. В
найближчому майбутньому є надія що ринок золота потребуючи
капітальних інвестицій всеж таки знайде того ефективного власника
який збільшить його межі і виведе українську золотовидобувну
промисловість на новий рівень.
1. Савчук Н. Ринок золота: Сучасний стан та перспективи розвитку / Н. Савчук //
Ринок цінних паперів України. – 2009. – №1-2. – С. 19-24.
2. Святненко А. Золоті інвестиції. Коштовні метали торік стали третім за дохідністю
фінансовим інструментом для українців // Дзеркало тижня. – 2011. – № 7 (636). –
С.7–13.
3. Скрипник А., Варваренко Г., Вдовиченко А. Оподаткування нерухомості як фактор
стабілізації та розвитку фінансового ринку України // Вісник Національного банку
України.– 2010. – № 8 (138). – С. 15–21.
4. Варфоломєєв С. Ринок інвестицій в золото для українських інвесторів: Аналітичний
огляд. – К., 2008. – 41 с.
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імені М. Остроградського
ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
Кожна країна реалізує податкову політику за допомогою
оптимального податкового навантаження на економіку, що є основним
критерієм ефективності системи оподаткування, адже впливає на
наповнення державних доходів, рівень податкових надходжень у
структурі ВВП і відповідно частку ВВП на душу населення. Однак, на
сьогодні, в Україні, надмірне податкове навантаження є перешкодою
економічного зростання, що потребує розгляду та аналізу.
У міжнародній статистиці для виміру загального рівня
податкового тиску на економіку використовується податковий
коефіцієнт (tax ratio), що розраховується як відношення суми
сплачених податків, включаючи обов’язкові відрахування в державні
соціальні фонди, до ВВП у ринкових цінах. При цьому обов’язкові
відрахування у соціальні фонди враховуються при розрахунку
податкового коефіцієнта на тій підставі, що в міжнародній статистиці
вони розглядаються як податки, а не як звичайні страхові внески [1, с.
38].
Податковий коефіцієнт є найбільш простим показником з тих,
що прийнято використовувати при характеристиці податкового
навантаження. За допомогою цього показника визначається межа
втручання держави у перерозподіл ВВП.
Як свідчать дані дослідження, проведеного Організацією
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), середній показник
податкового навантаження на індивідуальних платників податків, які
проживають у розвинутих країнах світу, в 2012 р. збільшився на 0,1%
і досяг рекордного за своїм розміром рівня — 35,6% [2].
За даними попереднього аналізу, в 2012 р. з 35 країн ОЕСР
тільки в 14 державах зафіксовано відносне зниження податкового
тягаря і в одній країні оподаткування залишилося на рівні
попереднього року. Водночас у всіх інших державах розмір податків
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так чи інакше було збільшено. Найбільший пропорційний розмір
податків припадає на соціальну групу, яку можна охарактеризувати як
«самотні бездітні платники податків, що мають постійну роботу»,
максимальне середнє податкове навантаження для яких становить
56% у Бельгії, 50,2% у Франції та 49,7% у Німеччині.
Такий рівень податкового навантаження в 2012 році як 27,52% в
Україні, хоч є нижчим за 35,6 % у розвинених країнах світу, але все ж
негативно впливає на економіку нашої країни. Так надмірне податкове
навантаження в Україні спричиняє значну тінізацію економіки,
нерівномірно розподілений податковий тягар між платниками
податків, а також значне стягування податків зумовлює до зниження
ділової активності ринкових агентів і породжує недовіру громадян до
фінансових інститутів.
Тому зниження податкового навантаження є необхідним для
України, адже призведе до формування цілої низки позитивних
зрушень в економічній та податковій сферах. Поступове зниження
податкового навантаження на фізичних осіб сприятиме збільшенню
заощаджень домогосподарств, підвищенню платоспроможного попиту
населення, а отже розвитку виробництва та збільшенню реальних
доходів платників податків, як наслідок, – зростання податкової бази.
Зниження рівня тінізації фінансового сектору є колосальним резервом
для зростання доходів і збалансування державного бюджету країни.
За умови ефективного реформування податкової системи в
частині
зниження
реального
податкового навантаження,
Україна матиме шанси стати серйозним суб’єктом податкової
конкуренції на світовому просторі.
1. Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України: у 6 т. Т.
3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: Монографія
/ М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 308 с.
2. У розвинутих країнах зростає податкове навантаження // Вісник Міністерства
доходів і зборів України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/5404.
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СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ РИСИ ТА НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Глобалізація світової економіки — це складний, багатоаспектний
процес, який включає і приховує безліч явищ та процесів, що
відбуваються одночасно, а також проблем, котрі зачіпають усе
людство і які прийнято називати глобальними проблемами сучасності.
Глобалізація як процес – це результат розвитку продуктивних
сил та інтернаціоналізації усіх сфер суспільного життя, встановлення
безпосередніх більш-менш сталих зв’язків між суб’єктами різних
країн, внаслідок чого виробничий процес в одній країні стає
складовою частиною процесу, який відбувається в інтернаціональному
або світовому масштабах [2, с.51].
Через свою суперечливість глобалізація дуже важко піддається
визначенню. Зокрема, В.Клочко характеризує її як суто технологічний
процес, пов`язаний із широким поширенням високих технологій в
електроніці, обчислювальній техніці і комунікаціях. Спеціалісти з
МВФ розглядають глобалізацію як економічний процес, пов`язаний зі
збільшенням обсягів міжнародних трансакцій товарів, послуг і
фінансів, а також інтернаціоналізацією капіталів. На думку Стукало
Н.В., глобалізація є продуктом не економіки чи технології, а політики,
яка формується міжнародними організаціями і ТНК.
Проблеми глобалізації знаходяться у фокусі уваги таких
структур та інституцій: міжнародних організацій та інститутів ООН,
Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, Світового банку, СОТ
тощо, країн-членів міжурядових регіональних організацій –
Організації африканських держав (ОАД), Організації арабської єдності
(ОАЄ), АСЕАН, АТЕС, НАФТА тощо, неурядових асоціацій і вчених.
Глобалізація економічної діяльності розвивається у наступних
основних напрямах:

1. Міжнародна торгівля:
– товарами;
– послугами;
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– технологією;
– об’єктами інтелектуальної власності.
2. Міжнародний рух факторів виробництва:
– капіталу (у вигляді прямих іноземних інвестицій);
– робочої сили (у вигляді стихійних міграцій некваліфікованих і
малокваліфікованих робітників і у вигляді ―відпливу умів‖).
3. Міжнародні фінансові операції:
– кредити (приватні, державні, міжнародних організацій);
– основні цінні папери (акції, облігації і інші боргові
зобов’язання);
– похідні фінансові інструменти (ф’ючерси, опціони тощо);
– валютні операції. [1]
Основні ознаки процесу глобалізації:
1. Лідируюча, багато в чому детермінуюча роль в світовому
господарстві транснаціональних корпорацій (ТНК).
2. Провідна роль світогосподарських відносин у порівнянні з
внутрішньо економічними.
3. Розгортання
глобальної
інформаційно-технологічної
революції, переворот в засобах телекомунікацій на базі
мікроелектроніки, кібернетики, супутникових і цифрових систем
зв'язку.
4. Універсальний, всеохоплюючий вплив науково-технічного
прогресу.
5. Гармонізація стандартів.
6. Розширення до всесвітніх масштабів та інтенсифікація
міжнародного міжфірмового співробітництва. [4]
7. Охоплення регіональною інтеграцією всіх найважливіших
економічних регіонів світу (ЄС, НАФТА, СНД та ін.).
У сучасному світі глобалізація справляє домінуючий вплив на
розвиток будь-якої держави. З одного боку, через розповсюдження
інновацій у сфері технологій і менеджменту, активний обмін
товарами, послугами, інвестиціями вона сприяє підвищенню
ефективності функціонування національних економік, а з іншого –
посилює нерівномірність, асинхронність та диспропорційність
розвитку.
Позитивними наслідками є: розвиток міжнародної співпраці та
мережі міжнародних інститутів, що сприятимуть сталому розвитку;
розвиток інновацій та інформаційних технологій у сфері захисту
310

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

довкілля, підвищення ефективності економічної діяльності;
підвищення ролі та доступності інформації; розширення доступу та
збільшення масштабів фінансових ресурсів, інвестицій, які необхідні
для розвитку національних економік; створення глобальних
транснаціональних корпорацій.
Негативні наслідки глобалізації: посилення негативного впливу
транскордонного виробництва й міжнародної торгівлі на екологічний
стан окремих країн світу й планети у цілому (перенос шкідливого
виробництва у країни третього світу); посилення фінансової та
економічної нестабільності, посилення нерівномірності вичерпання
природних ресурсів між країнами (статус країн – сировинних
придатків, вирубка лісів); зростання розриву між розвиненими
країнами та країнами, що розвиваються. [3]
Єдиним шляхом подолання глобальних проблем світового
господарства є міжнародне співробітництво між країнами світового
співтовариства на основі нових підходів і практичних заходів, які
враховували б цілісність світу, в якому розвивається сучасна
цивілізація.
1. Иноземцев В. «Глобализация» национальных хозяйств и современный
экономический
кризис.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.postindustrial.ru
2. Клочко В. Глобалізація та її вплив на країни з перехідною економікою// Економіка
України, 2004. – №10, с. 52.
3. Стукало Н.В. Глобальні виміри сталого розвитку // Економічні науки. Серія
«Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць ЛНТУ. –
Випуск 7 (28). – Ч.2. – 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nbuv.gov.ua/
4. Упертий С. Економічні аспекти глобалізації. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://otherreferats.allbest.ru/
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УДК 339,9 (075,8)
Собчук О.С., ст. гр. МЕз - 41
Науковий керівник: Никиюк Т.Л., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ПОДОЛАННЯ РЕГІАНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ В
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
На рубежі тисячоліть помітною стає асиметрія соціальноекономічного, фінансово-інвестиційного та ресурсного потенціалу.
Міжкраїнова асиметрія веде до появи країн-лідерів, а от регіональна розділяє одну країну чи інтеграційне утворення на асиметричні, за
рівнем розвитку сегменти. У світовій практиці ЄС чи не єдиний
приклад вдало побудованої регіональної політики, а Структурні
фонди є її ключовим елементом.
Це призвело до формування принципово нових підходів у
регулюванні диспропорційності та відходу від політики нівелювання,
за якої штучно стримувалися розвиток одних регіонів і стимулювався
– інших. Разом з тим, регіональні моделі західних країн також
виглядали доволі строкатими, а питання про диверсифікований вплив
урядів на ситуацію в регіонах завжди зводилося до розподілу і
перерозподілу бюджетних коштів в широкому спектрі підтримок від
політики «хай виживає найсильніший» до повної підтримки
маргінальних чи маргіналізованих територій (ця політика нерідко
називалася «стимулювання споживацьких поглядів»)[1,С.70].
Визначення сутності регіональної асиметрії у світовій
економіці вимагає ідентифікації основних регіональних проблем, що
визначаються на чотирьох рівнях (рис.1.).
На думку Єви Кіш, процес розвитку інтеграції держав Європи у
другій половині XX століття, засвідчує, що реґіони ЄС сьогодні значно
посилили свій економічний та політичний статус і вже не
сприймаються лише як звичайні адміністративно-територіальні
об’єднання[2]. Стрімкий територіальний ріст ЄС у 4,5 рази, посилив
господарську асиметрію ЄС.
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Глобальному, де означають посилення диспропорційних змін у розвиткові окремих держав та їх
країнових коаліцій, що дозволяє чітко ідентифікувати фази розвитку суспільства починаючи від
традиційного до постіндустрального
Наднаціональному, на якому визначаються механізми та інструменти регулювання асиметрії
регіонального розвитку інтеграційного угруповання
Країновому, де розробляється така модель регіональної політики, яка значною
мірою визначає характер та цілі регулювання внутрішнього розвитку найбільших
таксономічних одиниць за допомогою прямих та опосередкованих засобів впливу
держави
Локальному, на якому здійснюється компліментарний вплив на різні за
своєю ієрархією регіони з метою долання таких критичних рівнів
асиметрії, які могли б загрожувати територіальній цілісності держави

Рис. 1. Рівні регіональної асиметрії
Європейська комісія регулярно відслідковує становище у
регіонах інтеграційного об’єднання. Для визначення диспропорції у
розвитку регіонів використовується чимало індикаторів, все ж
основними з яких є розмір ВВП на душу населення та рівень
безробіття. У ЄС застосовується практика поділу регіонів на основі
адміністративних кордонів.
З метою формування єдиного європейського ринку з 1988 р.
розвиток регіональної політики виокремлюється як пріоритетний
напрям ЄС. Про що свідчить, зокрема, Єдиний Європейський Акт
(1986 p.), який набув чинності у 1987 р. (ст.130 а.): ―З метою
гармонійного розвитку в цілому, Співтовариство продовжує
поширювати діяльність, спрямовану на закріплення свого соціального
та політичного єднання. Зокрема, Співтовариство намагається
скоротити диспропорції між різними регіонами та ліквідувати
відсталість регіонів, які знаходяться у несприятливих умовах‖[3].
В реалізації головних принципів європейської регіональної
політики з урахуванням специфіки держав Європи, зокрема ЦСЕ та
України. Згідно з класифікацією регіональної політики ЄС визначено
наступні базові критерії, зокрема субсидіарності, децентралізації,
партнерства, програмування, концентрації.
Процеси поглиблення європейської інтеграції обумовили
необхідність подолання регіональної асиметрії. Успіх прискорення
когезії господарського життя ЄС прямо залежить від вдалого
функціонування регіональної політики. Україна у свою чергу,
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розробляючи власну регіональну стратегію, має чітко визначити
пріоритетні цілі регіональної політики та намагатися їх узгоджувати
відповідно до європейської практики.
1. Божидарник Н.В. Регіональна асиметрія в глобальній економіці (теоретичний
аспект)/ Н.В. Божидарнік // Зб. наук. праць. Інституту світової економіки і
міжнародних відносин НАН України. Вип. 44. Відп. ред. В.Є.Новицький. – К.:
ІСЕМВ НАНУ, 2005. – с. 59-72.
2. Кіш Єва Реґіональна політика Европейського Союзу: стратегічні імперативи для
України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/
3. Представництво Єврокомісії в Україні та Білорусії [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://delukr.sdv.com.ua/

УДК 657.1
Солодчук О.А.
*Науковий керівник: Жиглей І.В., д.е.н., доцент
Житомирський державний технологічний університет
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВАЛЮТНИХ
РИЗИКІВ
Зовнішньоекономічна діяльність за своєю природою є досить
складною, оскільки характеризується високим ступенем відкритості
щодо впливу коливань вартості валют на фінансові результати, тобто
до валютних ризиків.
Дослідженню питання обліку валютних ризиків присвячені
роботи таких науковців як Ю.Ф.Брігхем, В.В. Вітлінський,
П.I. Верченкo, О.П. Гребельник, В.М. Гриньова, Т.П. Демчук,
O.М. Десятнюк,
Л.І. Дoнець,
І.Ю. Івченкo,
С.М. Ілляшенкo,
Т.С. Клебaнoвa, Д.А. Штефaнич, О.М. Ястремська тощо.
Валютні ризики – це ризики, які являють собою небезпеку
валютних втрат, пов’язаних із зміною курсу однієї іноземної валюти
відносно іншої при проведенні різного роду операцій, виражених в
іноземній валюті.
Завданням бухгалтерського обліку при веденні суб’єктом
господарювання зовнішньоекономічної діяльності є надання
максимальної кількості корисної інформації для прийняття
керівництвом ефективних управлінських рішень. І хоча питання
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валютних ризиків розглядались багатьма вченими, при їх виникненні
перед обліковим персоналом підприємства постає ряд невирішених
питань: чи є ризик об’єктом бухгалтерського обліку; якщо так, то як
його обліковувати, на підставі яких первинних документів, як його
відображати у фінансовій звітності (адже в умовах змінного
зовнішнього середовища інформація про вплив ризиків на фінансовий
результат може заінтересувати як внутрішніх, так і зовнішніх
користувачів). Частково в бухгалтерському обліку визначено методику
хеджування як методу пом’якшення ризику, але облік інструментів
хеджування недостатньо врегульовано у нормативних актах, не
відособлено інструменти хеджування у Плані рахунків, не
врегульоване питання визначення періоду хеджування.
Валютні ризики виникають, якщо валюта ціни або валюта
платежу втрачає свою вартість через інфляцію, або відбувається
зниження чи підвищення курсу валют. Тобто в основi вaлютного
ризику лежить змiнa реaльної вaртостi грошового зобов’язaння в
зaзнaчений перiод. Експортер несе збитки при зниженнi курсу вaлюти
цiни товaру вiдносно вaлюти плaтежу, тaк як вiн отримaє меншу суму
порiвняно з контрактною. Для iмпортерa вaлютнi ризики виникaють,
якщо пiдвищується курс вaлюти цiни відносно вaлюти плaтежу.
Для уникнення втрат, пов’язаних з коливаннями курсів валют,
необхідно використовувати в контрактах валютні застереження (прямі,
непрямі, мультивалютні). Хоча дані застереження не можуть повністю
забезпечити захист від ризику, вони дозволяють у ряді випадків звести
до
мінімуму
валютні
втрати
експортерів.
Уклaдaючи
зовнiшньоторговельний контракт, необхiдно прогнозувaти розвиток
тенденцiй нa свiтовому вaлютному ринку вiдносно вaлют, в яких
уклaденa угодa. Прaвильний вибiр вaлюти цiни у контрaктi полягaє у
встaновленнi цiни угоди у вaлютi, прогнозовaнa змiнa курсу якої є
вигiдною для дaної сторони контрaкту: для експортерa це ―сильнa‖
вaлютa, що мaє тенденцiю до пiдвищення курсу протягом термiну дiї
контрaкту, a для iмпортерa, нaвпaки, - ―слабка‖ вaлютa з пaдaючим
курсом. Слiд, однaк, мaти нa увaзi, що зa фiксaцiю в контрaктi вигiдної
для однiєї iз сторiн вaлюти доводиться йти нa поступки в iнших
питaннях угоди.
Отже, якщо суб’єкт господарювання працює в сфері
зовнішньоекономічної діяльності, то перед управлінцями постає
питання застосування процедур для мінімізації наслідків настання
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валютних ризиків. Це може бути внесення в контракт валютних
застережень, страхування від валютних ризиків, використання в
контрактах правил Інкотермс, застосування інструментів управління
ризиком (опціони, ф’ючерси, форвардні контракти, свопи),
хеджування.
Вдосконалення обліку валютних ризиків (визначення рахунків,
розробка первинних документів, визначення форм звітності) в Україні
є вкрай необхідним, оскільки це буде сприяти підвищенню фінансової
стійкості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, стабілізації
ринку та вітчизняної економіки вцілому.
УДК: 339,92
Сподарик Д., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
Практично всі країни активно впливають на імпорт та експорт
робочої сили. Цілями таких дій виступають максимілізація позитивних
ефектів міжнародної міграції та мінімізація негативних наслідків
цього явища як для країн-донорів так і для країн-реципієнтів.В умовах
глобалізації можна говорити про два рівні регулювання міграції
робочої сили: на міжнародному та на національному (державна
міграційна політика).
На міжнародному рівні регулювання міграції базується на
міжнародному трудовому праві. Його договірними джерелами є:
міжнародні угоди про поселення, імміграцію, професійну освіту,
соціальне забезпечення, сезонних робітників тощо. З активізацією у
другій половині ХХ ст. міжнародних інтеграційних процесів
регулювання міжнародної міграції вийшло на регіональний рівень.
Закономірним в умовах глобалізації стало підвищення ролі
міжнародних та спеціальнихї організацій, які займаються
регулюванням Міжнародної міграції трудових ресурсів. До таких
організацій належать: Міжнародна організація праці, Міжнародна
організація міграції, Організація Об’єднаних Націй, Управління
верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), Міжурядовий
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комітет з питань міграції (СІМЕ), Система постійного спостереження
за міграцією (СОПЕМИ) та Комісія ООН по народонаселенню.
Основні цілі діяльності даних організацій зазначенні в
нормативних документах кожної з них. Так саме в Міжнародній
організації праці цілі та норми проводження політики зазначено в
Конвенції Про основні цілі та норми соціальної політики [1], а також
Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення
працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення [2].
Дану конвенцію було підписано звертаючи увагу на те, що в преамбулі
до Статуту Міжнародної організації праці поставлено завдання
"захисту інтересів трудящих, що працюють за кордоном", а також
беручи до уваги Всесвітню програму зайнятості МОП, Конвенцію і
Рекомендацію 1964 року про політику в галузі зайнятості і
підкреслюючи
необхідність
уникнення
надзвичайного
і
неконтрольованого або самостійного росту міграційного руху у зв'язку
з його негативними наслідками в соціальному і людському план, право
кожної людини залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, і
повертатися до своєї країни, як це передбачено у Загальній декларації
прав людини і в Міжнародній угоді про цивільні та політичні права
людини, а також нагадуючи про положення Конвенції і Рекомендації
(переглянутих) 1949 року про працівників-мігрантів, Рекомендації
1955 року про захист працівників-мігрантів малорозвинутих країн,
Конвенції і Рекомендації 1964 року про політику в галузі зайнятості,
Конвенції і Рекомендації 1948 року про організацію служби
зайнятості, Конвенції (переглянутої) 1949 року про платні бюро з
найму, які стосуються таких питань, як регламентація набору,
ознайомлення з роботою і розміщення працівників-мігрантів, надання
їм точної інформації про міграцію, мінімальні умови, якими повинні
користуватися мігранти під час своєї поїздки і з прибуттям на місце,
проведення активної політики в галузі зайнятості, а також міжнародна
співпраця в цих галузях та інших чинників що впливають на потребу
регулювання міжнародної міграції.
Ще одним з нормативно-правових актів щодо регулювання
міграції на міжнародному рівні є Європейська конвенція про правовий
статус трудящих-мігрантів [3]. В даній конвенції зазначається, що
правовий статус трудящих-мігрантів, які є громадянами держав членів Ради Європи, повинен регулюватися таким чином, щоб
забезпечити їм, у міру можливості, в усіх аспектах умов життя й
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праці режим, не менш сприятливий, ніж режим, що надається
працівникам, які є громадянами держави, що приймає, а також будучи
сповненими рішучості сприяти поліпшенню соціального становища
трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей. Проте існує ряд працівників
яких ця конвеція не стосується: a) прикордонних робітників; b)
акторів, інших артистів естради й спортсменів, запрошених на
короткий проміжок часу, а також до осіб вільної професії; c) моряків;
d) осіб, що отримують професійну підготовку; e) сезонних робітників;
сезонні трудящі-мігранти - це особи, які є громадянами однієї
Договірної Сторони й займаються на території іншої Договірної
Сторони діяльністю, що залежить від пори року, на контрактній
основі на визначений період або для виконання конкретно визначеної
роботи; f) робітників, які є громадянами Договірної Сторони, і
виконують конкретну роботу на території іншої Договірної Сторони
від імені підприємства, зареєстрований офіс якого знаходиться за
межами території цієї Договірної Сторони.
Загалом існує велика кількість нормативних документів, які
засвідчують регулювання міжнародної міграції як на міжнародному
рівні, так і на рівні кожної держави. Кожна країна бореться з
негативними наслідками даного явища, проте підтримує позитивні, які
необхідно контролювати та застосовувати для виконання наперед
поставлених цілей.
1. Конвенция МОТ № 117. Об основных целях и нормах социальной политики.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=295
2. Конвенция МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении
трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.conventions.ru/view_base.php?id=91
3. Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів. [Електронний
ресурс]. Режим доступу: http://www.iom.org.ua/ua/legislation-ukr/migration-relatedlegislation ukr/workers-and-members-of-their-families.html
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УДК 330.15
Стасюк В.В., аспірант
*Науковий керівник: Голян В.А., д.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДГАЛУЗІ
КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ ТА
ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ
Неефективність
реформування
підгалузі
комунального
водопостачання (КВ), недосконала тарифна політика, недосконалість
системи управління, нерозвиненість в умовах конкурентного ринку
його сучасних ефективних форм, відсутність у підприємств КВ
достатнього досвіду з підготовки та реалізації інвестиційних проектів
призвели
до
неспроможності
ефективного
функціонування
підприємств КВ в ринкових умовах і надання споживачам послуг
водопостачання належної якості.
В контексті значної кількості проблем підгалузі основними
завданнями її реформування потрібно вважати:
- узгодження економічних інтересів держави та суб'єктів
господарювання;
- оптимізація виробничої та територіальної інфраструктури КВ
відповідно до потреб населення;
- створення умов для надійного та безпечного надання послуг
водопостачання за доступними цінами;
- оновлення виробничої бази підгалузі з урахуванням новітніх
досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної
моделі розвитку КВ;
- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших
ресурсів, раціонального зниження енергоємності виробництва,
створення стимулів та умов для переходу на раціональне
використання та економне витрачання енергоресурсів;
- стимулювання приватної підприємницької ініціативи у
виконанні завдань розвитку КВ;
- мінімізація техногенного впливу підгалузі на навколишнє
середовище і людину в цілому;
- розвиток ринкових відносин та відповідної інституційної
інфраструктури, поетапного дерегулювання і лібералізації потенційно
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конкурентного ринку за умови збереження підгалузі в якості
природної монополії;
- поліпшення якості управління підприємствами КВ;
- проведення взаємоузгодженої тарифної, інвестиційної політики
у сфері розвитку внутрішнього ринку;
- реалізація ефективної антимонопольної політики та здійснення
інституційних перетворень, спрямованих на розвиток ринкових
відносин та конкуренції;
стимулювання
інноваційної,
інвестиційної
та
енергозберігаючої активності суб'єктів господарювання;
- підвищення енергоефективності підгалузі шляхом зниження
енергоємності виробництва послуг водопостачання та зменшення
обсягів втрат води;
- розроблення прозорого механізму формування цін і тарифів на
водопостачання;
- залучення громадськості до процесів реформування підгалузі.
Тобто за своїм змістом економічна модель подальшого розвитку
підгалузі КВ полягає у формуванні оптимальних для суспільства та
держави економічних відносин шляхом запровадження ринкових
методів
господарювання,
стимулювання
енергоефективності,
провадженні прогресивної тарифної, інвестиційної, науково-технічної,
зовнішньоекономічної та екологічної політики, а також відповідних
інституційних і структурних змін.
Виконання поставлених перед підгалуззю завдань потребує
реалізації центральними, місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування широкого спектру заходів
інституціонального, нормативно-правового, науково-технічного та
фінансового характеру. При цьому кошти державного бюджету, котрі
виділяються на реформування підгалузі, повинні підлягати щорічному
коригуванню на прогнозований індекс інфляції під час формування
проекту Державного бюджету України. Для фінансування
перерахованих заходів доцільно залучати також кошти місцевих
бюджетів, кошти підприємств та інших джерел, не заборонених
законодавством.
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УДК 338.439.5:637
Сус Ю.Ю., к.е.н.,
Сус Л.В., аспірант
Житомирського національного агроекологічного університету
АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА
Аграрна структура сприяла зміні структури каналів реалізації
сільськогосподарської
продукції,
в
тому
числі
продукції
тваринництва. Крім традиційних каналів реалізації, таких, як продаж
переробним підприємствам, населенню через систему громадського
харчування та в рахунок оплати праці, з’явилися і нові канали.
Частина з них є ринковою за своєю суттю (продаж на ринку, через
товарні біржі, на аукціонах, виставках, ярмарках), а інші – результатом
реформування аграрного сектора (видача пайовикам в рахунок
орендної плати за землю та майнові паї, продаж дрібнооптовим
посередникам). Ціноутворення в аграрній сфері та галузі тваринництва
зокрема є предметом наукових досліджень відомих вітчизняних
фахівців: С.Дем’яненка, В. Микитюка, О.Могильного, О.Шпичака В.
Юрчишина та ін.
Таблиця 1
Економічні втрати виробників від продажу
молока та молочних продуктів
Роки
Показник

продано, т

Всього
в рахунок
оплати праці
переробним
підприємства
м
пайовикам
на ринку
інші канали

2013 р.
до
2011 р.,
%

2011

2012

2061254,0

2360055,0

9 міс.
2013
2016355,0

4869,0

4332,0

3035,0

62,3

1949483,0

2218929,0

1897517,0

97,3

554,0
36990,0
69358,0

504,0
37821,0
98469,0

382,0
29967,0
85454,0

69,0
81,0
123,2

321

97,8

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

Продовження табл. 1

середня ціна
реалізації 1
т, грн.

різниця між
найвигіднішим
каналом і
ціною
реалізації,
грн./т
додатковий
дохід, млн.
грн.

в середньому
в рахунок
оплати праці
переробним
підприємства
м
пайовикам
на ринку
іншими
канали
реалізації
в рахунок
оплати праці

3041,6

2662,2

3297,5

108,4

2690,1

2760,2

2814,9

104,6

3027,2

2628,5

3279,7

108,3

2598,7
3709,0

2855,4
3706,2

3119,1
3811,2

120,0
102,8

3118,9

3015,1

3529,2

113,2

1018,9

946,0

996,3

-

пайовикам

1110,3

850,8

692,1

-

5,0

4,1

3,0

-

0,6
5,6

0,4
4,5

0,3
3,3

-

в рахунок
оплати праці
пайовикам
всього

Джерело: розраховано за даними державної служби статистики
[2, с.41; 3, с. 99; 4, с. 99].
Відсутність
ефективних,
доступних
для
дрібного
товаровиробника каналів реалізації продукції тваринництва виступає
обмежувальним фактором щодо справедливого перерозподілу
вартостей у механізмі ціноутворення. Зазнають збитків як
товаровиробники,
оскільки
використовують,
переважно,
неорганізовані канали збуту, так і споживачі, які змушені купувати
продукцію часто сумнівної якості за вищими цінами [1. с. 374].
Основник каналом реалізації продукції тваринництва є її продаж
переробним підприємствам. Продаж продукції на ринку через власні
торгові точки є найбільш вигідним каналом збуту молока, тоді як
реалізація продукції для населення в рахунок оплати праці та
пайовикам в рахунок оплати за паї є економічно найменш вигідними
каналами продажу продукції тваринництва. У зв’язку з нестачею
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готівкових коштів сільськогосподарські підприємства змушені
використовувати дані канали реалізації своєї продукції.
В ході аналізу та порівняння цін реалізації молока за
найвигіднішими каналами (на ринку) та реалізації за іншими каналами
(населенню, пайовикам), нами проведено розрахунок фактичних втрат
виробників молока та молочної продукції за окремими каналами (табл.
1).
Проведений розрахунок підтверджує, що вибір неефективних
каналів збуту, а саме реалізація населенню в рахунок оплати праці та
пайовикам в рахунок плати за паї, значно погіршує ефективність
роботи аграрних підприємств. Зокрема, економічні втрати
сільськогосподарських підприємств України від продажу молока у
2011 році склали 5,6 млн. грн., у 2012 — 4,5 млн. грн., а за 9 місяців
поточного року — 3,3 млн. грн. У зв’язку з нестачею готівкових
коштів сільськогосподарські підприємства змушені використовувати
дані канали реалізації своєї продукції.
З боку держави, мають проводитися організаційно-економічні
дії, щодо покращення процесу забезпечення готівковими коштами
виробників галузі тваринництва, а саме,
по-перше, законодавчо ввести пільгове кредитування для
закупівельників з метою вчасного розрахунку з виробниками за
продукцію;
по-друге, стимулювати виробників до продажу продукції на
ринку через власні торгові точки. Сьогодні на ринку є новий спосіб
продажу продукції через торгові автомати для розливу молока
(молочні автомати). Для держави потрібно відпрацювати механізм
використання коштів з державного бюджету на часткову компенсацію
(10%) сільськогосподарським підприємствам витрат по придбанню
молочного автомату. Цю вільну нішу на ринку молока України мають
зайняти саме виробники, а не посередники, як ми вже звикли бачити.
по-третє, налагоджувати механізм ціноутворення сучасними
біржовими технологіями. Незважаючи на зростання обсягів біржової
торгівлі сільськогосподарською продукцією, частка її реалізації на
біржовому ринку (за спотовими контрактами) в загальному обсязі
реалізації не перевищує 5-7%, що дає підстави вважати біржові ціни не
репрезентативними. Основними каналами збуту продукції є прямий
продаж з полів, реалізація через посередників і лише 1% через біржу
[5, с.6].
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5. Стан аграрного виробництва та аграрного бізнесу в Україні / Аналітичний звіт за
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УДК 50005
Сухаревська О.М.
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ.
Метою діяльності будь-якого підприємства є досягнення
максимального фінансового результату, тобто прибутку. Визначення
фінансових результатів безпосередньо пов’язане із визначення доходів
та витрат, тому з метою удосконалення організації обліку доходів,
витрат та фінансових результатів господарської діяльності необхідно
запроваджувати новітні інформаційні системи.
Найбільш актуальними в наш час є програми «SAP R/3»,
«1с:бухгалтерия 8», «Галактика».
Програма „Галактика‖ призначена для вирішення завдань
прогнозування та планування, обліку та контролю реалізації планів,
аналізу результатів, коригування прогнозів та планів. Облік доходів
ведеться в контурі бухгалтерського обліку за субрахунками. Система
дозволяє переглянути відомості щоденного обліку за рахунками
доходів. Модуль «Консолидированная финансовая и бухгалтерская
отчетность» передбачає автоматичне складання «Звіту про фінансові
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результати». Облік витрат виробництва
ведеться в «Контурі
управління виробництвом» в модулі «Учет фактических затрат» у
розрізі підрозділів, статей калькуляції, економічних елементів. Також
можливий
розрахунок
собівартості
виробничих
замовлень,
собівартості виробів, собівартості нзв, контроль і аналіз відхилень
планових і фактичних витрат. Кінцевий фінансовий результат за
поточний період визначається в модулі «Налоговый учет» з метою
оподаткування.
Програма „1С: Підприємство‖ має низку переваг: можливість
гнучкого налаштування конфігурації та наявність вбудованої мови,
простота інсталяції й використання, можливість швидкого виконання
різноманітних операцій, сприйнятна ціна тощо. Для обліку доходу від
реалізації в торгівлі застосовуються рахунки класу 7 (701 «Дохід від
реалізації готової продукції», 702 «Дохід від реалізації товарів»).
Аналітичний облік на цих рахунках у програмі «1С:бухгалтерія для
України» організований у розрізі субконто «Види діяльності». Облік
витрат ведеться за рахунками 8-го класу, автоматично розраховується
собівартість виробленої продукції. Існує можливість обліку прямих та
накладних витрат, які прямо не пов’язані з випуском продукції,
наданням послуг, робіт. При автоматичному списанні накладних
витрат можливе використання різних методів розподілу за
номенклатурними групами продукції та послуг. Для обліку
загальногосподарських витрат підтримується система «директкостинг». Фінансові результати визначаються при завершенні періоду.
Програма автоматично розраховує фінансові результати періоду за
допомогою операції «Закриття місяця»
На даний момент „1С: Підприємство» витісняється з ринку
інформаційних систем програмою «SAP R/3».. Важливе достоїнство
системи складається в постійному контролі ділових процесів і
інтеграції потоків даних поза залежністю від границь структурних
підрозділів. Управлінський облік доходів ведеться у модулі СО
(модуль контроллінга). Бухгалтерський облік - у модулі FI (модуль
обліку і звітності). Бухгалтерський облік витрат ведеться у модулі FI
(модуль обліку і звітності). У модулі СО (модуль контроллінга)
ведеться управлінський облік витрат, а зокрема: облік накладних
витрат;облік фактичних, стандартних та предільних витрат, витрат за
процесами; внутрішніх замовлень, податків, перевитрат; калькуляція
собівартості продукту включає облік прямих витрат, розрахунок
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вартості продукту; аналіз прибутковості включає витрати на
реалізацію. Фінансові результати за період виводяться у Модуль FI
(модуль обліку і звітності), а також у модулі ЕС (модуль контроллінга
діяльності підприємства).
Отже, можна сказати, що на сучасному ринку існують
інформаційні системи, які відповідають вимогам будь-якого
підприємства і мають ряд особливостей. Тому керівник підприємства
повинен обрати ту інформаційну систему, яка буде найоптимальнішою
та значно полегшить організацію облікової діяльності.
УДК 657
Талах Х.В., ст. гр. ЕП-21
*Науковий керівник: Ковальська Л.Л., д.е.н., професор
Луцький національний технічний університет
МЕТОДИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Регіональна політика держави має базуватися на науково
обґрунтованих прогнозах регіонального розвитку. Такі прогнози є
інформаційно-аналітичною основою для вибору стратегій соціальноекономічного розвитку регіонів та обґрунтування конкретних заходів
регіональної політики. При цьому зміст регіональної політики не
повинен зводитися лише до економічної чи фінансової складових.
Кінцева мета регіональної політики – обґрунтування оптимальної
перспективної просторово-часової організації економічної діяльності в
регіонах та визначення заходів щодо її досягнення. З такого погляду
прогнозування регіонального розвитку є важливим завданням
мезоекономіки.
В економіці, що перебуває у стані відносної рівноваги,
економічні процеси мають оборотний характер і схильні до
хвилеподібних коливань навколо певного центру рівноваги.
Хвилеподібні коливання, що пов’язані з оцінкою економічного
зростання, прийнято називати економічним циклом.
Суспільство завжди прагне до економічного зростання, до
забезпечення повної зайнятості і стійкого рівня цін. Проте, як показує
дійсність, економічне зростання не буває рівномірним. Періоди
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швидкого зростання економіки змінюються кризами та спадами в
економіці, причому процес цей періодично хвилеподібно
повторюється. Однак така повторюваність дуже віддалено нагадує
класичну хвилю циклу. Хвиля економічного зростання насправді має
складну структуру із накладених різних за періодом і амплітудою
хвиль. Саме з цієї причини для оцінки економічного зростання
застосовується термін економічний цикл, а не економічна хвиля.
Таким чином, економічний цикл означає повторювані один за
одним піднесення і спади рівнів ділової активності протягом
визначеного часу. Економічні цикли істотно відрізняються між собою
за тривалістю й інтенсивністю. Проте вони мають ті ж самі фази, що й
хвилеподібні процеси. Тому розглянемо так званий ідеалізований
цикл.
Оцінка динаміки економічного процесу можлива на основі
порівняння окремих моментів. Найточніші значення коливання
забезпечують кількісні виміри кон’юнктури. Динаміку того чи іншого
економічного процесу можна описати низкою економічних показників
на основі певної результативної функції:
У=f(x1, x2,…, хn),
(1)
де У – значення результативного показника, що описує динаміку
економічного процесу або системи;
хi (і = 1,…, п) – показники-чинники, що впливають на динаміку
процесу.
Функція (1) є багатовимірною, тому вона не придатна для
формального аналізу. Для простоти аналізу циклічності економічних
процесів
використовується
двовимірна
модель
залежності
результативного економічного показника Y від чинника часу t.
Геометричне представлення послідовного порівняння динаміки
кон’юнктурних моментів процесу прийнято називати кривою
динаміки, або трендом.
Основною метою аналізу ринкової кон’юнктури є вивчення
тенденцій розвитку ринку. На практиці крива кон’юнктури може бути
побудована лише на основі динамічних рядів показників – індикаторів
ринку. Для оцінювання динаміки кон’юнктури використовуються
статистичні методи аналізу часових рядів та індексний метод. При
дослідженні
кон’юнктури
прийнято
дотримуватись
такої
послідовності дій:
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1) розрахунок показників динаміки рівнів ряду (ланцюгові,
базисні темпи зростання і приросту);
2) побудова графіків рівнів показника, що аналізується, та
показників його динаміки;
3) оцінювання кривої кон’юнктури за допомогою обраного
методу;
4) інтерпретація основної тенденції і функції кон’юнктури;
5) розрахунок показників коливання і циклічності кон’юнктури.
6) у процесі аналізу достатньо представницького динамічного
ряду паралельно повинні вирішуватися питання виділення основного
тренду, циклічності середньої довжини, сезонності та залишкових
(випадкових) коливань.
Після розрахунку показників динаміки та з побудовою графіків
складається певне уявлення про форму тренду кон’юнктури.
Застосування економіко-статистичної теорії дозволяє на основі
виявлення закономірностей циклічності та стадійності регіонального
розвитку розробляти екстраполяційні прогнози організації людської
діяльності в регіонах з використанням статистичних моделей.
УДК 657
Тафійчук С.О.
Карпатський інститут підприємництва
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ПРОБЛЕМАТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
УКРАЇНИ
В умовах трансформаційних змін економіки, порушення
платіжної дисципліни, невизначеності щодо ймовірності економічної
кризи дедалі більшої актуальності набувають питання впровадження
управлінського обліку інтегрованого в систему бухгалтерського
обліку, з метою забезпечення керівництва оперативною та динамічною
інформацією щодо стану та можливих змін про активи підприємства у
самостійно визначеній формі.
Серед дослідників питань теоретичних та методичних питань
управлінського облік слід відмітити Ф.Ф. Бутинця, І.А. Бєлоусову,
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С.Ф. Голова, Л.В. Нападовську, М.С. Пушкаря, Н.Г. Чумаченко та
інші. Проте поряд із важливими науковими результатами щодо
методики і організації управлінського обліку все ще залишаються
невирішеними проблеми що потребують подальших досліджень.
В залежності від обсягів підприємства та специфіки його
діяльності потребує деталізації та чи інша група показників діяльності
підприємства незалежно від того чи стосується це питань виробництва
(калькуляція собівартості продукції, розподіл накладних витрат,
обґрунтування здійснення витрат тощо), кредиторської та дебіторської
заборгованості (порушення строків погашення, наявність додаткових
умови при достроковому погашення заборгованості, отримання чи
нарахування пені, штрафу за порушення строків, умови відстрочення
погашення тощо), стимулювання працівників через систему
відповідальності працівників (формування плану щодо якісних і
кількісних обсягів виробництва чи реалізації продукції, надання
послуг тощо). Це вимагає перегляду організаційних питань інтеграції
управлінського та бухгалтерського обліку на підприємстві.
Серед численних визначень сутності поняття управлінського
обліку слід відмітити наступне: «виробництво» інформації для
здійснення ефективного управління [1, с.175]. Наведене визначення
підкреслює важливість та невизначеність організації управлінського
обліку на підприємствах України.
Одним з ключових питань у запровадженні управлінського
обліку
на
вітчизняних
підприємствах
постає
визначення
відповідальних за подання відповідної інформації, що не передбачено
наявними посадовими інструкціями працівників, що звикли діяти в
умовах командної економіки, наявності чітких інструкцій до
заповнення тих чи інших звітних форм.
Не менш важливим постає питання матеріального та
нематеріального стимулювання працівників заповнення численних
звітних форм розроблених на підприємстві відповідно до мети і
завдань управлінського обліку. В ряді випадків постає проблема
додаткового навчання працівників.
Отже, інтеграція управлінського та бухгалтерського обліку на
підприємствах України направлена на формування необхідної
інформації про стан та можливі зміни в активах підприємствах без
значних затрат на її проведення. Сформована інформація дозволить
розробити альтернативні варіанти управлінських рішень з метою
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уникнення кризових ситуацій або залучення фінансових ресурсів на
невигідних для підприємства умовах.
1. Довжик О.О. Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на
підприємствах / О.О. Довжик // Вісник Полтавської державної аграрної академії. –
2012. - №2. – с.174-179

УДК 657.6
Тесленко Т.І., Коровецька Н.А.
Національний університет ДПС України
ЗБЕРІГАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
У БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогодні
використання
електронних
документів
у
бухгалтерському обліку набуває все більшого поширення. У
бухгалтерії підприємства частина документів складається вручну, а
частина формується за допомогою комп’ютера і потім виводиться на
друк.
При розгляді проблем електронного документообігу окремі
науковці розглядають лише якусь їх частину, а не весь спектр проблем
та шляхів їх вирішення. Проте ряд важливих проблем електронного
документообігу так і не було розглянуто. Саме до них можна віднести
питання збереження електронних документів та формування архіву
електронних документів у бухгалтерії підприємства.
Основним нормативним документом щодо питань організації
бухгалтерського обліку на підприємствах України є Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Крім
того, більш детально ці вимоги зазначені у Положенні про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
Документи, що складаються вручну мають матеріальну форму і
після їх використання передаються на зберігання до архіву. Щодо
документів виконаних електронних способом, то на нашу думку, є
декілька варіантів їх зберігання, а саме:
друк електронних документів, тобто перенесення їх на
паперовий носій, для подальшої передачі на зберігання до архіву;
створення електронного архіву документів безпосередньо на
комп’ютері, де виконувалось формування таких електронних
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документів;
збереження електронних документів на фізичних носіях
інформації (магнітні, оптичні пристрої).
Так, друк електронних документів, згідно Положення про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
підприємством здійснюється в обов’язковому порядку на вимогу
контролюючих або судових органів та своїх контрагентів. До таких
документів належать касові ордери, накладні на відпуск товарів
(продукції), акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих
послуг), акти приймання-передачі основних засобів, цінних паперів,
рахунки-фактури, податкові накладні.
Стосовно облікових регістрів, що створюються в електронному
вигляді, то на нашу думку, виводити на друк доцільно лише основні
форми регістрів, що визначається підприємством самостійно.
У випадку архівного зберігання на комп’ютері або фізичному
носії інформації (CD-диски, флеш-карти) електронний документ є
програмно-технічно залежним продуктом, має широкий спектр
інформаційного відображення: текстові, графічні, електронні таблиці,
бази даних, мультимедійні, а також зміст електронного документа
може бути фрагментованим (бази даних), тобто, фізично документ
може зберігається у декількох різних файлах.
Недоліком такої форми збереження електронних документів є
те, що фізичні носії інформації (магнітні, оптичні пристрої), не можуть
гарантувати
довготривале
збереження
інформації
(процес
розмагнічування, механічне ушкодження, зміна програмно-технічних
засобів).
При умові збереження облікової інформації на фізичних носіях
(CD-диски, флеш-карти) доцільно створити архів таких носіїв та,
відповідно, картотеку такого архіву. По закінченні термінів
збереження відповідних документів, такі електронні архіви
знищуються, про що складається акт та робиться відмітка у журналі
обліку електронного архіву.
Отже, можна зробити висновок, що всі первинні документи
створені в електронному вигляді, мають бути роздруковані, згруповані
за певними ознаками та на підставі них інформація щодо фактів
господарського життя повинна бути своєчасно відображена в регістрах
бухгалтерського обліку. Облікові регістри (журнали, відомості тощо),
створені в електронному вигляді, в більшості можуть зберігатись в
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такій формі безпосередньо на комп’ютері, де вони формуються, або на
оптичних чи магнітних носіях. Друк таких документів необхідно
здійснювати у разі виникнення внутрішніх потреб управління або за
вимогою контролюючих та судових органів.
УДК: 339
Тимошук Г.О., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
СУТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
В умовах сьогодення, у зв’язку з протиріччями між
господарською діяльністю та навколишнім середовищем, постає
проблема еколого-економічного управління. Це вимагає всебічного
аналізу функціонування еколого-економічної системи, дослідження
процесів та взаємодій, що відбуваються в її межах, розгляд її елементів
і з’ясування місця та важливості підприємств у цій системі.
Дослідженнями взаємозв’язків економіки та природного
середовища займається чимало вітчизняних науковців (М. Лемешева,
М. Мелешкіна, Н. Мойсеєва, Л. Розанова та інші), особлива увага яких
надається розгляду категорії еколого-економічної системи. Не
зважаючи на це, потребують детальніших досліджень її складові
елементи.
Еколого-економічна система у своїй структурі має дві великі
підсистеми: екологічну та економічну. До того ж, навколишнє
середовище, як сукупність природних і штучних систем, є не лише
місцем існування людини та об’єктом її трудової діяльності, але
одночасно й результатом такої діяльності.
Однією з найважливіших і найхарактерніших проблем екологоекономічної системи є здатність її до відтворення. Економічна система
виникла, розвивається і функціонує в екологічній системі, оскільки
жодне з матеріальних благ не може бути створене інакше як із
сировини, вилученої з навколишнього середовища. Для забезпечення
свого існування вона залучає з навколишнього природного
середовища землю, особливість якої полягає у тому, що вона не є
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продуктом людської праці й не може бути відтворена, не може бути
замінена у господарстві іншим засобом виробництва, не може бути
збільшена у розмірах чи переміщена у просторі. Крім того, економічна
система залучає у процес виробництва мінеральні та біологічні
ресурси.
Здатність національної економіки більш чи менш ефективно
використовувати ресурси свідчить про рівень екологічної
ефективності економічної системи. Так, функціонуючи, економічна
система створює, використовуючи ресурси, необхідні суспільству
блага, а також відходи виробництва й відходи споживання. Отже,
взаємозв’язки, що існують між економічною системою та
навколишнім природним середовищем, свідчать про те, що
національна економіка є цілісною еколого-економічною системою.
Постановка проблеми знайшла своє відображення у ряді
підходів до її вирішення, ключовим з яких є відтворювальний підхід.
Використання цього підходу вважається найбільш виправданим і
доцільним за сучасних умов, оскільки фактор відтворення суттєво
актуалізується при наближенні еколого-економічної системи до соціоеколого-економічного песимуму; градація відтворювальних процесів
на економічні, соціальні та екологічні відповідає принципам концепції
сталого розвитку; відтворювальний зріз еколого-економічної системи
дозволяє відстежувати рух суспільного продукту за фазами
виробництва, обміну, розподілу і споживання.
Елементи еколого-економічної системи взаємодіють між собою
та формують цілісну інтегровану систему, структурна одиниця якої
характеризується відносною самостійністю і в процесі аналізу може
виступити як окремий елемент системи. Тому для цілісного уявлення
про еколого-економічну систему візьмемо за основу взаємодію
екологічної та економічної підсистем. Існування зворотних зв’язків у
еколого-економічній системі пояснюється впливом на економічні
суб’єкти екологічної розбалансованості.
Отже, під еколого-економічною системою розуміємо сукупність
елементів природного середовища, з урахуванням ресурсного
обмеження, які, взаємодіючи між собою і людиною, із залученням
інвестицій
виготовляють
продукцію,утворюючи
відходи
та
утилізуючи їх.
Таким чином, як свідчить аналіз літературних джерел, екологоекономічна система поєднує економічну й екологічну підсистеми, які,
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активно
взаємодіючи,
утворюють
цілісну
систему,
що
характеризується інтенсивністю внутрішніх. Дана система має ряд
проблем які потребують вирішення, до дозволить збалансувати її,
створити умови для її ефективного функціонування.
У перспективі, при умові вирішення основних проблем, дана
система пов’язала б в єдиний комплекс територіальну приуроченість
еколого-економічної системи, взаємодію та взаємовплив суспільства і
природи в ній, економічні відносини у сфері виробництва, обміну,
розподілу й споживання (фази суспільного відтворення), цільову мету
функціонування
еколого-економічної
системи
(комерційне,
господарське, екологічне, соціальне використання продуктивних сил).
УДК 33 (075.8)
Тимошук Г., ст. гр. МЕ-51
*Науковий керівник: Кравчук П.Я., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ВИМІР СУЧАСНОСТІ:
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
Наприкінці ХХ століття в соціологічному лексиконі з’явився
термін «глобалізація», який нині використовується для позначення
процесів і явищ планетарного масштабу.
Сучасна теорія глобалізації в рамках основних проблем
сьогодення акцентує увагу на співвідношенні загальнолюдського та
національного в культурі, тобто мова йде про формування
інтеграційних процесів з метою утворення єдиної світової культури.
Глобалізація відзначається складною взаємодією культурного та
цивілізаційного чинників, їхньою суперечливою та неоднозначною
дією у всіх сферах суспільного життя. Сучасна культурна глобалізація
асоціюється з кількома досягненнями, такими як: нові глобальні
інфраструктури безпрецедентного масштабу, що забезпечують великі
можливості проникнення елементів культури через кордони і
зниження собівартості їх використання;зростання інтенсивності,
об'єму і швидкості культурного обміну і комунікацій усіх видів;
поширення західної масової культури і збільшення комунікацій у
культурному бізнесі як основний зміст глобальної культурної
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взаємодії; переважання багатонаціональної індустрії культури в
створенні та володінні інфраструктурами та організаціями для
виробництва і розподілу культурних товарів; зрушення в географії
глобальної культурної взаємодії, відступаючої в деякому серйозному
відношенні від географії глобального порядку.
Транснаціональний простір є складовою «соціального
простору». Найбільш чітку дефініцію цього поняття розробив
П.Сорокін, аналізуючи народонаселення у всесвітніх масштабах.
Зокрема, П.Сорокін виділив основні чинники соціального простору,
серед яких виділяються: ставлення особи до тих чи інших груп;
відношення цих груп між собою; ставлення однієї спільноти до іншої.
П.Сорокін також виділив горизонтальний та вертикальний параметри
соціального простору, які виступають як соціальна мобільність.
Транскордонні мережі сьогодні ще не є ґрунтовно дослідженими. Це
пов’язано здебільшого з тим, що основна увага наукових досліджень
приділялась економічним зв’язкам. Так, зокрема, сьогодні чимало
праць присвячено діяльності транснаціональних корпорацій, є
відповідні дослідження в деяких міжнародних організаціях, зокрема,
Організації Об’єднаних Націй та підвідомчих їй структурах Міжнародна організація торгівлі та ЮНЕСКО. Зазначимо, що
вищезазначені глобальні системи, маючи чітку окреслену структуру,
визначають теми глобальних процесів та перспектив.
Багато традиційних течій європейської соціологічної думки, такі
як структурно-функціональний аналіз, передбачали падіння росту
етнічності по мірі модернізації суспільства. Дослідники, як правило,
звертались до однієї із двох, протилежних, на перший погляд,
концепцій. Одна із них називається концепція етнокультурного поділу
праці, інша – концепція соціальної конкурентності. Обидві вони
роз’яснюють зростання етнічності переважно економічними та
політичними чинниками. Так, з точки зору першої з них, зростання
етнічності – це результат певної культурної і психологічної реакції на
економічну і технологічну експансію «центру» по відношенню до
«периферії». Під центром виступали розвинені в економічному
відношенні народи, а під «периферією» - відсталі в розвитку.
Структурно-змістовний характер сучасних глобалізаційних
процесів свідчить про те, що процеси глобалізації невпинно
розвиваються та поширюються у всіх сферах суспільного життя,
маючи при цьому як своїх прихильників, так і супротивників.
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Наслідки глобалізаційних процесів впливають на розвиток багатьох
держав світу, в тому числі і на Україну, визначаючи для неї роль
учасниці таких процесів. Нині досить важко прогнозувати наше
майбутнє, але в нових умовах виражений поворот у бік цінностей
західного способу життя і торгово-ринкових відносин, внаслідок чого
постає небезпека втрати національної культурної ідентичності. Тому в
таких умовах Україна повинна віднайти свій власний оптимальний та
адекватний шлях адаптації до глобалізаційних процесів.
УДК 339.138
Товстыко Ю.А., ст. гр. 1121113
*Научный руководитель: Колосов Г.В., ст. преподаватель
Полесский государственный университет
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА
Актуальность данной темы обусловлена тем, что именно сейчас
многие предприятия нуждаются в поиске рационального сочетания
традиционной и принципиально новой товарной продукции, в
изучении рынка, разработке программ производства конкретных
перспективных видов товаров; прогнозе развития товарных рынков,
формировании инфраструктуры товарного рынка. Такой информацией
и призвана обеспечивать фирму маркетинговая служба [1,с. 206].
На примере проведѐн анализ и оценка эффективности отдела
маркетинга на предприятии Республики Беларусь, г. Пинска ОАО
«Пинский мясокомбинат», откуда получены следующие выводы, что
предприятие направляет свою деятельность на наращивание
производства. Об этом свидетельствует увеличение объемов
производства и реализации продукции. В 2011 году, по сравнению с
2010, произошло увеличение товарной продукции на 53%, а в 2012
году по сравнению с 2011 был достигнут рост товарной продукции на
19,8%.
В 2011 году произошло увеличение прибыли от реализации
продукции, работ (услуг) на 4758 млн. р. и выручки на 50325,5 млн. р.
Это привело к увеличению рентабельности продаж с 1% до 3,59% в
2011 году, а в 2012 году этот достиг 5,3%. Можно отметить динамику
увеличения чистой прибыли с каждым годом. В 2010 году убыток 211
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млн. р., в 2011 году чистая прибыль увеличилась на 3110 млн. р., а в
2012 на 3024млн.р. по сравнению с предыдущим годом. В 2010 году
организация получила убыток от внереализационных и операционных
расходов в размере 690 млн. р. и 140 млн. р. соответственно.
Фондоотдача в 2011 году увеличилась на 1,04 млн. р. за счет
увеличения выпуска продукции на 50661 млн.р. и увеличения
стоимости основных производственных фондов на 3957 млн.р.
Фондоотдача в 2012 году, по сравнению с 2011 годом уменьшилась на
0,27 р. На уменьшение фондоотдачи оказало влияние увеличение
выпуска товарной продукции на 19,8% и увеличения стоимости
основных производственных фондов на 28,5%.
В 2011 году увеличение выпуска продукции на 48488 млн. р.
(53%) и увеличение численности работников на 41человек привело к
увеличению производительности труда на 44,6%. Производительность
труда в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличилась на 211,3
млн. р., что составило 13,3% от уровня прошлого года.
В целом по предприятию наблюдается рост всех показателей в
2011 году, по сравнению с 2010 годом, и их увеличение в 2012 году по
сравнению с 2011 годом.
Анализируя
организационную
структуру
управления
мясокомбинатом, можно сказать, что она является линейнофункциональной.
Директор
данного
предприятия,
являясь
единоначальником, имеет в своем подчинении штаб, состоящий из
функциональных отделов, выполняющих определенные функции
управления.
Отдел торговли и маркетинга на ОАО «Пинский мясокомбинат»
вмещает в себя функции двух служб: сбыта и маркетинга. Причем
данные функции не разделены между отдельными сотрудниками, а
возложены на специалистов по маркетингу в соответствии с
направлениями их деятельности.
Для эффективного функционирования предприятия необходима
слаженно работающая служба маркетинга. Анализируя сложившуюся
картину на ОАО «Пинский мясокомбинат», был сделан вывод о том,
что необходимо выделить отдельное подразделение на предприятии,
отдел маркетинга, который будет заниматься своей работой, а
сбытовые функции возложить на специалистов по сбыту. Это позволит
ОАО «Пинский мясокомбинат» завоевать выгодные конкурентные
позиции, путем улучшения такого показателя как цена-качество,
повышения
маркетинговой
активности
во
внешней
(PR,
маркетинговых исследований, рекламы, продвижения брэнда и т.д.) и
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внутренней среде (доведение маркетинговой стратегии предприятия
до всех его подразделений, формирование у них маркетингового
мышления). Это в свою очередь приведет к повышению объема
продаж, позволит предприятию получать более высокую прибыль и,
соответственно, работать эффективно по всем направлениям
деятельности.
1. Гончаров, В.И. Основы менеджмента: Уч. пособие / В.И. Гончаров, Мн.: ООО
«Современная школа», 2008. – 281 с.

УДК 339.138
Товстыко Ю.А., гр. 1121113
*Научный руководитель: Лягуская Н.В., ст. преподаватель
Полесский государственный университет
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Анализ финансового состояния – это расчет и оценка комплекса
финансовых показателей, характеризующих различные стороны
деятельности фирмы.
Анализ финансового состояния дает возможность оценить:
финансовое состояние предприятия на момент исследования;
тенденции и закономерности в развитии предприятия за исследуемый
период; «узкие» места, отрицательно влияющие на финансовое
состояние предприятия; резервы, которые предприятие может
использовать для улучшения финансового состояния.
Не следует забывать, что в результатах финансового анализа
заинтересованы не только внутренние пользователи (бухгалтерия,
различные службы предприятия, отдельные сотрудники, руководители
и т.д.), но и внешние пользователи, как непосредственно
заинтересованные в его деятельности (собственники – акционеры,
учредители т.д.), так и сторонние хозяйствующие субъекты со своими
интересами (кредиторы, потенциальные инвесторы, поставщики,
аудиторы).
Главной целью любого вида финансового анализа является
оценка и идентификация внутренних проблем предприятия для
подготовки, обоснования и принятия различных управленческих
решений, в том числе в области развития, выхода из кризиса, перехода
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к процедурам банкротства, покупки-продажи бизнеса или пакета
акций, привлечения инвестиций (заемных средств) [1, с. 35].
На примере МЗХ ЗАО «Атлант» проведѐн анализ и сделаны
выводы о том, что структура имущества МЗХ ЗАО «Атлант» за
анализируемый период имеет значительный перевес в пользу
внеоборотных активов. В составе внеоборотных активов и в целом в
активах предприятия основной удельный вес занимают основные
средства – 57,9% в 2011 г. и 57,5% в 2012 г. Коэффициент
соотношения активов (отношение внеоборотных активов к
оборотным) в 2011 г. равен 1,63, в 2012 – 1,5. Данное соотношение
может говорить также о проблемах с загрузкой производственных
мощностей (оборудования), рынками сбыта готовой продукции,
получением максимальной суммы прибыли.
В составе краткосрочных обязательств основной удельный вес
занимает кредиторская задолженность – 6,34% в 2011 г. и 6,79% в
2012 г. В этих условиях перед финансовым менеджментом
предприятия стоит непростая задача по снижению кредиторской
задолженности поставщикам и подрядчикам
В настоящее время для руководства ЗАО «Атлант» основной
становится
задача
поддержания
устойчивого
производства
стабилизации текущей финансовой деятельности. Вопросы же
стратегического развития, инвестиций в основное производство в
некоторой мере отошли на второй план.
В целом, в настоящее время руководство ЗАО «Атлант»
осознает важное значение внутрифирменному регулированию
финансового состояния своего предприятия.
Уровень и динамика финансовых ресурсов позволяют судить об
оптимизации деятельности предприятия, следовательно, необходимо
поддержание уровня и динамики финансовых ресурсов деятельности
предприятия на высоком уровне. Необходимо совершенствовать
внутрифирменное регулирование капитала, вложенного в основные
средства (основной капитал).
Для эффективного управления финансовыми рисками должны
разрабатываться и применяться действенные механизмы минимизации
финансовых рисков (кредитных, процентных, валютных, упущенной
выгоды, потери ликвидности и т.д.): страхование, передача риска
через заключение контракта, лимитирование финансовых расходов,
диверсификация вложений капитала, расширение видов деятельности
и т.д.
339

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

Необходимо внедрение системы бюджетирования и бизнеспланирования.
1. Головач Э.П., Рубахов А.И. Финансовый менеджмент: вопросы и ответы. / Э.П.
Головач, А.И. Рубахов – Брест: Издательство БрГТУ, 2011. – 144 с.

УДК 658
Тупало В.О.,ст. гр. ФК-11
*Науковий керівник: Дорош В.Ю., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
РИНКОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙ
В умовах винкових відносин домогосподарство в Україні
розглядається з трьох позицій. По-перше, домогосподарство сукупність фізичних одиниць - резидентів, що мають спільні
економічні інтереси, функції, поведінку і джерела фінансування. Подруге, з погляду системи національних рахунків, домогосподарства є
одним із п'яти інституційних секторів національної економіки. Потретє, фінанси домогосподарств визначаються як соціально-економічні
грошові відносини щодо формування та використання фондів
фінансових ресурсів з метою задоволення особистих потреб громадян.
Пропозиції
щодо
подальшого
розвитку
фінансів
домогосподарств України:
*політика уряду і НБУ повинна бути спрямована на усунення
інфляційних процесів
*забезпечити можливості отримання доходів від власності
шляхом розвитку ринку цінних паперів;
*знизити ПДВ на соціально важливі товари, що повинно
забезпечити більшу купівельну спроможність домогосподарств;
*ввести прогресивну шкалу оподаткування доходів;
*створити механізми, які забезпечать виведення прихованих
доходів домогосподарств з тіньового сектора економіки.
*сприяти розвитку недержавного пенсійного забезпечення і
страхування життя, які є основним джерелом довгострокових
фінансових ресурсів в економіку;
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Основні функції домогосподарств в ринкових умовах

Постачальницька
Розширення кола
споживачів та
освоєння нових
ринків збуту,
залучення в сферу
лізингу тих, хто не
може відразу
купити те чи інше
майно.

Виробнича.
Залежність
кінцевого виходу
продукції чи її
вартості від
використання
різних факторів
виробництва,
конкретних
видів ресурсів і затр
ат, подана в
математичній формі

Споживча
Суть її
полягає в
тому, що
саме сімейні
господарства
виступають
основним
споживачем
товарів і
послуг, які
обертаються
на
відповідному
ринку.

Заощаджувальна
(інвестиційна)
Дає змогу
страхувальнику
за рахунок
страхових
внесків
накопичити
певну страхову
суму за умови
відсутності
страхового
випадку за час
дії договору
страхування.

Основними завданнями домогосподарств в умовах економіки
ринкового типу є такі:
прогнозування змін у бюджеті домогосподарства;
планування діяльності членів домогосподарства;
планування і контроль за змінами у сімейному бюджеті;
ведення обліку доходів і витрат.
Отже, підсумовуючи викладений матеріал зауважимо, що
домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин відіграє надзвичайно
важливу роль у забезпеченні сталого розвитку України.
1. [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://pidruchniki.ws/14990528/finansi/finansi_domogospodarstv
2. [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://pidruchniki.ws/17910211/finansi/finansi_domogospodarstv
3. [Електронний ресурс]. – режим доступу:
http://5ka.at.ua/load/ekonomichna_teorija/finansi_domogospodarstv_ta_mekhanizm_pidvi
shhennja_osvitnogo_rivnja_domogospodarstv_referat/20-1-0-25656

341

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

УДК 330.8
Фалюш Д.С., ст. гр. МЕз-41
*Науковий керівник: Урбан О.А., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В
СУЧАСНИХ УМОВАХ
Для сучасного етапу розвитку економічної думки характерні
намагання подолати кризовий стан, перетворитися на систему
об'єктивних і неупереджених досліджень перехідної економіки і
ринкової економічної системи.
Кризові явища в економіці завжди були підґрунтям для
теоретичних проривів в економічній науці, адже будь-яка криза
загострює всі суперечності, виявляє слабкі місця, розгортає
різноманітність економічних форм, створюючи можливості для
глибшого пізнання сутності економічних явищ і процесів. Саме такий
кризово-інноваційний процес характерний для розвитку економічної
теорії в Україні. Насамперед необхідно усвідомити сутність і чинники
трансформаційних процесів у розвитку економічної теорії в Україні.
Сутність їх полягає в переході від одноконцептуальної теорії, яка
розвивається здебільшого ізольовано від світової економічної науки,
до багатоконцептуальної теорії, що вбирає в себе всі досягнення
світової економічної думки. Це передбачає такі заходи:
1) освоєння знань, набутих світовою наукою, і впровадження їх у
науковий обіг та практику економічної діяльності;
2) збереження реальних здобутків попередніх теоретичних
концепцій шляхом очищення їх від ідеологічних нашарувань;
3) адаптація нових теоретичних економічних поглядів до
економічних реалій сучасності [1].
В Україні відбувається активний процес опанування
досягненнями світової економічної науки, доступ до яких був майже
неможливий до початку 90-х років. Поверхове догматичне вивчення
лише однієї окремої економічної концепції (марксистської) обмежує
можливість
практичного
застосування
економічної
науки.
Дослідження закономірностей розвитку економіки України як
окремого макроекономічного утворення має стати основною метою і
завданням вітчизняної економічної теорії. Формування в Україні
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нового типу ринкових відносин посилює інтерес до економічної теорії
та економічної політики сучасних цивілізованих держав, яка
спирається на аргументовану економічну теорію [2].
Вивчаючи історію формування основних напрямів і шкіл в
економічній науці, сучасні економічні теорії, а також практику їх
використання державами при розробці соціально-економічної
політики, ми все більше переконуємося в необхідності змішаного типу
економіки, інтегрованої у світову систему [3].
У сучасних умовах формування різноманітних форм власності,
роздержавлення економіки найважливішою є проблема оптимізації
застосування державних та ринкових важелів регулювання соціальноекономічних процесів. Самі по собі вони відображають протилежні
відносини, однак у будь-якому явищі кожна з протилежних сторін не
тільки не виключає, а й передбачає свою протилежність. Кожна з них
покликана до життя відповідним рівнем розвитку продуктивних сил.
Сучасний стан розвитку економіки України характеризується
створенням умов для привілейованих ринкових зв'язків, що
втілюються як у формуванні приватних форм власності, так і в ідеї
скасування багатьох елементів системи тоталітаризму в державному
регулюванні економіки. Курс економічної теорії надає можливість для
всебічного повного історико-економічного розкриття форм, методів і
важелів державного втручання в економіку, а також для обґрунтування
форм та меж державного регулювання економіки.
1. Борисов Е.Ф. Економічна теорія: підручник. – М.: Юрайт-М, 2009. – 384с.
2. Курс економічної теорії: Загальні основи економічної теорії:підручник. – М.: вид-во
«Діло і сервіс», 2010. – 1040с.
3. Экономическая теория (политэкономия): учебник / Под общ. ред. В.И. Видяпина,
Г.П. Журавлѐвой. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 640с.
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АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Одним з ключових понять маркетингу, за допомогою якого
підприємство зможе визначити свій сучасний стан, виявити приховані
резерви і розробити ефективні і результативні стратегії майбутнього
розвитку, є маркетинговий потенціал. На сьогоднішній день найбільш
повне використання маркетингового потенціалу – це стратегічне
завдання вітчизняних підприємств, в тому числі ТзОВ
„Алфаінтерпласт‖.
Підприємство належить до промислової сфери матеріального
виробництва, зокрема, до хімічної промисловості, і займається
виробництвом та реалізацією виробів із пластмас. Основними видами
діяльності товариства є виробництво та реалізація ящиків
пластмасових
для
лікеро-горілчаної,
пиво-безалкогольної,
м'ясопереробної, молочної, хлібопекарської промисловостей, овочів,
ягід, фруктів та грибів.
Результати оцінювання маркетингового потенціалу ТзОВ
„Алфаінтерпласт‖ подані у табл. 1. Наведені дані свідчать, що ТзОВ
„Алфаінтерпласт‖
володіє
досить
суттєвим
маркетинговим
потенціалом. Разом з тим існують значні резерви його посилення.
Найбільші резерви криються у:
- зростанні оперативності виконання замовлення. Цього можна
досягти застосувавши концепцію вдосконалення виробництва, а саме
збільшивши кількість литтєвих машин. Завдяки цьому підприємство
зможе швидко і без зривів виконувати навіть дуже великі замовлення.
У свою чергу, це дасть змогу покращити рівень стабільності роботи та
залучити нових крупних клієнтів;
- розширенні асортименту товарів. Справа в тому, що кожен
клієнт хоче мати свій, неповторний, оригінальний стиль
використовуваної тари. Тому підприємству варто віднайти оптимальне
співвідношення розширення асортименту і мінімізації витрат з цим
пов’язаних;
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Таблиця 1
Маркетинговий потенціал ТзОВ „Алфаінтерпласт‖
Рейтинг
Складники
складника Фактичний Резерв
Коефіцієнт
маркетингового
за десяти потенціал поліпшення
вагомості
потенціалу
бальною складника потенціалу
шкалою
Якість продукції
0,26
7,4
1,92
0,68
Асортимент
0,17
5,7
0,97
0,73
товарів
Просування
0,12
5,7
0,68
0,52
товару на ринок
Цінова політика
0,15
6,5
0,98
0,53
Оперативність
виконання
0,20
6,0
1,20
0,80
замовлення
Ступінь дієвості
0,10
6,6
0,66
0,34
каналів збуту
Разом
1,00
х
6,41
3,59

- покращенні якості продукції. Доцільно провести технікоекономічний аналіз додавання пластифікаторів для того, що б зробити
вироби ще стійкішими до побиття від падіння;
- підвищенні ефективності політики просування товарів на
ринок;
- в удосконаленні цінової політики.
Резерви покращення маркетингової діяльності у питаннях
поліпшення дієвості каналів збуту практично вичерпані. Деякою
мірою вдосконалити політику розподілу можна, якщо в Центральному,
Східному і Південному регіонах відкрити власні представництва або
підписати дилерські угоди з місцевими підприємцями.
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НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день європейська інтеграція надає нові
можливості для України. Тому одним із найважливіших завдань
вітчизняної економіки є інтеграція України та її регіонів - у світовий
економічний простір на паритетних засадах. Проте у процесі його
реалізації виникає ціла низка проблемних завдань, розв’язання яких
потребує дослідження сучасних проблем інтеграції як у теоретичному,
так і практичному плані.
Важливим є аналіз проблем пов’язаних з підвищенням рівня
конкурентоспроможності регіонів України, оцінки їх потенціалу і
реального внеску в справу стабілізації економічного зростання,
забезпечення інтегрування української економіки у європейський,
економічний простір. Існує ряд чинників, що перешкоджають як
соціально-економічному розвитку регіонів загалом, так і їх
конкурентоспроможності, до них слід віднести:
- загострення міжрегіонального відчуження внаслідок політичної
регіоналізації та відмінностей геополітичної орієнтації населення;
- наявність регіональної асиметрії у системі міжбюджетних
відносин;
- значна диференціація регіонів за рівнем економічного розвитку
та якістю життя людей;
- недосконалість стратегічного менеджменту та програмування
соціально-економічного розвитку на регіональному та місцевому
рівнях.
Ключовими засадами регіональної політики та невід'ємними
компонентами щодо підвищення рівня конкурентоспроможності
регіонів повинні стати:
- розробка стратегії конкурентоспроможності кожного без
винятку регіону, координація зусиль науковців, представників
підприємництва, фінансових інститутів, урядових інституцій для
мобілізації наукового та фінансового потенціалу, забезпечення діалогу
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між бізнесом і владою з питань конкурентоспроможності
запровадження економічно обґрунтованої системи інвестиційних
стимулів та засобів державної підтримки структурних зрушень на
регіональному рівні;
- розробка регіональних стратегій залучення іноземних
інвестицій як невід'ємного складника стратегій соціальноекономічного розвитку регіонів, районів та окремих міст, узгодження з
стратегіями соціально-економічного розвитку галузевих та цільових
програм розвитку регіонів, районів та окремих, ініціювання
регіональними
органами
державного
управління
змін
до
законодавства, які б забезпечили фінансову мотивацію органів
місцевої влади щодо залучення іноземних інвестицій шляхом передачі
частини податкових надходжень від платежів, здійснених
підприємцями регіону із загальнодержавного до місцевих бюджетів;
- важливим напрямом підвищення рівня регіональної
конкурентоспроможності є забезпечення бюджетно-фінансової
самодостатності регіонів через ініціювання регіональними органами
державного управління, децентралізації фінансових компетенцій
органів влади, отримання місцевими органами влади ширших
повноважень у фінансовому забезпечені вирішення власних проблем,
зміцнення матеріально-фінансових основ місцевого самоврядування та
посилення соціального виміру бюджетної політики на місцевому рівні;
- підвищення зацікавленості суб'єктів господарювання регіону на
оновлення та розвиток ресурсного, виробничого та науково-освітнього
потенціалу виробництва та сфери послуг на основі врахування
конкурентних переваг регіону, визначення експортно-імпортного
потенціалу регіону та сприяння його розвитку.
1. Варналій З.С. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів України в
умовах глобалізації /З.С. Варналій //Економіка ринкових відносин.– 2008. – №1. – С.
46-54.
2. Василенко В.Н. Конкурентоспособность регионов: истоки, оценки и перспективы:
[монография] / Василенко В.Н., Агафоненко О.Ю., Будяков В.Е. – Донецк: ООО
«Юго-Восток, Лтд», 2008. –363 с.
3. Ковальська Л.Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізми її
підвищення: Монографія / Л.Л. Ковальська. – Луцьк: Надстир’я, 2007. –419с.
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АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Питання конкурентоспроможності для України є важливим,
особливо на сучасному етапі розвитку ринкових відносин. Зокрема,
конкурентоспроможність
регіону
безпосередньо
стосується
макрорівня і означає стабільне зростання добробуту, рівня життя
населення, розширення можливостей для зайнятості тощо.
Під конкурентоспроможністю регіону ми розуміємо сукупність
якісних і кількісних показників, що характеризують його стан,
позиціонування, пріоритетні напрямки розвитку, переваги та недоліки
серед інших регіонів країни, які дають змогу утримуватися на позиції
―лідера‖.
Конкурентоспроможність регіону характеризується багатьма
показниками, зокрема:
- надходження прямих іноземних інвестицій;
- високий інноваційний потенціал;
- розвиток малого та середнього бізнесу;
- розвиток інфраструктури;
- грошові надходження до місцевого бюджету;
- рівень зайнятості населення;
- наявність висококваліфікованих кадрів;
- продуктивність праці робочої сили;
- рівень розвитку сфери охорони здоров’я та освіти тощо.
Сьогодні, можна виділити основні конкретні конкурентні
переваги регіону серед інших:
- вигідне географічне розташування регіону та високий рівень
розвитку транспортної інфраструктури;
- наявність запасів природних ресурсів;
- науково – технічний потенціал;
- інноваційний потенціал.
За останні роки органи місцевої і центральної влади взяли курс
на нарощування конкурентоспроможності саме Волинської області. Це
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обумовлюється прикордонним розташуванням області, яке дає змогу
налагоджувати зовнішньо – економічні зв’язки і, власне, поглибленню
таких відносин. Волинська область межує з Польщею та Білорусією.
На кордоні розташовано 9 пунктів переходу: Устилуг, Ягодин, Ізов,
Доманово, Дольськ, Піща, Пулемець, Заболоття. Наявність
безпосереднього кордону з Європейським Союзом сприяє активному
розвитку ділових стосунків із зарубіжними країнами.
Ще більший вплив на підвищення конкурентоспроможності
регіону має співпраця з Польщею та Білорусією в рамках програми
Єврорегіон «Буг». За період його існування реалізовано ряд вагомих
проектів та програм, направлених на розширення промислової
кооперації, розбудову кордону та створення прикордонної
інфраструктури, охорону навколишнього середовища, розвиток
місцевого самоврядування. Серед них варто відзначити створення в
Луцьку банку зі стовідсотковим іноземним капіталом, запровадження
вперше в державі процедури спільного митного і прикордонного
контролю на пункті пропуску ―Устилуг–Зосін‖, створення колегіуму
українсько-польських університетів. Результатом такої активної
співпраці області через регіональне транскордонне співробітництво є
те, що Польща та Білорусь є одними із найбільших торговельних
партнерів Волині (товарообіг кожного року має позитивну тенденцію).
Також важливим стратегічним напрямком підвищення
конкурентоспроможності Волинської області має стати розвиток
рекреаційного потенціалу. Даний регіон володіє багатьма видатними
місцями, мальовничими краєвидами, історичними пам’ятками тощо.
Наша область багата на мінеральні води, джерела, лікувальні торфові
грязі, унікальні озера, ліси. Завдяки цьому можна розвивати
спортивний, мисливський, рибальський, оздоровчий, культурно –
пізнавальний види туризму.
Однак, найбільші ставки варто поставити на розробку
туристичного комплексу відпочинку на Шацьких озерах. Ця територія
налічує близько 23 озер та лісів на загальну площу 49 тис. га. Щороку
сюди приїжджає багато туристів і відпочиваючих, і за рахунок цього
до місцевого бюджету надходять досить немалі грошові кошти. Ця
зона потребує інвестування щоб забезпечити першокласний
відпочинок та належне обслуговування відповідно до європейських
зразків. Волинська область має порівняно кращі екологічні показники,
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тому це також позитивно сприяє розвитку саме рекреаційного
потенціалу.
Загалом, якщо розглянути індекс конкурентоспроможності
регіонів України, то у 2009-2010 роках Волинська область займала
15 місце серед всіх областей. Її коефіцієнт дорівнював 3,88, в той час,
коли середній по Україні становив 3,97 (Київ - 4,21). Станом на 2012
рік Волинська область завдяки проведенню ефективних дій з боку
влади зміцнила свої позиції і піднялася на 11 місце з коефіцієнтом 3,99
(середній по Україні - 4,0; Київ – 4,37). Згідно статистичних даних за
перший квартал 2013 року, Волинська область займає 11 місце за
економічним розвитком, а за темпами зростання обсягу капітальних
інвестицій – 6 місце. Також наявність земельних та інших відповідних
ресурсів дозволяє нам займати 6 місце за обсягами виробництва
сільськогосподарської продукції на 100 га сільськогосподарських
угідь. Валовий регіональний прибуток складає близько 1400 грн. на
особу. Невтішним є показник безробіття по даній області, що дорівнює
приблизно 9,5%. Але, зосередивши увагу на пріоритетних напрямках,
ми можемо покращити ці показники.
Підвищення конкурентоспроможності регіону забезпечує
підвищення конкурентоспроможності всієї держави. Важливим
фактором і рушійною силою цього є як державна політика в цілому,
так і регіональний менеджмент. В його основі повинне бути
забезпечення конкурентних переваг, розвиток пріоритетних галузей,
раціональне використання всіх наявних ресурсів, покращення
інвестиційної привабливості, підвищення ділової активності тощо.
Потрібно розставляти акценти саме на спеціалізації регіону, залучати
іноземних інвесторів, впроваджувати інновації і лише тоді ми
зможемо побачити позитивний ефект, тенденцію до зростання
економіки як регіону, так і країни в цілому.
1. Звіт про конкурентоспроможність регіонів України за публікації Фонду ―Ефективне
управління‖ від 17 лютого 2013 року.
2. Волинь: інвестиційні пропозиції / за заг. ред. Голови Волинської
облдержадміністрації М. Я. Романюка. – Луцьк: Ініціал, 2011.
3. Безугла В. Аналіз конкурентоспроможності регіонів України / В. Безугла //
Регіональна економіка. – № 5, 2004.
4. Ковальська Л.Л. Конкурентоспроможність регіону: теорія, методологія, практика:
[Монографія] / Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л. – Луцьк.: ЛНТУ, 2008.
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УДК 338.432: 631.115.8
Черкасов О.О., аспірант
*Науковий керівник: Дема Д.І., к.е.н., професор
Житомирський національний агроекологічний університет
SWOT-АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЛОЧАРСЬКОЇ
КООПЕРАЦІЇ
Особисті селянські господарства (ОСГ) є основним каналом
пропозиції для молоко-переробних підприємств. В їх функціонуванні
практично відсутні процеси покращення якості, модернізації
виробництва, а також на низькому рівні відбуваються економічні
взаємовідносини з іншими суб’єктами ринку та державою. За таких
обставин є потреба об’єднання господарств населення в
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (СОК), призначенням
яких буде збір, зберігання, контроль якості та подальша реалізація
молоко-сировини. Однак, наразі сільськогосподарська кооперація в
Україні не набула необхідного масштабу для того, щоб зробити
діяльність господарств населення ефективною, тому потребують
вивчення проблеми, які перешкоджають розвитку кооперації
агровиробників, в тому числі й виробників молоко-сировини.
Метою дослідження є аналіз переваг та проблем функціонування
обслуговуючих молочарських кооперативів Житомирської області.
Станом на початок 2013 року у Житомирській області
зареєстровано
105
сільськогосподарських
обслуговуючих
кооперативів, 32 з яких є діючими. Приблизно третину
функціонуючих СОК складають молочарські. Така невелика кількість
молочарських кооперативів свідчить про те, що кооперативи фактично
не є впливовим гравцем на ринку молоко-сировини.
Для того щоб систематизувати сильні і слабкі сторони, зовнішнє
середовище та притаманні для СОК специфічні проблеми, проведемо
SWOT-аналіз молочарських кооперативів (табл. 1).
В процесі функціонування молочарських кооперативів існує ряд
проблем: пошук ринку збуту; формальна участь членів кооперативу в
управлінні, їх низька зацікавленість у економічному розвитку
кооперативу; низький рівень менеджерських здібностей голови
правління та інших членів адміністрації кооперативу.
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Таблиця 1
SWOT-аналіз функціонування молочарських СОК
Можливості,
які
дозволяють
реалізувати сильні сторони
Можливість
встановлення
більшої
«закупівельної» ціни на молоко та
задоволення потреби у якісній продукції
(уникнення посередників).
Ефективне
використання
молокосировини
(зберігання,
реалізація)
шляхом наближення виробників до
споживача.
Задоволення
потреб
споживачів
молокопродукції
за
рахунок
багатофункціонального
характеру
діяльності СОК.
Можливості,
які
дозволяють
подолати слабкі сторони
Сприяння
державою
розвитку
підприємницької діяльності на селі та
підтримка
соціальної
місії
обслуговуючої кооперації.
Підтримка держави для створення
ефективного механізму отримання СОК
комерційних кредитів, фінансування в
рамках грантів допомоги та ін.
Підготовка державою кадрів для СОК.
Освоєння нових ринків, що дозволить
збільшити кількість обігових коштів.
Підвищення фінансової стійкості СОК
за рахунок залучення до кооперативу
асоційованих членів.

Зниження загроз за рахунок
реалізації сильних сторін
Закупівля необхідних матеріалів,
обладнання за спільний кошт,
надання послуг по собівартості.
Створення робочих місць
безробітних жителів села.

для

Участь
СОК
у
розвитку
інфраструктури
зниження
соціальної напруженості в селі.
Проблеми,
які
потребують
вирішення (або уникнення)
Небажання
молочної
«мафії»
платити більшу ціну за молокосировину, як наслідок кооператив
може залишитись без ринку збуту.
Низька якість менеджменту СОК
(голова правління) в поєднанні з
формальною
реалізацією
самоуправління (загальні збори).
Погана
проінформованість
потенційних членів про суть СОК.
Застарілі методи залучення членів
до управління зі збереженням
централізованого керування.

Джерело: розроблено автором

Водночас молочарські СОК, на відміну від дрібних
індивідуальних виробників (ОСГ), мають ряд переваг:
- ефективна реалізація молоко-сировини;
- збереження високих якісних показників реалізованої продукції,
за рахунок чого член СОК може отримати більшу ціну за вироблене
ним молоко;
- розвиток соціальної інфраструктури кооперативом як для своїх
членів так і для всієї сільської громади;
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- молочарські обслуговуючі кооперативи окрім збору і реалізації
молока здатні надавати додаткові послуги по собівартості для своїх
членів.
Подолання існуючих проблем у діяльності кооперативів за
умови державної підтримки дасть змогу реалізувати ОСГ вище
зазначені переваги. Таким чином, ефективність використання
виробничого потенціалу членів кооперативу за рахунок розвитку між
ними інтеграційних зв’язків в межах СОК є економічно доцільним як
для самих учасників кооперативу, так і для розвитку ринку молока в
цілому.
УДК 657
Черниш В.В., ст. гр. ОАм-51
*Науковий керівник: Орищенко М.М., к.е.н., доцент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ВПЛИВ ОЦІНКИ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ФІНАНСОВИЙ
РЕЗУЛЬТАТ ПІДПРИЄМСТВА
Для здійснення господарської діяльності підприємства всіх
галузей економіки використовують виробничі запаси. Вони є
складовою частиною групи матеріальних ресурсів та займають
особливе місце у складі майна підприємства та у структурі витрат.
Оскільки в умовах конкуренції підприємства змушені шукати способи
зниження витрат виробництва, то одним із резервів зниження витрат є
підвищення ефективності використання запасів та їх оцінка, яка має
вплив на визначення собівартості продукції.
Проблеми обліку й оцінки готової продукції розглядалися
вітчизняними науковцями, а саме: Ф. Бутинець, М.Бойцов П. Гарасим,
С. Голов, Л. Горецька , В. Жуков , Г. Журавель, В. Завгородній, В.
Кузнєцов, М. Литвиненко, М. Луговой, О. Маханько, М. Пушкар, В.
Сопко, Б. Усач та інші.
Оцінка готової продукції під час її відпуску має важливе
значення, оскільки на цьому етапі виникають проблеми з вибором
варіанта, з урахуванням впливу оцінки на вартість продукції, що
виготовляється, ціну готових виробів, попит споживачів і розмір
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прибутку. Від правильності вибору методу оцінки запасів залежить
реальність даних про отриманий підприємством прибуток.
Оцінка готової продукції при її продажу чи реалізації залежить
від облікової політики підприємства. При цьому можуть
використовуватися методи визначені в П(С)БО 9 „Запаси‖. При
відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх
здійснюється за одним з таких методів: ідентифікованої собівартості
відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості;
собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);
нормативних затрат; ціни продажу.
ПАТ «Біловодський КХП» володіє такими запасами, як: товари,
готова продукція, поточні біологічні активи.
Згідно з обліковою політикою підприємства, для оцінки вибуття
готової продукції було обрано метод ідентифікованої собівартості.
Оскільки підприємство займається виробництвом борошна,
комбікормів, зберіганням зерна, очисткою його від домішок і
наданням послуг з доставки продукції у різні регіони України, то
використання обраного методу вибуття запасів з одного боку є
найбільш точним, а з іншого – трудомістким, адже однакові запаси
обліковуються за різною вартістю, що не завжди зручно.
Таблиця 1
Вплив методу ідентифікованої собівартості на фінансовий результат в
порівнянні з методами ФІФО і середньозваженої собівартості
Показник
Виручка від продажу
Залишок на початок місяця
Придбано
Залишок на кінець місяця
Собівартість реалізованих
запасів
Валовий прибуток
Операційні витрати
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток (19%)
Чистий прибуток

Ідентифікована
собівартість

ФІФО

Середньозважена
собівартості

440
150
401
300

440
150
401
317

440
150
401
293

251

234

258

189
130
59
11
48

206
130
76
14
62

182
130
52
10
42

Таким чином, можна зробити висновок, фінансовий результат
підприємства буде стабільним при використанні методу ФІФО,
оскільки метод ФІФО не тільки збільшує прибуток підприємства, а й
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надає найбільш точну інформацію про облік вибуття товарних
запасів, тому що залишаються тільки ті товари, які були закуплені
пізніше. Вплив цього методу на фінансовий стан ПАТ «Біловодський
КХП» можна вважати позитивним, доцільним та раціональним,
оскільки показники бухгалтерського балансу, що характеризують
статті оборотних активів, відображаються у вартості, наближеній до
ринкової.
УДК: 339
Чернюк К.С., ст. гр. МЕ-21
*Науковий керівник: Савош Л.В., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЧИННИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
Економічне
зростання
розглядається
суспільством
та
науковцями, зокрема, як базова цінність. В урядових та партійних
програмах зростання аксіоматично приймається як беззаперечна
політична ціль та головний метод суспільного розвитку. Дуже часто і
сам розвиток ототожнюється зі зростанням. Така позиція зрозуміла,
позаяк збільшення макроекономічних показників насправді може
свідчити про розвиток виробництва та споживання, а розширення
фінансового обороту, що супроводжує виробничий процес, збільшує
базу оподаткування, а тому й фінансові ресурси уряду. Неокласичний
напрямок економічної теорії сприймає зростання виробництва як
головну передумову формування сучасного суспільства та досягнення
країнами стадії «концентрованого споживання», що вже зробили
США, Японія та окремі країни Європейського Союзу.
Поточне ускладнення економічного розвитку для багатьох країн,
макроекономічна стагнація, соціальне невдоволення широких верств
населення та соціокультурна криза споживацького суспільства
примушують уважніше досліджувати специфічні обставини
конкретної країни, соціальну складову виробничих та фінансових
результатів, чинники, що перешкоджають зростанню та шукати
альтернативні
можливості
суспільного
розвитку
поза
макроекономічним зростанням.
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Маючи значний природно – ресурсний потенціал, Україна
постійно стикається з нестачею низки ресурсів, насамперед
енергетичних, що свідчить про невідповідність структури економіки
структурним особливостям ресурсного потенціалу. Основний капітал
базових галузей практично вичерпав експлуатаційний ресурс.
Фінансова оцінка інвестиційних потреб для відновлення виробничих
потужностей працюючих підприємств оцінюється в 200 млрд. дол.
США, причому лише на реконструкцію електроенергетики необхідно
витратити біля 50 млрд. Стратифікація економічно активного
населення свідчить, що переважає зараз малокваліфікований персонал
сфери послуг, в промисловості зайнято менше 2 млн. людей. Найбільш
ініціативна частина трудових ресурсів перебуває на заробітках за
кордоном, а кваліфікація української виробничої сили невпинно
знижується внаслідок виходу кваліфікованих робітників на пенсію,
деградації професійно – технічної освіти та застійного безробіття.
Обсяг отриманих внутрішніх доходів ( менше 3000 грн. в місяць
на 1 працюючого) недостатній для формування інвестиційних
ресурсів. В структурі заощаджень переважають короткострокові
депозити (до 1 року) що фактично унеможливлює їх інвестування в
базові галузі з уповільненим оборотом капіталу. Банківські кредити
спрямовуються в сфери споживання, товарного обігу, комерційних
послуг, а тому можуть вважатися лише опосередкованим ресурсом
економічного зростання. Бюджетне фінансування інфраструктурних
проектів засвідчило скоріше негативний вплив державного
оподаткування на загальну економічну активність в країні, що
обертається тепер падінням загальних обсягів виробництва.
Зовнішні чинники зростання на поточний момент виявляються
або вичерпаними, або недоступними. Вже сформовано державний та
гарантований державою борг на суму більше 61 млрд. дол. США, з
якої більше 36 млрд. – зовнішній борг. Внутрішній борг у 25 млрд.
значною мірою є результатом залучення та акумуляції урядом коштів
для обслуговування зовнішнього боргу. Це означає, що зовнішні
запозичення вже не збільшують застосований в економіці капітал, а
навпаки, суттєво його зменшують. Обсяги прямих іноземних
інвестицій що за 20 років не перевищили 60 млрд. дол. США (що
менше ніж 70 дол. на рік в розрахунку на 1 жителя України) свідчить
скоріше про повний провал іноземного інвестування ніж про його
суттєвий вплив на українську економіку. Реальним ресурсом
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зростання міг би стати заробіток українських громадян за кордоном.
За оцінками, сума щорічного фінансового трансферту через перекази
коштів, банківські надходження та ввезення готівки складає щорічно
від 20 до 30 млрд. дол. США. Проте банківська система не зуміла
залучити цей ресурс і він здебільшого використовується на пряме чи
опосередковане споживання імпортованих товарів.
Отже, відсутність суттєвого фінансового забезпечення
додаткових обсягів виробництва засвідчує необхідність структурних
зрушень у фінансовому секторі в цілому та зокрема у процесах
формування та використання бюджетних доходів та актуальність
інституціонального розвитку інвестиційного комплексу. Потребує
подальшого розгляду проблема галузевих пріоритетів державної
економічної політики та створення інституціональних гарантій
економічної активності та її результатів.
УДК 620.91.338.1
Чичина О.А., аспірант
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Сучасний
стан
світового
економічного
суспільства
характеризується, з одного боку постійним розвитком процесів
глобалізації, а з іншого – неослабним впливом кризових явищ. У таких
умовах будь-якій державі складно визначати стратегії свого існування,
та явище «економічна безпека» вже займає провідне місце.
З числа загроз економічній безпеці України особливу увагу
привертає енергетична сфера, оскільки недостатня забезпеченість
власними енергоресурсами сприяє вразливості економіки країни [4].
Економіка України тривалий час залишається надто
енергоємною і залежною від імпорту енергоносіїв.
Енергоємність ВВП становить 0,75 кг у.п./грн., що приблизно у
2,5 рази перевищує аналогічний середньоєвропейський показник. При
цьому, імпортна залежність від природного газу складає понад 70%. У
2012 р. частка газу у структурі споживання первинної енергії склала
357

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

51% (у світі в цілому – 21%, у країнах ЄС – 24%), що є одним із
найвищих показників серед усіх країн світу [3].
Також, однією із головних проблем нестабільності економічного
розвитку України – це закономірно постійний дефіцит державного
бюджету. І саме енергетичний сектор України істотно впливає на
негативний розвиток бюджету України.
Одним із яскравіших прикладів залежності газового сектору та
дефіциту державного бюджету України – це складний фінансовий стан
монополіста у газовій галузі України, тобто Національної акціонерної
компанії «Нафтогаз України».
90% видобутку, транспортування та споживання газу проходить
скрізь вертикальну систему компанії. Цей фактор один із головних
тягарів держбюджету країни. На 01.01.2012 року дефіцит НАК
«Нафтогаз України» склав 33 млрд. грн., в той же час дефіцит
державного бюджету склад 23,55 млрд. грн. Дотації головному
монополісту газового ринку склили 15, 1 млрд. грн. [81].
Таким чином, ці дані свідчать, що ситуація фінансових операцій
національної акціонерної компанії негативна та складає 6% від ВВП
країни. Неефективність вертикальної системи «Нафтогаз України» та
постійно зростаючі ціни на імпортований газ з Росії – це негативне
навантаження на держбюджет України. З 2008 року тільки штрафи за
невибраний газ складають 7,5 млрд. доларів США – 20%
національного бюджету України. А 2008 року ціни на газ зросли
майже в 3 рази, таким чином на 03.05 2013 року економічні втрати по
газовому контракту з «Газпром» оцінюються у 15 млрд. доларів США
– 8,5% ВВП країни за 2012 рік [1, 2].
Аналізуючи згадані фактори можна виділити два основних
напрями забезпечення енергетичної безпеки, а саме: постачання
фізичних обсягів енергоресурсів у відповідності до потреб економіки,
зменшуючи при цьому вплив зовнішніх факторів на стабільність
енергозабезпечення, та зниження темпів зростання потреби економіки
у енергоносіях при забезпеченні стабільного зростання ВВП шляхом
підвищення ефективності використання енергоресурсів національною
економікою.
Подолання кризових явищ та відновлення економічної безпеки
держави насамперед вимагає вирішення питання нестабільності і
високого ступеня невизначеності державної енергетичної політики,
ситуативності реагування на кризові явища; неспроможності усунути
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розбіжності між інтересами вітчизняних суб’єктів газового ринку та
іноземних партнерів; незавершеності законодавчого забезпечення
роботи газового ринку, його інтеграції до європейського ринку;
забезпечення достатнього рівня інвестиційної привабливості та
модернізації галузі; здійснення приватизаційних процесів.
1. Eurostat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.epp.eurostat.ec.europa.eu.–
Назва з екрану.
2. Державна комітет статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/ – Назва з екрану.
3. Енергетична стратегія України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc. – Назва з екрану.
4. Сухоруков І.І., Темненко І.І. Нафтогазовий чинник економічної безпеки.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://old.niss.gov.ua/book/panorama/sukhoruk.htm.article.php?news_id=703 – Назва з
екрану.
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*Науковий керівник: Урбан О., к.е.н., доцент
Луцький національний технічний університет
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Зовнішньоекономічна діяльність є особливим видом економічної
діяльності, що тісно пов’язана з іншими підсистемами господарської
системи країни. Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) в кожній країні
має свої особливості, що зумовлені загальним економічним
становищем країни, політичним спрямуванням, формою устрою,
певними культурними особливостями та традиціями ведення бізнесу,
що складалися протягом століть. ЗЕД в Україні також має ряд
характерних особливостей зумовлених не лише зазначеними
факторами, а й проблемами постсоціалістичних перетворень.
ЗЕД досить різноманітна, оскільки цій діяльності притаманні
різні види і форми, що здійснюються на різних рівнях. В основі ЗЕД зовнішня торгівля товарами, послугами, роботами, інформацією та
результатами інтелектуальної діяльності. Комерційна діяльність на
зовнішньому ринку істотно відрізняється від подібної діяльності
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всередині країни.
У ЗЕД беруть участь державні органи, сфери економіки, безліч
окремих економічних суб'єктів, допоміжні організації, а також
зарубіжні організації
з торговельно-економічних питань, які в
сукупності утворюють зовнішньоекономічний комплекс України. Роль
зовнішньоекономічної діяльності в сучасній Україні завжди була і
залишається пріоритетним напрямом політики держави, що створює
основи для розвитку вигідної торгівлі і сприятливого інвестиційного
клімату в країні [2,6].
Ефективність даної діяльності сприяє відтворенню експортного
потенціалу країни в цілому, підвищенню конкурентоспроможності
українських товарів на світових ринках, формуванню раціональної
структури експорту і імпорту, залученню іноземних інвестицій на
взаємовигідних умовах, забезпеченню економічної безпеки України та
інше.Але, як і в будь-якій іншій галузі тут теж існують свої проблеми.
Серед численної кількості проблем та перешкод на шляху
розвитку зовнішньоекономі- чної діяльності в Україні, можна
визначити такі:
- високий рівень державного регулювання у порівнянні з
іншими країнами, що спричиняє проблеми в узгодженні різних питань
у міністерствах, відомствах, місцевих адміністраціях та передбачає
чималі витрати часу і зусиль суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності. Високий рівень бюрократії в нашій країні є одним з
гальмівних факторів розвитку зовнішньоекономічних відносин;
- політична та економічна нестабільність в державі. Це
визначальні фактори розвитку міжнародних відносин, зв’язків,
зовнішньоторгівельної політики, які потрібно розглядати системно,
так як зовнішньоекономічна діяльність є структурним елементом
загальнодержавних процесів;
- нестабільність законодавства в цілому та законодавчої бази
відносно здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- недостатня кваліфікація персоналу, зайнятого в управлінні
зовнішньоекономічною діяльністю;
- низький імідж українських підприємств як міжнародних
партнерів на закордонних ринках;
- недостатньо розвинута система міжнародних банківських
розрахунків, що гальмує рух валютних потоків українських учасників
світового ринку, підвищує рівень кредитних і валютних ризиків та ін.;
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- низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного
виробництва, що більшою мірою зумовлена недостатнім рівнем якості
в порівнянні з іноземними товарами-аналогами.
Пасивне сальдо торгівлі товарами в матеріальній формі,
постійне зменшення обсягів переробних галузей та висока
імпортозалежність їх від так званого критичного імпорту не залишають сумнівів у тому, що загальний вектор дії зовнішньоекономічної
складової не від- повідає потребам стабілізації та розвитку економіки
нашої держави.
Депресійні процеси у виробництві негативно
впливають на стан зовнішньої торгівлі. Обсяг експорту не відповідає
можливостям товаровиробників і не задовольняє державних потреб
щодо валютних надхо- джень, які використовуються для стабілізації
економіки, зниження рівня інфляції та бюдже- тних витрат.
2012 рік для розвитку зовнішньоекономічної діяльності був
досить складним, оскільки вітчизняна зовнішня торгівля розвивалася в
умовах несприятливого зовнішнього середовища, для якого було
характерним погіршення цінової кон’юнктури на основні товари
українського експорту та розвиток рецесійних процесів в основних
зовнішньоторговельних
країнах-партнерах
України.Однак
за
підсумками I кварталу 2013 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами
та послугами хоча і залишалось негативним в сумі 125,8 млн. дол.
США, однак у порівнянні з показниками I кварталу 2012 року
покращилось у 9,5 раза.
Очевидно, що успішний розвиток ЗЕД, а з ним і здійснення
ефективної інтеграції країни у світове господарство, залежить від
вирішення багатьох проблем. Це передбачає всебічне дослідження
цілісної природи даного явища на основі зарубіжного та вітчизняного
досвіду.
Основні
стратегічні
заходи
щодо
розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні мають включати в себе:
1. Визначення основних пріоритетів розвитку країни та
формування законодавчої
бази зовнішньоекономічної діяльності відповідно до державних
інтересів, а не інтересів окремих суб’єктів.
2. Створення потужного експортного сектору.
3. Зміцнення та забезпечення конвертованості національної
валюти.
4. Створення гнучкої податкової, цінової, депозитної, кредитної,
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фінансової та валютної політики, що стимулює диверсифікацію
експортно-імпортних операцій
5 Залучення іноземних інвестицій на вигідних засадах для
економіки країни та за умов оптимального контролю з боку
державних
органів,
який
би
забезпечував
недопущення
недобросовісного ведення бізнесу з боку іноземних суб’єктів.
6. Формування розгалуженої системи зовнішньоекономічного
менеджменту
7. Інтеграція економіки в європейські та світові господарські
об’єднання і організації.[3,212]
8. Використання новітніх технологій в усіх галузях народного
господарства, перейняття іноземного досвіду як розвинених країн, так
і тих що розвиваються. Впровадження нових методів навчання та
підвищення кваліфікації спеціалістів всіх напрямів.
Отже, лише за умов усунення поданих вище проблем і
впровадження
необхідних
стабілізаційних
заходів,
зовнішньоекономічна діяльність українських суб’єктів буде
ефективною, що сприятиме розвитку України та подальшому виходу
на високі позиції розвитку світового ринку.
1. Філіпенко А., Шнирков О. Новий етап зовнішньоекономічних зв'язків України//
Економіка України.- 2002.- №1, с.11-14
2. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності :3тє видання
перероблене та доповнене: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
3. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч.посіб. – К.:
Знання-Прес, 2002.- 384 с
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Регіональна економічна інтеграція являє собою процес розвитку
стійких економічних зв'язків та розподілу праці національних
господарств, який, охоплюючи зовнішньоекономічний обмін і сферу
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виробництва, веде до тісного переплетення національних господарств
і створення єдиного господарського комплексу в регіональному
масштабі [2].
Процес економічної інтеграції відбувається тоді, коли дві (або
більше) країни об'єднуються разом для створення ширшого
економічного простору з метою:
- забезпечення кращих умов торгівлі;
- збільшення розмірів ринку;
- розширення торгівлі паралельно з поліпшенням
інфраструктури;
- поширення передових технологій;
- стимулювання конкуренції.
В умовах регіональної економічної інтеграції перебудова
економіки України на ринкових засадах супроводжується дедалі
більшим залученням нашої країни до існуючої системи
світогосподарських зв’язків. Інтегрування економіки України до
регіональних економічних об’єднань, її участь у різних видах
міжнародного підприємництва підвищує роль та значення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств в умовах
регіональної економічної інтеграції - це важлива й невід'ємна сфера
господарської діяльності, яка при ефективному використанні всього
комплексу сучасних форм і методів міжнародних економічних
відносин здатна впливати на технічне удосконалювання виробництва,
підвищення продуктивності праці і якості продукції, яка
виробляється[3].
Зовнішньоекономічна діяльність для більшості українських
підприємств означає, перш за все, розвиток форм збуту на зовнішніх
ринках. В зв'язку з цим зміни в організаційній і функціональній
структурах підприємств характеризуються подальшим посиленням
зв'язків між сферою виробництва і сферою обігу, інтеграцією
виробничих і торгових функцій.
Вихід компанії на міжнародний ринок передбачає з’ясування
мотивів підприємств до виходу на зовнішні ринки. При чому слід
зазначити, що в умовах регіональної економічної інтеграції виникає
необхідність прискорення виходу компанії на зовнішні ринки.
На сучасному етапі розвитку ЗЕД на рівні підприємства
мотивами їх виходу на зовнішні ринки можуть бути:
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1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з
метою максималізації прибутку.
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових
технологій і обладнання.
3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб
виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і
низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації
виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних
позицій на світових товарних ринках.
5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і
кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї
економіки [1].
Отже, зовнішньоекономічна діяльність підприємства в умовах
регіональної економічної інтеграції здійснюється шляхом проведення
комерційних операцій з окремими країнами або регіональними
економічними об’єднаннями і є важливим елементом механізму
управління зовнішньоекономічними відносинами. Вихід на зовнішній
ринок самостійно господарюючих суб'єктів сприяє пристосуванню
економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню
економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної
діяльності підприємств, фірм, усіх учасників ринкових відносин - це
суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як
на рівні окремих підприємницьких структур, так і в масштабах усієї
країни.
Ефективна
зовнішньоекономічна
діяльність
сприяє
відтворенню
експортного
потенціалу
країни,
підвищенню
конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках,
формуванню раціональної структури експорту й імпорту, а також
залученню іноземних інвестицій на взаємовигідних умовах.
1. Вовк І.А. Стан і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємств України / І.А. Вовк // Фінанси України. - 2009. - № 12. - С. 33-34
2. Регіональна економічна інтеграція - форма розвитку світової виробничого процесу
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://econ-house.ru/svitovaekonomika/25/718-regionalna-ekonomichna-integraciya-forma-rozvitkusvitovo%D1%97-virobnichogo-procesu
3. Фліссак А. Зовнішньоекономічна діяльність України в контексті інтеграційних
процесів / А. Фліссак // Журн. європ. економіки. – 2006. – Т.5 (№2). – С.174–187
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕВРОРЕГІОНУ “БУГ”
Одним з дієвих інструментів інтеграційної політики України є
транскордонне співробітництво, зокрема у формі єврорегіонів. На
сьогодні, єврорегіон – це найвища форма розвитку транскордонного
співробітництва, яка полягає у створенні спеціальних органів щодо
регулювання розвитку транскордонного регіону. Оцінка діяльності
функціонування Єврорегіону Буг на сьогодні різноманітна.
В Україні сформована відповідна нормативно-правова база для
розвитку транскордонного співробітництва з іншими державами, що
сприяє подальшим інтеграційним процесам в Україні на
регіональному рівні. Зокрема, прийнято низку законодавчих актів,
котрі сприяють розвитку транскордонного співробітництва в державі,
а саме[4.63]:
- Закон України ―Про транскордонне співробітництво‖ від
24.06.2004 р. № 1861-IV.
- Закон України ―Про засади внутрішньої і зовнішньої політики‖
від 01.07.2010 р. № 2411-IV.
- Закон Ураїни ―Про основи національної безпеки України‖ від
19.06.2003 р. № 964-IV.
- Конвенція Ради Європи ―Європейська рамкова конвенція про
транскордонне співробітництво між територіальними общинами або
властями‖, що набула в україні чинності 22.12.1993 р.
Транскордонне об’єднання Єврорегіон "Буг" було створено як
результат угоди, підписаної в Луцьку (в Україні) у вересні 1995 року
воєводами: хелмським, люблінським, тарнобжеським і замостьським, а
також головою Волинської обласної Ради. На даний момент територія
єврорегіону охоплює три регіональні частини: це – Брестська область
Білорусії (з осередком в Бресті), Люблінське воєводство (з осередком в
Любліні), Волинська область в Україні (з осередком в Луцьку).[1.133134]
На сьогодні актуальними є питання щодо вирішення проблем
регіону, таких як:
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- механізм фінансування діяльності регіону йде здебільшого з
польської сторони;
- недостатньо тісні стосунки між Волинською і Брестською
областями й Люблінським воєводством;
- питання, пов’язані з охороною навколишнього природного
середовища на прикордонних територіях.
Дослідження проблем знайшло відображення у значній кількості
наукових розробок, зокрема таких вчених як Н.Мікула, А.Мокій,
Н.Коцан, О.Амбросенко та інші. Однак і донині залишаються деякі
недостатньо досліджені питання, що подані у табл.1.
Таблиця 1
Основні проблеми євро регіону Буг
та шляхи їх вирішення
Основні проблеми
Шляхи вирішення
Суттєва
різниця
у
рівні Створення регіональних центрів
економічного розвитку держав- економічної
активності;
учасниць після вступу Польщі підтримка
підприємництва
до ЄС
державою
Недостатня участь української Посилення
пріоритетності
сторони в розробці спільних інфраструктурних
та
проектів
транскордонного економічних
проектів;
співробітництва
створення бази даних щодо
проектів
реалізованих,
що
перебувають у стадії здійснення
та запланованих
Значна зношеність об’єктів Технічна модернізація діючої
інфраструктури
міжнародних режимної зони пункту пропуску
прикордонних
переходів ―Ягодин‖;
європейського значення, мала Відкриття
на
ділянці
пропускна спроможність діючих українсько-польського
пунктів пропуску та іхня державного кордону пунктів
облаштованість
пропуску
―Адамчуки
Збережне‖ (Шацький район) та
―Кречів
Крилув‖
(Іваничівський район)
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Відсутність
інформаційного
супроводу
діяльності
євро
регіону,
зокрема
його
українського представництва

Продовження табл. 1
Створення
веб-сторінки,
інформаційної
газети,
висвітлення діяльності євро
регіону в ЗМІ;
Інформаційний портал євро
регіону ―Буг‖

Основною метою діяльності Єврорегіону Буг є розвиток
співпраці прикордонних територій у таких напрямках:
територіальне планування;
комунікація, транспорт та зв’язок;
освіта, охорона здоров’я, культура, спорт та туризм;
охорона і поліпшення стану навколишнього середовища;
сприяння розширенню контактів між мешканцями прикордонних
територій, розвитку співробітництва між організаціями та установами,
а також суб’єктами господарської діяльності.
Польським учасником Єврорегіону "Буг" був розроблений
проект, який ставить за мету розвиток цього транскордонного
об’єднання через підтримання більш тісних контактів між Волинською
і Брестською областями й Люблінським воєводством. Його
фінансування
здійснювалось за рахунок коштів програми
прикордонного співробітництва PHARE. Метою проекту було
налагодження тісних зв’язків між представниками органів місцевого
самоврядування районного рівня Люблінського воєводства,
Волинської і Брестської областей, яким належить ключова роль в
реалізації завдань транскордонного співробітництва.[1, с.143]
Отже, для вирішення існуючих та можливого уникнення
передуючих проблем Єврорегіону Буг було створено та проведено ряд
заходів. Непрості ситуації щодо покращення умов функціонування
регіону вимагають об’єднання зусиль всіх його учасників. Слід
зазначити, що в деяких наукових працях відображені підходи щодо
вирішення окремих проблем розвитку єврорегіону (питання
законодавчого врегулювання його діяльності, питання інвестиційного
забезпечення розвитку), проте на сьогодні відсутні комплексні
фундаментальні та системні наукові розробки щодо вирішення
актуальних проблем розвитку євро регіонального співробітництва
України у формі євро регіону Буг.
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СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ
Без оцінки ринкової ситуації щодо зайнятості населення та
безробіття, визначення ефективності попиту та пропозиції на робочу
силу, неможливо регулювати трудові відносини, а, зрештою, й
діяльність ринкових структур на всіх рівнях.
Статистичне забезпечення ринку праці ґрунтується на отриманні
актуальної, достовірної та об’єктивної інформації про поточний стан
зайнятості населення.
Питаннями розробки методологічних засад статистичного
вивчення зайнятості населення займалися такі зарубіжні вчені: К.Р.
Макконнелл, П. Самуельсон, Н. Грегорі Менк’ю, Р. Солоу. Серед
вітчизняних науковців можемо виділити: Д.П. Богиню, І.К. Бондара,
С.С. Герасименка, А.В. Головача, М.І. Долішнього, Ю.М. Краснова,
Н.О. Парфенцеву та ін.
Структура зайнятості в Україні формується під впливом
макроекономічних чинників та ринкової саморегуляції, зазнає
подальших перетворень, які змінюють економічну активність
населення та якість життя. Перебудова зайнятості в країні пов’язана зі
зміною структури секторів економіки. В останні роки відбувся
перерозподіл зайнятих між державним і недержавним секторами
економіки, спостерігається професійно-кваліфікаційний дисбаланс на
ринку праці, оскільки структурні трансформації обумовлюють зміни
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попиту на професії [1, с.10].
Результати нашого дослідження засвідчили, що рівень
зайнятості за досліджуваний період (2008-2009рр.) змінювався на
0,27%, а рівень безробіття – на 10,15%. Зростання зайнятості
населення, що спостерігалося у 2012 році, відбулося за рахунок
чоловіків. Рівень безробіття серед чоловіків скоротився з 8,8% до 8,5%
економічно-активного населення. Рівень безробіття серед жінок
скоротився та становив 6,8% . За даними Державної служби
статистики України, у 2012 році рівень зайнятості серед осіб у віці 2529 років був вищий, ніж в середньому по Україні та становив 73,8%.
Серед осіб у віці 15-24 роки цей показник склав лише 33,7%. Низький
рівень зайнятості серед таких осіб обумовлений тим, що молодь у
такому віці навчається та не має стійких конкурентних переваг на
ринку праці. Рівень безробіття серед молоді у віці 25-29 років зріс до
9,5% у 2012р. проти 9,2%, у 2011р., та був вищим за середній рівень
безробіття по Україні (7,5%).
В Україні, як і серед інших країн світу, найбільше від безробіття
потерпають молоді особи у віці від 15 до 24 років. Рівень безробіття
серед таких осіб зменшився з 18,6% у 2011 році до 17,3% у 2012 році,
хоча він був найвищий серед всіх вікових груп. Високий рівень
безробіття обумовлений тим, що значна частина молодих людей не
має необхідних професійних навичок і досвіду роботи [2].
На нашу думку, один з ключових показників ринку праці
(співвідношення попиту та пропозиції робочої сили) залежить від
темпів зростання середньомісячної заробітної плати. Проведемо
детальніше дослідження. В якості фактора візьмемо темпи зростання
реальної середньомісячної заробітної плати, за показник приймемо
навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце.
Тоді матимемо поліноміальну залежність:
Y 0,0001x 3 0,021x 2 2,169 x 74,551 ,
тобто зі збільшенням реальної середньомісячної заробітної
плати навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче
місце зменшується.
Аналіз ринку праці та зайнятості населення можливий лише
за наявності конкретних даних. А статистичне забезпечення ринку
праці ґрунтується на отриманні актуальної, достовірної та об’єктивної
інформації про поточний стан зайнятості населення.
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